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پيامبراكرم)ص(:

زيرا پا گذاشتن هوا و هوس، دل را زنده می كند و زنده دلی، سبب استقامت است.
وز حدیث ر

وز در تاریخ امر

چالشقانون


 درگذشت ابوالحسن نجفی زبان شناس و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی 

)1394 ش(  درگذشت عارف قزويني شاعر بزرگ معاصر)1312ش(  رحلت ميرزا 
محمد حسين ناييني مرجع و زعيم حوزه و مجاهد دوران مشروطه)1355 ق(   

پیش بینی آب وهوا
تهران 

°5 °0
مشهد 

°1 °-4
قم 

°6 °1
اصفهان
°7 °-3

زنجان
°-3 °-10

دكترمحمدرضاناریابيانه

اشاره:زبانيكيازقدرتهايشگفتانگيزانساناست
كهازديربازدانشمندانومتفكرانبزرگرشتههاي
مختلفدرمورداهميتوقدرتآنمطالعاتگوناگوني
انجامدادهوميدهند.زبانازچنانقدرتيبرخوردار
استكهبشربهضرورتدربرابرآنتسليمميشود.
هريكازگروههاياجتماعي،فرهنگي،علمي،ادبي
و...ع�اوهب�رزبانع�ام،معموالاززب�انخاصگروه
خودني�زبرخوردارند.قانونوقانونگذاریس�نتیبا
وجودناكارآمدیهایفراوانطیچنددههگذش�ته
میتوانددستمايهمناسبیبرایطنزوطنزپردازی
باشد.نوشتارحاضربهارائهابعادگوناگونناكارآمدی
قانونوقانونگذاریسنتیباكاريكلماتوراستكهاز

نظرخوانندگانمیگذرد:

-گرانی:ناكارآمدی قوانين مربوط به كنترل قيمت ها در 
بازار، شايعه ای بيش نيست!

-بيكاری:قوانين اشتغال كشور، بيکار نشسته اند و برای 
تشکيل جلسه شورای عالی اشتغال كشور لحظه شماری 

می كنند!
-فقر:فقر كارآمدی، زندگی قوانين مبارزه با فقر را به زير 

خط فقر كشانده است!
-طاق:مهم ترين كارآمدی قوانين ضد طالق جلوگيری 

از انجام ازدواج است!
-اعتياد: گسترش پديده شوم اعتياد به توجهی معتادين 

به كارآمدی قوانين مربوط به اعتياد است!
- حاش��يه نشينی: حاش��يه پردازی حاش��يه نشين ها، 

كارآمدی قوانين مرتبط با حاش��يه نشينی را با حواشی 
متعددی مواجه كرده است!

-مسكن: بانك مسکن اعالم كرد با وام مسکن هر ايرانی 
می تواند صاحب خانه شود!

-افزايشس�نازدواج: اينکه جوانان در سنين پايين 
تر از چهل سالگی ازدواج كنند زندگی آينده آنها با نوعی 

ناپختگی همراه خواهد بود!
- تجمل گرايی: وجود تجمل گرايی و اش��رافی گری در 

كشور به شدت تکذيب می شود!
-مهاجرتمغزها:مغزها از س��ر بيکاری مهاجرت می 

كنند!
-وارداتبیرويه: واردات بی رويه كاال و خدمات هيچ 

ربطی به بيکار كردن جوانان ايرانی ندارد!
-قاچاقكاال: قوانين مبارزه با قاچاق كاال توانايی نابودی 

توليد كاالی ايرانی را دارد يا ندارد!
-ترافيك: ترافيك نهادها و دستگاه های اجرايی متولی 

حل معضل ترافيك نيازمند ترافيك زدايی است.
- آلودگی های محيط زيست: كارآمدی قوانين مرتبط با 
آلودگی های زيست محيطی خود باعث افزايش آلودگی 

های محيط زيست است!
-مصرفگرايی: قوانين مرتبط با جلوگيری از مصرف 

گرايی با افزايش توليد كاالهای وارداتی مرتبط است!
-رشوه: قوانين مبارزه با رشوه خواری با پرداخت رشوه 

دور خورد!

-مدرکگرايی:قانون شايسته ساالری  توسط مدرك 
گرايان افراطی، مورد مواخذه قرار گرفت!

-بوروكراسی: قانون مبارزه با كاغذبازی های زايد اداری 
جای خود را به ضوابط زايد اداری داده است!

- پارتی بازی: هيچ كس وجود پارتی بازی را در اداره امور 
كشور تاييد نکرده و نمی كند!

