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 اقامه  ي نخستين نماز جمعه  ي تاريخ اسالم توسط پيامبر اكرم)ص( )1 ق(  رحلت آيت 
 اهلل ميرزا احمد مدرس يزدي مدرس برجسته  ي حوزه  ي علمّيه  ي مشهد )1319 ق(  

انحالل مجلس شوراي ملي در جريان جنگ جهاني اول )1294 ش( 

آگهى ابالغ نظریه کارشناسى ثانویه 
آقاى میدیا قریشى زاده فرزند جمال الدین به شماره ملى 3750166722 

در خصوص پرونده اجرایى کالســه 139804032049000082 به شــماره بایگانى 
9800090 له بانک صادرات شــعبه 4216 بلوار کردســتان شهرســتان ســقز علیه خانم 
نســرین درویشــى و آقایان احمد محمــد خانى و میدیا قریشــى زاده طبق گــزارش مورخ 
98/8/8 کارشــناس رسمى دادگسترى ششــدانگ پالك ثبتى فرعى: 1504 فرعى از 92 
فرعى از پالك اصلى 7 بخش: 2 ناحیه: ســقز واقع در: ســقز میدان خورشــیدى فاز دوم 
فرهنگیان کارخانه تولید نان صنعتى قریشى زاده مورد وثیقه سند رهنى شماره 126029 
و 129417 تنظیمى دفترخانه اســناد رسمى شماره 9 شهر سقز استان کردستان به مبلغ 
11/640/520/000 ریال (( یازده میلیارد و ششــصد و چهل میلیون و پانصد و بیســت 
هزار ریال)) ارزیابى گردیده اســت.  شماره پرونده : 139804032049000082/1 - 

شماره ابالغیه : 139805132049000831 
م.الف : 649 

 سید امید زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

آگهى ابالغ نظریه کارشناسى ثانویه 
خانم نســرین درویشــى فرزند محمد به شــماره شناســنامه 12325 و شــماره ملى  

 3760123228
در خصوص پرونده اجرایى کالســه 139804032049000082 به شــماره بایگانى 
9800090 له بانک صادرات شــعبه 4216 بلوار کردســتان شهرســتان ســقز علیه خانم 
نســرین درویشــى و آقایان احمد محمــد خانى و میدیا قریشــى زاده طبق گــزارش مورخ 
98/8/8 کارشــناس رسمى دادگسترى ششــدانگ پالك ثبتى فرعى: 1504 فرعى از 92 
فرعى از پالك اصلى 7 بخش: 2 ناحیه: ســقز واقع در: ســقز میدان خورشــیدى فاز دوم 
فرهنگیان کارخانه تولید نان صنعتى قریشى زاده مورد وثیقه سند رهنى شماره 126029 
و 129417 تنظیمى دفترخانه اســناد رسمى شماره 9 شهر سقز استان کردستان به مبلغ 
11/640/520/000 ریال (( یازده میلیارد و ششــصد و چهل میلیون و پانصد و بیســت 
هزار ریال)) ارزیابى گردیده اســت.  شماره پرونده : 139804032049000082/1 - 

شماره ابالغیه : 139805132049000830 
م. الف : 648 

 سید امید زمانى - مسئول واحد اجراى اسناد رسمى سقز

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم ســکینه میرزاآقایى به شماره شناســنامه 0439829437  بشرح دادخواست 
کالســه 230/98 از این شورا درخواســت گواهى حصروراثت نموده وچنین توضیح داده 
اســت که شــادروان جعفرمیرزاآقایى بــه شــماره شناســنامه 0439483441 در تاریخ 
1398/03/03 در اقامتــگاه دائمى خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به :1. سکینه میرزاآقایى فرزند جعفر به شماره شناسنامه 0439829437  
صــادره از دماوند(دختــر متوفى) 2. کبرى میرزاآقایى فرزند جعفر به شــماره شناســنامه 
0439819202  صــادره از دماوند(دختــر متوفــى)3. علــى میرزاآقایــى فرزند جعفر به 
شماره شناســنامه 043929429  صادره از دماوند(پسر متوفى)اینک با انجام تشریفات 
قانونــى در خواســت مزبــور در یک نوبت آگهى مــى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا 
وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا 

