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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
اسالم دینی جهانی و جاودانی است و علت آن کمال احکام الهی محسوب مایشاود کاه در حقیقات باهمثاباۀ یکای از
معجزات اسالم است .در قبال نیازهای ثابت ،نیازهای متغیر پدیدار خواهد شد که بایاد از ایان تغییارات نیاز در جهات
حفظ و نزاهت و بالندگی ص حیح آن صیانت شود .از این جهت است که پویایی قسیم فقه سنتی نیست ،بلکه فقه سانتی
بهخودیخود پویاست .اجتهاد که آن را به حق دینامیسم حقوق اسالمی نامیدهاند ،بهمعنای کوشش عالمانه و روشامندی
برای استاراج حکم خدا با توجه به منابع چهارگانۀ کتاب ،سنت ،عقال و اجمااع اسات .در ایان مقالاه در حاد وساع
کوشیدهایم که نحوۀ تأثیر زمان و مکان بر احکام شرعی را با تعیین مالکها و مصادیق ارائه کنیم تا چه در نظر آید.

واژگا ک یدی
اجتهاد ،احکام ،زمان ،مصادیق ،مکان.
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مقدمه
مفسر دین باید در مرحلۀ ناست به تمام اصول و کلیات دین که در همۀ زماانهاا و مکاانهاا
بهعنوان اصول ثابت و تغییرناپذیر معتبرند ،احاطۀ کافی بلکه کامل داشته باشد و در مرحلۀ دوم
باید علل و حِکَم و مصالحی را که اصول و کلیات یادشاده بار اسااس آنهاا اساتوارند ،خاوب
بشناسد و در مرحلۀ سوم باید زمان و مکان و مقتضیات آن دو را عمیقاً درک و بر اسااس ایان
درک ،حکم موارد جزیی را با ارجاع آنها به اصول کلی تعیین کند .بادیهی اسات کاه اوصااف
یادشده را اوّالً و بالذات در فردِ معصوم میتوان یافت که یا خود بدون واسطه با وحی و مصدر
وحی در ارتباط است (پیامبر ص) یا با واسطه و ثانیاً و بالعرض در فردی که تالیِ تلو معصاوم
است و با تعالیم و دادههای او کامالً آشناست (مجتهد جامعالشرای ) .همانگونه کاه پیاامبر یاا
جانشینِ پیامبر(ع) عالوه بر آنکه با اصول و کلیاتِ دین و مالکات و علل و حِکَم احکاامِ الهای
آشناست ،زمان و مکانِ خود را میشناسد و بر مقتضیات و اوضاع حاکمِ بر آن دو کاامالً مطلاع
است و در چارچوبِ کلیات ثابتِ دین ،با توجه به زمان و مکان ،مقررت و قانونهای متناساب
وضع میکند؛ مجتهد و فقیهی که میخواهد رهبریِ دینی و سیاسی جامعۀ مسلمان را بار عهاده
بگیرد ،عالوه بر آنکه باید به اندازهای که در وُسع و قدرت اوست ،با اصول و کلیاتِ ثابتِ دین
و مالکاتِ احکام آشنا باشد ،باید زمان و مکان را بشناسد و بر مقتضیات و وضاع آن دو کاامالً
مطلع باشد ،وگرنه ناواهد توانست جامعه را ،آنطور که بایاد و آنطاور کاه مرضای خداوناد
حکیم است ،اداره کند .بهعبارت دیگر ،مجتهدی لیاقت رهبری جامعۀ مسلمان را دارد که عالوه
بر شرای متعارف اجتهاد ،از این چند امتیاز مهم نیز برخوردار باشد .1 :با اصول و کلیات ثابت
دین آشنا باشد؛  .2حِکَم و علل و مالکات احکام الهی را حتیاالمکان بداند؛  .9بر اوضاع حاکم
بر زمان و مکان صدور روایات و نزول آیات مطلع باشد؛  .0اوضااع حااکم بار زماان و مکاان
خویش را دریابد و مقتضیات آن دو را بشناسد؛  .1احکامی را که جزو اصاول و کلیاات ثابات
دین است ،از احکامی که جزو فروع و جزییات متغیر دین است ،بازشناسد و این دو را باا هام
خل نکند؛ یعنی ،مثالً اگر در روایتی از امام معصومی ،بر حسب اوضاع حاکم ،حکمای صاادر
شده باشد ،آن حکم را با توجه به همان اوضاع تلقی کند؛ نه آنکه آن را بدون توجه باه اوضااع
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حاکم بر زمان و مکانِ امامِ معصوم(ع) بهعنوان حکمی ثابت و دایمی و بهصاورت اصالی کلای
فرض کند و سسس آن را در همۀ مکانها و زمانها ،کاه اوضاعشاان باا اوضااع زماان و مکاان
امام(ع) متفاوت است ،ساری و جاری بداند و در نتیجه فتوایی صادر کند که متناسب با زمان و
اجراشدنی نباشد.

