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چالشقانون
اش�اره:نوش�تارحاضربهبحثوبررسی
پيرامونقانونوقانونگرايیدرغربمی
پردازدكهازنظرخوانندگانمیگذرد:

قانون در لغت به معانی زير آمده اس��ت: رسم، 
دستور، مقياس، سؤال، طرز و... و در اصطالح، 
قان��ون ب��ه ضابطه كلی ای گفته می ش��ود كه ب��ر افرادی 
منطب��ق و حکم هم��ه آن افراد از آن ضابطه ش��ناخته می 

شود. لفظ قانون در دو معنا به كار گرفته می شود: 
1(اعتباری،وضعیوق�راردادی: كه مفاد آن جمله ای 

است كه صراحتا يا الزاما داللت بر امر يا نهی ای دارد. 
2(حقيق�یوتکوينی: كه حکايت از ي��ك ارتباط نفس 
االمری می كند كه سروكار با اعتبار و وضع و قرارداد ندارد. 
كليه مباحث حاضر كه قانون را در راستای حکومت و تدبير 
جامعه بررسی می كند، در ذيل )قانون اعتباری( قابل بحث 
است و از )قانون حقيقی( سخنی به ميان نخواهد آمد. از آن 
جا كه )قانون( در جوامعی كه صرفا به وس��يله افراد جامعه 
اعتبار و مش��روعيت می يابد )جوامع با حاكميت غيردينی( 
با )قان��ون( در جوامعی كه بر مبنای دين، تدبير می گردد، 
تفاوت جوهری و اساس��ی دارد، در اين جا تأكيد می گردد 
كه در جامعه اسالمی مفهوم قانون خود معانی گوناگونی را 
پذيرفته كه حوزه های هر يك با هم تفاوت داش��ته و مهم 
ت��ر آن كه آي��ا اصال می توان در جوام��ع دينی قانون وضع 
نمود جای بحث های عمده و مبنايی دارد. به عنوان شاهد 
اجماال به ديدگاه دو مجتهد مس��لم و كارش��ناس اسالمی 
در مش��روطه )ش��يخ فضل اهلل و مرحوم نايينی( اشاره می 
گردد. در حالی كه ش��يخ فضل اهلل بر اين باور بود كه )مهم 
ترين قوانين، قانون الهی است... و بحمداهلل ما طايفه اماميه 
بهتري��ن و كامل ترين قواني��ن الهيه را در دس��ت داريم... 
معلوم اس��ت كه اي��ن قانون الهی ما مخص��وص به عبادات 
نيس��ت، بلکه حکم جميع مواد سياس��يه را بر وجه اكمل و 
اوفی داراس��ت... لذا ما ابدا محت��اج به جعل قانون نخواهيم 
بود... بلکه اگر كس��ی را گمان آن باشد كه ممکن و صحيح 
اس��ت جماعتی از عقال و حکما و سياس��يين جمع ش��وند 
و به ش��ورا ترتي��ب قانونی بدهند كه جام��ع اين دو جهت 
باش��د و موافق رضای خالق هم باشد، البد آن كس از ربقه 
اس��الم خارج خواهد بود.. و عصاره حرف ش��يخ ش��هيد آن 
ب��ود كه )تدوين قانون ديگر در بالد اس��الم، بدعت اس��ت 
و التزام به آن بدون ملزم ش��رعی، بدعتی ديگر و مس��ئول 
داش��تن از تخلف، سومين بدعت. (. مرحوم نايينی با تأكيد 
بر اين كه حقيقت )بدعت( خوب فهم نش��ده در پاسخ می 
گفت: )ترتيب دس��تور اساسی... بر وفق مقتضيات مذهب... 
از بديهيات اس��ت و عدم اندراجش من حيث نفس��ه )بدون 
ارائه و ادعايی كه مندرجاتش من عنداهلل اس��ت( در عنوان 
تش��ريع و بدعت... ظاهر و هويداست و مأخوذ بودن مغالطه 
مغرضانه و عاميانه... كه به واسطه نفهميدن حقيقت تشريع 

