
  پیشگفتار
  

. چندي است که احساس نیاز به تحوالت بنیادین در عرصـۀ علـوم انسـانی بـیش از پـیش رخ نمـوده اسـت       
دار منتهـی   معقول داده نشود، به چالشهایی دامنـه اي که اگر بدان پاسخی مناسب در زمانی درخور و  دغدغه

کننـدة   سازي علوم انسـانی بـه عنـوان رکـن تضـمین      بومی. رفت از آن بسیار دشوار است خواهد شد که برون
هاسـت، بـه اجتهـادي     استقالل فکري جامعۀ اسالمی که به نوبۀ خود سنگ اساس استقالل در دیگـر عرصـه  

  .جهادي مستمر و پایدار محتاج استدرخور در ساحتهاي گوناگون علمی و 
در این راستا تکلیفی که بر دوش عالمان حوزوي و دانشگاهی و پژوهندگان علوم انسانی قرار دارد بـه  

دار انسـجام بخشـیدن بـه     طبیعت حال، سنگین و تکلیف مراکز و مؤسسات تحقیقاتی و مطالعاتی کـه عهـده  
  .تر است اند، بسی سنگین فرهنگیمقولۀ پژوهش و تولید محصوالت فکري و 

هاي علوم انسانی که با زندگی فردي و اجتماعی ارتباطی روزمره و تنگاتنگ دارد، عرصۀ  یکی از عرصه
علم فقه که پس از علم کالم به عنوان اشرف علوم الهی تلقی شـده اسـت، بـه    . علم فقه و دانش حقوق است

دربرگیرنـدة نسـخۀ عملـی زنـدگی انسـان از      ) قده(نی جنبان نهضت اسالمی حضرت امام خمی تعبیر سلسله
هایی از زندگی متطور جامعۀ  شود که در عرصه گهواره تا گور است؛ بنابراین اگر در مقام عمل گاه مشاهده می

بشري، با کمبود مباحث نظري فقهی یا احیاناً خأل آن مواجهیم، این نه معلول کاستی در مصادر کـه نتیجـه   
رو گـاه چنـین    از ایـن . ت و تکاپوي نظري با تحوالت سـریع و روزافـزون اجتمـاعی اسـت    عدم همگامی فعالی

شود که علم فقه صرفاً متضمن مسائلی است که از دیرباز در کتب فقهی مطرح بوده اسـت و پـر    پنداشته می
سـان پنـدار دوگـانگی مسـئله فقهـی و مسـئله         کردن خألهاي موجود بر عهدة حقوق موضوعه است و بدین

گونه که حقّ آن  قوقی در بسیاري از اذهان رسوخ یافته است؛ در حالی که اگر فرایند استنباط و اجتهاد، آنح
  .است، صورت پذیرد، مجالی براي رونویسیهایی که نوعاً خالی از التقاط نیست، باقی نخواهد ماند

راي محترم نگهبـان در  بدیل شو در این راستا مرکز تحقیقات شوراي نگهبان، که به اقتضاي جایگاه بی
نظام جمهوري اسالمی ایران در پاسخ به نیازهاي حقوقی جامعه براساس شریعت مقدس اسـالمی و سـازمان   

اش تدوین کتب مبنایی و درسـی در علـوم انسـانی     مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، که وظیفه
مبـانی فقهـی آراء   «ت مشترك، به انتشار کتاب براي دانشگاههاست، بر آن شدند که به عنوان نخستین فعالی

  .اقدام کنند» فقهاي شوراي نگهبان
یابـد، بـه دور از پـرداختن بـه مباحـث       الي مطالعۀ آن درمی این اثر همچنان که خواننده، خود از البه

دلیـل   التقاطی کامالً جنبۀ فقهی و بومی داشته و در تناسبی آشکار با قوانین موضوعۀ کشور قـرار دارد و بـه  
توانـد مـؤثر    داشتن جنبۀ کامالً استداللی در تقویت قوة استدالل و استنباط محققان حوزوي و دانشگاهی می

عالوه بر آنکه رجوع به مذاکراتی که در فرایند نظارت بر امر تقنین صورت پذیرفته است در کنار مبانی . باشد
کاري و احیاناً تکرار برخی از اشتباهات در امر  دوبارهتواند، از  اي می نظري مذاکرات مزبور، تا حد قابل مالحظه

