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1 نگارندهدرمقدمهمقالهدربارهضرورتتشکيلحکومتبرایاجرایقانون
اينگونهآوردهاست:

 استخوان بندی قانون هر مقدار که محکم باشد وقتی کسی به آن ملتزم نباشد 
و در جامعه عملی نش��ود ارزش چندانی نخواهد داش��ت. زندگی انس��ان بدون 
حاکميت قانون انسجام نمی يابد و ادامه آن با مشکل مواجه می گردد. به همين 
خاطر پيامبر اس��الم )ص( بالفاصله پس از اجتماع مس��لمين اقدام به تش��کيل 
حکومت نمود، تا زمينه های استقرار قانون شريعت فراهم شود. يکی از افتخارات 
اسالم به عنوان دين متمدن اين است که قانون و نظم را برای بشريت به ارمغان 
آورده و راه رستگاری را در سايه عمل به مقررات شريعت معرفی نموده است. از 
آغاز اسالم تالش فراوان در راه قانونمند کردن جامعه اسالمی صورت گرفت و در 
زمان حکومت اميرالمؤمنين عليه السالم به نقطه اوج خود رسيد و حضرت تمام 

توان خود را در اين راستا به کار گرفته و يک نمونه عالی را ايجاد نمود. 

2س�پسدرب�ارهتعريفلغویواصطالحیوحقوقیقان�ون،اينگونهمطالبی
راذکرکردهاست:

قانون در اصل از کانون اخذ شده، و در ابتدا برای ابزار و وسايلی که جهت تنظيم 
سطور و خطوط به کار می رفته، وضع شده بود. اما بعدا توسعه مفهومی يافته و 
برای کليه قواعد و قوانين مورد نياز و ضرورت جامعه به کار گرفته شد. تا جايی 
که در ش��رايط کنونی مقصود از آن فقط مجموعه دس��تور العمل هايی است که 
برای اداره جامعه مورد احتياج و ضروری می باش��د. به تعبير ديگر قانون لغتی 
س��ريانی و به معنانی خط کش بوده اس��ت، قانون عبارت از قاعد ه ای حقوقی 
است که به تصويب مراجع قانون گذاری رسيده باشد. عرف هم از همان مراجع 
اس��ت. قانون فقط در معنای اعم خود شامل آيين نامه ها و تصويب نامه ها می 
شود. در قديم نشر قانون بر الواح و کتيبه ها بود که در معابر عمومی نصب می 

گرديد. مثل کتيبه حمورابی.
 در اصطالح حقوق دانان کار برد اين واژه در مواضع مختلفی لحاظ شده و جهت 
تبيين کار ويژه های متفاوتی مورد مالحظه و استعمال قرار گرفته است. مثل به 
کار بردن قانون برای مجموعه قوانين حاکم در يک سرزمين، يا استفاده از آن در 
خصوص قانون اساسی، يا برای بيان قوانين آمره که در اين صورت شامل دستور 
العم��ل اداری و آيين نامه ها نخواهد ش��د. و گاهی مجم��وع رفتارهای عملياتی 
دس��تگاه قدرت حاکمه و ضوابط حاکم بر آن را حرکت قانونی در جهت س��امان 
بخشی س��اختار عملی حکومت می خوانند. براين اساس حتی حرکت های غير 
مدون نيز وجه قانونی داش��ته و تحت ش��عاع قانون قابل توجيه است و نيازمند 

قوانين مدون و منصوص نخواهد بود.
 بنابراين اگر ما مفهوم قانون را تعميم دهيم تمام حرکت های انتظامی و انسجام 
بخش��ی فرامين را خيزشی در اس��تدامه قانون گرايی تلقی کنيم می توانيم ادعا 
کنيم که در کتاب ش��ريف نهج البالغه چنين مواردی به وفور يافت می ش��ود. 
ک��ه حاکی از ايجاد نظم پايدار و مداوم برای امنيت عامه و تس��هيل گس��ترش 
عدالت در حکومت علوی است. و دليل آن برخوردهای مکرر امام عليه السالم با 
کارگزاران خود اس��ت که آن ها را به خاطر تخطی از وظايف محوله توبيخ کرده 

و به محض آگاهی نکوهش يا عزل می نمود. 

