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آيا شما را به چيزی با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه )زكات( آگاه نكنم؟ آن چيز 
اصالح ميان مردم است، زيرا تيره شدن رابطه ميان مردم ريشه كن كننده دين است.
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سياستروزمقاالتحوزهقانونوقانونگذاریرا
معرفی،نقدوبررسی)13(میكند:

اندیشه حاکمیت قانون 
در پرتو آموزه های 

سبک زندگی رضوی 

اش�اره:مقالهانديش�هحاكميتقانوندرپرتوآموزههای
سبکزندگیرضویتاليفآقایمسعودخديمیاستكه
درشماره6س�الدومفصلنامهعلمیپژوهشیسياست
متعاليهمنتش�رشدهاس�ت.صاحبامتيازاينفصلنامه
انجمنمطالعاتسياس�یحوزهومديرمس�ئولآنآقای
منصورميراحمدیاس�ت.ايننوش�تارب�همعرفی،نقدو
بررس�یضرورتتحولدرقانونگذاریمیپردازدكههم

اكنونازنظرخوانندگانگرامیمیگذرد:

1. نگارنده در مقدمه مقاله اينگونه آورده است: يكی از مباحث 
مه��م حقوق عمومی، حاكميت قانون اس��ت. اصل حاكميت 
قانون، سنگبنای روابط ميان حكومت و مردم خوانده ميشود 
و نيز اقامه قسط و عدل، نيازمند  قانون است كه بايد در قالب 
يك نظام حقوقی تعريف شود. سبك زندگی، بخش اساسی و 
حقيقی پيشرفت و تمدنسازی اسالمی است كه البته رعايت 
قانون، كانون س��بك زندگی معطوف به توس��عه يافتگی در 
قلمرو اسالم اس��ت. بهترين روش برای تحقق سبك زندگی 
اسالمی در جامعه، شناساندن زندگی پيامبر اكرم)ص( و ائمه 
هدی)ع( و الگوپذيری از س��يره آن بزرگواران اس��ت. خداوند 
متعال از س��يره و روش پيامبر اس��الم به عنوان يك زندگی 
متعالی و الهی، با تعبير »اس��وه حسنه« )احزاب، آيه 21( ياد 
ميكند. در اين راس��تا، برای تبيين حاكميت قانون در اسالم، 
س��يره امام رضا)ع( ميتواند يكی از الگوها باش��د؛ در سيره و 
سخنان آن حضرت، هم مبانی و مفاهيم قانونمداری در اسالم 
را ياف��ت و هم چگونگی پايبندی ب��ه آن را در مقام عمل، به 

خوبی مش��اهده كرد. در اين مقاله، ابتدا به مفهوم حاكميت 
قانون و ضرورت پايداری و پديداريآن اش��اره ميكنيم؛ سپس 
اص��ول و مبانی آن را از ديدگاه امام رضا)ع( بررس��ی كرده و 
سرانجام، نهادينه شدن قانونمندی را از منظر آن حضرت مرور 

