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خوانندگانمیگذرد:

ويژگی های ذاتی قانون
منظور از ويژگي هاي ذاتي قانون آن دس��ته از وجوه مميز و 
عناصر مقوم اس��ت كه بدون وجود آنها اساس��ا قانون منعقد 
نمي ش��ود. اگر قاعده اي ويژگ�ي ه�اي زي�ر را دارا نباش���د 
از موقعي�ت ي�ك ق�انون برخوردار نخواهد شد و كاركردهاي 
ضروري يك قانون، كاركرده��اي حداقلي، را انجام نخواه�د 
داد. از اين رو شايد بتوان فهرست زير را حداقلي و كاركردگرا 
ني��ز ناميد. الف( ال��زام آور، ب( عام، ج( ام��ري، د( علني، ه( 
واض��ح، و( معط��وف به آينده، ز( مفي��د قطعيت، ح( مصوب 
مرج��ع صالحيت دار. منب��ع: گزارش ش��ماره ۶۹۸۱ مركز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی با عنوان »آش��نايي 
اجمال��ي با كليات علم حقوق در زمين��ه قانونگذاري و قواي 

سه گانه )۲(«

گزاره های اساسی
-گ�زارهاول: ب��دون ترديد وجود مش��کالت متعدد مانند 
گرانی، بيکاری، فقر، طالق، اعتياد، حاش��يه نشينی، مشکل 
خريد و اجاره مس��کن، افزايش س��ن ازدواج، تجمل گرايی، 
مهاج��رت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق كاال، خشکس��الی، 
ترافي��ك، مصرف گرايی، رش��وه، مدرک گراي��ی، كاغذبازی 
اداری، پارتی بازی، فس��اد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، 
پرخاش��گری و بداخالقی، عدم تامي��ن رفاه عمومی، احتکار، 
تجمل گرايی و زندگی اشرافی، اسراف و زياده خواهی، تکدی 
گ��ری، كودكان كار و خيابان، ب��ی خانمانی و كارتن خوابی، 
تهاجم فرهنگی، خودكشی، بزه كاری، بافت فرسوده شهری 

و روستايی، بی كفايتی مديريت بحران، آلودگی هوا، اختالف 
طبقاتی، مدپرس��تی، تصادفات ج��اده ای، پديده ريزگردها، 
ناب��ودی جنگل ها، بيابان زايی و فرس��ايش خاک، نارضايتی 
های صنفی و ش��غلی، خرافه گرايی، كمبود سرانه مطالعه و 
س��اير آسيب های اجتماعی زندگی مردم را )بويژه در دوران 
تحريم های ظالمانه دشمنان عليه ملت ايران( دشوار نموده است.

-گزارهدوم: پيرامون هر يك از مشکالت زندگی مردم، ده 
ه��ا و يا صدها قانون ريز و درش��ت وجود دارد كه در صورت 
كارآمدی نمی بايس��ت تاكنون از مشکالت فوق الذكر، اثری 

در جامعه باقی مانده باشد.
-گزارهسوم: تقسيم كار ملی پيرامون قانونگذاری بر اساس 
قانون اساس��ی شامل مجمع تشخيص مصلحت نظام؛ دولت، 
مجلس شورای اسالمی، شورای نگهبان و قوه قضاييه دارای 

شان مقررات گذاری هستند.
-گ�زارهچه�ارم:ويژگی ه��ای قواني��ن ناكارآمد در حل 
مشکالت زندگی مردم چيست؟ آيا قوانين و مقررات ناكارآمد 

دارای ويژگی های استاندارد يك قانون را دارا هستند؟
-گزارهپنجم:در صورت مثبت بودن پاسخ به پرسش گزاره 
چهارم، بقاء و تش��ديد مش��کالت زندگی مردم نشانه آشکار 
ناكارآمدی ويژگی های اس��تاندارد در قان��ون و قانونگذاری 

كشور است.
-گزارهششم:در صورت منفی بودن پاسخ به پرسش گزاره 
چهارم، گزاره های ناكارآمد موسوم به قانون )قانون نما يا شبه 
قانون( به بقاء و تشديد مشکالت زندگی مردم انجاميده است.