تقدیم دارد در غیر اینصورت گواهى صادر خواهد شد. 6455
مسئول شوراى حل اختالف حوزه 7 جابان

آگهى در اجراى قانون ساماندهى و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 هیأت محترم قانون ســاماندهى و حمایت از تولید و عرضه مســکن مســتقر در ثبت 
دماوند با صدور ســند مالکیت بنام افراد ذیل موافقت نموده اســت ، لذا مراتب از طریق 
انتشــار آگهى به اطالع مى رســاند که چنانچه کســى نسبت به صدور ســند معترض باشد 
از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت بیســت روز اعتراض خود را کتبا بــه اداره ثبت دماوند 
تحویل و از تاریخ اعتراض ظرف یک ماه با مراجعه به دادگسترى دماوند گواهى طرح دعوى 
را اخذ و ارائه نماید . 1 - 305 اســماعیل تیرتخش فرزند رضا نســبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور و بنا به مســاحت 458 متر مربع قسمتى از پالك 471 / 74 کوهان از 
ســهم مشــاعى متقاضى . 2 - 306 غالمرضا شــاهى فرزند محمد تقى ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور و بنا به مســاحت 450/03 متر مربع قســمتى از پالك 471 / 74 کوهان از 
ســهم مشــاعى متقاضى 3- 281 لیلى پازکى فرزند نصرت اله ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور به مســاحت 700/47 مترمربع قســمتى از پالك 189 / 74 کوهان از سهم محمد 

مهدى سیف اشرفى.6456
عابدین نورى شیرازى- کفیل اداره ثبت اسنادو امالك دماوند

ابالغ اجرائیه کالسه: 139804012412000079/1
بدینوســیله به آقاى حســین گیلکى فرزند نوروزعلى به شماره ملى 6249439145 
بدهــکار پرونــده کالســه 9800090 کــه برابــر گــزارش 1398/07/18 مامور پســت 
در آدرس متــن ســند شــناخته نگردیــده اید ابالغ مــى گردد کــه برابر قــرارداد بانکى 
81660154-1381/07/11 متضامنا مبلغ 56,437,000 ریال (پنجاه و شــش میلیون 
و چهار صد و ســى و هفت هزار ریال) به بانک تجارت مینودشــت بدهکار مى باشید که بر 
اثر عدم پرداخت وجه، بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونى 
اجرائیه صادر و به کالســه فوق دراین اجراء مطرح مى باشــد لــذا طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرائى مفاد اســناد رســمى به شما ابالغ مى گردد از تاریخ انتشار این آگهى که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محســوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشــار درج و منتشــرمى گردد 
ظرف مدت ده روز نســبت به پرداخت بدهى خود اقدام در غیر این صورت بدون انتشــار 
آگهى دیگرى عملیات اجرایى طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد.م-الف: 8465
حسین باغبانى - رئیس اداره ثبت اسناد و امالك مینودشت

آگهى اخطار اجرایى
مشــخصات محکــوم علیه: آقایان 1- کامــران آلبویه 2- مهــدى قدکچیان 3- عباس 
نظرى ، مجهول المکان ،مشــخصات محکوم له: زهره جعفرى منش به نشــانى کاشان خ امیر 
کبیر مبل کارگر نوروز 6 ، به موجب راى شــماره 260/98 تاریخ 98/4/23 حوزه هشــتم 
شــوراى حل اختالف شهرســتان کاشــان ( به موجب راى شــماره - تاریخ - شعبه - دادگاه 
عمومى -) که قطعیت یافته اســت محکوم علیه محکوم اســت حکــم به محکومیت تضامنى 
خواندگان به پرداخت مبلغ 70/000/000 ریال بابت اصل خواســته به انضمام خسارت 
تاخیــر تادیه از تاریخ صدور گواهى هزینه تادیه مطابق سررســید دریافت اجراى حکم بر 
مبناى شــاخص بانک مرکزى و مبلغ 1/145/000 ریال بابت هزینه دادرســى راى صادره 
غیابى اســت تبصره 2 ماده 306 آیین دادرسى مدنى اعمال گردد هزینه نیم عشر دولتى 
پرداخــت گردد.. مــاده 34 قانون اجراى احــکام: همین که اجرائیه به محکــوم علیه ابالغ 
شــد، محکوم علیه مکلف اســت ظــرف ده روز مفاد آنرا بــه موقع اجرا بگــذارد یا ترتیبى 
بــراى پرداخــت محکوم به بدهد یا مالــى معرفى کند که اجراى حکم و اســتیفاء محکوم به 
ازآن میســر باشــد و در صورتى که خــود را قادر به اجراى مفاد اجرائیــه نداند باید ظرف 
مهلــت مزبور صورت جامع دارایى خود را به قســمت اجرا تســلیم کنــد و اگر مالى ندارد 