خواهيم كرد. 
2. در ادامه در باره اهميت و ضرورت حاكميت قانون در بينش 
امام رضا)ع( اينگونه گفته است: قانونگرايی به معنای ضابطه 
مند بودن رفتارهای انس��انی در قالب هنجارهای تدوين شده 
و پذيرفت��ه از نظر درصد باالی افراد جامعه و موجب پايداری 
و اس��تواری جامعه اس��ت. قانونگرايی، پيامدها و آثار فراوانی 
برای جامعه دارد و تحقق بسياری از اهداف اجتماعی، متضمن 
رعايت قانون اس��ت. امام رضا)ع( درمورد جايگاه فرمانبری از 
اوامر و قوانين الهی، آن را نش��انه رسيدن به عاليترين مراتب 
بندگی خداوند ميداند و در پاسخ به مردی كه به ايشان عرض 
كرد: به خدا سوگند، در روی زمين از حيث نسب، كسی از شما 
برتر نيست، ميفرمايد: »تقوا به آنان برتری داد و فرمانبرداری 
خدا، آنان را بدان پايه و مقام رسانيد«. از ديدگاه رضوی پس از 
وجود حاكم عادل، نوبت به اجرای قوانين عادالنه برای جامعه 
خواهد رس��يد؛ چراكه وجود قوانين عادالنه، يكی از ش��رايط 
اساس��ی تحقق عدالت در هر جامعه است و ميان اين دو نيز 
رابطهای دوس��ويه وجود دارد؛ ازاينرو امام رضا)ع( ميفرمايد: 
رعايت قوانين عادالنه از طرف حكومت و اجرای اصل مساوات 
برای مردم در زمينه سياست نيز از ضروريترين مسائل است 
و در چنين حكومتی، اختالف طبقاتی و تبعيض ميان افراد و 
ريختن مال به جيب دوستان وجود ندارد، بلكه همه در حقوق 
اجتماعی با هم برابرند، بدون اينكه امتيازی ميان افراد وجود 
داشته باشد و يا بر كسی به خاطر مصلحت ديگری، ستم شود. 
مسلمان بايد در برابر قانون اسالمی فروتن باشد، هرچند اجرای 
آن در ظاهر به زيان او باشد كه البته درواقع و با نگاه عمومی 
به جامعه، به سود او و همگان است. بنابراين پيامبراكرم)ص( 
ميفرمايد: »حدی )قانونی( كه در زمين جاری شود، مؤثرتر از 
شصت سال عبادت است«.  آن حضرت در حديث ديگری نيز 
فرم��ود: »اجرای حدی از حدود الهی، پربركت تر از چهل روز 
بارش باران است«.  عالمه طباطبايی هم ضرورت نظم و قانون 
در جامعه را بر اس��اس طبع استخدام گر انسان تبيين كرده 
است. همه نكوهش��های قرآن كريم از انسان، ناظر به همين 
طبع س��ركش و آثار زيانبار آن است. چنين انسانی اگر بتواند 
بر ديگران چيره گردد، به ستم حكم ميراند و ادعای »انا ربكم 
االعلی« )نازعات،آيه 24( س��ر ميدهد. قانونگرايی درواقع، رام 

كردن ميل به استبداد، در انسانهاست. 
3. س��پس به بررسی اصول و مبانی حاكميت قانون در سبك 

زندگی امام رضا)ع( پرداخته است: حاكميت قانون و پايبندی 
به آن از منظر امام رضا)ع(، بر اصولی پايه گذاری ش��ده است 
كه بر اساس آن، افراد ميتوانند از زندگی شايسته در جلوههای 
متفاوت برخوردار شوند و در آن، سعادت و كمال بشری همواره 
مّدنظر است و در روابط فردی و اجتماعی، نظام حقوقی اسالم 
را بارور ميس��ازد. اين اصول كه در سبك زندگی امام رضا)ع( 
به مثابه نقشه راه، تعيينكننده هستند، به عنوان منبع حقوق، 
دركپذيرند و به قواعد حقوقی، ارزش و محتوا ميبخشند و به 

طور مستقيم يا غيرمستقيم ايجاد قاعده ميكنند. 
4. در گفت��ار اول اص��ول و مبانی حاكميت قانون در س��بك 
زندگی امام رض��ا)ع( به موضوع مس��اوات و برابری پرداخته 
است: اصل مس��اوات و برابری يكی از مبانی حاكميت قانون 
است. اين اصل، مبنای زندگی مشترك اجتماعی در جوامع، 
ش��ناخته ميشود و بنابه فرموده خداوند در قرآن مجيد، همه 
افراد انس��انی دارای خلقت واحدند. )نس��اء، آي��ه 1( بنابراين 
هرگونه امتياز موهومی كه زاييده برتری طلبی انسانها نسبت 

به يكديگر باشد، از نظر اسالم پذيرفته نيست.  
5. در گفت��ار دوم اص��ول و مبانی حاكميت قانون در س��بك 
زندگی امام رضا)ع( به موضوع آزادی پرداخته اس��ت: آزادی 
به عنوان يكی از اصول اوليه اسالم، ايدهای بنيادين و يكی از 
مبانی ارزشی و هنجاری حاكميت قانون و برخاسته از سرشت 
آدمی است. برقراری حاكميت قانون، تنها در صورتی ممكن 
اس��ت كه آزادی ب��ه مثابه يكی از مبان��ی بنيادين حاكميت 
قانون پذيرفته شود. يكی از مهمترين ابزارهای تحكيم قانون، 
برقراری نظم و انضباط در تعامل ميان افراد و افراد با حكومت 
اس��ت. الزمه اين قانونگرايی، توجه ب��ه آزادی افراد در حيطه 