گزاره هفتم: برای اس��تانداردكردن ويژگی های قانون ايجاد 
تحول در قانونگذاری كشور اجتناب ناپذير است.

بررسی و تحلیل
-الزامآوربهمثابهغيرقابلدورزدنقانون:

در خ��رده فرهنگ ه��ای مخرب و مزاحم پيرام��ون قانون و 
قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، قانون و قانونگذاران قابل 
دور زدن هستند. س��ودجويان همواره در صددند كه قوانين 
را دور بزنن��د و از پس دور زدن آنها به اهداف و مقاصد خود 
دس��ت يابند. هدف اين دس��ت از افراد يا گروه ها از اجرای 
قانون، اجرای دور زدن يا دور خوردن قانون اس��ت كه منافع 
آنان را تامين می كند. هنگامی يك قانون دارای ويژگی الزام 

آوری اس��ت كه همگان بدانند كه قابليت دور زدن آن قانون 
وجود ندارد. در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، 
بروز و تشديد مش��کالت زندگی مردم نشانه دور زدن و دور 
خ��وردن قانون و قانونگذاری به عن��وان ويژگی ذاتی قانون و 

قانونگذاری است.
-ال�زامآوربهمثابهغيرقابلبرداش�توتفس�يرهای

سليقهای:
معموال الزام آوری قوانين از طريق برداش��ت ها و تفسيرهای 
س��ليقه ای، آسيب پذير است. رواج برداشت ها و تفسيرهای 
سليقه ای، برای خدشه دار كردن الزام آوری قوانين بکار می 
رود. س��ودجويان از قوانين برای رهايی از هر گونه الزام آوری 
قوانين در گام نخس��ت برای مبارزه ب��ا قانونگرايی به ترويج 
برداشت ها و تفسيرهای سليقه ای می پردازند و می كوشند 
ك��ه الزام آوری اجرای قوانين را به لحاظ ماهيتی و محتوايی 
با تش��کيك مواج كنند كه در برخی از اين دست اقدامات به 
غيرفعال ش��ده قوانين در جامعه منتهی می شوند. در قانون 
و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت 
زندگی مردم نش��انه رواج برداشت و تفسيرهای سليقه ای از 

قانون به عنوان ويژگی ذاتی قانون و قانونگذاری است.
-عامبهمثابهفراگيریحداکثرشموليت:

ويژگی عام بودن به مفهوم فراگيری دامنه ش��موليت قانون 
اس��ت. اصوال ه��ر قان��ون دارای محدوده عملکرد اس��ت كه 
مش��مولين آن در انتظ��ار اجرای قانون و به��ره مندی آنان 
هس��تند. عام بودن ي��ا همگانی بودن مخاطب��ان و ذينفعان 
قانون نشانه خوبی برای يك قانون است و دستاورد مناسبی 
برای قانونگذاری كشور است و نشانگر اين حقيقت است كه 
قانونگذاران در تدوين و تصويب قانون نهايت دقت را داش��ته 
ان��د كه همه موارد و جنبه های مرتبط با قانون را در فرآيند 
قانونگذاری مالحظه كنند. در قانون و قانونگذاری س��نتی به 
س��بك ايرانی، بروز و تشديد مش��کالت زندگی مردم نشانه 
عدم حداكث شموليت قانون در جامعه به عنوان ويژگی ذاتی 

قانون و قانونگذاری است.
-امريبهمثابهتوصيهپدرانه:

قانون و قانونگذاری امری ش��بيه ب��ه وظايف پدر در خانواده 
اس��ت كه با محبت و دوستی، امور مورد نياز برای اهل خانه 