-فس�اداداری:كارآمدی قوانين مبارزه با فساد اداری 
توانايی ارائه طرح های پيشگيرانه را ندارد!

- نابودی جنگل ها: نابودی جنگل ها مساله مهمی نيست 
كه فکر مردم را با آن مکدر كرد!

-خشكس�الیوبيابانزايی:ب��ا طبيعت كه نمی توان 
مبارزه كرد آب نيست كه نيست!

کاریکلماتور قانون و قانونگذاری سنتی!

اشاره:قانونگذارانمیتوانندبرایقانونگذاریازمنابع
گوناگونیاستفادهكنندتاازطريقآنبتوانندروابطبين
پديدههاراتعيينوحقوقوتكاليفآنراتعريفكنند.
ه�ريكازمنابعني�زدرزمينهایخاصم�یتوانندبه
قانونوقانونگ�ذاریكمككنند.برایباالبردنظرفيت
اس�تنادیبحثازگزارشرس�میمرك�زپژوهشهای
مجلسشورایاسامیاستفادهشدهاستكهامكانهر
گونهبرداشتس�ليقهایوتفسيرشخصیرابهحداقل
برس�اندوضمنابرایبررسیوتحليلنيازبهاستداللو
بحثهاینظریفراواننباش�د.ايننوش�تاربهبحثو
بررسیپيرامونمنابعقانونازديدگاههایگوناگونمی

پردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

منابع قانون 
مقص��ود از منابع قانون، معادني اس��ت ك��ه قانونگذار مواد 
اوليه ق�انون را از آنه�ا اس�تخراج م�ي كن�د. يعني نيروهاي 
اجتماعي م�واد اولي�ه ق�وانين خ�ود را از كج�ا م�ي آورن�د. 
متفک���ران مختل��ف منابع گوناگوني را ب��راي قانون تعيين 
ك��رده اند. ه�ر ي�ك از آن���ان از نظ�ري خ�اص ب�ه ق�انون 
مي نگرند و در نتيجه به منشأ و منبعي متناسب با آن منظر 

اشاره كرده اند: 
الف(دين،
ب(جامعه،
ج(طبيعت،

د(عقل.
منبع: گزارش ش��ماره 6981 مرك��ز پژوهش های مجلس 
شورای اس��المی با عنوان »آش��نايي اجمالي با كليات علم 

حقوق در زمينه قانونگذاري و قواي سه گانه )2(«
گزارههایاساسی

-گ�زارهاول: بدون 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، 
مهاجرت مغزها، واردات بی رويه، قاچاق كاال، خشکس��الی، 
ترافيك، مصرف گرايی، رش��وه، م��درك گرايی، كاغذبازی 
اداری، پارتی بازی، فساد اداری، افت بهره وری، بدحجابی، 
پرخاش��گری و بداخالقی، عدم تامين رفاه عمومی، احتکار، 
تجم��ل گرايی و زندگی اش��رافی، اس��راف و زياده خواهی، 
تک��دی گری، كودكان كار و خياب��ان، بی خانمانی و كارتن 
خوابی، تهاجم فرهنگی، خودكشی، بزه كاری، بافت فرسوده 
ش��هری و روس��تايی، بی كفايتی مديريت بحران، آلودگی 
هوا، اختالف طبقاتی، مدپرستی، تصادفات جاده ای، پديده 
ريزگردها، نابودی جنگل ها، بيابان زايی و فرس��ايش خاك، 
نارضايتی های صنفی و شغلی، خرافه گرايی، كمبود سرانه 
مطالعه و ساير آسيب های اجتماعی زندگی مردم را )بويژه 
در دوران تحري��م های ظالمانه دش��منان عليه ملت ايران( 

دشوار نموده است.
-گزارهدوم: پيرامون هر يك از مش��کالت زندگی مردم، 
ده ه��ا و ي��ا صدها قانون ريز و درش��ت وج��ود دارد كه در 
ص��ورت كارآمدی نمی بايس��ت تاكنون از مش��کالت فوق 

الذكر، اثری در جامعه باقی مانده باشد.
-گزارهسوم:پرسش اينکه منابع قوانين ناكارآمد در حل 
مش��کالت زندگی مردم چيست؟ آيا منابع اين قوانين دين، 