حضرت امام خمینی (ره) میفرمایند« :اینجانب معتقد به فقاه سانتی و اجتهااد جاواهری
هستم و غفلت از آن را جایز نمیدانم ،اجتهاد به همان سبک صحیح است ،ولی ایان بادین
معنا نیست که فقه اسالمی پویا نیست .زمان و مکاان دو عنصار تعیاینکنناده در اجتهادناد.
مسئلهای که در قدیم دارای حکمی بوده است ،حکم جدیدی پیدا میکند .مجتهاد بایاد باه
مسائل زمان خود احاطه داشته باشد» (موسوی خمینی ،1901 ،ج .)31 :22
نظریۀ «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» طرحشده از سوی امام خمینی (ره) مدخلی بارای
تأمل و تحقیق و راهحلی برای فعالسازی و بارور کردن بیشتر فقه است .نقش این دو عنصر
در حیات فقهی بر هی فقهشناسی پوشیده نیست ،اماا باه جهات عادم انجاام تحقیقاات و
پژوهشهای عالمانه در این باب ،این مبحث زوایای مابهم و ناگشاودۀ وافاری دارد و گااه
بهافراط و تفری در برداشتها و استنباط میگراید .ما در این مقاله بهدنبال اعتالی ایان اثار
و تبیین نظریه خواهیم بود.
تأثیر مقتضیات هر عصر بر مدیریت جامعه و اجتهاد و فقاهات انکاارناپاذیر اسات .در
روایات گوشههایی از این واقعیت نمایان شدهاند و سانان برخی از فقیهاان شایعه و سانی
نیز بر آن گواهی میدهد .اما مراعات مرزهای این پدیده که انحصار حق قانونگذاری بارای
خداوند و حفظ جاودانگی شریعت است ،الزم خواهاد باود .از ایانرو سازاوار اسات کاه
بهدرستی مصادیق آن در تطبیق موضوعات بر موارد آنها و تغییر حکم بهسبب تغییار ماالک
و کشف مصداقهای جدید برای موضوع و دگرگونی شیوههاای اجارای حکام و پیادایش
موضوعات نوین و نمود آن در تفسیر قرآن و سنت کاوش شود.
ابان نقل می کند که فردی از اماام رضاا(ع) پرساید :اگار در شاهری طااعون آماد ،آیاا
جایزاست از شهر خارج شویم؟ فرمود :آری.
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اگر طاعون در شهرکی آمد چطور؟
ا خروج جایز است.
ا اگر در خانهای طاعون آمد ،خروج جایز است؟
ا آری.
ا از رسول خدا به ما روایت شده که فرمودند :فرار از طاعون مانند فرار از مقابل
دشمن است .حضرت فرمود :بله ،پیامبر این فرمان را در مورد گروهی فرمودند که
مرزنشین هستند و در برابر دشمن قرار دارند ،طاعون به آنجا میآید و آنان سرزمینهایشان
را خالی میکنند و میگریزند ،رسول خدا این مطلب را در مورد ایشان فرمود.
دربارۀ این حدیث پیامبر(ص) از امام صادق(ع) نیز میپرسند و آن حضرت هم دقیقاً
همین پاسخ را میدهند (مجلسی ،1020 ،ج .)121 :0
مطابق این حدیث حکمی ،در موقعیت زمانی خاصی ،یعنی در اوضاع خاص سیاسی یا
نظامی واجب است و وقتی آن اوضاع از بین میرود ،خالف آن حکم صادر میشود .ترک شهر
طاعونزده در موقعیت خاص حرام و در موقعیت دیگر جایز ،بلکه واجب شمرده میشود .پس
برای فهم صحیح سنت ،مطالعۀ جهت صدور و درک زمان صدور آن الزم است.
ما در این پژوهش به دنبال آن هستیم که مفهوم روشنی از دخالت زمان و مکان در
استنباط ارائه دهیم تا به این طریق از خل منظور با مفاهیم مشابه جلوگیری کنیم و سعی
خواهیم داشت نحوۀ تأثیر این دو عنصر در اجتهاد را در حد توان بیان کنیم.
 .1مفهوم زمان و مكان
منظور از زمان و مکان بحث فلسفی ،بحث جغرافیا یا بحاث فیزیکای آن نیسات ،بلکاه دو
ظرفی هستند که نشاندهندۀ اوضاع اقتصادی ،سیاسی و پیشرفتهای علم و صنعت و سانن
حاکم بر جامعه در هر دوره است کاه شاناخت درسات موضاوع آنهاا ،در صادور فتااوای
کارساز و مشکلگشا ،راه جامعه را در پرتو توحید و سنت مترقی اجتهاد ،بهساوی ترقای و
تعالی سوق دهد.
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به قول صاحب مجمع الفائده حکم کلی واحد در احکام بدون لحاظ خصوصیات
ممکن نیست ،بلکه احکام به اعتبار خصوصیات احوال ،زمانها و مکانها ماتلف میشود
و با استاراج این اختالفها و انطباق با جزییاتی که از شرع شریف دریافت شده ،ما به
االمتیاز اهل علم و فقها از دیگران است (اردبیلی)090 :1020 ،؛
 .2نحوۀ تأثیر زمان و مكان
حال که مفهوم زمان و مکان را شناختیم ،زمان آن است که باه نحاوۀ تاأثیر زماان و مکاان
اشاره کنیم:
 .2 .1تأثیر زمان و مكان درسیرۀ معصومین(ع)