و خان��واده خ��ود تجويز می كند و چون ام��ر پدرانه، توصيه 
های دلسوزانه است قانونگذار نيز در قانونگذاری همچون پدر 
بر خانواده خود كه ملت اس��ت برخی امور را توصيه می كند 
ك��ه قالب ادبياتی و زبانی آن امری اس��ت. امر پدرانه در ذات 
خود دارای نوعی اقتدار و قاطعيت نيز هست كه به هيچ وجه 
دارای آثار نامطلوب نيست چرا همه می دانند كه از امر پدرانه، 
دش��منی بر نمی آيد. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تش��ديد مش��کالت زندگی مردم نشانه پدرانه 
نبودن رفتار قانون و قانونگذاری با مردم به عنوان ويژگی ذاتی 

قانون و قانونگذاری است.
-علنيبهمثابهتحتنظارتمردمبودن:

يك قانون هنگامی كه علنی اس��ت يعن��ی در نزد ديدگان و 
روي��ت همگان قرار دارد. اينکه هم��گان از قانون و اجرای آن 
آگاهی داش��ته باش��ند به مفهوم اين است كه قانون در پيش 
چش��مان مردم تصويب و اجرا می ش��ود و مردم با چش��مان 
ب��از و آگاهی كامل، اجرای قان��ون را نظاره می كنند. نظارت 
همگانی دستاورد بسيار مهم علنی بودن قانون و قانونگذاری 
است. نظارت همگانی موجب می شود كه كاستی های قانون 
و قانونگ��ذاری با ارائه نظ��رات اصالحی مردم از طريق قانونی 
به درس��تی اصالح و اجرا شود. در قانون و قانونگذاری سنتی 
به س��بك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه 
اين است كه قانون و قانونگذاری تحت نظارت مردم به عنوان 

ويژگی ذاتی قانون و قانونگذاری نيست.
-علنيبهمثابههمفکریباگروههایمرجع:

علنی بودن قانون عالوه بر آگاه نمودن عموم مردم، گروه های 
مرجع جامعه را نيز در جريان قانون و قانونگذاری قرار می دهد. 
رسالت تاريخی گرو های مرجع جامعه اينگونه ايجاب می كند 
كه همواره برای بر طرف نمودن كاستی های قانون و قانونگذار 
وارد ميدان ش��وند و با تعامل س��ازنده روند تصويب و اجرای 
قان��ون را تکميل نمايند. حضور گ��روه های مرجع در عرصه 
قانونگذاری زمينه های اعتماد م��ردم به قانون و قانونگذاری 
را افزايش می دهد و می تواند به تس��هيل تعامال بين مردم و 
قانونگذاران منجر شود. در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك 
ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه عدم وجود 
همفکری با گ��روه های مرجع به عنوان ويژگی ذاتی قانون و 

قانونگذاری است. 
-واضحبهمثابهدوریازابهامواجمال:

در برخی از موارد نافهمی ناش��ی از واضح نبودن قانون به وجود 
ابهام و اجمال در قانون بر می گردد. قانونگذار به داليل مختلف از 
جمله وجود قرينه های لفظی و معنايی، از بيان همه ويژگی های 
قانون خودداری نموده است يا آنها را در پس پرده ابهام بيان كرده 
است.ابهام و اجمال در قانونگذاری عالوه بر مشکل فهميدن قانون 
توسط مردم، زمينه برداشت ها و تفسيرهای سليقه ای را به منظر 
س��ودجويی از قانون افزايش می دهد كه اين موضوع در بازتاب 
های اجتماعی عمل به قانون توسط مردم ايجاد مشکل می كند. 

-واضحبهمثابهدوریاززباننافهم:
واض��ح بودن قانون به معنای دوری قان��ون و قانونگذاری از زبان 
نافهمی مردم است. زبان معيار فارسی، گوهر گرانبهايی است كه 
رعايت اصول نگارش��ی آن می تواند مشکل نافهمی قانون را در 
جامعه از بين ببرد. قانونی واضح است كه بيشترين فهم را ميان 
مردم داشته باشد و به راحتی زمينه تبعيت پذيری از قانون را در 
جامعه هدف فراهم نمايد. البته آنچه كه تاكنون كشور با آن مواجه 
اس��ت ييروی كامل قانون و قانونگذاری از زبان نافهمی قانون در 
جامعه است. گويی قانونگذار در قانونگذاری شان خاصی برای فهم 

