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Abstract 

Islam is a universal and eternal religion due to the perfection of the divine rules 

which are in fact one of its miracles. In the face of constant needs, changing needs 

will emerge, and these changes must be protected in order to preserve and maintain 

its purity and appropriate growth. For the same reason, the dynamics is not a divider 

of traditional jurisprudence, but traditional jurisprudence is dynamic in itself. Ijtihad, 

which is rightly called the dynamics of Islamic law, means a deliberate and 

methodical attempt to extract the verdict of God according to the four sources of the 

Book, Islamic tradition, wisdom and consensus. Providing some criteria and 

examples, this article attempts to explain who the time and place influence the 

religious judgments.   
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 چكیده

ۀ یکای از  مثابا  باه شاود کاه در حقیقات     اسالم دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب مای 

معجزات اسالم است. در قبال نیازهای ثابت، نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که بایاد از ایان تغییارات نیاز در جهات      

حیح آن صیانت شود. از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست، بلکه فقه سانتی  حفظ و نزاهت و بالندگی ص

معنای کوشش عالمانه و روشامندی   ، بهاند دهینامپویاست. اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسالمی  خود یخود به

ت. در ایان مقالاه در حاد وساع     به منابع چهارگانۀ کتاب، سنت، عقال و اجمااع اسا    با توجهبرای استاراج حکم خدا 

 .و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید ها مالکزمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین  ریتأثکه نحوۀ  میا دهیکوش

   واژگا  ک یدی

 .اجتهاد، احکام، زمان، مصادیق، مکان
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 مقدمه

 هاا  مکاان و  هاا  زماان  ۀدر هم که دین اتیکلناست به تمام اصول و  ۀدر مرحلمفسر دین باید 

بلکه کامل داشته باشد و در مرحلۀ دوم  یکاف ۀاحاطمعتبرند،  ناپذیر اصول ثابت و تغییر عنوان به

خاوب   ،اساتوارند  آنهاا  بار اسااس   ادشاده ی اتیکلو  اصوله کباید علل و حِکَم و مصالحی را 

ایان   بر اسااس و مکان و مقتضیات آن دو را عمیقاً درک و  زمان دیبابشناسد و در مرحلۀ سوم 

اسات کاه اوصااف     یهیباد . کندرا با ارجاع آنها به اصول کلی تعیین  ییجز موارددرک، حکم 

که یا خود بدون واسطه با وحی و مصدر  افتی توان یمیادشده را اوّالً و بال ذات در فردِ معصوم 

تلو معصاوم   یِتال کهاسطه و ثانیاً و بالعرض در فردی یا با و (ص)پیامبر  استوحی در ارتباط 

کاه پیاامبر یاا     گونه همان(.  یالشرا جامع مجتهداو کامالً آشناست ) یها دادهاست و با تعالیم و 

دین و مالکات و علل و حِکَم احکاامِ الهای    اتِیکلاصول و  با آنکهعالوه بر  )ع(جانشینِ پیامبر

 مطلاع و اوضاع حاکمِ بر آن دو کاامالً   اتیبر مقتضشناسد و  را می خود مکانِآشناست، زمان و 

 متناساب های  نوو قان مقررتکلیات ثابتِ دین، با توجه به زمان و مکان،  چارچوبِ دراست و 

 عهاده  ربا  را مسلمانخواهد رهبریِ دینی و سیاسی جامعۀ  ؛ مجتهد و فقیهی که میکند یم وضع

ثابتِ دین  اتِیکلو  اصول با ،ای که در وُسع و قدرت اوست باید به اندازه بر آنکهبگیرد، عالوه 

و وضاع آن دو کاامالً    اتیبر مقتض و بشناسدرا  و مکانو مالکاتِ احکام آشنا باشد، باید زمان 

کاه مرضای خداوناد     طاور  آنکه بایاد و   طور آن وگرنه ناواهد توانست جامعه را، ،باشد مطلع

، مجتهدی لیاقت رهبری جامعۀ مسلمان را دارد که عالوه گرید  عبارت به حکیم است، اداره کند.

با اصول و کلیات ثابت  .1، از این چند امتیاز مهم نیز برخوردار باشد: اجتهاد متعارف  یبر شرا

بر اوضاع حاکم  .9 ؛االمکان بداند را حتی یالهحِکَم و علل و مالکات احکام  .2 ؛دین آشنا باشد

اوضااع حااکم بار زماان و مکاان       .0 ؛باشد مطلعآیات  و نزولصدور روایات  انو مکزمان  بر

اصاول و کلیاات ثابات     واحکامی را که جز .1 ؛بشناسد راخویش را دریابد و مقتضیات آن دو 

بازشناسد و این دو را باا هام    ،یات متغیر دین استیو جز فروع وجزاز احکامی که  ،دین است

در روایتی از امام معصومی، بر حسب اوضاع حاکم، حکمای صاادر    اگر مثالًخل  نکند؛ یعنی ،

 اوضااع  باه نه آنکه آن را بدون توجه  ؛آن حکم را با توجه به همان اوضاع تلقی کند شده باشد،



  49 یاپو یفقه سنت ۀکان در منظومزمان و م یگاهجا 

 یکلا اصالی   صاورت  بهو  یمیدا وحکمی ثابت  عنوان به )ع(حاکم بر زمان و مکانِ امامِ معصوم

باا اوضااع زماان و مکاان      اوضاعشاان  کاه ، ها زمانو  اه مکانفرض کند و سسس آن را در همۀ 

بداند و در نتیجه فتوایی صادر کند که متناسب با زمان و  یجار ومتفاوت است، ساری  )ع(امام

 .نباشدشدنی  اجرا

اینجانب معتقد به فقاه سانتی و اجتهااد جاواهری     » فرمایند: ( میهحضرت امام خمینی )ر

ولی ایان بادین    ،اجتهاد به همان سبک صحیح است ،دانم نمیرا جایز   آن از و غفلتهستم 

کنناده در اجتهادناد.    نیست که فقه اسالمی پویا نیست. زمان و مکاان دو عنصار تعیاین    امعن

کند. مجتهاد بایاد باه     حکم جدیدی پیدا می ،که در قدیم دارای حکمی بوده است یا مسئله

  .(31: 22ج ، 1901 )موسوی خمینی،« داشته باشدمسائل زمان خود احاطه 

از سوی امام خمینی )ره( مدخلی بارای   شده طرح« در اجتهادزمان و مکان  ریتأث» نظریۀ

 دو عنصراست. نقش این  فقه شتریبدن کرو بارور  یفعالسازبرای  یحل و راه قیو تحق تأمل

شناسی پوشیده نیست، اماا باه جهات عادم انجاام تحقیقاات و        فقه  یبر هفقهی  اتیدر ح

و گااه   داردوافاری   ۀباب، این مبحث زوایای مابهم و ناگشاود   نیدر اهای عالمانه  پژوهش

دنبال اعتالی ایان اثار    مقاله به نیدر اگراید. ما  و استنباط می ها شتبردا درو تفری   افراط به

 خواهیم بود. نظریهو تبیین 

اسات. در   ناپاذیر  اجتهاد و فقاهات انکاار  جامعه و  تیریبر مد هر عصرت تأثیر مقتضیا

ی نو سانان برخی از فقیهاان شایعه و سا    اند هایی از این واقعیت نمایان شده روایات گوشه

دهد. اما مراعات مرزهای این پدیده که انحصار حق قانونگذاری بارای   نیز بر آن گواهی می

کاه  رو سازاوار اسات    ایان  . ازخواهاد باود  خداوند و حفظ جاودانگی شریعت است، الزم 

سبب تغییار ماالک    مصادیق آن در تطبیق موضوعات بر موارد آنها و تغییر حکم به یدرست به

هاای اجارای حکام و پیادایش      شیوه های جدید برای موضوع و دگرگونی و کشف مصداق

 .  شودنمود آن در تفسیر قرآن و سنت کاوش  وموضوعات نوین 

 ایا آی طااعون آماد،   در شاهر پرساید: اگار    )ع(کند که فردی از اماام رضاا   ابان نقل می

 از شهر خارج شویم؟ فرمود: آری.  زاستیجا
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 طاعون در شهرکی آمد چطور؟ اگر

 ا خروج جایز است. 

