هوالعليم
تا ابد معمور باد اين خانه كز خاكِ دَرش
هـر نفس با بوي رحمان ميوزد بادِ يَمَن
«حافظ»
 -1سنتهاي پژوهشي در حوزههاي علميه :بالندگي علمي و پويايي پژوهشي امري نظامند است و از سنتها و
قواعدي خاص تبعيت مي كند .به عبارت ديگر سنتها و روشهاي پژوهشي بستر و ساختار مناسب را براي توسعه و
پويايي علمي فراهم ميكنند .برخي از اين سنتها كه در حوزههاي علميه جايگاهي شناخته شده دارند ،عبارتند از:
سنت مستندنويسي ،سنت مستدركنويسي ،سنت حاشيهنويسي ،سنت رديّهنويسي ،سنت خالصهنويسي ،سنت
شرحنويسي و ...
يقيناً تعريف ،ترجمه و تفهيم دقيق اين سنتهاي پژوهشي ميتواند براي جامعۀ علمي و حقوقي ايران اسالمي مغتنم
باشد و ظرفيتهاي توسعه و پويايي علمي را افزايش دهد.
 -2سنت مستندنويسي :اصطالح "مستندنويسي" ميتواند مشترك لفظي باشد .يك معناي اين تركيب عبارتست
از معنايي كه در اصل يكصد و شصت و شش قانون اساسي آمده است .اين معنا در حوزه دانش حقوق و حرفۀ
قضاوت متداول است و مراد از آن اينست كه آراي قضايي بايد با استناد به مواد قوانين و اصول حقوقي و منابع
اسالمي صادر شود .اما معناي دوم "مستندنويسي" همان سنت و روش پژوهشي است كه از ديرباز در حوزههاي
علميه رايج بوده است .مستندنويسي در اين معنا عبارتست از تبيين مستندات عمدتاً فقهي و اصولي در خصوص يك
«اثر» كه به صورت توصيفي نگاشته شده است .آثاري كه براي مستندنويسي انتخاب ميشوند بايد «متون معيار» باشند.
يعني نويسندۀ اثر و متن آن بايد از شهرت ،رواج و مقبوليت برخوردار باشند .اين ويژگيها در خصوص مستندنويسان
نيز مطرح است .از آخرين مجموعههاي مستندنويسي ميتوان به مستندات متعددي كه از سوي علماي بزرگ بر متن
عروهالوثقي تأليف سيد محمدكاظم طباطبايييزدي نگاشته شده است اشاره كرد.
 -3خأل مستندنويسي در قانون مدني ايران :با وجود آنكه متن قانون مدني ايران تمامي ويژگيهاي «متن معيار»
را دارا مي باشد و با وجود گذشت قريب به نود سال از تاريخ تنظيم آن متأسفانه تاكنون اين متن پربار و اثرگذار به
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چرخۀ «مستندنويسي» درنيامده است و تأسفبارتر آنكه ظرفيت عظيم مطالعات و پژوهشهاي دروس خارج فقه
حوزههاي علميه بعضاً در مواردي صرف مباحث تكراري و يا با كاربريِ اندك شده است .حتي در پژوهشهاي
پاياننامهنويسي نيز شاهد مسألۀ «خأل موضوع» يا «موضوعات تكراري» هستيم .نتيجه اينكه خأل مستندنويسي در قانون
مدني ايران به هر دليلي كه هست ،واقعيتي است غيرقابل انكار.
 -4ويژگيهاي اثر پيش رو :مجموعه پيش رو در فضاي خأل پيشگفته و توسط محققي فاضل و ارجمند به
نگارش درآمده است .ويژگيهاي اين مجموعه به شرح زير است:
 -1-4پوشش كمّي :اين مجموعه شامل تبيين مستندات فقهي تمام مواد قانون مدني ميباشد و تاكنون چهار
جلد از آن آمادۀ نشر شده كه از مادۀ  1تا ماده395را پوشش ميدهد .پيشبيني ميشود اين اثر جمعاً شامل 15
مجلد بشود.
 -2-4پوشش منابع :در تدوين اين مجموعه از حدود  350منبع علمي استفاده شده است و به آنها ارجاع شده
است .ليست كامل اين منابع در پايان جلد اول آمده است.