3درادامهبهموضوعحاکميتقانونیومقبوليتعامهاينچنيناشارهمیکند:
 به اعتقاد ش��يعه، امام علی عليه الس��الم خليفه بال فصل پيامبر اس��الم )ص( و 
منصوب از جانب يزدان پاک می باش��د. حال چه در س��مت اجرايی قرارگيرد يا 

يک ربع قرن خانه نشين گردد. 
پس حضرت، حاکم قانونی و منصوب الهی است و در هيچ شرايطی کسی نمی تواند 
وی را از اين مقام برکنار س��ازد. حضرت می فرمايد: اگر من رياست حکومت را 

پذيرفتم به سه دليل بود. 
اول. مقبوليت عامه که حتی از اطراف و س��اير بالد اس��المی حضور داشتند و با 

من بيعت نمودند. 
دوم. اتمام حجت برای من؛ اگر تا به حال به امر حکومت قيام نکردم و س��کوت 
س��نگين را بر گزيدم حاال ديگر با وجود ياران و حاميان در اجرای عدالت درنگ 

جايز نيست. 
س�وم. اجرای عدالت و اعاده مس��ير حکومت به جايگاه اصلی خود که در طول 
بيس��ت و پنج س��ال از آن فاصله گرفته بود. و اال خود حکومت به تنهايی به آب 
بين��ی بزغاله ای هم نزد من نمی ارزد. اگر مبنای دموکراس��ی صرف انتخابات، 
مقبوليت و رضايت عامه باش��د، بايد بگوييم که اگر در دنيا دموکراسی به مفهوم 
واقعی خود يک بار اتفاق افتاده باشد، همان يک بار فقط در حماسه بيعت مردم 

با حضرت علی عليه السالم است و بس. داليل اين که 
ي�ک. اصال امام عليه الس��الم خ��ود کانديدای حکومت نبود م��ردم او را کانديد 

کردند. 
دو. امام عليه الس��الم برای احراز اين پس��ت به هيچ ترفندی متوسل نشد، بلکه 

مردم به شايستگی او را باور داشتند. 

س��ه. امام عليه الس��الم هيچ عالقه به 
کسب اين مقام نداشت، در عوض مردم 
اين مسؤوليت را به عهده او گذاشتند. 

در حال��ی که در دموکراس��ی های دنيا 
مردم بهانه هس��تند، و سياست مداران 
به خاطر اين که به رياس��ت برسند در 
فرصت تبليغاتی خود به حد افراط می رسند 
و رقبای خود را متهم به افتراء، اهانت و 

ترور شخصيت می کنند. 

4 س�پسدربارهمحوريتقانوندر
عملاينگونهآوردهاست:

در نهج البالغه تصريح ش��ده است که 
امام عليه السالم می فرمايد: آنچه می گويم 
ب��ه عهده می گي��رم، و خود به آن پای 
بندم کسی که عبرت ها برای او آشکار 
ش��ود، و از ع��ذاب آن پند گي��رد، تقوا 
و خويش��تن داری او را از س��قوط در 
شبهات نگه می دارد. در ادامه می فرمايد: 
حاال که قرار شده من حاکم شما باشم 
منتظر تحول جدی در سيستم حکومت 
باش��يد، من اين نظام را تغيير می دهم 
و جامع��ه را زير و رو می کنم. چرا امام 
عليه الس��الم می خواهد مردم را زير و 
رو کند و نظام آن ها را بهم بريزد؟! در 

جواب بايد گفت: س��اختار طبقاتی که پس از رحلت رسول خدا6 به وجود آمد، 
زندگی را برای جامعه مش��کل س��اخت، حضرت می خواست اين ساختار را فرو 
ريزد و مبنای بی عدالتی را تخريب کند و مس��ير حکومت را به زمان حاکميت 
رس��ول خ��دا )ص( نزديک نمايد، تا امني��ت عامه و عدالت هم��ه جانبه محقق 
شود. بنابراين اس��اس تأکيد امام عليه السالم روی عملی شدن قانون است و بر 
محوريت قانون کار را شروع کرده و در اين راستا از هيچ کسی دستور نگرفت و 