 ی طاعون آمد، خروج جایز است؟ا خانها اگر در  

 ا آری. 

 مقابل فرار ازا از رسول خدا به ما روایت شده که فرمودند: فرار از طاعون مانند  

 کهدشمن است. حضرت فرمود: بله، پیامبر این فرمان را در مورد گروهی فرمودند 

 شانیها نیسرزم آنانآید و  دشمن قرار دارند، طاعون به آنجا می در برابرهستند و  نیمرزنش

 فرمود. شانیا موردگریزند، رسول خدا این مطلب را در  و می کنند یمرا خالی 

 قاًیدق همپرسند و آن حضرت  نیز می )ع(از امام صادق )ص(ۀ این حدیث پیامبردربار

 (.121: 0، ج 1020دهند )مجلسی،  همین پاسخ را می

 ار اوضاع خاص سیاسی یاین حدیث حکمی، در موقعیت زمانی خاصی، یعنی د مطابق

. ترک شهر شود یم، خالف آن حکم صادر رود یمی واجب است و وقتی آن اوضاع از بین نظام

. پس شود یم، بلکه واجب شمرده زیجا گریددر موقعیت خاص حرام و در موقعیت  زده طاعون

 و درک زمان صدور آن الزم است. صدور جهتبرای فهم صحیح سنت، مطالعۀ 

آن هستیم که مفهوم روشنی از دخالت زمان و مکان در  به دنبالما در این پژوهش 

استنباط ارائه دهیم تا به این طریق از خل  منظور با مفاهیم مشابه جلوگیری کنیم و سعی 

 این دو عنصر در اجتهاد را در حد توان بیان کنیم. ریتأثخواهیم داشت نحوۀ 

 مفهوم زمان و مكان .1

دو  بلکاه منظور از زمان و مکان بحث فلسفی، بحث جغرافیا یا بحاث فیزیکای آن نیسات،    

های علم و صنعت و سانن   ۀ اوضاع اقتصادی، سیاسی و پیشرفتدهندننشاظرفی هستند که 

حاکم بر جامعه در هر دوره است کاه شاناخت درسات موضاوع آنهاا، در صادور فتااوای        

ی ترقای و  ساو  بهرتو توحید و سنت مترقی اجتهاد، ، راه جامعه را در پگشا مشکلکارساز و 

 تعالی سوق دهد.  



  50 یاپو یفقه سنت ۀزمان و مکان در منظوم یگاهجا 

به قول صاحب مجمع الفائده حکم کلی واحد در احکام بدون لحاظ خصوصیات 

شود  ها ماتلف می ها و مکان ممکن نیست، بلکه احکام به اعتبار خصوصیات احوال، زمان

شرع شریف دریافت شده، ما به ها و انطباق با جزییاتی که از  و با استاراج این اختالف

 (؛090: 1020االمتیاز اهل علم و فقها از دیگران است )اردبیلی، 

 . نحوۀ تأثیر زمان و مكان2

 و مکاان زماان   ریتاأث حال که مفهوم زمان و مکان را شناختیم، زمان آن است که باه نحاوۀ   

 اشاره کنیم:

 )ع(. تأثیر زمان و مكان درسیرۀ معصومین2. 1

حاال باین معصاومان     منزه اسات. در عاین   و عمل در نظرمعصوم، از خطا و نسیان  یشوایپ

. شود یممشاهده  ییها تفاوت ،ماتلف ۀدر طول زمان و نسبت به امکن و عمل در نظر یگاه

 :دیگر چیز نه و است مکان و زمان یازهاین از یناش تفاوت این

 )ع(درسیرۀ نظری معصوما  ریتأث. 9. 1. 1

ن از انجاام دادن  اآید که در زمان یکای از معصاوم   می دست بهروایات این امر در برخورد با 

و ن امار شاده اسات. گااهی زماان      ه آب نااز معصومکاری نهی شده و سسس در زمان دیگر 

شاود   جهان یا کشور خاص( موجب می )شرای  اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حاکم بر مکان

فقیه حکمی را صادر کند. لذا بعضی روایات  ولیّ که حاکم اسالمی، پیامبر یا امام معصوم یا

متعارض دارد. حال اگر به زمان  دو حکمواحد،  در موضوعد که نخور شم میچ متعارض به

این اختالف در تعبیر د. کرتوان تعارض را برطرف  یصدور روایات مراجعه شود، م و مکان

باا   هر امام و مکانزمان  یمقتضاو گیرد  مینشأت  یو مکان یزمان خاص  یاز شرا و گفتار

در آن شارای    یگار یو د باوده  تقیاه   یدر شرا یکی عنوان نمونه به .داردامام دیگر تفاوت 

حکام اهلل عز وجال  فای االولاین و االخارین و       الن » فرمایند: می )ع(امام صادق .نبوده است

یکون و االوّلون و االخرون ایضاً فی منع الحاوادث   اوحادث علۀفرائضه علیهم سواء اال  من 

عن اداء الفرائض عمّا یساأل عناه االوّلاون و     االخرون سألیشرکاء والفرائض علیهم واحدۀ 
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 نیآخار  و نیاول حق در یاله حکم( 11: 1ج ، 1010.. )کلینی، . حاسبونییحاسبون عمّا به 

 هاا  انساان غییر حکام شاود و تماامی    ت سببآید که  وجود بهدلیلی  نکهیا مگریکسان است، 

یکسان اسات.   همه بر، هنگام پیش آمدن حوادث همانندند و واجبات حکم رییتغنسبت به 

 قارار  محاسابه و ماورد   ندشو شوند، آیندگان نیز ساال می که از سابقین ساال می ها همان از

روایاات   .خماس اشااره داشات    ۀمسائل توان باه   این قسمت می خصوص در...«. گیرند  می

شاده اسات. روایات     دیا تأکخمس  ۀبه مطالب یدر قسم: هستندرسیده در این باب دو قسم 

و موالیاان   الیا و عمحمدبن زید طبری از امام رضا که فرمودند: خمس کمکای بارای دیان    

دشامنان حفاظ    ۀسایطر  در برابار زیرا با آن آبروی خویش را  ،باشیم ماست و ما آن را نمی

به عدم پرداخت خمس اشااره   زین یگریددر قسم  .(911: 0ج ، 1023، یحر عامل) میکن یم

 که شیعیان ماا از پرداخات خماس معافناد     کند یمنقل  نیرالمامنیامشده است: امام باقر از 

 ؛(913: 0ج ، 1023)حر عاملی، 

 )ع(در سیرۀ عم ی معصوما  و مکا  ما   ریتأث. 9. 1. 9

زماانی و مکاانی را در     یشارا  نقاش  که دست یافتیمای از روایات  در نگاهی گذرا به مجموعه

در احکام و دگرگاونی آن   و مکانتأثیر زمان  اتیروا نیا. با نگاه به گذاشت یمحکم به نمایش 