صریحاً اعالم نماید.
رئیس حوزه 8 شوراى حل اختالف شهرستان کاشان

آگهى ابالغ اجرائیه موضوع ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب 
تیرماه 1355 - قرارداد بانکى 

بدینوسیله به عباسعلى على اکبرى فرزند یداله ش ش 279 ش م 5309946810 
مســتند پرونده اجرائى کالســه 9800259 از طریق اداره اجرا اســناد رســمى ســمنان 
به نشــانى مهدیشــهر شــهرك فاطمیه پ 10 و آقــاى مازیار خانجانى فرزنــد احمد به ش 
ش 5300022671 و ش م 5300022671 ابــالغ مــى گردد که بســتانکار (موسســه 
اعتبارى ملل شعبه سمنان مستند پرونده اجرائى کالسه 9800259 از طریق اداره اجرا 
اســناد رســمى ســمنان اجرائیه صادر گردیده و برابر گزارش مامور ابالغ اجراى اســناد 
رســمى سمنان مبنى بر عدم شناســایى آدرس شخص مذکور و طبق درخواست بستانکار 
نتوانســته آدرس دقیق شــما را جهت ابالغ واقعى اعالم نماید لذا برابر تقاضاى متعد له 
به اســتناد ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه یک مرتبه در جراید کثیراالنتشار آگهى 
و پس از 10 روز از تاریخ انتشــار عملیات اجرائــى جریان خواهد یافت و جز این آگهى و 

آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشر نخواهد شد. تاریخ انتشار 98/8/23
 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان

آگهى ابالغ اجرائیه موضوع ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اسناد رسمى الزم االجرا مصوب 
تیرماه 1355 - قرارداد بانکى 

بدینوسیله به عباس وفا فرزند اسداله به ش ش 253 و ش م 4590977915 به 
نشانى سمنان م  معلم هشت مترى اول پ 107 و آقاى محمود برون فرزند حبیب اله ش 
ش 1773 ش م 4569585205 به نشانى سمنان خ امام پ 64 مستند پرونده اجرئى 
کالســه 9800522 از طریق اداره اجرا اسناد رسمى سمنان به نشانى ابالغ مى گردد که 
بســتانکار (موسسه اعتبارى ملل شعبه سمنان مستند پرونده اجرائى کالسه 9800522 
از طریق اداره اجرا اســناد رســمى ســمنان اجرائیه صادر گردیده و برابر گزارش مامور 
ابالغ اجراى اســناد رسمى ســمنان مبنى بر عدم شناسایى آدرس شــخص مذکور و طبق 
درخواســت بستانکار نتوانســته آدرس دقیق شــما را جهت ابالغ واقعى اعالم نماید لذا 
برابــر تقاضاى متعد له به اســتناد ماده 18 آئیــن نامه اجرا مفاد اجرائیــه یک مرتبه در 
جراید کثیراالنتشار آگهى و پس از 10 روز از تاریخ انتشار عملیات اجرائى جریان خواهد 
یافــت و جز این آگهى و آگهى مزایده آگهى دیگرى منتشــر نخواهد شــد. تاریخ انتشــار 