سفارش احدی را ترتيب اثر نداد.
چنان که خود فرمود: من نشانه روشنی )بر حقانيت خويش( از پروردگارم دارم، 
و بر طريق آش��کار پيامبرم گام بر می دارم؛ و من در راهی واضح با هوش��ياری 
و دقت به پيش می روم. بدين س��ان قانونگرايی و عمل به محوريت آن با مذاق 
س��ود جويان و زي��اده طلبان خوش نيامد و عدالتی ک��ه فقط به محوريت عمل 
ب��ه مقتضای قانون عادالنه امکان وقوعی می يابد برای آنان س��خت گران آمد و 

نتوانستند حکومت قرآن ناطق را تحمل کنند. 

5درادامهمطلبدربارهاصراربراجرایقانوناينگونهآوردهاست: 
در نهج البالغه می خوانيم که امام عليه السالم فرمود: به خدا سوگند، بيت المال 
تاراج شده را هر کجا که بيابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم، گر چه با آن 
ازدواج کرده، يا کنيزانی خريده باشند، زيرا در عدالت، گشايش برای عموم است، 
و آن کس که عدالت بر او گران آيد، تحمل ستم برای او سخت تر است. در نامه 

پنچم برای توبيخ اش��عث بن قيس 
وال��ی آذربايجان می نويس��د: همانا 
پست فرمانداری برای تو وسيله آب 
و نان نبوده، بلک��ه امانتی در گردن 
توس��ت، بايد از فرمانده و امام خود 
اطاعت کنی، تو حق نداری نس��بت 
به رعي��ت اس��تبداد ورزی، و بدون 
دس��تور به کار مهم��ی اقدام نمايی. 
و در نامه بيس��تم برای زياد بن ابيه 
جانش��ين فرماندار بصره می نگارد: 
همانا من، براس��تی به خدا سوگند 
م��ی خورم، اگر به من گزارش کنند 
که در اموال عمومی خيانت کردی، 
کم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم 
که کم بهره شده، و در هزينه عيال، 
در مانده و خوار و سرگردان شوی. 

تجل�ی عن�وان ب�ا س�پس  6
قانونگرايیدرعهدنامهمالکاشتر

درادامهمطلبمیافزايد:
 نام��ه پنجاه و س��وم نه��ج البالغه 
ک��ه مع��روف به عه��د نام��ه مالک 
اش��تر اس��ت، مجموع��ه م��دون از 
آيين کش��ورداری می باشد. در اين 
دس��تورالعمل اصول کل��ی مديريت 
سياس��ی، اداری و اجرايی حاکميت 
ب��ه نگارش در آمده و برای اداره کش��ور متمدن و باس��تانی مصر تحويل مالک 
اش��تر شده است. جای تأس��ف اس��ت که مکرهای معاويه و تصميم شيطانی او 
اين فرصت را از مالک اش��تر گرفت و جغد مرگ را به س��راغ او فرستاد و امکان 
وقوعی فرمان تاريخی امام علی عليه الس��الم را عمال عقيم ساخت. چون او خوب 
می دانست که اگر مالک بر مصر حاکم شود بر رونق تمدن آن سر زمين می افزايد 
و يک مجموعه نيرومند در اطراف ش��امات شکل می گيرد و فرصت مقابله برای 
هميشه از معاويه سلب می گردد. قطعا می توان ادعا کرد اگر مالک اشتر موفق 
بر اجرای اين آيين نامه سياس��ی، الهی و فکری می ش��د در کنار حکومت کوفه 
عالی ترين مدنيت اس��المی به ظهور می رس��يد؛ ضرب المثل فارسی می گويد: 
يک دس��ت صدا ندارد، بنابراي��ن رهبری اداره عراق هر قدر ه��م خردمندانه، با 
هوش و س��نجيده می بود با آن همه بح��ران های داخلی و تحميل جنگ های 
ناخواس��ته موفق به مهار هجمه چالش های دوران خود نمی ش��د، اما در جوار آن 
ايجاد کشور مقتدر همسو در مصر می توانست کمک بزرگی برای تحقق آرمان های 