در اینجا برای حفظ اختصار به یاک نموناه اشااره     شود. وضوح ثابت می به )ع(دیدگاه اهل بیت

 منی:گوشت قربانی و بردن آن پس از ایام : میکن یم

، قااال قااال چنااین آمااده اساات:  ایاان )ع(صااحیحۀ محماادبن مساالم از امااام باااقر  در

از  )ص(یعنای رساول خادا    ؛امیا ثالثۀ فوق: نهی عن تحبس لحوم االضاحی )ص(اهلل رسول

 )حر« قربانی پس از سه روز اقامت در آنجا، نهی فرموده است گوشت برداشتنگهداری و 

  .(901: 12ج ، 1023عاملی، 

اا علیاه    اباعباداهلل ساالت   قاال »گونه نقل شده است:  بن درّاج این صحیحۀ جمیل باز در

بذلک الیوم، ان  رساول   بأسبمنی؟ قال: ال  امیّاحبس لحوم االضاحی فوق ثالث  عن السالم ا 

اوّالً، الن  الن اس کانوا یومئذ مجهودین؛ فامّاا الیاوم    ذلک عناهلل ا صلی اهلل علیه و آله ا ان ما نهی   

: از امام صادق دربارۀ حبس و نگهداری گوشت قرباانی پاس   دیگو یم دراجبن  ؛ جمیلبأسفال 
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 ینه آن ازپرسیدم. حضرت فرمود: امروزه اشکالی ندارد، رسول خدا درآغاز  یمن دراز سه روز 

کردناد( ولای    مای  اساتفاده  آناز  آمدند یمکرد؛ زیرا در آن روز مردم تنگدست و فقیر بودند )و 

 ؛(903: 12ج ، 1023 عاملی، )حر نین نیستچ اکنون این

 . تأثیر زمان و مكان بر مصادیق2. 2

 ازو مجتهد با توجاه باه اینکاه یکای      گیرد تشایص مصداق موضوعات توس  عرف انجام می

ماردم ارزش مسااوی    ۀولی نظر او با نظر بقی ؛در این زمینه نظر دهد تواند یم ،عرف است افراد

به نظر عرف  موکول گذارانکه شارع یا سایر قانون یاز مفاهیم و مصادیق ای پارهتشایص  دارد.

یا مصادیق مفهوم، مثال مصاداق   « وطن» و« سفر« »ماء»، «صعید»، «اناء»کرده باشند؛ مانند الفاظ 

 از شرای  زمان و مکاان، مقادار نیازهاای او    برخاسته ماتلفکه طبعاً برحسب نیازهای « فقیر»

کاه طبعااً باا تحاول زماان ورشاد        اتزک ۀدر آی اهلل سبیل فی عنوان قیمصادفرق خواهد کرد، یا 

قادیم دارد،   ۀمصادیقی واال و بهتر ازمصادیق ازمنا  ،اجتماعی به نظرعرف و یفرهنگهای  برنامه

 اسات  یسان عام در این گونه موارد نیز مورد قبول و پذیرش فقهای عظام شیعه و  عرفکاربرد 

  ؛(121 :1ج ، 1910)اشرفی شاهرودی، 

 زمان و مكان در موضوعات ومصادیق احكام ریتأث. 2. 3

هاای   تنها در تحول احکام شریعت که در تحول ویژگی تردید تحول زمان و شرای  آن نه بی

زیرا  ؛درونی و بیرونی موضوعات احکام و مالکات آنها در غیر مسائل عبادی نیز نقش دارد

اصالی از اصاول    ۀاز حیطا  ،یافته از نظر ویژگای  شود که موضوع تحول این تحول سبب می

 اصلی دیگر از اصول شرعی داخل ودر نتیجاه حکام دیگاری بار     ۀشرعی خارج و در حیط

 د.شواساس اصل دوم بر آن مترتب 

 در موضوعات عبارتند از: و مکانهای تأثیر یا نواحی تأثیر زمان  شیوه

 درونی آ  تغییر موضوع با تغییر. 9. 7. 1

مانناد  شاود.  « هاساتحال »موضوع از درون تغییار کناد و    کهشود  موجب می و مکانگاهی زمان 

از منظاور  . شاود  مای آنچه در احکام مطهرات ذیل عنوان اساتحاله، انتقاال و انقاالب ذکار     

موضوع پیشین و تبدیل آن عرفاً به موضوع دیگر است و دلیل بر مطهریت  ، انقالباستحاله
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آید  وجود می به یموضوعآن  غیر از یدیجداستحاله، موضوع  که با خواهد بوداستحاله این 

ی دیا جدموضاوع باه موضاوع    (. 101: 9ج ، 1010 ی،ی)خاو  که به نجاستش حکم شده بود

دنبال دارد، ماثالً اگار    هو حکم جدیدی را ب کند که عنوان و ظاهر آن نیز تغییر می شود یم لیتبد 

 اوشود، حکم نجاست شامل حاال  تبدیل مک اعضایِ او به ن تمام ویک سگ در نمکزار بماند 

 .دشو یمو پاک  شود ینم

کیف کان فالذی ینبغای ان یاراد هناا مان اطساتحالۀ اساتحالۀ       » فرماید: شیخ انصاری می

او بعاض خصوصایاتها    ها اتیذاتبتبدل  ها تبدلعرفاً، سوا کان  رهیمغاالموضوع و تبدّلها الی 

کالم الشارع علی الماء المتلبس بالتغیّر او المتصف  یف حملالعرضیۀ. فلو فرضنا ان النجاسۀ 

الن المحمول تابع للموضوع فبزوالاه یازول و    النجاسۀ زالتبکونه فی الکوز وزالت الصفۀ، 

التمسک باالستصحاب غیرمعقول الن بقااء الحکام    و لیدلثبوته فی موضوع آخر یحتاج الی 

 .(920: 1ج ، 1020)انصاری، « فی غیر موضوعه غیرمعقول

موضوع پیشین و تبدیل آن عرفاً به موضاوع   ۀبه هر حال مراد ازاستحاله در اینجا استحال

 ،چه تبدل موضوع به تبدل ذایتاتش باشد و چه تبدل در بعضی از خصوصایات  ؛دیگر است

نجاست در کالم شارع بر آبی که متغیار یاا متصاف باه     که عرضیش باشد. اگر فرض کنیم 

زیارا   ؛دشاو  ل مای ئل شوند، نجاست نیز زائبار شده و این صفات زا ،بودنش در کوزه است

د و ثبوت آن محمول در موضاوع  شو ل میئمحمول تابع موضوع است و با زوال موضوع زا

محتاج به دلیل است و تمسک به استصحاب بقای حکم معقاول نیسات، زیارا بقاای      ،دیگر

 حکم در غیرموضوعش معقول نیست.

واسطۀ جوشیدن شیرۀ انگاور و   به حرمت بهمثال دیگر در این زمینه، تغییر حکم حلیت 

 تبدل آن به خمر است.

