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حضرتزهرا)س(:

ما اهل بيت پيامبر وسيله ارتباط خداوند با خلق او هستيم ، ما برگزيدگان پاك و مقّدس 
پروردگار می باشيم ، ما حّجت و راهنما خواهيم بود؛ و ما وارثان پيامبران الهی هستيم.
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دكترمحمدرضاناریابيانه

سيد س��عيدرضا عاملی دبير شورای انقالب 
فرهنگ��ی از خطوط توليد، مراكز طراحی و 
توليد دستگاه های صنعتی سايت دو شركت 

صنايع توليدی كروز بازديد به عمل آورد.
سيد س��عيدرضا عاملی در حاش��يه بازديد 
از ش��ركت قطعه س��ازی كروز گفت: آنچه 
اهميت دارد اينکه بخش تحقيق و توس��عه 
ك��روز در ح��وزه طراح��ی داخل��ی ارتباط 
مناس��ب و خوبی با بخش دانشگاهی ايجاد 
كرده اس��ت و اين مسئله قابل تقدير و يك 
نقطه مثبت برای اين ش��ركت قطعه سازی 

به شمار می رود.
وی افزود: بر حسب بيان مديران كروز  3تا 

7 درص��د فروش كروز به بخش تحقيق و توس��عه اختص��اص پيدا كرده 
است.

دبير ش��ورای انقالب فرهنگی حضور بانوان در ش��ركت قطعه سازی كروز 
را از نقاط مثبت ارزيابی و اظهار كرد: اين موضوع يك نقطه مثبتی است 
ك��ه از توانايی های علمی، مهارت های صنعتی بانوان در حوزه صنعت به 

درستی استفاده شده است.
وی ب��ه موانع حاكمی كه  نظام ديوان س��االری برای بخش های صنعتی 

ايجاد كرده، اش��اره و خاطر نشان كرد: اين 
موانع سبب می شود كه بخش های مختلف  
صنعت نتوانند جايگاه الزم را پيدا كنند؛ از 
اين رو حمايت های اداری و پرهيز از چند 
نهادی كردن مداخالت، يك ضرورت برای 

صنعت كشور به شمار می رود.
عاملی با اش��اره به عوام��ل گريزناپذير در 
صنعت خودرو تصريح كرد: در س��ال رونق 
توليد، بازمهندس��ی رابط��ه صنعت به ويژه 
واحدهای بزرگ صنعتی با دانشگاه، دولت 
و ساير نهادهای حاكميتی با هدف افزايش 
توليد ناخالص ملی، اش��تغال و پيش��رفت 
منته��ی به س��المت و آس��ايش مردم يك 
ضرورت گريز ناپذير اس��ت. وی با بيان صنايع مه��م در اقتصاد مقاومتی 
گفت: با اين نگاه شركت های بزرگ مثل مپنا، كروز، ايران خودرو، پارس 
خودرو و س��اير صنايع مهم م��ی توانند نقش آفرين��ی مهمی در اقتصاد 
مقاومتی ايفا كنند. امروز فقط ظرفيت خودروسازی بخشی از كشور بيش 
از يك ميليون و س��يصد هزار خودرو است. بخش تحقيق و توسعه بخش 
های صنعتی كشور توان طراحی بومی قطعات و محصوالت خود را با تکيه 

به ظرفيت دانشگاه های مهم كشور دارد.

اش�اره:كتاب»فقهوقانونگذاری،آسيبشناسیقانون
گ�ذاریدرنظ�امجمهوریاس�امیاي�ران«تاليفآقای
ابراهيمش�فيعیسروستانیاس�تكهازسویانتشارات
كتابطهبهمديرمس�ئولیآقایهادیصادقیمنتش�ر
ش�دهاس�ت.ايننوش�تاربهمعرفی،نقدوبررسیمقاله
»فقهوقانونگذاری،آسيبشناسیقانونگذاریدرنظام
جمهوریاس�امیايران«میپردازدكههماكنونازنظر

خوانندگانگرامیمیگذرد:

1. نويس��نده در اين كتاب معتقد اس��ت: از ميان رويکردهای 
مختلف كه در زمينه قانون گذاری مطرح شد تنها رويکردی 
كه می توان��د در عصر حاضر مبنای قانون گذاری قرار بگيرد، 
رويکرد كسانی اس��ت كه ضمن پرهيز از افراط و تفريط های 
رويکرده��ای ديگر، نگرش نظام مند به دين، اصول گرايی در 
حوزه فهم دين و توس��عه گرايی در حوزه تحقق دين، تکامل 
در روش اجتهاد و تجديد نظر در روش علوم را موردتوجه قرار 
داده ان��د و در دي��دگاه آنان همه تالش ها در جهت پی ريزی 
تمدن نوين اس��المی س��امان می يابد. كتاب حاضر مشتمل 
بر س��ه فصل می باش��د. در كتاب حاضر تالش شده است، در 
حد توان، مش��کالت نظام جمهوری اسالمی ايران در عرصه 
قانون گذاری كالبدش��کافی شود تا ريشه ها و زمينه های اين 
مشکالت، مشخص و شرايط الزم برای رفع آن ها فراهم شود. 
با توجه به ضرورت تبيين پيشينه قانون گذاری در كشورهای 
اس��المی، اين موضوع در فصل اول در ذيل دو عنوان بررسی 
شده اس��ت. در فصل دوم كتاب نيز سير تطور قانون گذاری 
در نظام جمهوری اس��المی ايران، با تمركز بر چهار قانون در 
حوزه های مختلف حقوق عموم��ی، حقوق خصوصی، حقوق 
جزا و آيين دادرس��ی كيفری به تفصيل بررسی شده است و 
باالخره در فصل س��وم مهم ترين راهکارهای توان مند سازی 

قانون گذاری در نظام جمهوری اسالمی بيان شده است. 
2.س��پس در فصل اول كتاب اينگونه آورده است: فصل اول 
با عنوان »فقه و قانون گذاری در كشورهای اسالمی« ابتدا به 
تاريخ تحول فقه اس��المی در ادوار فقه شيعه و ادوار فقه اهل 
سنت پرداخته و در ادامه به بررسی قانون گذاری در كشورهای 
اس��المی می پردازد. آنچه برخی از نويسندگان به عنوان ادوار 

فقه ش��يعه عرضه كرده اند عبارت اس��ت از: دوره اول؛ عصر 
تفس��ير و تبيين، دوره دوم؛ عصر محدثان، دوره س��وم؛ عصر 
آغاز اجته��اد، دوره چهارم؛ عصر كمال و اطالق اجتهاد، دوره 
پنجم؛ عصر تقليد، دوره ششم؛ عصر نهضت مجدد مجتهدان، 
دوره هفتم؛ عصر پيدايش مذهب اخباريان، دوره هشتم؛ عصر 
جديد استنباط، دوره نهم؛ عصر حاضر می باشد. در ادوار فقه 
اهل س��نت برخی به پيدايش، تطور و ف��راز و فرودهای فقه 
توجه كرده و دوران فقه اسالمی را به اين صورت شمرده اند: 
دوره اول؛ دوران تأسيس يا بستر سازی، دوره دوم؛ دوره رشد 
و كمال، دوره سوم؛ دوران جمود و تقليد، دوره چهارم؛ دوران 
برخاستن حركت فقهی. برخی نيز در تقسيم بندی ادوار فقه 
رويدادهای سياس��ی و اجتماعی را كه در تحول فقه اسالمی 
مؤثر بوده اند مورد توجه قرار داده و دس��ت به تقسيم بندی 

ديگری زده اند. 
3. در ادام��ه فصل اول با عنوان قانون گذاری در كش��ورهای 
اسالمی اينگونه آورده است: در قسمت دوم اين فصل نويسنده 
به بررسی قانون گذاری در كشورهای اسالمی می پردازد. برای 
اين منظور به بررسی قانون گذاری در عثمانی، قانون گذاری 
در اي��ران پيش از پيروزی انقالب اس��المی، قانون گذاری در 
جمهوری اس��المی ايران كه شامل مباحثی مانند: الف( طرح 
نظريه واليت فقيه و ضرورت تش��کيل حکومت اسالمی ب( 
تشکيل شورای انقالب پ( اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی 
ت( تصويب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران 5� استقرار 
نهادهای قانونی برخاسته از قانون اساسی ث( صدور دو فرمان 
از س��وی حضرت امام ج( مطرح ش��دن موض��وع ضرورت در 
فرايند قانون گ��ذاری چ( ورود عنصر مصلحت در نظام قانون 
گذاری كش��ور ح( طرح موضوع ضرورت تحول در اجتهاد از 
سوی حضرت امام خ( نهادينه شدن مجمع تشخيص مصلحت 
نظام د( تدوين سياست های كلی نظام جمهوری اسالمی ايران 
ذ( تدوين سند چشم انداز بيست ساله جمهوری اسالمی ايران 