قانون است تا عدالت محقق شود. 
6. در گفتار س��وم اصول و مبانی حاكميت قانون در س��بك 
زندگی امام رضا)ع( به موضوع حقوق بش��ر پرداخته اس��ت: 
ديگر مبنای حاكميت قانون، مقوله حقوق بشر است. مجموعه 
امتيازهای متعلق به افراد يك جامعه و مقرر در قوانين را كه 
افراد، به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با ديگر افراد جامعه 
و حكومت، با ضمانتهای اجرايی الزم از آن برخوردار هستند، 
حقوق بشر مينامند. انسان به عنوان آفريده خداوند از يكسو، 
دارای كرامت ذاتی اس��ت و از س��وی ديگر با به كار انداختن 
استعدادهای خود در فراز و نشيب رفتاری، ميتواند به مراتب 
كرامت دست يابد. ابراهيم بن عباس صولی نقل ميكند كه امام 
رضا)ع( در مورد س��وگند و كف��اره آن كه آزاد كردن بندهای 
باش��د، سخن ميگفت در پايان ميفرمود: »سوگند ميخورم به 
قرابتی كه با پيامبر خدا)ص( دارم، اگر كس��ی گمان كند كه 
من بهتر از او هستم � اشاره به يكی از غالمان سياه � درست 

نيس��ت، مگر كه من عمل شايسته داشته باشم تا كه بهتر از 
او باش��م«. اثر و نتيجه »خدامحوری« در تفكر امام رضا)ع( و 
»انسان محوری« در فرهنگ رايج غرب برای حقوق بشر، اين 
است كه حقوق بش��ِر دريافت شده از اسالم، آن حقوق را در 
چهارچوب اراده فرمان الهی ميبيند و ناگزير نميتواند از همه 
اعتبارها و حيثيتها صرفنظر كند. وقتی از حقوق بشر در اسالم 
صحبت ميشود، نميتواند حقوق بشر مطلق باشد، بلكه بشری 
اس��ت كه در ارتباط با خدا قرار گرفت��ه؛ در حالی كه حقوق 
بشر، تسليم هيچ محدوديتی نميش��ود تا بتواند اطالق خود 
را حفظ كند. حقوق بشر از آن جهت مبنای حاكميت قانون 
قرار ميگيرد كه يكی از پيش��فرضهای اصلی حاكميت قانون، 
برخوردار بودن انسان از حقوقی با ماهيت بيشتر اخالقی است. 
نقش حكومت نيز در اين ميان تنها شناسايی حقوق موجود و 
تضمين حقوق شهروندان از طريق طراحی راهكاری مطمئن 
و با ثبات اس��ت و ازاينرو حاكميت قانون، يكی از ضمانتهای 
مراعات حقوق بشر است. ديگر نقطه پيوند اين دو مفهوم، آن 
اس��ت كه بايد در محدوديت حقوق و آزاديهای ش��هروندان، 
قانون را مبنا قرار داد تا مبادا تصميمهای خودسرانه و سليقه 

حكام، حقوق و آزاديهای مشروع شهروندان را پايمال كند. 
7. در ادام��ه در ب��اره راهكاره��ای نهادينه س��ازی حاكميت 
قانون در س��بك زندگی امام رضا)ع( مطالب��ی را ارائه نموده 
اس��ت: نهادينه كردن رفتار انسانی، در حقيقت جريانی است 
كه انس��ان را از آغاز تول��د در برميگيرد و نيروه��ای او را در 
مس��ير مجاز به كار م��ی اندازد و هنجاره��ای اجتماعی او را 
شكل ميدهد: »نهادينه شدن يك امر اجتماعی، يعنی پايدار 
و ريش��ه ای شدن آن در متن و عمق جامعه و مقبول، تأييد 
و به رسميت شناخته شدن آن ارزشها و مقررات توسط افراد 
جامعه«. بر اساس اين تعريف، نهادينه سازی حاكميت قانون 
در جامعه، به معنای اجرای جريانی اس��ت كه طی آن بتوان 
قواع��د و مقررات حقوقی و قانونی را به صورت منظم و بادوام 
در جامعه گسترش داد، چنانكه در متن و عمق جامعه تأييد 
ش��وند و افراد جامعه، ارزش��ها و مقررات مرب��وط به آن را به 