پیشوای معصوم ،از خطا و نسیان در نظر و عمل منزه اسات .در عاینحاال باین معصاومان
گاهی در نظر و عمل در طول زمان و نسبت به امکنۀ ماتلف ،تفاوتهایی مشاهده میشود.
این تفاوت ناشی از نیازهای زمان و مکان است و نه چیز

دیگر:

 .9 .1 .1تأثیر درسیرۀ نظری معصوما (ع)
در برخورد با روایات این امر بهدست میآید که در زمان یکای از معصاومان از انجاام دادن
کاری نهی شده و سسس در زمان دیگر از معصومان به آن امار شاده اسات .گااهی زماان و
مکان (شرای اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی حاکم بر جهان یا کشور خاص) موجب میشاود
که حاکم اسالمی ،پیامبر یا امام معصوم یا ولیّ فقیه حکمی را صادر کند .لذا بعضی روایات
متعارض بهچشم میخورند که در موضوع واحد ،دو حکم متعارض دارد .حال اگر به زمان
و مکان صدور روایات مراجعه شود ،میتوان تعارض را برطرف کرد .این اختالف در تعبیر
و گفتار از شرای خاص زمانی و مکانی نشأت میگیرد و مقتضای زمان و مکان هر امام باا
امام دیگر تفاوت دارد .بهعنوان نمونه یکی در شرای تقیاه باوده و دیگاری در آن شارای
نبوده است .امام صادق(ع) میفرمایند« :الن حکام اهلل عزوجال فای االولاین و االخارین و
فرائضه علیهم سواء اال من علۀ اوحادث یکون و االوّلون و االخرون ایضاً فی منع الحاوادث
شرکاء والفرائض علیهم واحدۀ یسأل االخرون عن اداء الفرائض عمّا یساأل عناه االوّلاون و
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یحاسبون عمّا به یحاسبون ( ...کلینی ،1010 ،ج  )11 :1حکم الهی در حق اولین و آخارین
یکسان است ،مگر اینکه دلیلی بهوجود آید که سبب تغییر حکام شاود و تماامی انساانهاا
نسبت به تغییر حکم ،هنگام پیش آمدن حوادث همانندند و واجبات بر همه یکسان اسات.
از همانها که از سابقین ساال میشوند ،آیندگان نیز ساال میشوند و ماورد محاسابه قارار
میگیرند  .»...در خصوص این قسمت میتوان باه مسائلۀ خماس اشااره داشات .روایاات
رسیده در این باب دو قسم هستند :در قسمی به مطالبۀ خمس تأکیاد شاده اسات .روایات
محمدبن زید طبری از امام رضا که فرمودند :خمس کمکای بارای دیان و عیاال و موالیاان
ماست و ما آن را نمیباشیم ،زیرا با آن آبروی خویش را در برابار سایطرۀ دشامنان حفاظ