 بیرونی آ  تغییر تبدیل موضوع با. 9. 7. 9

ای  گوناه  اقتصادی نسبت به موضوعی تغییرکرده باشد، باه  که رواب  اجتماعی یا مانند آنجایی

 حکام بار   همه جادر  به موضوع حاکم نباشد. که رواب  اقتصادی و اجتماعی پیشین نسبت

هایش ثابت ماند، حکم  تمام خصوصیات و ویژگی موضوع با اگر زند، محورموضوع دور می
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تحول وتغییر ناواهد کرد، ولی با دگرگون شدن اصال موضاوع یاا خصوصایات و      آنها نیز

باا اینکاه های      پس درتغییرات بیرونی موضوع یابد. های آن، احکام آن نیز تغییر می ویژگی

چارا کاه   ؛ کناد  یآن تغییار ما  نظرظاهر در آن حاصل نشده است، حکام شارعی    تغییری از

هاای بیرونای آن    برخی از خصوصایات و ویژگای   ،چه از نظر ظاهر تغییر نکردهموضوع گر

 .دنبال دارد به که این تغییر، تغییرحکم را نیزاست تغییر کرده 

 ۀاز جملا ، استفاده از انفال برای مردم حالل استکه بر اینروایات فراوانی داللت دارند 

مردم از انفال، مشاکلی   ۀهای گذشته استفاد . در زمانهستندبایر  یها نیزمو  ها جنگلانفال، 

محادود   ۀسبب ابتدایی بودن ابزارهایی بود که برای استفاد و این به کرد ینمدر جامعه ایجاد 

انفال ضرورتی نداشات.   مردم از ۀدود کردن استفادرو مح شد. از این کار گرفته می از انفال به

شاده و طماع انساان باه آن       کرده و پیشارفته  استفاده از انفال تغییر یها وهیشاما امروزه که 

کاه بارای حفاظ محای  زیسات، باا وضاع         کناد  یما ، ضرورت ایجاب است افزایش یافته

 .آزمندانه گرفته شود یها یبردار بهرهجلوی  هایی نوقان

 مصادیق جدید برای موضوع. 9. 7. 7

و ایان   اسات  ماثر ،عصر تشریع وجود نداشته سرایت حکم به موضوعی که در زمان و مکان در

صاورت   احکاام شارعیه باه   . در موضوع جدید وجاود دارد که  خواهد بودسبب مالکی  تسری به

اند و شامل مصاادیق موجاود در زماان خطااب و مصاادیق مفاروض        قضایای حقیقیه بیان شده

، ایجاد دگرگونی در مصادیق موضوعات احکاام اسات و   و مکانشوند. یکی از تأثیرات زمان  یم

یابد. امام خمینای در خصاوص حرمات بیاع      با پیدایش تحول در مصداق، حکم آن نیز تغییر می

پیش از نگاه به اخبار تقدیم امری شایساته اسات و آن اینکاه    : »سندینو یمسالح به دشمنان دین 

طلق چیزی که عنوان سالح بر آن منطبق باشد، نیست، بلکه موضوع آن چیازی  موضوع بحث، م

بساا   . چاه گاردد  یما ماتلاف   هاا  زماناست که فعالً اسلحۀ جنگی است و مصادیق آن برحسب 

هاای   دیگار نیسات. در زماان    و مکانای در زمان ومکانی اسلحۀ جنگی است که در زمان  وسیله

لۀ جنگ بود، سسس دورۀ آنها منقرض شاد و آنهاا   های خاص، فالخن و چوب، وسی قدیم سنگ

های دیگری جاای آنهاا را گرفات، مانناد      از صالحیت وسیلۀ جنگ بودن خارج شدند و اسلحه
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شمشیر، نیزه، عماود، تیار، ساسر، زره و مانناد آنهاا. ساسس دورۀ اینهاا نیاز منقارض گردیاد و           

ای ایان زماان. پاس ماراد از     ها  های دیگری جای اینها را گرفت تا نوبت رسید به اسالحه  اسلحه

، ناه آنکاه   روناد  یما کاار   هاا باه   سالح در موضوع بحث، سالح روز است. یعنی آنکه در جناگ 

 (.  112: 1، ج 1911)خمینی. « اش منقرض شده و کاربرد ندارد دوره

 تضییق موضوع. 9. 7. 7

موضاوع،   دنباال تغییار   هشاود و با   تضییق موضوع حکم می سببزمان و مکان  ۀگاهی پدید

 شود. عوض می حکم نیز

 کنونی عصر حکم معادن و فضای باالی زمین در -

به تفصیل  قائلفقیهی در ملکیت اعماق زمین احیاشده  های دور هرگز در زمان تردید بی

مطرح نبوده و آن دوران اطالق من احیی ارضاا   نبود. استفاده از فضای باالی زمین نیز هرگز

گرفتاه اسات، اماا توجاه باه اکتشاافاتی کاه در         رار مای فقیهاان قا   دییا تأمیتاً فهی له مورد 

ثیرات أو این نکته از ت کندتواند اطالق فوق را با تردید مواجه  می ،عصرصدوراحادیث نبوده

 است. و مکانزمان 

ماوارد خااص بسانده     جز عقالیی به ۀامور معاملی به امضای سیر ۀشارع مقدس در زمین

ت که در حد احتیاجات عرفی کاه هماه از زماین    کرده و ارتکاز عرفی ملکیت زمین آن اس

دیگران شد. اماروزه اگار    ۀملک بهره برد و مانع استفاد عنوان بهباید از آن  ،کنند برداشت می

 شصت متری از زیر زمین عباور  ۀبه عرف خاص مراجعه شود و بگوییم مسیر مترو از فاصل

خاود را   ،شما نادارد  ۀاستفاد ثیری در زمین وأکرده است و ساختن و عبور از آن نیز هی  ت

 دانند. بینند و سازندگان مترو را موظف به گرفتن اذن نمی حق نمی نسبت به آن ذی

اگرچاه  » :کالم ایشان این است ۀهمین اندیشه را دارد، خالص  خویی نیزاهلل مرحوم آیت

موجب آن زماین از مباحاات اصالی     هاما سبب اصلی که ب ،اسباب ملکیت زمین متعدد است

قصد حیازت و احیا است ولی این دلیل تنها باه   ،شود خارج و به ملکیت شاصی داخل می

زماین   وگیرد و معادن خصوصاً که جز دربرمی ،احیا وحیازت که از ظواهر زمین است مقدار
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لذا چنین معادنی در مباحات اصلی باقی مانده است. آری  .شود حساب نیاید را شامل نمی به

عقالییاه و شارعیه باه ظااهر زماین       ۀسایر  ۀواسط هزیرین خاک ب ۀبقفضای باالی زمین و ط

 ۀپس باطن زمین نه به دلیل لفظی من احیا ارضاً فهی له که به دلیل لبی سایر  ،شود ملحق می

وقادر متایقن آن هماان     ولی ایان سایره اطاالق نادارد     ،گردد عقالیی تابع ملکیت ظاهر می

ست. آنچه از این محدوده خارج اسات کاه   ملحقات زمین در حد سرداب و چاه آب و ... ا

زماین در ایان    از ملکیت شاص خاارج اسات و خاود    ،رسد گاهی به یک یا دو فرسخ می

  .(02 :1900ی، ی)خو« عمق ملک مالک ظاهر نیست تا چه رسد به معادن آن

االماام و   اریاختی فالفضاء ایضاً بلحاظ الطرق الجویّۀ  ان: »دیگو یمدیگر از بزرگان  یکی

 آن ازی و استفاده های جوّ فضا به لحاظ راه ؛(903 :1023)منتظری،  اننفالکن عدّها من یم

 «.آورد شمار بهتوان آن را از قلمرو انفال  دارد و می دراختیار امام قرار

برداری عین  بهره منظور بهکند که  ی از امام خمینی مییزمینه شورای نگهبان استفتا نیدرا