عدلگرايی حکومت علوی باشد. 
س��ؤالی که مطرح است اين می باش��د که چرا امام عليه السالم چنين عهد نامه 
عالمانه، دقيق و مش��روح را فقط برای مالک نوش��ت ولی برای ساير عمال خود 
هيچ دس��تورالعملی نداد؟! يکی از بزرگان در جواب می گويد: چون مصر سابقه 
تاريخی طوالنی، داشت و از ديرزمان مرکز علم و فلسفه بود، و فلسفه يونان آن 
جا تدريس می ش��د، روی اين اصل دستوراتی که حضرت برای آن جا می دهد 

خيلی پرمايه و متناسب با رشد جامعه است. 
مطلب قابل توجه اين که هر چند مخاطب اين عهد نامه مالک اش��تر اس��ت، ولی 
مخاطب بودن او خصوصيت ندارد، همچنين فقط ش��خص اول مملکت مورد نظر 
نيست، اين پندهای حکيمانه شامل تمام مديران، آمران و کسانی است که به نوعی 

با امور مردم سروکار دارند و شاغل در سمت مسؤليت اجتماعی اند می باشد. 

7س�پسبااستنادبهعهدنامهمالکاشتر،سرخطوظايفقانونیحاکم)ارکان
حکومت(رااينگونهبرمیشمارد:

- جمع آوری ماليات
- مبارزه با دشمنان مردم

- تالش در راه ساختن مردم و بهبود اخالق و رفتار عامه
- سازندگی و اعمار شهرها و بالد اسالمی

براساس روش مديريتی امام علی عليه السالم حاکمی موفق و سر بلند پيش خدا 
و خلق خواهد بود که در انجام اين چهار مسؤليت قانونی کمترين کوتاهی نداشته 

باشد، و در راه به فرجام رساندن آن اهتمام پيگير و تمام وقت نمايد. 

8 درادامهدربارهروشرفتاربامردماينگونهآوردهاست: 
از نظر مولی علی عليه السالم مردم معصوم نيستند، گاهی گمراه می شوند، روی 
علل نامعلومی نافرمانی می کنند، عمدا يا خطا با حکومت مخالفت می نمايند. اما 
حاکم نبايد رفتار مردم را بهانه قرار دهد و قدرت خود را برای درهم کوبی و نابودی 
آن ها به کارگيرد، يعنی وظيفه حاکم مدارا با مردم، نصيحت جامعه، اصالح آن ها، 
و رسيدگی به امور و حل مشکالت و معضالت آن ها می باشد. يقينا اگر حکومت 
ب��ا اين طرز تفکر با مردم رفتار کند، پاداش خوبی از جامعه دريافت خواهد کرد و 
هميش��ه نام نيکی از آن در تاريخ باقی خواهد ماند. اين يک قاعده کلی اس��ت که 
بر خورد خشن با مردم عکس العمل متقابل به همراه می آورد و به تعبير فالسفه، 
دف��ع ضد با ض��د را در پی دارد. هرکس با خاليق درآميزد و کمر به جنگ جامعه 
ببندد چند صباحی دوام پيدا نخواهد کرد. چراغ عمر او به خاموشی رفته، آن وقت 

بدنام تر از گذشته سر زبان های مردم می چرخد. 

9 درب�ارهاه�موظايفقانونیدولت)قوهمجريه(مطالبیبهش�رحذيلآورده

است: 
در حوزه مديريتی و اداری، هيئت حاکمه و اعضای دولت بايد روش��ی را در پيش 

گيرد که شامل موارد زير می گردد. 
الف. روشی در پيش گيرد که به حق نزديک تر باشد. 

ب. به اموری بپردازد که شامل عدالت شده و در تأمين آن مؤثر باشد. 
ج. اموری را در دستور کار خود قرار دهد که رضايت مردم را جلب نمايد. 

د. اجتناب ج��دی از ترجيح روابط و نزديکان بر ضوابط قانونی، چون نتايج منفی 
زير را به دنبال دارد. 

- تحميل مخارج بی مورد و سنگين بر دولت. 
- کمترين سود عايد دولت خواهد شد. 

- موجب دوری از انصاف حاکم نسبت به ساير مردم می گردد. 
- درخواست بيشتر اطرافيان را موجب می گردد. 