 -3-4عربينويسي :در اين مجموعه مستندات فقهي هر يك از مواد قانوني به زبان عربي توضيح داده شده
است .اين خصوصيت به چند دليل است .اول آنكه منابع مرجع تماماً به زبان عربي ميباشند و محقق محترم
كوشيده است تا با نقل مستقيم -يا همراه با تلخيص آن -حداكثر امانتداري را رعايت كند .دوم آنكه به اين
وسيله خواسته ايم به زبان علمي فقه متعهد باشيم .سوم آنكه از رسم و رويۀ مألوف گذشتگان تبعيت كنيم و
چهارم آنكه به اين وسيله آميخ تگي فقه و حقوق نشان داده شود .پنجم آنكه از زحمت ترجمه آزاد شده باشيم.
اما مشكل دسترسي برخي از حقوقدانان فارسيزبان هم با توجه به رواني متن و مأنوس بودن آنها با زبان علمي
معيار به نظر قابل اغماض باشد.
 -4-4ظرفيت نمايي پژوهشي :اگر مستندنويسي را سنتي ديرين در پويايي پژوهشهاي علمي بدانيم ،يقيناً اين
سنت نيازمند ترجمه و تعريف و تفهيم در حوزه حقوق ايران است .بر اين اساس ،اثر حاضر تنها داعيهدار نشان
دادن ظرفيتي پژوهشي و عظيم است كه ميتواند محتواي علمي الزم براي پژوهشهاي فقهي و حقوقي تأمين كند
و نيز مطالعات بينرشتهاي فقه و حقوق را توسعه بخشد .فلذا اثر حاضر به مخاطبان فقيه و حقوقدانان و دانشيان
اين رشتههاي علمي يادآوري ميكند كه مطالعات مستندنويسي در حوزه قوانينِ پايه و مادر نيازي مشخص و
2

خالئي مسلم است .پس مهم نيست كه در چندو چون مستندات ارائه شده دقيق شده و مستندي را «نامستند»
بدانيم يا عدم ذكر مستندي را «غفلت» بپنداريم ،بلكه مهم آنست كه ظرفيتي پژوهشي را كشف كنيم كه
ميتوانست و مي تواند نسلهاي پژوهشي متعددي را درگير كرده و سؤاالتي در باب تعامالت فقه و حقوق پديد
آورد و سامانيابي بهينۀ آن را نشان دهد .بعون اهلل تعالي.
 -5-4تالقي فقه و حقوق :اگر قانون مدني ايران را سكوي نمايش فرهنگ بومي بدانيم و نيازها و
خواسته هاي معيار در جامعه خودمان را در آيندۀ آن بدانيم و اگر فقه را تئوري ادارۀ انسان و جامعه بشناسيم .اين
اثر ميتواند در ملتقاي ا ين دو پديدۀ مشترك قرار گيرد و يادآور كاركردي باشد كه ملهم از آيۀ شريفۀ «مرج
البحرين يلتقيان» باشد .بعون اهلل تعالي.
 -5رابطه اثر پيش رو با ماموريت دائرهالمعارف حقا :دائرهالمعارف حقا (حقوق و قانون ايران) در پي
آنست كه تناظري يكبه يك ميان منابع حقوق ايران برقرار كند .منظور از اين تناظر آنست كه اوالً منابع سهگانۀ
قانون ،دكترين و رويۀ قضايي در حقوق ايران مدنظر قرار گيرد .ثانياً تالش شود با سطرخواني و فيشبرداري از تمام
ادبيات حقوقي معاصر نكتههاي مربوط به هر مادۀ قانوني استخراج و سپس با نظمي منطقي تبويب و تنظيم گردد .به
اين ترتيب هر يك مادۀ قانوني با تمام نكات و نظريههايي كه در دكترين و رويه قضايي حول آن شكل گرفته است،
متناظر ميشود و تناظر يكبهيك ميان منابع حقوق ايران برقرار ميشود.
با اين تحقيق ادبيات ح قوق معاصر بازتنظيم شده و بر اساس نياز مخاطبان (قضات ،وكالء ،اساتيد حقوق) هنگام
مراجعه به هر مادۀ قانوني تمام يا غالب نكتههاي مربوط به آن ماده -كه ممكن است بيش از يكصد نكته باشد -در
دسترس قرار ميگيرد.
اثر حاضر از اينرو با ماموريت دائرهالمعارف حقا همراستا است كه مستندات فقهي راجع به هريك از مواد قانون
مدني طرح و بررسي شده است و به اين ترتيب دكترين فقهي در ارتباط با مواد قانون مدني به نظم و تبيين درآمده
است .اميد آنكه در تحقق اهداف مزبور و توسعه حقوق ايران اسالمي موثر باشد .بعون اهلل تعالي.
محمد درويشزاده
رئيس دائرهالمعارف حقا
(حقوق و قانون ايران)
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