  .گذاري کمک کند گذاري جلوگیري و به غناي هرچه بیشتر قانون قانون
توان گفت که این اثر در نوع خود، نخستین اثري است کـه بـه زبـان فارسـی و بـا در نظـر        به هر روي، می

رو هرگونه انتقاد و پیشـنهاد سـازنده    ه است و از اینگفته به زیور طبع آراسته شد گرفتن مجموعۀ مالحظات پیش
تواند یاریگر سمت و مرکز تحقیقات شوراي نگهبان و نیز شخص مؤلّف در بهبود و ارتقاي مجلّدات بعـدي ایـن    می

  .اثر باشد
  

  التکالن  التوفیق و علیهاهللا و من



  
  مقدمه

  
هاي شوراي نگهبان بر مبناي مشـروح مـذاکرات   رو دارید دربردارندة تحلیل آراء فقهی فق  کتابی که در پیش

  .گیرد را دربرمی 1361فقهاي محترم آن شوراست که گزارش نسبتاً کاملی از مذاکرات سال 
مرکز تحقیقات شوراي نگهبان بر اساس رسالت خویش، در ابتدا به تنظیم و نشر مجموعه آراء شوراي 

هم زمـان بـا نشـر    . آن شوراي محترم را آغاز نمود نگهبان اقدام کرد و سپس تنظیم و نشر مشروح مذاکرات
هـاي   جانبۀ آراء فقهاي شـوراي نگهبـان مجموعـه    منظور تبیین همه مشروح مذاکرات مناسب دیده شد تا به 

استداللی پیرامون اظهارنظرهاي فقهی و حقوقی آن شوراي محترم فـراهم آوریـم تـا در کنـار آثـار پیشـین،       
  .دانان کشور فراهم آید مندان به ویژه جامعه حقوق ادة عالقهتر براي استف اي جامع مجموعه

مجموعۀ اظهارنظرهاي فقهاي محترم این شورا بیانگر عمق نظر و اوج دقّت آنـان در امـر پاسـداري از    
هر اظهارنظر فقهی از جانب فقهـاي معظـم هـر چنـد بـه      . احکام شرع مقدس و صیانت از نظام اسالمی است

عبارت کوتاه بیان شده، لیکن بر مبانی مـتقن فقهـی اسـتوار اسـت و ثمـرة سـالها       حسب ظاهر در قالب یک 
  .شود مجاهدت علمی و عملی فقیه در عرصۀ اجتهاد و استنباط احکام الهی محسوب می

از آنجا که فقهاي معزّز شوراي نگهبان در بیان آراء فقهی خویش غالباً به بیـان نتیجـۀ نهـایی فراینـد     
اند، هدف این تحقیق، کشف  و جز در موارد ضرورت به تفصیل، متعرض ادلّه فقهی نشده اند استنباط پرداخته

مبانی و بیان دالیل تفضیلی مربوط به استنباط فقهی، در واقع شرح آراي آنان براساس تحقیـق مؤلـف بـوده    
  .است

وجـود  به اقتضاي طبع مباحث فقهی، در مواردي که نسبت به مسئله یادشده، دیدگاههاي گونـاگونی  
  .اند داشته است، دیدگاههاي مختلف مورد بررسی و شرح قرار گرفته

نکتۀ درخور توجه آنکه آنچه در ذیل کالم فقهاي معظم و به عنوان شرح دیدگاه ایشـان تـألیف شـده    
است، به معنی اسناد مطالب مزبور به فقیه معظّم ابرازکنندة نظر نیسـت، بلکـه صـرفاً گزارشـی از مجموعـه      

فقهی است که پیرامون مسئله مطروحه وجود دارد و بدیهی است کـه مسـئولیت آن بـا محقـق     دیدگاههاي 
  .است

قـرار گیــرد و   ) ارواحنا فداه(اهللا االعظم  امید آنکه ثمرة این تالش مرضی خداوند متعال و حضرت ولی
  .باشدگامـی ـ هـرچنـد کوچک ـ در تبیین مبانـی حقـوق نـظام جمهوري اسالمی و فقه حکومتی 
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