- کمترين سپاسگزاری را آن ها از حکومت خواهند کرد. 
- اگر به آن ها نرسی بيشترين نق را می زنند و ديرتر از همه عذر پذير انند. 

- صبرشان در برابر حاکم کمتر از هر کس ديگر خواهد بود. 

10 س�پسدربارهتودهمردمازنظرامامعلیعليهالس�الماينگونهآورده
است:

- بهترين پايه برای دين اند. 
- بهترين اساس جامعه اسالمی اند. 

- آماده ترين مردم برای دفاع در برابر حمالت دشمن اند. 
پس ضروری ترين امور برای يک حاکم اين اس��ت که هيچ وقت از جلب رضايت 
آن ها غافل نش��ود. از ميان رعيت کسی را از خود نراند. مردم حتما دارای عيوبی 
هس��تند، حاکم بايد آن عيوب را بپوشاند و در صدد عالج و اصالح آن برآيد. فقط 
در صورتی که خيلی آشکار باشد با آن عيوب مبارزه شود. حاکم بايد کاری کند که 
مردم نسبت به آن کينه نکنند و گره هر کينه ای را از مردم رها و باز کند. حاکم 

بايد اعتمادسازی کند و عالقه مردم را به خود زياد نمايد.
 برگزارش افراد، خيلی سريع ترتيب اثر ندهد، ممکن است گزارشگر دروغ بگويد. 
چون س��خن چين خيانت کار اس��ت هر چند خود را موجه جلوه می دهد. حاکم 
بايد از مش��اوره با افراد بخيل، ترس��و، و حريص اجتناب کند چون بخل، ترس و 
حرص غرايز پايان ناپذيری است که از گمان بد نسبت به خدا سر منشأ می گيرد. 
دولت و ش��خص رياست آن ضروری اس��ت که با علما مراوده زياد داشته باشد، از 
مجالس��ت فراوان با حکما غفلت ننمايد، برای تثبيت قدرت، مصلحت امور بالد را 
در نظر بگيرد و روش��ی را پيش��ه خود سازد که باعث پايداری و وفاداری مردم در 
دولت های قبل بوده است. به خاطر اين که لزوم همياری مردم با همديگر اجتناب 
ناپذير می باش��د؛ چون زندگی بعض مردم با بعض ديگر اصالح می شود، مردم از 
همديگر در هيچ ش��رايطی بی نياز نيستند. دولت از توجه خاص به طبقات مردم 
نبايد غفلت کند و در شناس��ايی آن ها همت گمارد، چون مشاغلی که در جامعه 
وجود دارد. مثل عضويت در نيروهای مس��لح، نويسندگی، قضاوت، کارمندانی که 
کار ش��ان سبب رفق به مردم می ش��ود، بعض مردم ماليات بده و خراج پردازاند، 
قس��مت ديگر شان تاجر و اهل صنعت می باشند، و تعدادی هم قشر آسيب پذير 

و فقير اجتماع می باشند. 
خداوند برای هريک از اين طبقات در کتاب خود و سنت نبی خود سهمی را معين 
کرده اس��ت. يا واجبی را برای آن ها مش��خص ساخته است که دولت بايد متعهد 
آن باش��د. از ديد مولی علی عليه الس��الم اين طبقات پيوند ناگسستنی و ارتباط 
زنجيره ای با هم دارند، و يکی متکی بر ديگری می باشد مثال نظاميان سپر محکم 
رعي��ت، زينت حاکمان، عزت دين، تأمي��ن کننده امنيت راه ها، و امنيت عمومی 
مردم اند. طبيعی اس��ت مخارج و معاش آن ها به عهده جامعه اس��ت، يعنی قوام 
ارتش از س��رمايه مل��ت خواهد بود، و خداوند از مال ملت برای ارتش��يان مقرری 

تعيين کرده است. 

11درف�رازپايانیپيرام�ونعالیترينن�وعقانونگراي�یاينگونهآورده
است:

 يک وقت بحث از قانونگرايی است، يک وقت بحث از اجرای قانون می باشد، بين 
گفتار و عمل فاصله زياد است.