 دبیر شورای نگهبان به این شرح است: ۀنام  شود: متن آن نقل می

 امام خمینی  اهلل العظمی معظم انقالب اسالمی آیت شریف رهبر محضر

 لت مزید برکات وجود مبارک ظل عنایات بقیه اهلل در ماورد ئبا تقدیم عرض سالم ومس

معادنی که به تبع ارض یا احیا مالک خااص دارد و برحساب تحریرالوسایله وساایر متاون      

است   نظر کرده طورعام اظهار هقبالً شورای نگهبان ب ،شود فقهی از انفال محسوب نمی معتبر

 ؛های عماومی محساوب نیسات    انفال و ثروت از ،که معادن واقع درامالک شاصی و وقفی

طباق مصالحت عاماه     ،معاادن  بارداری از  بهاره  ولی نظارت و کنترل دولت بار اکتشااف و  

اسات کاه     مجلس شورای اسالمی تصویب شده درجایزاست. اکنون در مورد نفت طرحی 

هاای دیگار    ملک شاصی و وقفی یا زمین اینکه در معادن نفت اعم از ،دوم آن ۀموجب ماد

ماورد نفات    شمول تبعیب مذکور در چون در ،انفال محسوب شده است از ،و دریاها باشد

ل موضاوع  اصر اوالً د شریف را مستدعی است نظر ،بالاصوص کسب نظر مبارک الزم شد

و ثانیاً نسبت به جواز تصرف در زمین شاصی و وقفی جهت اساتاراج در صاورت عادم    

  .(111: 2 ، ج1901تبعیت مرحمت فرمایید )موسوی خمینی، 
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پس از سالم و تحیت، اصل مسائله تبعیات اعمااق زماین و نیاز هاوا       »طور نوشتند:  امام این

نسبت به امالک شاصی تا حدود احتیاجات عرفی است، مثالً اگر کسای در خاارج از محادودۀ    

عبور کند و یاا تصارف نمایاد،     آنهامنزل و یا زمین شاصی و یا وقفی کانالی زده و از زیرزمین 

توانند ادعایی بنمایند و اگر کسای بااالتر از مقادار متعاارف، بناایی       نمی دارندگان منزل یا متولیان

یک از مالکین یا متولیان حق جلاوگیری از او را ندارناد و باانخره     آمد نماید، هی  و ایجاد یا رفت

گونه دخالتی در تعیین مقادارعرفی   تبعیت زمین شاصی به مقدارعرفی است و آالت جدید هی 

شور مقدار بسیارزیاد است و دولات حاق دارد تاا از تصارف پایش از حاد       ندارد؛ ولی تبعیت ک

عرفی شاص جلوگیری نماید. بنابراین نفت و گاز معادنی که خارج از محادودۀ عرفای اماالک    

 (؛  111: 2، ج 1901)موسوی خمینی، « باشد اشااص است، تابع امالک نمی

 پیدایش موضوعات جدید در و مکا تأثیر  ما  . 9. 7. 1

فقیه  رو این پدید آورده است؛ از ،علمی، موضوعاتی را که قبالً نبوده های صنعتی و رفتپیش

دقات مطالعاه کناد.     باید این موضوعات را، هرچند به کمک خبرگان و متاصصان فن، باا 

 :میکن یماینک به برخی از این موضوعات اشاره 

تحات   یان موضاوع را  اینکه بیمه عقدی مستقل بین عقالست، برخی ا با :بیمه ۀلئ. مس1

کاه   . در حاالی کنناد  میبررسی  اعناوین معروف در فقه مثل صلح، ضمان و غیر اینه یکی از

 ؛که بین عقال رایج است ای بسرازد  گونه فقیه باید به بررسی این موضوع به همان

. امروزه حقوق جدیدی پدید آمده که قبالً چنین حقوقی میان عقال مطرح نبوده است؛ 2

دیگر آثاار ابتکااری. اماروزه از     اختراع، حق چاپ، حق نشر و ۀتألیف، حق پروانمانند حق 

و  اناد  را پذیرفتاه   طاور رسامی آن   باه  ها یغربو  شود یماین حقوق به مالکیت معنوی تعبیر 

 ؛شمارند متجاوز می ،کسی را که این حقوق را رعایت نکند

از  تاوان  یما عنوان نموناه   ه. در دنیای پزشکی، موضوعات جدید فراوانی وجود دارد. ب9

جنسایت   سازی انسان، تغییر لقاح مصنوعی، پیوند اعضا و خرید و فروش آن، تشریح، شبیه

 لی از این قبیل نام برد.ئو مسا
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 . تأثیر زمان و مكان بر متعلقات احكام2. 4

و در  کناد  یما حکم از دو جهت قابل تغییر است: گاهی مصادیق متعلق حکم تغییار   متعلق

«. به پدر و ماادر احتارام کنیاد   : »دهد یمشارع دستور  مثالًخواهد کرد،  رییتغحکم آن نتیجه 

، تفاوت دارد. در ماتلفی ها مکانو  ها زماناحترام، متعلق حکم است، لکن مصداق آن در 

نحو خاصی بود و امروز طور دیگری است. اگر در یکجاا احتارام باه     صدر اسالم احترام به

بلند شدن در مقابل پدر و مادر باشد و در جای دیگری به برداشتن کاله باشد، در هر کادام  

 (.121: 1911)رضایی،  احترام بوده، الزم است مصداقاز این دو جا، همان فعلی که 

ی که با توجه به یک متعلق خاص )کاه  کند و لذا حکم گاهی خود متعلق حکم تغییر می

شاارع فرماود:    ماثالً کناد.   ( صادر شده بود، تغییر میاسته بوددر زمانی در بین مردم رایج 

 «.بازی با شطرنج حرام است»

حکام باازی    متعلق اکنونبوده و « بازی همراه با برد و باخت»آن زمان متعلق حکم  در

، آالت قمار بودن خود را شطرنج اگرن ساال: فکری است و لذا حرام نیست. در پاسخ به ای

یک ورزش فکری از آن اساتفاده   عنوان هب تنهاطور کلی از دست داده باشد و چون امروز  به

شود، بازی با آن چه صورتی دارد؟ امام خمینی )س( فرمودند: بر فرض مذکور اگار بارد و   

 (. 123: 21، ج 1901بین نباشد، اشکال ندارد )موسوی خمینی،  دری باخت

 در احكام و مكانزمان  ریتأث. 2. 5

تارجیح  »و « احکام یاجرا روش وکیفیت » در احکام، تأثیر در و مکانتأثیر زمان  مقصود از

 :شود یماست که به شرح آن پرداخته  «میک حکم بر حکم دیگر آن در مقام تزاح

 احکام دیگر ترجیح برخی ا  احکام بر. 9. 1. 1

آن  رتغییا  باا گذشات آن زماان یاا     یولا  ،وجود داشته باشد یحکم یمکاندر زمان یا  شاید

نظار   آنچه باه « تحریم تنباکو»در  شود.بر آن عارض شود که سبب تغییرحکم  یعنوانمکان، 

 انحصاار  کاه  یهنگاام  یول بود، مجاز تنباکو از استفاده یعاد شرای  آن است که در رسد یم

حکم  ،شود یمکشورمان  بر یاقتصاد ۀسلط ای برای رسد و مقدمه می یسیانگل شرکت به آن
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 باه  حکام  و گیرد می قرار یاسالم کشور یاقتصاد استقالل حفظ وجوب الشعاع تحت جواز

را  میرزای شیرازی حکم جاواز  ،شود سسس نیز وقتی آن قرارداد لغو می. شود یمحرمت آن 

 را مهم عناوین ،دینآ یم وجود به مکان یا زمان تغییر با که اهمّ عناوین واقع کند. در صادر می

 کاه آمریکاا باا    یفعلا همچنین در شرای   .دهد یم اختصاص خود به را وحکم زند یم کنار