و بدعت است... از واضحات است. سپس با ارائه يك تقسيم 
بندی به چهارچوبی می رس��د كه در مقاله حاضر نيز بدان 
اس��تناد می گردد. او در تبيين قانون اساسی، احکام اوليه و 
ثانويه را به منصوصات و غيرمنصوصات تقس��يم می كند و 
بر اين باور اس��ت كه در قس��مت نخست، چون حکمش در 
ش��ريعت روشن اس��ت، نيازی به قانون گذاری نيست. اين 
گونه احکام در خور نسخ و تعبير نيستند، بلکه تا روز قيامت 
از اعتب��ار و ارزش برخوردار خواهند بود. اما غير منصوصات 
و آن كه حکمش در ش��ريعت نيامده، حاكم اس��المی بايد 
راه حل و قانون مناس��بی در اين م��ورد، وضع و پيش نهاد 
كن��د، اين گونه موارد تابع مصالح و مقتضيات زمان و مکان 
اس��ت و به اخت��الف آن ها در خور دگرگون��ی اند. مباحث 
مهمی در چالش فکری بين شيخ شهيد و مرحوم نايينی در 
ذيل قانون وج��ود دارد ، كه جهت رعايت اختصار و تبيين 
قانون در نظام و جامعه اس��المی به همين حد بسنده شده 
و نتيج��ه می گيري��م كه قانون در جامعه و نظام اس��المی 
)در اين مقاله همه جا اس��الم معادل ش��يعه گرفته شده و 
به ديدگاه اهل س��نت در قانون اش��اره ای نشده است( اوال: 
مراد از آن قانون اعتباری اس��ت. ثانيا: به دو قسم منصوص 
و غيرمنصوص تقس��يم می شود. قانون منصوص قابل جعل 
باالصاله توس��ط انسان ها نيس��ت و فقط توسط مجتهدين 
و كارشناس��ان اس��المی مورد اجتهاد و نهايتا استنباط قرار 
م��ی گيرند، اما قانون در غيرمنصوصات )ماالنص فيه( مورد 
تمركز و ثقل مقاله حاضر اس��ت. جمله پايانی در اين بخش 
آن كه اگر قوانين ماالنص فيه به لسان حقوق بيان شود به 

ترتيب اهميت در چهار شکل زير قابل دسته بندی اند: 
1(قانوناساسی)اعمالقوهمؤسس(
2(قوانينعادی)اعمالقوهمقننه(

3(تصوي�بنام�هه�اوآيي�ننام�هها)اعم�القوه
مجريه(

4(مصوب�اتانجم�نه�اوش�وراها)اعمالاس�تان،
شهرس�تانوش�هر(.قوانين ماالنص فيه در لسان )فقه 
سياس��ی( تحت عنوان احکام حکومتی )واليی( قابل بحث 
اند كه ارتباط حکم حکومتی با قوانين فوق در قسمت های 

آينده مورد بررسی قرار می گيرد. 
ب(سابقهبحثقانونگرايیدرغرب

از آن ج��ا كه س��ابقه تقني��ن در غيرمنصوص��ات، درجهان 
خصوصا تشيع محدود است و طرح مبانی مشروعيت قانون 
گذاری در ح��د )تنبيه االمه وتنزيه المل��ه( مرحوم نايينی 
مطرح و س��پس حدودا يك قرن تا انقالب اسالمی مسکوت 
مان��ده، و از اي��ن رو هنوز با همه زواي��ای مطروحه در ذيل 
قانون مواجه نش��ده ايم، خوب اس��ت، طرح بحث از جايی 
بش��ود كه س��ابقا 25 قرن منازع��ه در باب قانون و ش��يوه 
حاكميت آن و اهمي��ت يا عدم اهميت آن دارند، تا در اين 
قس��مت بحث كه بسيار موجز هم می آيد سؤال ها، دغدغه 

ها، خلدها و چالش های در حوزه تقنين به صورت ش��فاف 
تر مطرح شوند، آن گاه با وضوح مفهوم و صورت مسئله ای 
روشن به حل معما و موضوع بپردازيم. در اين قسمت ابتدا 
از انديش��مندان قرون قديم غ��رب )آن هم تنها از افالطون 
و ارس��طو( و بعد قرون وس��طی )تنها از اكوئيناس( و نهايتا 
قرون جديد و معاصر )منتسکيو و آنارشيست ها( به اختصار 

مطالبی در پی می آيد: 
1(غربقديم:

1�1(افالط�ون: همه فيلس��وفان يونانی به رغم اختالف 
نظره��ای آنان درباره نظام حکومتی مطلوب، اين اصل كلی 
را می پذيرند كه نظام حکومتی مطلوب، بايس��تی حکومت 
قان��ون به عنوان تنها امکان رعاي��ت مصلحت عمومی همه 
شهروندان باشد. افالطون در قوانين تا آن جا پيش می رود 
كه فراهم كردن بيش ترين س��عادت و بيش ترين دوستی 
متقابل ممکن برای شهروندان را هدف اصلی قانون گذاری 
می داند. افالطون رابطه ميان انس��ان ها را در جامعه، به دو 
نوع طبيعی و قانونی تقس��يم می كند. س��لطه بر ديگران، 
در واق��ع رابطه آزاد طبيعی اس��ت و حال آن كه خدمت به 