98/8/23
 رئیس اداره اجراى اسناد رسمى سمنان

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان رویا ظهیرى علوى فرزند على دادخواســتى به خواســته مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ سى میلیون ریال به موجب چک شماره 290869- 83/6/2 
عهده بانک رفاه به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرســى به طرفیت سید 
اصغــر نظــرى کهنگى فرزند ســیدخلیل به مجتمع شــوراهاى حل اختالف کاشــان تقدیم 
که پس از ارجاع به شــعبه 15 حقوقى شــوراى حل اختالف به کالســه 241/98 ثبت و 
براى تاریخ 98/9/27 ســاعت 09/00 وقت رســیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکــر مجهول المکان بوده لــذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى دادگاههاى 
عمومــى وانقــالب در امور مدنى مراتب بــه نامبرده ابالغ مى گردد کــه در وقت مقرر در 
جلســه دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلســه رسیدگى جهت 
دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند انتشار این 
آگهى به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضى اتخاذ 

خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف کاشان

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان رویا ظهیرى علوى فرزند على دادخواســتى به خواســته مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ ســه میلیون ریال به موجب چک شماره 162867- 97/2/2 
عهده بانک ملت به انضمام خســارت تاخیر تادیه و هزینه هاى دادرســى به طرفیت زهره 
چنینى فرزند على  آقا به مجتمع شوراهاى حل اختالف کاشان تقدیم که پس از ارجاع به 
شــعبه 15 حقوقى شوراى حل اختالف به کالسه 242/98 ثبت و براى تاریخ 98/9/27 
ساعت 09/30 وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده فوق الذکر مجهول المکان 
بــوده لذا بــه تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى دادگاههاى عمومــى وانقالب در امور 
مدنى مراتب به نامبرده ابالغ مى گردد که در وقت مقرر در جلسه دادرسى حاضر شوند 
ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلســه رســیدگى جهت دریافت نسخه ثانى دادخواست 
و ضمائم آن به دفتر شورا مراجعه نمایند انتشار این آگهى به منزله ابالغ محسوب شده 

در صورت عدم حضور شورا تصمیم مقتضى اتخاذ خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 15 شوراى حل اختالف کاشان

آگهى ابالغ وقت رسیدگى
نظر به اینکه خواهان ابوالفضل مزروعى دادخواســتى به خواســته تنظیم ســند یک 
دســتگاه پراید به طرفیت حمید جعفرى به مجتمع شــوراهاى حل اختالف کاشــان تقدیم 
کــه پس از ارجاع به شــعبه 4 حقوقى شــوراى حــل اختالف به کالســه 738/98 ثبت و 
براى تاریخ 98/10/10 ساعت 09/00 وقت رسیدگى تعیین گردیده از آنجا که خوانده 
فوق الذکــر مجهول المکان بوده لــذا به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرســى دادگاههاى 
عمومــى وانقــالب در امور مدنى مراتب بــه نامبرده ابالغ مى گردد کــه در وقت مقرر در 
جلســه دادرســى حاضر شــوند ضمناً نامبرده مى تواند تا قبل از جلســه رسیدگى جهت 
دریافت نســخه ثانى دادخواســت و ضمائم آن به دفتر شــورا مراجعه نمایند انتشار این 
آگهى به منزله ابالغ محســوب شــده در صورت عدم حضور شــورا تصمیم مقتضى اتخاذ 

خواهد نمود. 
مسئول دفتر شعبه 4 شوراى حل اختالف کاشان

نشر آگهى حصر وراثت
آقاى / عبدالحســن صفافره فارسى فرزند هلیل داراى شماره شناسنامه 2104 به 
شــرح کالسه 624/2/98 ح از این دادگاه درخواست حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شــادروان فاضل صفافره فارسى فرزند عبدالحسن به شماره شناسنامه 32 در 
تاریــخ 98/7/19 در اقامتــگاه (دائمى) خود بدرود زندگى گفتــه و ورثه مرحوم منحصر 
اســت به: 1- عبدالحسن صفافره فارسى ش ش 2104 پدر متوفى 2- مدینه حویزاوى 
مزرعه نژاد ش ش 674 مادر متوفى 3- حمزه صفافره فارسى ش ش 1810879345 
پســر متوفى 4- محراب صفافره فارسى ش ش 1811285732 پسر متوفى 5- سیده 
مریــم شــریفى مجــد ش ش 2735 همســر متوفى  اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتى 
درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهى مى نماید تا هرکســى اعتراض دارد و یا وصیت 
نامه از متوفى نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم نماید واال 