مردم قايل نيست. 
-معطوفبهآيندهبهمثابهبرنامهريزیآيندهنگر:

قانون و قانونگذاری در واقع برنامه و برنامه ريزی بر امکانات گذشته 
و حال برای آينده جامعه است. اصوال قانون و قانونگذاری دارای 
لحنی آينده نگرانه است و بنا دارد كه ظرفيت های بالقوه فعلی 
كشور را در آينده ای محتمل به فعليت برساند. ويژگی معطوف به 
آينده بودن در قانون ذاتی است و قانون بدون نگاه به آينده دارای 
هويت مشخصی نيست. قانون در مفاد خود به انجام تغييرات در 
برخی از مولفه ها و متغيرهای جامعه اش��اره می كند كه تغيير 

وضعيت برخی از موضوعات را در آينده بر عهده خواهند داشت. 
-معطوفبهآيندهبهمثابهرسيدنبهاهداف:

معط��وف به آينده بودن قانون و قانونگ��ذاری به معنای ضرورت 
رسيدن به اهدافی است كه در حال حاضر محقق نشده اند و در 
آينده نزديك و دور محقق خواهند شد. قانون در گزاره های خود 
اهدافی را كه بناست در طی مدت اجرا به آنها دست يابد را معرفی 
می كند و بازه زمانی دس��ت يابی به آنه��ا را نيز اعالم می كند. 
قانونی كه دارای اهداف مشخصی نيست قانون نيست و قانونی 
كه در حين مدت اجرا بنا نيس��ت كه در آينده كاری انجام دهد 
نيز دارای هويت قانونی نيست. در قانون و قانونگذاری سنتی به 
سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم نشانه نرسيدن 
به اهداف قانون و قانونگذاری ب��ه عنوان ويژگی ذاتی قانون و 

قانونگذاری است.
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امامباقر)ع(:

َمَثل حريص به دنيا، مثل كرم ابريشم است كه هر چه بيشتر دور خود ببافد 
خارج شدن از پيله بر او سخت تر می شود تا آن كه از غصه می ميرد.

وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 روز ثبت احوال  راه  اندازي اولين مركز اطالعات راديو نجوم ايران )۱374 ش(  درگذشت 

نويسنده و عالم زاهد آقانجفي قوچاني)۱3۶3 ق(  عمليات كربالی چهار )۱3۶5ش(   
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سازمان جهاد کشاورزي کهگیلویه و بویراحمد در نظر داردپروژه خرید، حمل و اجراى رنگ اپوکسى(زنگ 
زدایى و رنگ) جهت پوشش خط لوله طرح تامین آب اراضى کشاورزى منطقه بن زرد شهرستان دنا را از 
طریق مناقصه عمومی یک مرحله اى  به پیمانکاران و  شرکت هاي واجد شرایط ، به شرح ذیل واگذار نماید 
(ساجار  ریزى  نامه  وبر  مدیریت  هاى سازمان  سامانه  ودر  باشند  وباالتر  آب   5 رتبه  داراى  ضمنا شرکتهاى 

وساجات ) رتبه آنها داراى اعتبار باشد .

لوله طرح  اپوکسى(زنگ زدایى و رنگ) جهت پوشش خط  اجراى رنگ  و  1- موضوع مناقصه: خرید، حمل 
تامین آب اراضى کشاورزى منطقه بن زرد شهرستان دنا

-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى پاکت ها از 
طریق در گاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت ( ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهى 
امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . اجراى کار وپرداخت بر اساس قانون بودجه 

منوط به ارائه تخصیص بوده وخارج از آن تخلف مى باشد .
ــ مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/9/27لغایت98/10/4

www.setadiran.ir ــ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس
ــ مهلت تحویل پاکات از تاریخ98/10/5تاآخر وقت ادارى98/10/16در سامانه تدارکات الکترونیکى دولت 

(ستاد)
ــ تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه  روزسه شنبه  مورخ98/10/17راس ساعت9صبح در محل سالن جلسات 
ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد.     -سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد 

مناقصه (سامانه ستاد ) موجود میباشد.
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مناقصه مى باشد .