رسميت بشناسند. 
8. در گفت��ار اول راهكارهای نهادينه س��ازی حاكميت قانون 
در س��بك زندگی امام رضا)ع( به ارائه راهكارها و روش��های 
معرفتی )شناختی( پرداخته است: شناخت را به طور حقيقی 
نميتوان تعريف كرد؛ زيرا ما هر چيز ديگر را با شناخت تعريف 
ميكنيم. اگر ش��ناخت را نيز با ش��ناخت تعريف كنيم، از بعد 
منطقی، دورِ الزم پيش ميآيد، اما به يك تعبير ميتوان گفت 
ش��ناخت، عبارت است از طريق كشف حقيقت. ابزار شناخت 
نيز بر اساس آيات قرآن، سمع، بصر و قلب است. »ان السمع 

و البصر و الفؤاد كل أولئك كان عنه مس��ؤال«. )اسراء،آيه 36( 
بدين ترتيب موارد متعددی از زيرپاگذاردن قانون، از نداشتن 
شناخت به آن ناشی ميشود. ثبات و استمرار حاكميت قانون 
در جامع��ه، نيازمن��د معرفت و ش��ناخت درب��اره راهكارها و 
روش��هايی است كه از يك طرف با نيازهای فردی و اجتماعی 
انسانها در تضاد و تعارض نباشد و از سوی ديگر با اِعمال آنها 

بتوان سالمت فرد و جامعه را تضمين كرد. 
نقدوبررسیمقاله

ضمن تقدير و تشكر از نويسنده محترم، نكات ذيل پيرامون اين 
مقاله دارای اهميت است:

- وجود مش��كالت متعدد مانند گران��ی، بيكاری، فقر، طالق، 
اعتياد، حاش��يه نشينی، مس��كن، افزايش سن ازدواج، تجمل 
گراي��ی، مهاج��رت مغزه��ا، واردات ب��ی رويه، قاچ��اق كاال، 
خشكس��الی، ترافيك، آلودگی های محيط زيس��ت، مصرف 
گرايی، رش��وه، مدرك گرايی، بوروكراسی، پارتی بازی، فساد 
اداری، آسيب های اجتماعی و... زندگی مردم را بيش از گذشته 
دش��وار نموده است. پيرامون هر يك از مشكالت ياد شده، ده 
ها و ش��ايد صدها قانون ريز و درش��ت وجود دارد كه از سوی 

قانونگذاری سنتی به سبك ايرانی تصويب و تاييد شده است.
- پرسش مهم از نگارنده مقاله اين است آيا تقسيم كار ملی در 
قانونگذاری سنتی ايران توانايی الزم و كافی برای قانونگذاری 

بر طبق سيره و سنت حضرت رضا )ع( را دارد؟ 
- اگر پاس��خ به پرس��ش های باال مثبت است پس با گذشت 
چهار دهه از قانونگذاری شرعی داليل بروز و تشديد مشكالت 

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 توانايی قانونگذاری مبتنی بر سيره و سنت حضرت 

رضا )ع( در كشور انجام نشده و نمی شود؟
- اص��وال در وضع موجود چگونه می توان از س��يره و س��نت 
حضرت رضا )ع( برای حل مش��كالت متعدد در زندگی مردم 
اس��تفاده كرد؟ الگوی قانونگذاری بر اس��اس س��يره و سنت 

حضرت رضا )ع( چيست؟
- ای كاش نگارنده محترم مقاله در ادامه مطالب به چگونگی 
تداوم قانونگذاری بر اس��اس سيره و سنت حضرت رضا )ع( تا 
زندگ��ی روزمره م��ردم می پرداخ��ت از آن الگويی  برای حل 

مشكالت زندگی مردم ارائه می كرد. 
- سياست روز برای تداوم بحث انديشه حاكميت قانون در پرتو 
آموزه های س��بك زندگی رضوی توسط آقای مسعودخديمی 
و انجمن مطالعات سياس��ی حوزه و فصلنامه علمی پژوهشی 

منصور ميراحمدی اعالم آمادگی می نمايد.