، اسات  برخاساته  یاساالم  یکشاورها تمام قدرت به حمایت از اسارائیل و ضاربه زدن باه    

 ،اناد  دادهحکام   ییکاا یآمربه تحریم خرید و فروش مصانوعات   ی،اسالم یفقهااز  یاریبس

 اوضااع  یروز اگار  و است داده قرار الشعاع تحت را جواز یاوّل عنوان ،یتر مهم هدف زیرا

 ؛(221: 1، ج 1932 ،کند )مکارم شیرازی تغییر تغییرشرای ، به نیز حکم این ، شایدبرگردد

 در کیفیت و روش اجرا ریتأث. 9. 1. 9

 گذارند:   می ریتأثهای اجرای احکام الهی نیز  در روش و مکانگاهی زمان 

 ۀمربوط به حج از قبیال طاواف خانا    مسائلخصوص  فتوای فقیهان پیشین دروقتی . 1

 شاویم  مای متوجه ، کنیم بررسی می خدا، سعی بین صفا و مروه، رمی جمرات و ذبح در منی

. در فتواهاای ساابق،   شاود  یممردم  مشکالت برایایجاد  ، سببکه عمل کردن به این فتاوا

کام  برای زمانی بود که تعاداد حاجیاان    قدارین ماود. ذراع تعیین شده ب 20طواف  ۀمحدود

آیاا باا    حاال رساد.   میلیاون نفار مای    کنندگان به بیش از دو امروزه تعداد طواف لکن، بودند

ران واجب اسات میاان   ئزا گفت که بر توان یمخدا،  ۀاختصاص این محدوده به طواف خان

 یگفته شود که گروهی ابتدا طواف کنناد و گاروه دیگار    نکهیارکن و مقام طواف کنند؟ یا 

ها و کسی طواف مستحبی انجام ندهد تا همگی از طواف واجاب فاارغ شاوند یاا     نپس از آ

خادا طاواف کنناد.     ۀترین مکان باه خانا   شود که حاجیان در نزدیک چنین فهمیده می نکهیا

 .(912: 3ج ، 1020 عاملی، )حر اشاره دارد صورت اخیر روایات زیر به دو

طواف یعنی حدی کاه   حد ۀاربدر )ع(امام : ازدیگو یم یا محمدبن مسلم طی روایت مضمره

کان النااس   ساال کردم. امام در پاسخ فرمود: ،طوافش درست نیست ،اگر کسی از آن خارج شود

یطوفون بالبیت و المقام و انتم الیاوم تطوفاون ماا باین المقاام و باین        )ص(علی عهد رسول الل ه

البیت، فکان الحدّ موضوع المقام الیوم، فمن جازه فلیس بطائف، والحدّ قبل الیاوم والیاوم واحاد    
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قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کل ها، فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقادار  

)حار   بغیر البیت بمنزلۀ من طاف بالمسجد؛ نن ه طااف فای غیار حاد والطاواف      ذلک کان طائفاً

کردناد؛   میان بیت و مقام طواف مای  )ص(مردم در زمان رسول خدا(؛ 912: 19، ج 1023عاملی، 

کنید. پس امروزه حد طواف، مقام است و کسی کاه از   هم امروزه بین بیت ومقام طواف می شما

 ۀفاصال  ۀاناداز  آن، باه  طواف درزمان ما و قبال از  یح نیست. حدطوافش صح ،تجاوزکند داین ح

این مقدار برود، بیات   تجاوز کند و دورتر از اطراف بیت است. اگر کسی از این حد میان مقام و

 ۀچاون در محادود   ؛کسای اسات کاه مساجد را طاواف کناد       ۀمنزلا  را طواف نکرده است و به

 .شود یی او محسوب نمرو طوافی برا شده طواف نکرده و از این تعیین

طاواف از پشات مقاام اباراهیم      ۀدرباار  )ع(از امام صاادق  دیگو یمبن علی حلبی  محمد

ما احب ذلاک و ماا اری باه بأسااً فالتفعلاه إال  ان       جواب فرمود: ساال کردم، حضرت در

آن را دوست ندارم، گرچه اشکالی هام در   ؛(933: 2ج  ،1020 ،)شیخ صدوق التجد منه بداً

 را انجام نده. ای این کار بینم. پس تا ناچار نشده آن نمی

تواند بدون مشقت زیاد بین رکن و مقاام   کند که حاجی می ل حالتی را بیان میوروایت ا

جمعیت مردم  ،نقل شده باشد که در آن زمان )ع(طواف کند. و شاید این روایت از امام باقر

قادری زیااد باوده     ند که جمعیت مردم بهک زیاد نبوده است. اما روایت دوم زمانی را بیان می

 ؛(120 :1911)سبحانی.  رعایت کند آن حد رااست  توانسته ینمکه حاجی 

 صاورت  باه  بایاد خماس آن  گذاشاتن   کناار . فقیهان معتقدند که غنایم جنگی پس از 2

 صاادر  حکام که ایان  های گذشته  زمان خاصی بین رزمندگان تقسیم شود. غنایم جنگی در

تقسایم ایان ماوارد باین      اساب و امثاال اینهاا باود.     کمان، نیزه، شمشیر، شاملاست، شده 

های شاگرف علمای،    پیشرفت بر اثرامروزه  آسانی بوده است. اما آن دوره کار رزمندگان در

سیم تق. هستندهای جنگی  توپ، تانک، وسایل زرهی، هواپیماها و کشتی مانندغنایم جنگی 

بلکه غیرممکن است. بنابراین فقیه باید برای اجارای   این غنایم میان رزمندگان بسیارمشکل،

ای اتااذ کند تا بین عمل به اصال حکام و دوری از عاوارض ناشای ازآن      شیوه ،این حکم

 .(121 :1911 ،)سبحانی جمع شود
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  در مفاسد و مصالح احكام ریتأث. 2. 6

کم، مجهاول  مالک ح شایدبدون شک احکام شرعی، تابع مالکات، مصالح و مفاسدند؛ البته 

. صورت اول خارج از بحث ماسات؛ اماا   شودتصریح شارع معلوم  ۀواسط و مبهم باشد یا به

که شارع بیان کرده است. بنابراین چنانچه  بودهدر صورت دوم، حکم، تابع مالک و معیاری 

 ماند؛ ولی اگر آن ماالک بار   ت خود باقی میشده باقی باشد، حکم هم به قوّ مالک مشاص

 عناوان  باه کارد،   کند، قطعاً حکم هم تغییر خواهد رای  زمانی و مکانی تغییرش حسب تغییر

 نمونه:

که آن موضوع  دیآ یموجود  هزمان تغییراتی در برخی از موضوعات ب گاه در اثر مرور. 1

علات   کناد و در  خاارج مای   ،ه استتگرف سبب آن محمول برای حکم قرار را ازعلتی که به

خاون چناین نیسات کاه      ۀمعاملا  ۀمسائل در  ماثالً  .کند میسبب پیدایش حکم جدید داخل 

در نزد عقاال دارای   قبالًبلکه خون  ،وجود آمده باشد هذات موضوع یعنی خون ب تغییری در

علت خارج شاده   ۀاکنون این موضوع از دایر اما ؛نبود (که مقصود آنان باشد)منفعت محلل 

رو در  منفعات محلال و از ایان   ست از وجاود  ا علت دیگری وارد شده که آن عبارتر و د

 .  شود یمداخل حکم صحت و جواز معامله 

خاوردن و   غیار  قاول، اساتفاده ازخاون در    نیتار  یقاو طبق » امام خمینی فرموده است:

  ؛(91: 1ج ، 1901)موسوی خمینی، « است همچنین خریدوفروش آن جایز

رساول  فرمایناد از   مای  )ع(اماام علای  . بریدن اعضای بدن مرده در اسالم حرام است. 2

از بریدن اعضای  ؛(01 ۀالبالغه، نام )نهج إیّاکم و المثلۀ ولو بالکلب العقور :شنیدم )ص(خدا

 بدن مرده بسرهیزید، هرچند سگ هار باشد.