می پردازد. 
4. در آخر اين فصل نويس��نده پس از بررس��ی س��ير تحول 
فرآيند قانون گذاری در نظام جمهوری اسالمی ايران به چند 
نکته مهم اش��اره می كند: الف( باور و اعتقاد راسخ بنيان گذار 
جمهوری اسالمی ايران به امکان پذير بودن تشکيل حکومت 
و اداره جامعه بر اس��اس موازين اس��المی و توانمندی فقه و 

ديگر آموزه های دينی برای پاسخ گويی به نيازهای متنوع يك 
نظام حکومتی. ب( تالش خستگی ناپذير رهبر فقيد اسالمی 
برای حل مس��ائل و مشکالتی كه گاه گاهی در مسير سامان 
دادن مناسبات فرهنگی، سياسی و اقتصادی جامعه بر اساس 
موازين اسالمی رخ می دهد. پ( حركت تکاملی و رو به پيش 
نظام قانون گذاری كشور در جهت بهره برداری هرچه بيشتر 
از توان مندی های فقه اسالمی برای پاسخگويی مناسب تر به 

نيازهای روز دستگاه های اجرايی و قضايی. 
5. فصل دوم اين كتاب با عنوان »س��ير تطور قوانين در نظام 
جمهوری اسالمی« به مباحثی همانند سير تطور مقررات كار، 
س��ير تطور مقررات خسارت تأخير تأديه، سير تطور مقررات 
ديات و س��ير تطور مقررات تجديد نظر( پرداخته اس��ت. در 
خصوص س��ير تطور مقررات كار بايد گفت اگر فقيهی روابط 
كار را تنها در چارچوب حقوق خصوصی و قواعد كتاب االجاره 
مالحظه كرد و آن را تنها ناش��ی از قرارداد دانس��ت، باالطبع 
نمی توان��د مداخله دولت در اين رواب��ط را جايز بداند؛ اما اگر 
روابط كار را در قالب حقوق عمومی مالحظه كرد و به نقشی 
ك��ه دولت ها در عصر حاض��ر در زمينه حماي��ت از كارگران 
برعه��ده گرفته اند توجه نمود، به ناچار بايد بپذيرد كه دولت 
می تواند در جهت تأمين حقوق كارگران، در روابط كار مداخله 
نمايد و در خ��ارج از چارچوب قراردادهای خصوصی، الزامات 

و تعهداتی برای كارفرمايان در نظر بگيرد. اين همان توجه به 
نقش زمان و مکان در اجتهاد است كه حضرت امام)ره( بدان 
اشاره فرمودند. در خصوص قوانين ديات بايد گفت اين مقررات 
از همان س��ال های اول اجرای خود با مشکالتی اساسی رو به 
رو بود كه مهم ترين آنها يکی مس��أله نحوه محاسبه مقادير 
ديه و ديگری خسارت های زائد بر ديه بود و چون در مقررات 
ديات اشاره ای به ساير خسارت های ناشی از صدمات جسمانی 
نشده بود، از همان ابتدای اجرای اين مقررات، دستگاه قضايی 
با مشکالت فراوانی در ارتباط با مطالبه ضرر و زيان های ناشی 
صدمات جسمانی مواجه شد و چون موضوع برای قضات حل 
نشده بود، آرا و احکام متفاوتی در اين زمينه صادر می گرديد. 
تا اينکه در س��ال 1375 هيئت عمومی ديوان عالی كش��ور 
)شعب حقوقی( در يك رأی اصراری بر تکيه بر قواعدی چون 
قاعده الضرر، تس��بيب و اتالف، حکم به جواز مطالبه ضرر و 
زيان ناش��ی از صدمات جس��مانی داد البته موضوع ياد شده 
هن��وز چنان كه بايد حل و فصل نش��ده و رأی و نظری الزم 
االتب��اع در اين زمينه صادر نگرديده اس��ت؛ ولی همين نظر 
می تواند مبنايی برای اصالحات نهايی در مقررات ديات گردد. 
در مورد مقدار ديه نيز رئيس قوه قضاييه در ابتدای هر سال بر 
اساس ديدگاه مقام معظم رهبری مقدار ديه را تعيين و اعالم 
می كند. در خصوص سير تطور مقررات خسارت تأخير تأديه 
بايد گفت تا پيش از استقرار نظام جمهوری اسالمی در ايران 
به موجب موادی از قانون مدنی، قانون آيين دادرسی مدنی و 
قانون ثبت، در ديونی كه موضوع آنها وجه نقد بود، در صورتی 
كه مديون نسبت به ادای دين خود در سررسيد معين تأخير 
می ورزيد، دائن می توانس��ت با تس��ليم دادخواست به دادگاه 
صالح، از مديون تقاضای دريافت خس��ارت تأخير تأديه نمايد 
كه البته ميزان اين خسارت برای هرسال تأخير در هرحال از 
12 درصد كل مبلغ مورد مطالبه تجاوز نمی كرد. اما با استقرار 

نظام اسالمی، صحت اين مسأله مورد ترديد واقع شد. 