گواهى صادر خواهد شد. 
مسئول شعبه دوم شوراى حل اختالف آبادان
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1.نگارن�دهمقدم�همقالهاينگونهآوردهاس�ت:
جامعه اسالمی )همانند همه جوامع ديگر( برای حفظ 
نظم و انس��جام نيازمند به قانون است، چرا كه آزادی 
مطلق و بی حد و مرز انسان موجب اضمحالل جامعه 
اس��ت. اما بحث بر سر اين است كه چه كسی اين حد 
و مرز را تعيين می كند؟ و كدام قانون، امت اسالمی را 
به س��وی هدف سوق می دهد؟ بشری يا الهی؟ تجربه 
گذش��ته تاريخ، گواه روشنی است كه قوانين موضوعه 
بشری هرگز نتوانس��ته جامعه ای قانونمدار و بی عيب 
و نقص پدي��د آورد. قوانين الهی كه نمونه اتم و اكمل 
آن در قرآن اس��ت، با پش��توانه های ويژه خود، در هر 
زمان و مکان قادر است جامعه ای سالم و فاضله ايجاد 
كند. جامعه ای كه موردنظر قرآن و اسالم می باشد در 
چهارچ��وب حدود و ثغور و قوانين الهی بوده و از آن پا 
فراتر نمی گذارد. وظيف��ه ما، در ابتدا فهم آن قوانين و 
اس��تخراج آنها براساس نيازهای بشر در همه زمانها، و 
در مرحله بعد، جامه عمل پوشاندن به آن است. اگر به 
اين دو وظيفه عمل كنيم، جامعه ای خواهيم داشت كه 
عالوه بر دارا بودن محاسن جامعه مدنی، امتيازات خاص 

جامعه اسالمی را نيز در بر خواهد داشت. 
2.درادامهدرتعريفقانوناينگونهآوردهاست:
قانون ضوابط و اصول كلی معينی است كه از طرف يك 
منبع دارای قدرت و اعتبار اجتماعی، مقرر می ش��ود و 
در آن برای همه كس��انی كه در قلمرو آن منبع قدرت 
زندگی می كنند، تکاليف، حقوق و مسؤوليتهايی معين 
گردد كه هم��گان، قوی يا ضعيف، به رعايت آن ملزم 
باشند و به عواقب تخلف از آن گردن نهند. قانون يعنی 
تعيين مرزهای مجاز هر كس و وس��يله داوری درباره 
كسانی كه اين مرزها را زير پا گذارند. قانون مجموعه ای 
از قواعد است كه اگر افراد جامعه خود را با آن تطبيق 
دهن��د، علی رغم وجود انبوه انس��ان ها با گرايش ها و 
سليقه های متفاوت و گاه متضاد، هر كس در محدوده 
حقوق خويش عمل می كن��د و اصطکاك و رويارويی 

مستقيم، به وجود نمی آيد. 
3.س�پسپيرامونضرورتوج�ودقانونبهدو
ويژگیانس�اناشارهكردهاس�ت: ويژگی تکاثر و 
افزون طلبی و ويژگی حب نفس يا خويشتن دوستی.  

اين دو، هر چند در حد اعتدال زمينه س��از كمالند، اما 
چنانچ��ه حالت افراط به خود بگيرند، منش��أ طغيان، 
انحراف، استکبار و زمينه بهره كشی بی رويه از ديگران 
را فراهم می آورند. برای جلوگيری از اين روند نامطلوب، 
به لحاظ عقلی درمی يابيم ك��ه بايد ضابطه و قاعده و 
قانونی جامع، كامل و متناسب با نياز انسان وجود داشته 

باشد. 
4.درادامهبهپيش�ينهتاريخیقانونبش�ری

میپردازدوقانونراابزاریمیداندكه:
� به زندگی اجتماعی و فردی انسان نظم می بخشد.