-تلفن تماس (09173411119 مهندس رضا یى سنگرى )
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/30         تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/10/03

ضمانتنامه  برآورد اولیه / ریال محل اجراء  کمیت وکیفیت پروژهردیف ومبلغ  نوع 
فرایند  در  شرکت 
ارجاع کار  (ریال)

به  اجراء  مدت 
ماه 

اجراى 1 و  خرید، حمل 
اپوکسى(زنگ  رنگ 
جهت  رنگ)  و  زدایى 
پوشش خط لوله طرح 
اراضى  آب  تامین 
بن  منطقه  کشاورزى 
زرد شهرستان دنا

ن  ستا شهر
دنا

5000000000(ریال )
اسناد خزانه اسالمى 
اوراق  اساس  بر 
هاى  سال  مشارکت 
(1400،1401)

معتبر  نامه  ضمانت 
وموسسات  بانکها  از 
واعتبارى  مالى  معتبر 
کشور500000000  ریال

5ماه

و  بارگیرى  تهیه وحمل،  داردپروژه  نظر  در  بویراحمد  و  کهگیلویه  سازمان جهاد کشاورزي 
باراندازي لوله هاي پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعى آبیاري تحت فشار خان احمد  را از طریق مناقصه 

عمومی یک مرحله اى  به پیمانکاران و  شرکت هاي واجد شرایط ، به شرح ذیل واگذار نماید 

1-موضوع مناقصه تهیه وحمل، بارگیرى و باراندازي لوله هاي پلی اتیلن مورد نیاز شبکه فرعى آبیاري 
تحت فشار خان احمد 

-کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایى پاکت 
انجام   www.setadiran.ir آدرس  به  ستاد)   ) دولت  الکترونیکى  تدارکات  سامانه  گاه  در  طریق  از  ها 
خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلى ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

ودریافت گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند . 
ــ مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ98/9/27.لغایت 98/10/4  

 www.setadiran.ir ــ محل  دریافت  اسناد : سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد ) به آدرس
الکترونیکى  ادارى98/10/16.در سامانه تدارکات  از تاریخ 98/10/5تاآخر وقت  ــ مهلت تحویل پاکات 

دولت (ستاد)   
سالن  محل  در  ساعت9صبح  مورخ98/10/17راس  شنبه  روزسه  مناقصه   پاکات  بازگشایی  تاریخ  ــ 

جلسات ساختمان شماره 2 سازمان جهاد کشاورزى استان مى باشد.     
میبا موجود   ( ستاد  (سامانه  مناقصه  اسناد  در  مربوطه  جزئیات  و  اطالعات  -سایر 
شد.                                                                                                                                                                                                 
ــ هزینه دو نوبت آگهى مناقصه ودر صورت لزوم تجدیدآگهى در روزنامه، به عهده برنده مناقصه مى 

باشد . 
-تلفن تماس :     مهندس رستمى ( 09173246569)  

     تاریخ انتشار نوبت اول: 98/09/30      تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/03                      

محل  کمیت وکیفیت پروژهردیف
اجراء

ضمانتنامه  برآورد اولیه / ریال  ومبلغ  نوع 
ارجاع  فرایند  در  شرکت 

کار  (ریال)

اجراء  مدت 
به ماه 

تهیه وحمل، بارگیرى 1
و باراندازي لوله-هاي 
نیاز  مورد  اتیلن  پلی 
آبیاري  فرعى  شبکه 
خان  فشار  تحت 

احمد

شهرستان 
گچساران      

18421380000(ریال ) 
اسناد خزانه اسالمى بر 
مشارکت  اوراق  اساس 
سال هاى (1400،1401) 

معتبر  نامه  ضمانت 
وموسسات  بانکها  از 
واعتبارى  مالى  معتبر 
کشور1842000000ریال 

2ماه

اختالل ویژگی های ذاتی قانون در قانونگذاری سنتی!؟
سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری می کند:
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