 در نه��ج البالغه نه تنها به گفتار قانون بلکه عمال به عالی ترين نوع قانون گرايی 
بر می خوريم. انس��ان عاجز است از درک ش��خصی که در خصوص اجرای قانون 
عادالنه و حفظ حدود الهی آنقدر متعهد اس��ت که حتی مهر و عاطفه پدری نيز 
کمترين خلل در تصميم او ايجاد نمی کند. استواری او را در برابر کسی که از راه 
دين وارد ش��ده و می خواهد به علی عليه الس��الم رشوه بدهد، مالحظه کنيد که 
می گويد: آيا از راه دين وارد ش��دی که مرا بفريبی يا عقلت آش��فته شده يا جن 
زده شده ای يا هذيان می گويی به خدا سوگند، اگر هفت اقليم را با آنچه در زير 
آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از مورچه ای 

ناروا بگيرم، چنين نخواهم کرد. 

نقد و بررسی مقاله
- ضمن تقدير و تش��کر از نگارنده بيان چند نکت��ه پيرامون اين مقاله ضروری به 

نظر می رسد:
- پرسش اساسی اين است که: آيا جامعه اسالمی ما بر اساس قوانين هماهنگ با 
مفاهيم عاليه نهج البالغه اداره می شود؟ و آيا قوه مقننه بر پايه معارف نهج البالغه 

و سيره علوی قانونگذاری می کند؟
- اگر پاسخ به پرسش های باال، مثبت است پس داليل وجود مشکالت متعدد مانند 
گرانی، بيکاری، فقر، طالق، اعتياد، حاش��يه نشينی، مسکن، افزايش سن ازدواج، 
تجمل گرايی، مهاجرت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق کاال، خشکس��الی، ترافيک، 
آلودگی های محيط زيست، مصرف گرايی، رشوه، مدرک گرايی، بوروکراسی، پارتی 
بازی، فس��اد اداری، آس��يب های اجتماعی و... در زندگی مردم چيس��ت؟ چرا که 
پيرامون هر يک از مشکالت ياد شده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود 
دارد که از س��وی قانونگذاری سنتی به سبک ايرانی تصويب و از سوی قوه مجريه 

اجرا شده است.
- اگر پاسخ به پرسش های باال، منفی است بايد پرسيد چرا تاکنون نسبت به تدوين 
الگوی قانونگذاری و اداره امور کشور بر اساس مفاهيم نهج البالغه و سيره علوی پس 

از چهار دهه اقدام موثری صورت نگرفته است؟
- چگونه می توان محتوای دينی قرآن کريم، روايات و تاريخ زندگی معصومين )ع( 

را در عينيت جامعه از طريق قانونگذاری پياده سازی کرد؟
- آيا نحوه قانونگذاری و حکومت داری علوی از طريق شيوه های مرسوم قانونگذاری 

و اداره امور جامعه قابل پياده سازی است؟
- آيا قوای س��ه گانه ما تاکنون توانايی طراحی الگوی تقنين و اجرا بر پايه سنت و 

سيره علوی را داشته و دارند؟
- بر طبق ويژگی های مردم از ديدگاه امام علی )ع( که فرمودند: مردم بهترين پايه 
برای دين اند و بهترين اس��اس جامعه اس��المی اند و آماده ترين مردم برای دفاع 
در برابر حمالت دش��من اند، آيا مردم شريف ايران اسالمی مصداق آشکار اين سه 
ويژگی نيستند؟ پس چرا بايد مشکالت روزافزون زندگی را بر آنها بيش از گذشته 

دشوار نمايد؟
- زمان آن فرا رسيده است که انديشمندان و نخبگان به رسالت تاريخی خود عمل 
نمايند و الگوی اجرايی برای قانونگذاری و مديريت امور کشور بر اساس آموزه های 

واالی مکتب علوی ارائه نمايند.
- سياست روز برای تداوم بحث قانون گرايی در نهج البالغه توسط آقای محمدعلی 