نقد و بررسی کتاب
ضمن تقدير و تش��کر از نويسنده محترم، نکات ذيل پيرامون 

اين مقاله دارای اهميت است:
- وجود مش��کالت متعدد مانند گرانی، بيکاری، فقر، طالق، 
اعتياد، حاشيه نشينی، مس��کن، افزايش سن ازدواج، تجمل 

گراي��ی، مهاج��رت مغزه��ا، واردات ب��ی رويه، قاچ��اق كاال، 
خشکس��الی، ترافيك، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف 
گرايی، رش��وه، مدرك گرايی، بوروكراسی، پارتی بازی، فساد 
اداری، آس��يب های اجتماع��ی و... زندگی م��ردم را بيش از 
گذشته دش��وار نموده است. پيرامون هر يك از مشکالت ياد 
ش��ده، ده ها و شايد صدها قانون ريز و درشت وجود دارد كه 
از س��وی قانونگذاری سنتی به س��بك ايرانی تصويب و تاييد 
ش��ده است. - پرس��ش مهم از نگارنده كتاب اين است كه آيا 
قانونگذاری سنتی كشور دارای نگرش نظام مند به دين، اصول 
گرايی در حوزه فهم دين و توسعه گرايی در حوزه تحقق دين، 
تکامل در روش اجتهاد و تجديد نظر در روش علوم در جهت 

پی ريزی تمدن نوين اسالمی است؟
- اگر پاس��خ به پرس��ش باال مثبت اس��ت پس داليل بروز و 

تشديد مشکالت ياد شده در زندگی مردم چيست؟
- اگر پاسخ به پرسش ياد شده باال منفی است بايد از تقسيم 
كار ملی در قانونگذاری پرس��يد كه چرا پس از گذشت چهار 
دهه هنوز قانونگذاری كشور از نگرش نظام مند به دين، اصول 
گرايی در حوزه فهم دين و توسعه گرايی در حوزه تحقق دين، 
تکامل در روش اجتهاد و تجديد نظر در روش علوم در جهت 

پی ريزی تمدن نوين اسالمی محروم است؟
آيا تقسيم كار ملی قانونگذاری در كشور توانايی تحقق باور و 
اعتقاد راسخ بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران به امکان پذير 
بودن تشکيل حکومت و اداره جامعه بر اساس موازين اسالمی 
و توانمندی فقه و ديگر آموزه های دينی برای پاسخ گويی به 
نيازهای متنوع يك نظام حکومتی را داشته و دارند؟ با وجود 
اين توانايی وجود مش��کالت ياد شده در باال در زندگی مردم 

چه توجيهی دارد؟
- ابعاد و ويژگی های بازنگری در فرآيند قانون گذاری از طريق 
تبيين مباحث نظری در باب فرآيند تبديل فقه به قانون برای 

حل مشکالت زندگی مردم چيست؟
- بايس��ته های بنيادی و س��اختاری و بايسته های كاربردی و 
اجرايی مورد نظر مولف كتاب چگونه می تواند از طريق تحول 
قانونگذاری كشور به حل مشکالت زندگی مردم منجر شود؟

- ای كاش نويسنده محترم كتاب در باب چگونگی عملياتی 
كردن بايسته های بنيادی و ساختاری و بايسته های كاربردی و 
اجرايی مورد نظر خود از كلی گويی عبور كرده و به شيوه های 
اجرايی كار و توانايی تقس��يم كار ملی در قانونگذاری سنتی 

اشاره می كرد.
- سياس��ت روز برای تداوم بحث فقه و قانون گذاری، آسيب 
شناسی قانون گذاری در نظام جمهوری اسالمی ايران توسط 
آقای ابراهيم ش��فيعی سروستانی و انتشارات كتاب طه اعالم 

آمادگی می نمايد.

www.setadiran.ir

نقطه مثبت در کروز ارتباط خوب بخش تحقیق و توسعه با دانشگاهیان است

سیاست روز مقاالت حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی )10( می کند: 
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