ديگران، آن شيوه ای از زندگی است كه قانون خواستار آن 
اس��ت. افالطون در طرح شهر زيبای آرمانی خود، پادشاه � 
فيلس��وف را فراتر از قانون قرار می ده��د. البته اين مطلب 
جای توضيح دارد كه برتری آن ها ناش��ی از علم و معرفتی 
اس��ت كه دارند، علم و معرفتی كه به كمك آن می توانند 
يك رشته اصول جاويد و ابدی را كه قانون های خوب بايد 
با آن ها منطبق و س��ازگار باش��ند، درك كنند، اينان تا آن 
جا برتر ازقوانين هس��تند كه خود ني��ز اصول حاكم بر آن 

قوانين را قبول دارند. 
1�2(ارس�طو: او معتقد اس��ت كه از مهم ترين شاخصه 
ه��ای حکومت خوب، حاكميت و تف��وق قانون بر جامعه و 
شهر اس��ت. به نظر او مهم نيس��ت كه حکومت چه شکلی 
دارد، بلکه مهم آن اس��ت كه قدرت تفويض ش��ده را طبق 
قانون به كار ببرد. البته ارس��طو م��ی پذيرد كه قانون نمی 
تواند ثابت باش��د و الزم اس��ت كه بر حسب اوضاع و احوال 
تغيير كند. از نظر ارسطو، )كسی كه قانون را نقض می كند 
ظال��م و آن كس كه رعايت قانون را می كند، عادل اس��ت. 
پس واضح می ش��ود تمام اعمال��ی كه قانون آن ها را مجاز 
می داند به اعتباری عدالت آميز است. در واقع اعمالی كه به 
وسيله قانون معتبر شناخته شوند مشروع هستند و گفتيم 
ك��ه چنين اعمالی عادالنه اس��ت... ما اعمالی را عادالنه می 
دانيم كه ه��دف آن ها تأمين و حفظ خوش بختی اجتماع 
سياس��ی باشند. اما قانون به ما دس��تور می دهد كه دارای 
شجاعت باشيم... و خوش خلق باشيم... و هم چنين درباره 
ديگ��ر فضايل و رذايل كه مورد امر و نهی قانون قرار گرفته 
اند. اگر قانون بر مبانی صحيح وضع شده باشد اين امرونهی 

درست است و اگر عجوالنه وضع شود، قابل انتقاد است. 
2(قرونوس�طی: اكوئيناس: اكوئيناس ك��ه از متکلمان 
برجس��ته جه��ان مس��يحيت در قرون وسطاس��ت، عدالت 
اجتماع��ی و تکاليف افراد را در ح��وزه يك تحليل دقيق از 
قانون بررسی می كرد. او كه از چهار نوع قانون تحت عناوين 
ازلی، طبيعی، بش��ری و الهی س��خن می گفت، قانون را به 
ط��ور كلی چنين تعريف می كرد: مق��ررات معقولی درباره 
كردار افراد كه از طريق ملت يا نمايندگان آن ها، به منظور 
نيل به س��عادت بش��ری به تصويب نهايی رسيده باشد. در 
معرفی بس��يار كوتاه از چهار نوع قانون، خداوند جهان را از 
طريق )قانون ازلی( )ابدی( اداره می كند; )حقوق طبيعی( 
عبارت است از مشاركت موجود منطقی )انسان( در قوانين 
ابدی الهی. حقوق طبيعی معيار و ميزانی به دست می دهد 
كه طبق آن كليه )قوانين بشری( ، يعنی ساخته و پرداخته 
دست بش��ر، بايستی بر آن مدار مورد سنجش قرار گيرد. و 
)قوانين الهی( كه فرمان اراده خداوندی اس��ت و به وس��يله 
انبي��ا با وح��ی ابالغ می گردد. از نظ��ر او دو نوع قانون اول 
)ازلی و طبيعی( موضوعه نيس��ت و دو نوع دوم )بش��ری و 
الهی( موضوعه اند. قوانين بش��ری برای اين كه اصوال بر آن 

ها نام قانون، اطالق ش��ود، بايس��تی در هم خوانی با منطق 
طبيعی و با نيت خير همگانی، به طور عادالنه انشا شوند3(