 در انتقامجویی اسات؛ و  بدیهی است که مالک تحریم، بریدن اعضای بدن مرده به قصد

خ مثبت دادن به خواهش نفسانی وجود نداشته ای جز پاس هی  فایده آن دوران برای این کار

پیوند اعضا  ۀلئطوری که مس فواید زیادی دارد، به ،است؛ اما امروزه بریدن اعضای بدن مرده

 :1911)سابحانی،   آیاد  مای  شامار  برای نجات کسانی که درحال مر  هستند؛ ضاروری باه  

  ؛(123
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افازایش   اثار  اساالمی در ۀ عکه مصالح اهم جام  اهم و مهم در مواردی ۀاز باب قاعد .9

 و نناد موضوع برخاورد ک  با دقت باکه مسئوالن الزم است  بر شود،جمعیت تهدید  ۀرویّ بی

از امور مهم دسات بردارناد و    ،شود نیتأماهم و برای اینکه مصالح اهم  برای رسیدن به امر

 تواناد  یما رو دولت اسالمی  برخورد با حق جامعه حذف کرد. از این توان حق فرد را در می

 بگیرد. نظر نسل در برایهایی  یکسری محدودیت

  گیری نتیجه

از مجموع آنچه مطرح شد، در مسیر استنباط احکام الهی عالوه بر فحص مناابع و اساناد و   

و چه حکمی ثابت و چاه حکمای متغیار اسات     توجه شود که  مسئله، باید به این ها داللت

 ،و مکاان . منظاور از زماان   رد مداقه قارار گیارد  در احکام الهی مو و مکانعنصر زمان  ریتأث

 صاورت  باه  یاا  گذارد می اثر احکام موضوعات یرومحی  است که  عصر و هر یها یژگیو

ین نحاو اسات:   ه اب و مکانزمان  ریتأث ۀنحو .باشد تأثیرگذار نصوص مفاهیمر ب حالیه ۀقرین

ممکن است طی زمان  بدین بیان که مصادیق موضوعات احکام در :در مصادیق احکام ریتأث

حسب تغییر  برحکم مالک  اگر :مالک حکم تغییر در ۀواسط هتغییر در حکم ب .شودمتفاوت 

مصاادیق   نحاو تغییار   باه  ثیرأتا  .کردد کند، حکم هم تغییرخواهرمکانی تغیی شرای  زمانی و

 از طریق تغییار روش اجارا و   تواند یماجرای احکام که  ۀتغییر شیو نحو به ریتأث: موضوعات

مانناد آنکاه پیاامبر از     :معصاومین  ۀسایر  در ریتأثباشد.  ترجیح برخی احکام بر برخی دیگر

در  ریتاأث  اجازه دادند. )ع(ولی امام صادق ،خروج گوشت قربانی پس از سه روز نهی فرمود

درونای   در حکم با تغییر ریتأثمصادیق احکام که به پنج صورت ممکن است:  موضوعات و

 ؛پیادایش مصاادیق جدیاد بارای موضاوع      ؛حکم با تغییر بیرونی موضوع در ریتأث ؛موضوع

 ین اشاره که فقیه موضوعاتی کاه در ه ادر پیدایش موضوعات جدید ب ریتأث؛ تضییق موضوع

ۀ بانک و بیمه در زمان مسئلمانند  ،دیگو یمرا پاسخ  شود یماثر پیشرفت علوم و فنون ایجاد 

متفااوت   ،احترام در زمان و مکان ماتلف آنکهمانند  :درمتعلق احکام ریتأثتها کنونی و در ان

 .است
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  دار صادر. :بیروت ،0، جلد بلسان العر(. 1331مکرم ) نمحمدب ،منظور ابن .0

 ،پژوهشانام  ،اجتههاد  نهد یفرا در مکهان  و زمان نقش قلمرو(. 1939 )اهلل خلیل ،احمدوند .1

  اول. ۀشمار ،سال سوم ،فقهی

 :تهاران ، 1جلاد   ،اجتههاد  در مکهان  و زمهان  نقش(. 1910مصطفی ) ،اشرفی شاهرودی .0

 مام خمینی.ا ۀسسام

   نیکنام. :قم، 2جلد ، النجاة لۀیوس(. 1912) اصفهانی، ابوالحسن .1

مکتباه الرقعیاه    :بیاروت  ،2، جلد نیعابدابن ۀرسال(. ق 1010امین ) سید محمد ،افندی .1

  العربیه.

، نقاش زماان و مکاان    ۀکنگر ،اجتهاد در مکان و زمان نقش(. 1910علیرضا ) ،انصاری .3

  امام خمینی. ۀسسام :تهران ،1جلد 

  .)ع(البیت آل ۀسسام :قم ،الطهاره کتاب(. ق 1020مرتضی ) ،انصاری .12

، قام: ماسساه النشار    11جلاد   ،هالحهدائق الناضهر  ق(.  1010بحرانی، ساید یوساف )   .11

 .02االسالمی: 

: مطبعاه العلمیاه  : م، ق1جلد ، لهیالوس ررا یف لۀیابتغاء الفض .(1900) مرتضیالحائری،  .12

131. 

 ۀسسا ام :بیاروت  ،12، جلاد  عهیالشه  وسهائل  (.ق 1023محمدبن الحسن ) ،حر عاملی .19

 .)ع(البیت آل

 .یسسه االعلمام :بیروت ،تحف العقول(. ق 1029بن علی ) حسن ،الحرانی .10

 دانشگاه الزهرا. :تهران ،1، جلد الحکمۀ ۀینها ررا(. 1911حسین )، حقانی .11
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 امام خمینی. ۀسسام :تهران ،1، ج محرمه مکاسب(. 1911 )اهلل حرو ،خمینی .10

 لطفی. :قم ،یالوثق العروه مستند(. 1900ابوالقاسم ) ،ییخو .11

 .101 :لطفی :قم ،9، جلد یررا العروة الوثق یف حیالتنق(. ق 1012) اااااااااااااااا .11

  دانشگاه تهران. :تهران، دهادا هلغتنام(. 1900) علی اکبر ،دهادا .13

   .ربا ۀذیل کلم ،اسماعیلیان :قم ،المفردات ،راغب اصفهانی .22

 دارالشامیه. :بیروت ،2، جلد عام یالفقه المدخل (.ق 1022مصطفی ) ،الرزقا .21

 ،حضاور  :زمان و مکان بار اجتهااد   ریتأث ۀدربار ها دگاهید(. 1911علی ) محمد ،ییرضا .22

 . 11 مارۀش

  .09 مارۀش ،فقه اهل بیت :استنباط در مکان و زمان نقش(. 1911سبحانی، جعفر ) .29

 امام صادق. ۀسسام :قم ،طبقات الفقهاء .(1912) اااااااااااااااا .20

االمام  ۀسسام :قم، 1جلد  ،ۀیالفقه للقواعد ۀیالسن ضاحاتیاإل(. 1930) اااااااااااااااا .21

 الصادق.