جامعه، طبيعت و عقل است؟
- گ��زاره چهارم: در صورت مثبت بودن پاس��خ به پرس��ش 
گزاره س��وم، بقاء و تش��ديد مش��کالت زندگی مردم نشانه 
آش��کار ناكارآم��دی منابع دين��ی، منابع اجتماع��ی، منابع 

طبيعی و منابع عقلی در قانون و قانونگذاری كشور است.
-گزارهپنجم:در صورت منفی بودن پاس��خ به پرس��ش 
گزاره س��وم، قانونگذاری ناكارآمد به بقاء و تشديد مشکالت 

زندگی مردم انجاميده است.
گ��زاره شش��م: ب��رای رد ناكارآم��دی منابع دين��ی، منابع 
اجتماع��ی، منابع طبيع��ی و منابع عقلی ايج��اد تحول در 

قانون و قانونگذاری كشور اجتناب ناپذير است.
بررسیوتحليل

-دينبهمثابهمطابقاحكامشرعبودنقانون:
قانون و قانونگذاری كه برگرفته ش��ده از منابع دينی باش��د 
يعن��ی مطاب��ق و منطبق با احکام ش��رع مقدس باش��د. به 
عب��ارت ديگر در تقس��يم كار ملی ش��امل مراحل تدوين، 
تصوي��ب، تاييد، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير دارای توانايی 
الزم برای تطبيق قانون با منابع دينی اس��ت. تطبيق قانون 

در ه��ر مرحله از قانونگذاری بجز ش��ورای نگهبان با منابع 
دينی كار بس��يار دشواری اس��ت كه از توانايی قانونگذاری 
سنتی به س��بك ايرانی خارج است. در قانون و قانونگذاری 
سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم 
نشانه عدم تطابق قانون با احکام شرع به عنوان منابع قانون 

و قانونگذاری است.
-دينبهمثابهالهیبودنقانونمصوب:

اگر منبع قانون و قانونگذاری، دين باشد يعنی قانون مصوب 
الهی اس��ت و اجرای آن مورد رضايت خداوند اس��ت و عدم 
اجرای آن موجب عقوبت و عذاب خداوند اس��ت. زندگی در 
س��ايه س��ار وحی و در س��ايه امن الهی آرزوی هر مسلمان 
ايرانی است. سعادت مادی و معنوی ملت ايران با گسترش 
جامع��ه دينی ب��ه معنای واقعی كلمه محقق می ش��ود كه 
جامعه تا رسيدن به آن محتاج تالش های فراوانی است. در 
قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نشانه عدم الهی بودن قانون مصوب 

به عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
-جامعهبهمثابهادارهاموركشورازطريققانون:

اداره ام��ور جامعه از طريق قانون، نيازمند ش��ناخت دقيق 
جامعه به جامع ترين ش��يوه ممکن اس��ت. به عبارت ديگر 
در حوزه قانون و قانونگذاری تقس��يم كار ملی توانايی الزم 
برای اداره امور جامعه از طريق قانون را دارد و می تواند به 
بهترين شکل ممکن مشکالت زندگی مردم را بر طرف كرده 
و كمال و خوش��بختی آن��ا را در دو دنيا تضمين كند. البته 
تحقق اين ادعا از سوی تقسيم كار ملی كار بسيار دشواری 

است. تقس��يم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، 
اجرا، نظارت و تفسير قانون بايد توانايی الزم برای اداره امور 
كشور را در قانونگذاری داشته باشد. در قانون و قانونگذاری 
سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد مشکالت زندگی مردم 
نش��انه عدم اداره امور كشور از طريق قانون به عنوان منابع 

قانون و قانونگذاری است.
-جامع�هبهمعن�ایتاميننيازهایاساس�یمردماز

طريققانون:
قانون و قانون گذاری بر اس��اس منابع جامعه، در راس��تای 
تامي��ن نيازهای اساس��ی مردم گام بر م��ی دارد كه مطابق 
قانون اهداف از پيش تعيين ش��ده آن مش��خص ش��ده اند. 
نيازهای اساس��ی مردم يا حقوق اساسی ملت بر طبق قانون 
اساسی تعيين شده است كه قانونگذاری كشور مکلف است 
ت��ا زمينه های اجتماعی تحقق آن را فراهم كند و نس��بت 
مردم و حاكميت را به شايس��ته تري��ن وجه ممکن تعيين 
كند. تقسيم كار ملی ش��امل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، 
اجرا، نظارت و تفس��ير قانون باي��د توانايی الزم برای تامين 
نيازهای اساس��ی مردم را در قانونگذاری داش��ته باشد. در 
قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نش��انه عدم تامين نيازهای اساسی 
م��ردم از طريق قانون به عنوان مناب��ع قانون و قانونگذاری 