قرونجديدومعاصر:
3�1(منتس�کيو: وی در تعريف قانون می گويد: )قانون 
عبارت است از رابطه هر شیء با شیء ديگر در عالم( و چون 
انس��ان صاحب دو عنصر اراده و فکر اس��ت، قانون بين افراد 
انسان كه عبارت از همان روابط باشد، بيش تر از قوانين بين 
ساير موجودات پيچيده و غامض است و درك آن مشکل تر. 
و چون انسان را به سبب عقل و اراده ناقض قانون می بيند، 
س��ه عنصر مذهب، اخالق و سياس��ت را مطرح می كند كه 
برای جبران مضرات احتمالی يا مس��لم، هوش و اراده انسان 
و به جهت مقابله با هوش و اراده كه در ميان موجودات تنها 
انسان مالك آن است به وجود آمده و وجود آن ضروری بوده 
و هس��ت. مذهب برای جلوگيری از فراموش��ی مردم خالق 
را، اخالق برای مقابله با فراموش��ی خويش��تن و سياس��ت و 
قواني��ن عرفی برای جلوگيری از فراموش��ی جامعه به وجود 
آمده است. آنارشيسم در معنای دقيق و علمی آن به )فقدان 
كامل حکومت و قانون( معنا شده، چرا كه دو عنصر حکومت 
و قانون را عوامل س��ركوب عامه مردم توسط اقليت كوچکی 

كه در عين حال صاحب ثروت نيز می باشند، می دانند. 
نتايجیچندازبحثقانونگرايیدرغرب

1( س��ابقه بحث قانون گرايی به قدمت تفکر سياسی انسان 
هاست; يعنی از زمانی كه انديشه های سياسی شکل گرفته 

در ذيل آن بر روی قانون نيز اظهار عقيده شده است. 
2( از هم��ان ابتدا بحث تق��دم حاكم بر قانون يا حاكم تحت 
س��يطره قانون جای سؤال داش��ته است. و اين كه مقنن چه 
كسی اس��ت؟ اگر حاكم است به چه اعتباری و اگر حاكم بر 

قانون اشراف دارد تا كجا و با چه قيودی و...؟ 
3( مس��ائل مرتبط با قانون از جمله عدالت و قانون، هدف و 
غايت قانون، قابل نقد و تجديد نظر بودن يا نبودن قانون و... 
همه مباحثی اس��ت كه دغدغه اذهان آدميان در طول قرون 

متمادی بوده است. 
4( بحث انواع قانون، الهی يا بش��ری بودن قانون، موضوعه يا 
غير موضوعه ب��ودن آن و ارتباط بين قوانين موضوعه و غير 
موضوع��ه نيز به اندازه كافی انديش��مندان را به تأمل و دقت 

نظر كشانده است. 
5( در حالی كه قرن ها پارادايِم متفکران اين بود كه حکومت 
قان��ون تضمين آزادی ها و برابری انس��ان ه��ا را می كند و 
مرادش��ان از حکومت قانون در مقابل حکومت های پليسی 
به كار می رفت كه در آن مقام های حکومتی و اداری بنا به 
ميل خود رفتار می كنند، ولی امروزه پس از اين همه توصيه 
به قانون، در فرهنگ غرب اين تفکر با قوت رقيب و هم آورد 
می طلبد كه از موارد زشت و مذموم جوامع، تمركز بر قانون 
است و قانون حربه طبقاتی و در خدمت افراد خاصی است و 

خواهان از بين بردن نظام های حقوقی اند. 

پيامبراكرم)ص(: هر كس در برآوردن نياز بيماری بکوشد، خواه موفق بشود يا 
نشود گناهانش پاك می شود، به سان آن روز كه از مادر متولد شده است.

آگهى فراخوان شناسایى پیمانکار

روابط عمومى مخابرات منطقه بوشهر

شرکت مخابرات ایران 
(سهامى عام)
منطقه بوشهر

مخابرات منطقه بوشهر در نظر دارد نسبت به ارزیابى کیفى و 

تهیه لیست کوتاه از شرکتهاى توانمند و داراى صالحیت جهت  

و  کابلکشى شهرى   ، گذارى  لوله   ، حفارى  هاى  پروژه  اجراى 

بین شهرى بصورت دستى یا مکانیکى (ترنچر یا بیل مکانیکى) 

اقدام نماید. لذا متقاضیان حضور در لیست مذکور مى توانند 

با مراجعه به سایت bushehr.tci.ir نسبت به تهیه و ارسال 

مدارك مورد نیاز از تاریخ آگهى فراخوان بمدت 10 روز به آدرس 

بوشهر ، خیابان عاشورى ، دبیرخانه ساختمان مرکزى مخابرات 

منطقه ، اقدام و رسید دریافت نمایند. 

پرداخت قبوض تلفن ثابت با شماره : 2000

شرکت تولید نیروى برق بندرعباس

آگهى مناقصه عمومى دو مرحله اى شماره 32/م/98              

روابط عمومى شرکت تولید نیروى برق بندرعباس

 www.setadiran.ir  

 www.setadiran.ir www.iets.mporg.ir 
 www.tender.tpph.ir 

« آگهی تجدید مناقصه »

سازمان ساماندهی مشاغل شهري و فرآورده هاى کشاورزى شهرداري اصفهان

HP ProLiant DL380 G10

سياستروزدرچالشقانونبررسیمیكند:

قانون وقانون گرایی 
در غرب