مديرعامل بنياد بركت س��تاد اجرايی فرم��ان حضرت امام)ره( از 
ايجاد 90 هزار ش��غل جديد در مناطق محروم روستايی خبر 
داد. اميرحس��ين مدن��ی با اع��الم اين خبر اف��زود: با اجرای 
طرح های اشتغال زايی اجتماع محور بنياد بركت ستاد اجرايی 
فرمان امام، 90 هزار شغل جديد در 5 هزار روستای محروم 

كشور ايجاد شده است.
وی تصريح كرد: در 16 ماه گذشته تعداد طرح های اشتغال زايی 

اجتماع مح��ور بني��اد بركت از مرز 30 هزار طرح گذش��ته و ايجاد 
90 هزار ش��غل جديد را در روستاهای محروم كشور به دنبال داشته است. 
مديرعامل بنياد بركت با اشاره به اجرای طرح های اشتغال زايی اجتماع محور 
در بيش از 5 هزار روس��تای كش��ور گفت: اين طرح ه��ا در قالب مدل های 
اش��تغال زايی »س��حاب« )طرح سرمايه گذاری حمايتی اش��تغال بركت( و 
»آس��مان« )آيين نامه س��رمايه گذاری مردمی و اش��تغال نيروی انسانی( با 
هدف راه اندازی مش��اغل خرد و خانگی اجرا ش��ده است. مدنی خاطرنشان 
كرد: با توجه به منويات رهبر معظم انقالب و سياس��ت های ابالغی از سوی 
ستاد اجرايی فرمان حضرت امام)ره( مبنی بر توانمندسازی مناطق محروم 
از طريق فراهم آوردن فرصت های كسب و كار، بنياد بركت عمده فعاليت ها 
و اقدامات خود را بر ايجاد فرصت های ش��غلی در مناطق روستايی و كمتر 

توسعه يافته متمركز كرده است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
عمده مش��اغل ايجاد ش��ده در مناطق محروم روس��تايی در 
رسته های ش��غلی دامداری سبك و سنگين، صنايع دستی، 
فرش دس��تباف، توليد پوشاك، مشاغل صنعتی و خدماتی، 
پرورش بوقلمون، فرآوری مواد غذايی و محصوالت كشاورزی 

و زنبورداری است. 
مدنی اظهار داشت: اجرای طرح های اشتغال زايی اجتماع محور 
بنياد بركت در مناطق محروم روس��تايی، عالوه بر توانمندس��ازی 
اقتصادی و اجتماعی و ارتقای س��طح زندگی و معيشت، مهاجرت معكوس 
را در اين مناطق به دنبال داش��ته اس��ت. وی ادامه داد: بنياد بركت س��تاد 
اجرايی فرمان ام��ام هيچ گونه محدوديتی برای حماي��ت از كارآفرينان در 
روس��تاهای محروم كشور قائل نيس��ت و با تمام توان در كنار مردمان اين 
مناطق ايس��تاده اس��ت. اين بنياد همچنين با پيش  بينی پشتيبان و بازار 
فروش برای محصوالت توليدی، يك زنجيره اقتصادی را تش��كيل می دهد 
كه اشتغال پايدار را به دنبال دارد. مديرعامل بنياد بركت با اشاره به فعاليت 
430 مجری و تس��هيل گر در 28 استان كش��ور گفت: تا پايان سال جاری 
اجرای 40 هزار طرح اجتماع محور در مناطق محروم در دستور كار است كه 

ايجاد 120 هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم را به همراه خواهد داشت. 
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خ��ب��ر

با راه اندازی 30 هزار طرح اشتغال زایی محقق شد؛
ایجاد 90 هزار شغل جدید روستایی توسط بنیاد برکت

دكترمحمدرضاناریابيانه
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