� اصالحات اجتماعی را امکان پذير می سازد. 
� جهت تکاملی حركت انسانی و سير تحوالت اجتماعی 
را مش��خص می كند. تأمين اين منظور و ايفای چنين 
نقش��ی با قوانين عادی و بش��ری امکان پذير نيست و 
تنها به وس��يله قانون آسمانی و الهی اين اهداف قابل 
دسترسی خواهد بود. انواع قانون تشريع و قانونگذاری، 
تقسيمات گونه گونی دارد. معروفترين آن، تقسيم قانون 
به دوگونه اس��ت: قانون و تشريع ساخته دست بشر، و 
ديگر قانون و تشريع الهی.  قوانين الهی خود بر دونوع 
اس��ت: يك نوع آن قوانين تکوينی است؛ يعنی همان 
نظام حاكم بر جهان هستی، و خاصيت به وديعه نهاده 
شده در نهاد موجودات، كه آنها را به صورت عادالنه ای 
تنظيم نموده اس��ت. نوع ديگر از قوانين الهی، قوانين 
تشريعی است كه اختصاص به انسان دارد، و رابطه بين 
خلق و خالق و نيز رابطه بين افراد انس��ان را به صورت 
عادالن��ه وضع و تنظيم می نمايد. خداوند، »ش��ارع« و 
قانونگذار است و قوانين را توسط پيامبران به بشر عرضه 

داشته است كه به آن هدايت، تشريعی می گويند. 
5.سپسبهبيانويژگیهایقانونمطلوبمی

پردازد:
- حق مداری ع��ام؛ يعنی حقوق و تکاليف متعادلی را 
برای هر يك از افراد و گروههای اجتماعی درنظر بگيرد؛ 
نه تنگناهای بی دليل برای فرد يا قشر خاصی به وجود 

آورد و نه مزايای نامعقول برای عده ای فراهم سازد.  
- فراگيری و ش��مول؛ قانون بايد به س��ود همه افراد، 
اصناف و گروهها باش��د، تأمين مصالح هر ش��خص يا 
گروه، هماهنگ با مصالح ديگران باشد و در تشخيص 
اهم و اصلح به هنگام تع��ارض آنها، همه ابعاد زندگی 

انسان را در نظر آورد.  
- در نظر داشتن مصالح و مفاسد فرد و جامعه.  

- برخورداری از ضمانت اجرايی.  
- در نظر داش��تن تکام��ل معنوی و ه��دف نهايی از 

آفرينش انسان.  

6.درادام�هبهنقصادراکبش�ردرقانونگذاری
میپ�ردازد: بی ش��ك دانش و معلوم��ات محدود و 
ناقص بشر به آن جا نرسيده است كه بتواند مدينه ای 
فاضله، بدون عيب و نقص براس��اس ضوابط و قوانين 
خودساخته، برپا سازد. مهمترين نقص قوانين بشری، 
از جهل او نس��بت به انس��ان و جنبه های مختلف وی 
سرچشمه می گيرد.  شناختهای عادی و متعارف انسانها 
كه توسط حس و عقل، به دست می آيد، نقش مهمی 
را در تأمين نيازمنديهای زندگی ايفا می كند، اما برای 
ش��ناخت راه كمال و س��عادت حقيقی در همه ابعاد 
فردی و اجتماعی، مادی و معن��وی، دنيوی و اخروی 
كافی نيس��ت و اگر راه ديگری برای رفع اين كمبودها 
وجود نداشته باشد، هدف الهی از آفرينش انسان، تحقق 
نخواهد يافت. آن راه، همان راه وحی است كه در اختيار 

انبياء عليهم السالم قرار داده شده است. 
7.سپسبهبيانويژگیهایقوانينالهیاشاره
داردكه: ويژگی های قوانين الهی )عالوه بر سرچشمه 
گرفتن از علم نامحدود الهی( اين اس��ت كه انسان را با 
ديد خليفه و جانشين خدا در زمين می نگرد. اين مقام 
ممتاز ويژه، در صورتی به انسان  داده می شود كه مطيع 
دستورات خداوند بوده و در برابر آن تسليم محض باشد. 