جلد  ،األصول( بی)تهذ دیو اوجتهاد و التقل ۀیالقواعد الفقه .(ق 1021) اااااااااااااااا .20

 مدرسین. ۀجامع :قم ،2

بیروت:  ،0، جلد اوحکام اصول یف الموافقات الموافقات،. )ق 1020(ابواسحاق شاطبی،  .21

 دارالفکر. 

: 12جلاد  ، هیه د نهوع  نیهی تع در مکان و زمان نقش(. 1910) شفیعی سروستانی، ابراهیم .21

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر ۀسسام

  .31و  31 :ششم ۀشمار ،رهنمون ۀفصلنام .(1912 )اهلل لطف، صافی گلسایگانی .23

 .23: دارالعلم :بیروت ،القضا یف المجتهدون .(1311) رجب محمصانی ،صبحی .92

امام  ۀسسام :3، جلد ینید مناب  فهم در مکان و زمان نقش .(1910) نیکو صحبت، خانم .91

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀخمینی، کنگر

 سالمیه. قم: مجمع الفکر اال ،علم اوصول یدروس ف(. ق 1021) صدر، محمد باقر .92
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اماام   ۀسسام :1، جلد ینیخم امام دگاهید از مکان و زمان نقش .(1910) صفاتی، زهره .99

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀخمینی، کنگر

 :بیاروت  ،، ساورۀ بقاره  211ذیل آیه  ،زانیالم .(ق 1011محمد حسین ) سید ،ییطباطبا .90

 سسه العلمی للمطبوعات.  ام

 :بیاروت  ، چ چهاارم، 2، جلاد  انیه الب مجم  ریفست(. ق 1010بن حسن ) فضل ،طبرسی .91

 .سسه االعلمیام

اماام خمینای،    ۀسسا ام: 2جلد ، اجتهاد در مکان و زمان نقش .(1910ظهیری، عباس ) .90

 .امام خمینیالمللی مبانی فقهی  بین ۀکنگر

المعاارف   ۀسسا ام :قام ، 0جلاد   ،المسهالک  .(ق 1019بان علای )   الادین  العاملی، زین .91

 .السالمیه

اماام خمینای،    ۀسسام، 1جلد ، آنزمان و مکان در فهم قر ریتأث. (1910) عرب، حسین .91

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀکنگر

، 19جلاد  ، نآزمان و مکهان در احکهام جههاد در قهر     ریتأث .(1910) مهر، حسین علوی .93

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر ۀسسام

 ۀسسام :9، جلد اجتهاد در مکان و زمان نقش و قرآن .(1910) غفاری ساروی، حسین .02

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر

جلاد  ، قهرآن  نرهر  از نید یجاودانگ و بودن یجهان و تیجامع .(1910) غفاری، حسین .01

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر ۀسسام، 12

 .921 :1 لدج ،المسائل جام (. ق 1911محمد )، فاضل لنکرانی .02

اماام   ۀسسا ام، 9جلاد  ، فقهه  علم و مکان و زمان .(1910) فاضل لنکرانی، محمد جواد .09

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀخمینی، کنگر

اماام   ۀسسا ام، 1جلاد  ، قهرآن  فهم در مکان و زمان نقش (.1910) فاکر میبدی، محمد .00

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀخمینی، کنگر
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امام خمینی،  ۀسسام، 9جلد ، زمان بستر در یوح و عقل .(1910) خانی، محمد فتحعلی .01

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀکنگر

، 19کتااب الجهااد، بااب     ،1 لاد ، جیکهاف  فهروع ق(.  1012کلینی، محمدبن یعقوب ) .00

  .11: 1حدیث 

 .دارالکتب االسالمیه :قم ،1، جلد یکاف اصول(. 1901) اااااااااااااااااااااا .01

 ۀسسا ام: 9ج ، مکهان  و زمهان  به توجه با فقه در یبازنگر لزوم .(1910 )لطفی، اسداهلل .01

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر

، یخیتهار  نگهاه  کیه  در مکان و زمان مسائل با برخورد یهاراه .(1910) مبلغی، احمد .03
 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر ۀسسام: 9جلد 

 .22، 11، 11، بیروت: ماسسه الوفا: 0، جلد بحاراونوار ق(. 1020ی، محمد تقی )مجلس .12

اماام   ۀسسام :9، جلد اجتهاد در مکان و زمان گاهیجا (.1910)محسنی گرکانی، احمد  .11

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀخمینی، کنگر

 داراالضوا. :بیروت ،اوسالم  یررا .(ق 1021) محقق حلی، جعفربن حسن .12

، یاسهالم  نیقهوان  یریپهذ قیه تطب یمبان در یپووهش (.1910)محقق داماد، سید مصطفی  .19
 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر ۀسسام، 9جلد 

 .122و  121 :0شماره  ،رهنمون هفصلنام .(1912محمد ) ،محمدی گیالنی .10

امام خمینای،   ۀسسام: 9جلد ، اجتهاد در مکان و زمان نقش (.1910) مروارید، مرتضی .11

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀکنگر

 ، قم: صدرا.2 جلد ،زمان اتیمقتض و اسالم(. 1912) یمرتض ،یمطهر .10

تمر االما  :قام ، 2جلاد   ،مصهنفات  ،الفصول المختهاره  (.ق 1012محمدبن محمد )، مفید .11

 .221 :المفید العالمی اللفیه الشیخ

سسه النشار  ام :قم ،البرهان و الفائده مجم (. ق 1010احمدبن محمد ) ،مقدس اردبیلی .11

 االسالمی.



68  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

 - 0: هی: دارالکتب االساالم تهران، 12 جلد ،نمونه ریتفس(. 1911ناصر ) ،یرازیش مکارم .13

10 

 .)ع(امام علی ۀمدرس :قم، 1جلد ، مقارن فقه المعارفرةیدا .(1932) اااااااااااااااا .02

بان   اماام علای   ۀمدرسا  :، قام جمهرات  یرمه  ةدربار یقیتحق. (1911) اااااااااااااااا .01

 طالب. ابی

 دارالفکر.  :قم ،خمس(. 1901حسینعلی ) ی،منتظر .02

صالواتی و  محمود  ۀ، ترجمیاسالم حکومت یفقه یمبان(. ق 1023) اااااااااااااااا .09

  .کیهان ۀسساقم: م ،1، جلد شکوریابوالفضل 

 .112 :ششم ۀشمار ،رهنمون ۀفصلنام .(1912)سید محمد موسوی  موسوی بجنوردی، .00

و نشار آثاار    میتنظا  ۀاسس: متهران ،0 جلد ،عیتاب البک (.1900) اهللروح ،ینیخم یموسو .01

 .ینیامام خم

تنظیم و نشار   ۀسسام :تهران، 21جلد  ،امام ۀفیصح(. 1901) ااااااااااااااااااااااا .00

 .11: ثار امامآ

تنظیم  ۀسسام :تهران، 2جلد  ،ینیخم امام استفتائات .(1901) ااااااااااااااااااااااا .01

 ثار امام.  آو نشر 

ثاار اماام   آتنظایم   ۀسسام :، تهرانالمحرمه المکاسب .(1901) ااااااااااااااااااااااا .01

 خمینی.

، اعتبهار آن  ۀادل و اجتهاد در مکان و زمان نقش .(1910) موسوی کاشمری، سید مهدی .03

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀامام خمینی، کنگر ۀسسام، 9جلد 

اماام   ۀسسا ام، 19جلاد   ،احکهام  مالکات یدگرگون و احکام .(1910ورعی، سیدجواد ) .12

 .مبانی فقهی امام خمینی ۀخمینی، کنگر
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