ابراهيمی و مجتمع آموزش عالی فقه و نشريه فقه پژوهان اعالم آمادگی می کند.
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متن آگهى
هیات محترم قانون ســاماندهى و حمایت از تولید و عرضه مســکن مستقر در 
ثبت اســناد دماوند با صدور ســند مالکیت بنام افراد ذیل موافقت نموده اســت ، 
لذا مراتب از طریق انتشــار آگهى به اطالع عموم میرسد که چنانچه کسى نسبت به 
صدور ســند معترض باشــد از تاریخ انتشــار آگهى ظرف مدت بیست روز اعتراض 
خــود را کتبا به اداره ثبت دماوند تســلیم و از تاریخ اعتــراض ظرف مدت یک ماه 
با مراجعه به دادگســترى دماوند گواهى طرح دعــوى را احذ و ارائه نماید.1/327 
شــهرام کوچک زاده مقیمى فرزند مرتضى ششــدانگ قســمتى از پالك 75/218 
کیــالن به مســاحت 469/91 متر مربع بعنوان زمین محصور و بنا از ســهم ســیف 
اله خارى-2/298 نیره نخســتین فرزند باقر ششــدانگ قسمتى از پالك 74/48 
کوهان به مســاحت 371/68 متر مربع بعنوان زمین محصور و بنا از ســهم مســلم 
محراب محســنى-3/25 أمنه عبداله زاده فرزند حبیب اله ششــدانگ قسمتى از 
پالك 230/ 75 کیالن به مساحت 515/15 متر مربع بعنوان زمین با بناى احداثى 
از ســهم روح اله عربى-4/295 عباســعلى اعظمى فرزند محمد رضا ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بنا به مساحت 299/24 متر مربع از پالك 351 / 75 کیالن 
از ســهم بابا صالحى-5/304 محســن گل محمدى فرزند على ششدانگ یک قطعه 
زمین محصور به مساحت 152/17 متر مربع قسمتى از پالك 1303 / 75 کیالن از 
ســهم باباصالحى-6/294 اکرم السادات جاللى چیمه فرزند سید رحمت ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور با بنا به مساحت 243/97 متر مربع قسمتى از پالك 351 
/ 75 کیالن ســهم بابا صالحى-7/217 ولى اله محمد قاسمى کلیبر فرزند نظر على 
ششــدانگ یک قطعه زمین محصور به مســاحت 36/81 متر مربع قسمتى از پالك 
224 / 75 کیالن از ســهم مالک-  299 / 8 نیره نخســتین فرزند باقر ششــدانگ 
یک قطعه زمین محصور و بنا به مســاحت 168/15 متر مربع قســمتى از پالك 51 
/ 74 کوهــان از ســهم مســلم محراب محســنى- 9/293 علیرضــا دهقانى فرزند 
غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین محصور به مساحت 200/46 متر مربع قسمتى 
از پالك 724 / 75 کیالن از سهم محمد حسین آقا برارى-291 / 10 محمد حسین 
کنعانى فرزند محمد رضا ششــدانگ قطعه زمین محصور به مساحت 200/63 متر 
مربع قســمتى از پالك 724 / 75 کیالن از سهم محمد حسین آقابرارى-11/292 
محمــد حســین کنعانــى فرزند محمد رضا ششــدانگ یــک قطعه زمیــن محصور به 
مســاحت 200/5 متر مربع قســمتى از پالك 75/724 کیالن از سهم محمد حسین 
آقابــرارى-  12/314 رقیــه ناصحى فرزند تاج الدین ششــدانگ یک قطعه زمین 
محصور و بنا به مساحت 425/14 متر مربع قسمتى از پالك 2620 / 75 کیالن از 
ســهم فاطمه اســدالهى آهنگرد مریم باباشمسى و حسین باباشمسى و رضا اسالمى 
و روزبه اســالمى-13/313 میئم میرزائى ورنیاب فرزند خدابخش ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بناى به مساحت 712/33 متر مربع قسمتى از پالك 75/23 
کیالن از ســهم مشــاعى مالک- 300 / 14 فرهاد میرزا لو فرزند میرزا ششدانگ 
یــک قطعه زمین و بنا به مســاحت 608/43 متر مربع قســمتى از پالك 72/279 
وادان از سهم مشاعى مالک- 15/1278 ربابه طرقى فرزند محمد جعفر ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به مســاحت 329/81 متر مربع قسمتى از پالك 75 اصلى 