از اين ديد، انسان از ش��رافت و كرامت ذاتی برخوردار 
است و قوانين ويژه ای می طلبد. قوانين بشری، به انسان 
به ديد يك ابزار و ش��يئی در كنار ساير اشياء می نگرد؛ 
آنچه از عدم درك مقام انسانيت و هدف نهايی از خلقت 
او ناشی می شود. خداوند قوانين و مقررات ويژه ای برای 
خليفه خود وضع و به پيامبران ابالغ فرموده است. اين 
قوانين سه ركن اساس��ی دارد: تعليم حکمت، تزكيه 
نفس و تنظيم جامعه، كه در پرتو آنها سعادت حقيقی 
بشر از تمام جهات تأمين می شود. با عمل به دستورات 
الهی، عالوه بر تأمين سعادت دنيوی، سعادت اخروی 

نيز كه بسی واالتر و مهمتر است، فراهم می شود. 
8. در ادامه به مقايسه قوانين بشری و الهی می پردازد: 
قوانين بش��ری مطابق ميل و خواست عده ای خاص يا 
اكثريت اس��ت. در مقابل، قوانين الهی به دليل فطری 
بودن، ثاب��ت، جهانی، جاويد و مطابق با عقل س��ليم 
می باش��ند. به همين جهت تنها قانون��ی كه می تواند 
س��عادت بش��ر را تنظيم كند، قوانين الهی منطبق بر 
فطرت اس��ت. از آن جا كه فطرت، ثابت است، احکام 
الهی نيز ثابت بوده و تحول نمی پذيرند، زيرا با نيازهای 
اصولی و زيربنايی بش��ر همخوان می باشند؛ از اين رو، 
هرگز اص��ل خواس��ته ها و اميال فطری را س��ركوب 

نمی كنند، بلک��ه حدود و قيودی تعيين می كنند تا از 
مسير صحيح خود منحرف نشود. در اين ميان، به اين 
نکته بايد توجه كرد كه وحی و قوانين آسمانی از فطرت 

ارزشمندتر است. 
9.دربخشبع�دیمطالبیپيرامونبرآيندهای

حاكميتقانونراارائهمیكند:
ال��ف: نظم اولين برآيند قانون، »نظم« اس��ت و قانون، 
مساوی با نظم مداری است. در امور طبيعی و كشفيات 
علمی، هنگامی كه از قانون نام برده می ش��ود، معموال 
اشاره ای به يك نظم مستمر و حقيقی است كه تکوينا 
وجود دارد و تنها كشف و فهم آن به دست آدمی ميسر 
شده است، اما در مورد قوانين حقوقی در ميان انسانها، 
موضوع برعکس اس��ت؛ يعنی وجود نوعی بی نظمی و 
اختالف، انگيزه قانونگذاری است و پس از قانونگذاری 
و اج��رای آن، نظ��م پديد می آيد. بی نظم��ی، نزد هر 
كس نامطلوب اس��ت و در عرصه اجتماع و روابط افراد 
با يکديگر بوي��ژه در محدوده حقوق و وظايف متقابل، 
می تواند بس��يار خس��ارت آميز باش��د. نگاهی گذرا به 
قوانينی كه ناظر به ساده ترين رفتارهای اجتماعی است، 
معل��وم می كند كه حذف آنها چگونه چهره اجتماع را 
دگرگون و حتی دچار بحران و بن بس��ت می كند.  در 
جامعه ای كه قانون حاكميت نداشته باشد، هر رفتاری 
از هر كس محتمل و مورد انتظار اس��ت و اين يکی از 

بدترين شرايطی است كه می توان تصور كرد. 
ب: عدل 

برآيند ديگر حاكميت قانون، »عدل« است. با طرح واژه 
قانون، خودبخود، عدل و دادگری از آن انتظار می رود؛ 
يعنی همه می خواهند قانون، عدالت را برقرار كند، چنان 
كه هر نظمی، ولو غيرمنصفانه بهتر از بی نظمی است، اما 
نام قانون معموال انتظار نوعی نظم همراه با عدل را در 
آدم��ی به وجود می آورد. از اين رو، واژه عدل، با ارزش و 

قداست همراه است.  نقد و بررسی مقاله:
ضمن ع��رض ادب و احترام خدم��ت نگارنده محترم، 
پيرامون مقاله » جايگاه قانون و قانون گرايی در قرآن« 

اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد:
- آيا حکومت جمهوری اس��المی ايران و جامعه را بر 
اساس قوانين الهی اداره می كند؟ وآيا قوه مقننه بر پايه 