است. 
-طبيعتبهمثابهانجامبررسیعلمیمنابعطبيعی:

علم و دانش به بررس��ی طبيعت پدي��ده ها می پردازند كه 
از نظ��ر تخصصی دارای رش��ته ها و گراي��ش های فراوان و 

متعددی اس��ت. قانون و قانونگذاری برای بررسی پديده ها 
ناگزير به استفاده از دانش شناسايی پديده هاست تا از اين 
طري��ق بتواند به تعيين روابط آنها با جامعه و حقوق متقابل 
آنها بپردازد. تقس��يم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، 
ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير قانون باي��د توانايی الزم برای 
انجام بررس��ی علمی منابع طبيعی را در قانونگذاری داشته 
باش��د. در قانون و قانونگذاری س��نتی به سبك ايرانی، بروز 
و تش��ديد مشکالت زندگی مردم نش��انه عدم انجام بررسی 
علمی مناب��ع طبيعی به عنوان منابع قان��ون و قانونگذاری 

اس��ت.
-طبيع�تب�همثابهتوجهب�هوجهطبيع�یزندگی

انس�اندرقانون:
انس��ان نقطه پايانی قان��ون و قانونگذاری اس��ت كه دارای 
جس��می اس��ت كه دارای طبيعتی اس��ت و همچون ساير 
پديده ه��ای طبيع��ی دارای ويژگی های مادی اس��ت كه 
در واق��ع كالبدی برای روح و روان اوس��ت. بنابراين تمامی 
قوانين بشری بايد دارای مالحظات طبيعت انسانی را داشته 
باشند. تقسيم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، 
اجرا، نظارت و تفس��ير قانون بايد توانايی الزم برای توجه به 
وجه طبيعی زندگی انس��ان را در قانونگذاری داشته باشد. 
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مش��کالت زندگی مردم نش��انه عدم توجه به وجه طبيعی 
زندگی انس��ان در قانون به عنوان منابع قانون و قانونگذاری 

است.
-عقلبهمثابهپژوهشمحوربودنقانون:

ش��ناخت دقيق جامعه برای قانون و قانونگ��ذاری از طريق 
مش��اهد ات عادی و روزمره ممکن نيست و نيازمند تحقيق 
و پژوهش در كس��ب ش��واهد و مس��تندات متقن اجتماعی 
است. نمی توان بر شواهد مبتنی بر حدس و گمان و سليقه 
برای قانونگذاری اس��تفاده كرد كه سرنوشتی جز ناكارآمدی 
نداش��ته و ندارد. تقس��يم كار ملی ش��امل تدوين، تصويب، 
تايي��د، ابالغ، اجرا، نظارت و تفس��ير قانون بايد توانايی الزم 
برای پژوهش محور بودن را در قانونگذاری داش��ته باشد. در 
قانون و قانونگذاری س��نتی به س��بك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نشانه پژوهش محور نبودن قانون به 

عنوان منابع قانون و قانونگذاری است.
-عقلبهمثابهشناختدقيقنيازمندیبهقانون:

قانون با اس��تفاده از منبع عقل در قانونگذاری، به ش��ناخت 
دقيق نيازمندی های مردم می پردازد و می كوشد از طريق 
قانون و قانونگذاری در راس��تای تامين نيازهای مردم اقدام 
نمايد. تقس��يم كار ملی شامل تدوين، تصويب، تاييد، ابالغ، 
اجرا، نظارت و تفس��ير قانون بايد توانايی الزم برای شناخت 
دقيق نيازمندی زندگی مردم را در قانونگذاری داشته باشد. 
در قانون و قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی، بروز و تشديد 
مشکالت زندگی مردم نشانه شناخت دقيق نيازمندی های 
مردم و قوانين متناس��ب با آنها وجود به عنوان منابع قانون 

و قانونگ��ذاری ن��دارد.
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سیاست روز بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از تقسیم کار ملی قانونگذاری پیگیری )4( می کند:

فاصله معنادار قانون و قانونگذاری سنتی از منابع تقنینی )2(!؟

w w w . s i a s a t r o o z . c o m

@siasatrooz   تلفنی آگهی می پذیردروزنامه             
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كمككنينتاقدقلكمحكبههزينهداروبرسه

جهت دریافت رایگان قلک درب منزلتان با 
شماره 02123540 تماس بگیرید 