کیالن از سهم مجهول- 16/316 ام البنین ناصحى فرزند تاج الدین ششدانگ یک 
قطعه زمین محصور با بنا به مســاحت 428/13 متر مربع قسمتى از پالك 2620 / 
75 کیالن از ســهم فاطمه اسداله آهنگر و مریم بابا شمى و افشین نصرى مقدم و 
رضا اســالمى و روز به اسالمى و حسین بابا شمســى- 17/317 حسین باباشمسى 
فرزنــد محمود ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بنا به مســاحت 401/31 متر 
مربع قسمتى از پالك 2620 / 75 کیالن از سهم مشاعى مالک- 18/318 افشین 
نصــرى مقدم فرزند لطف اله ششــدانگ یک قطعه زمین محصور با بنا به مســاحت 
418 متر مربع قســمتى از پالك 2620 / 75 کیالن از سهم مشاعى مالک- 315 / 
19 رضا اســالمى فرزند احمد على ششــدانگ یک قطعه زمین محصور و بنا قسمتى 
از پالك 75/2620 کیالن به مســاحت 581/81 متر مربع از ســهم مشاعى مالک. 

6495
عابدین نورى شیرازى- کفیل اداره ثبت اسنادوامالك دماوند

رونوشت گواهى حصر وراثت
خانم زهرا خســروآبادى به شــماره ملى 0794406191  به شرح درخواست 
به کالســه 536/2/98  از این شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنین 
اشعارداشــته که شادروان حجت اله خســروآبادى  به شماره ملى 0792176200 
در تاریخ 1398/08/18 در اقامتگاه دائمى خود در گذشته و ورثه حین الفوت وى 
عبارتند از :1. زهرا خسروآبادى فرزند حجت اله به شماره ملى 0794406191  - 
فرزند متوفى 2. على خسروآبادى فرزند حجت اله به شماره ملى 0794406513  
- فرزنــد متوفى.اینک با انجام تشــریفات قانونى در خواســت مزبور در یک نوبت 
آگهى مى نماید تا هر کســى اعتراضى دارد و یا وصیت نامه اى از متوفى نزد او مى 
باشد از تاریخ نشر آگهى ظرف یک ماه به دفتر شورا تقدیم دارد در غیر اینصورت 

گواهى صادر خواهد شد.6494
شوراى حل اختالف  حوزه 2 دماوند

حصروراثت
خانــم زهــرا رمضانــى فرزنــد عیســى بــه شــرح دادخواســتى که به کالســه 
98/3528 این شورا ثبت گردیده درخواست صدور گواهى انحصار وراثت نموده 
و اعالم داشــته که مرحوم عیســى رمضانى فرزند اصغر به شماره شناسنامه 147 
صادره از زابــل درتاریخ 1397/12/20 دراقامتگاه دائمى خود شهرســتان کالله 
فوت نموده و ورثه/وراث حین الفوت وى عبارتند: 1-زهرا رمضانى فرزند عیســى 
شــماره شناســنامه 124 تاریخ تولد 1341 و شــماره ملى 4869386860 نسبت 
دختر متوفى والغیر اینک شــورا پس از انجام تشریفات مقدماتى درخواست مزبور 
را دریک نوبت آگهى مى نماید تا هر کس اعتراضى دارد و یا وصیت نامه از متوفى 
نزد او باشــد از تاریخ نشــر آگهى ظرف یک ماه به این شورا مراجعه و تقدیم نماید 

واال گواهى صادر خواهد شد.
رئیس شعبه هشتم شوراى حل اختالف کالله

قانون گرایی در نهج البالغه 
سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی )4( می کند: 

اشاره:
2 ش�ماره در ک�ه اس�ت ابراهيم�ی محمدعل�ی تالي�ف البالغ�ه« نه�ج در گراي�ی »قان�ون مقال�ه
نش�ريهفق�هپژوه�انمنتش�رش�دهاس�ت.صاح�بامتي�ازاي�ننش�ريهمجتم�عآم�وزشعال�یفقه
ومدي�رمس�ئولآنسيدحس�نوحدت�یش�بيریاس�ت.اي�ننوش�تارب�همعرف�ی،نق�دوبررس�ی
مقال�ه»قان�ونگراي�یدرنه�جالبالغ�ه«م�یپ�ردازدکهه�ماکن�ونازنظ�رخوانن�دگانم�یگذرد:

4