احکام الهی قانونگذاری می كند؟
- اگر پاسخ به پرسش های باال، مثبت است پس داليل 
وجود مشکالت متعدد مانند گرانی، بيکاری، فقر، طالق، 
اعتياد، حاشيه نشينی، مس��کن، افزايش سن ازدواج، 
تجمل گرايی، مهاجرت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق 
كاال، خشکسالی، ترافيك، آلودگی های محيط زيست، 

مصرف گرايی، رشوه، مدرك گرايی، بوروكراسی، پارتی 
بازی، فساد اداری، آسيب های اجتماعی و... در زندگی 
مردم چيست؟ چرا كه پيرامون هر يك از مشکالت ياد 
شده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد 
كه از سوی قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی تصويب و 

از سوی قوه مجريه اجرا شده است.
- اگر پاسخ به پرسش های باال، منفی است بايد پرسيد 
چرا تاكنون نسبت به الهی بودن يا شدن قوانين و اداره 
امور كشور پس از چهار دهه اقدام موثری صورت نگرفته 

است؟
- با وجود اينکه مردم ايران يکی از با اخالق ترين ملت 
های جهان است دين هم دارای سرشتی اخالقی است 
و مردم ايران ديندارند پس چرا مشکالت متعدد زندگی 

را برآنها دشوار نموده است؟
- اگر معادب��اوری ضامن اجرای حدود الهی در جامعه 
اس��ت چرا ملت ايران با وجود اعتقاد راس��خی كه به 
جهان آخرت دارند شاهد اجرای قوانين الهی در جامعه 

نيستند؟
- اگر ايمان پشتوانه اجرای قانون الهی در جامعه است، 
چرا ملت ايران با ايمان و اعتقادی كه به خدا و اس��الم 

دارند در زندگی با مشکالت فراوان مواجه اند؟
- چ��را قوانين الهی كه بر اس��اس فطرت بش��رند در 
كش��ورمان مديران و قانونگذاران بر اساس فطرت ملت 
مسلمان نمی توانند مشکالت زندگی آنها را حل كنند؟

- اگ��ر برآيند حاكميت قانون اله��ی در جامعه نظم و 
عدل اس��ت پس چرا مردم مومن اي��ران از بی نظمی 
مش��کالت در زندگی خود و نابراب��ری های اجتماعی 

موجود نگرانند؟
- مردم اي��ران از ايمان و معادب��اوری و اخالق مداری 
چيزی كم ندارند و بر اساس محتوای مقاله نمی بايست 

مشکالتی در زندگی داشته باشند. 
- اكن��ون كه روز به روز مش��کالت، زندگی را بر مردم 
دش��وارتر می نمايد زمان آن اس��ت كه ب��ار ديگر اين 
پرس��ش مطرح ش��ود كه قانون و قانونگ��ذاری قرآنی 
چيست؟ اگر قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی توانايی 
تصويب قوانين الهی را ندارد تداوم آن به معنای تداوم و 
تشديد مشکالت در زندگی مردم است. پس تحول در 

قانونگذاری سنتی اجتناب ناپذير است.
- سياس��ت روز برای تداوم بحث جايگاه قانون و قانون 
گرايی در قرآن توس��ط آقای رضا حق پناه و دانشگاه 
علوم اسالمی رضوی و فصلنامه پژوهش های اجتماعی 

اسالمی )انديشه حوزه سابق(  اعالم آمادگی می كند.

چالش قانون

جایگاه قانون و قانون گرایی 
در قرآن

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی )2( می کند: 

مقال�ه»جايگاهقانونوقانونگرايیدرق�رآن«تاليفآقایرضاحقپناه
اس�تكهدرش�ماره16فصلنامهپژوهشهایاجتماعیاسالمی)انديشه
حوزهس�ابق(منتشرشدهاس�ت.صاحبامتيازايننشريهدانشگاهعلوم
اس�المیرضویومديرمس�ئولآنآقایس�يدمصباحعاملیاست.اين
نوش�تاربهمعرفی،نقدوبررس�یمقاله»جايگاهقان�ونوقانونگرايیدر

قرآن«میپردازدكههماكنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

اشاره

دكترمحمدرضاناریابيانه
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روزنامه                                        تلفنی آگهی می پذیرد