میکنیم (حر عاملی ،1023 ،ج  .)911 :0در قسم دیگری نیز به عدم پرداخت خمس اشااره
شده است :امام باقر از امیرالمامنین نقل میکند که شیعیان ماا از پرداخات خماس معافناد
(حر عاملی ،1023 ،ج )913 :0؛
 .9 .1 .9تأثیر ما و مکا در سیرۀ عم ی معصوما (ع)
در نگاهی گذرا به مجموعهای از روایات دست یافتیم که نقاش شارای زماانی و مکاانی را در
حکم به نمایش میگذاشت .با نگاه به این روایات تأثیر زمان و مکان در احکام و دگرگاونی آن
دیدگاه اهل بیت(ع) بهوضوح ثابت میشود .در اینجا برای حفظ اختصار به یاک نموناه اشااره

میکنیم :گوشت قربانی و بردن آن پس از ایام منی:
در صااحیحۀ محماادبن مساالم از امااام باااقر(ع) ایاانچنااین آمااده اساات :قااال ،قااال
رسولاهلل(ص) :نهی عن تحبس لحوم االضاحی فوق ثالثۀ ایام؛ یعنای رساول خادا(ص) از
نگهداری و برداشت گوشت قربانی پس از سه روز اقامت در آنجا ،نهی فرموده است» (حر
عاملی ،1023 ،ج .)901 :12
باز در صحیحۀ جمیلبن درّاج اینگونه نقل شده است« :قاال ساالت اباعباداهلل اا علیاه
السالم ا عن حبس لحوم االضاحی فوق ثالث ایّام بمنی؟ قال :ال بأس بذلک الیوم ،ان رساول
اهلل ا صلی اهلل علیه و آله ا انما نهی عن ذلک اوّالً ،الن الناس کانوا یومئذ مجهودین؛ فامّاا الیاوم
فال بأس؛ جمیلبن دراج میگوید :از امام صادق دربارۀ حبس و نگهداری گوشت قرباانی پاس
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از سه روز در منی پرسیدم .حضرت فرمود :امروزه اشکالی ندارد ،رسول خدا درآغاز از آن نهی
کرد؛ زیرا در آن روز مردم تنگدست و فقیر بودند (و میآمدند از آن اساتفاده مایکردناد) ولای

اکنون اینچنین نیست (حر عاملی ،1023 ،ج )903 :12؛
 .2 .2تأثیر زمان و مكان بر مصادیق

تشایص مصداق موضوعات توس عرف انجام میگیرد و مجتهد با توجاه باه اینکاه یکای از
افراد عرف است ،میتواند در این زمینه نظر دهد؛ ولی نظر او با نظر بقیۀ ماردم ارزش مسااوی
دارد .تشایص پارهای از مفاهیم و مصادیقی که شارع یا سایر قانونگذاران موکول به نظر عرف
کرده باشند؛ مانند الفاظ «اناء»« ،صعید»« ،ماء» «سفر» و «وطن» یا مصادیق مفهوم ،مثال مصاداق
«فقیر» که طبعاً برحسب نیازهای ماتلف برخاسته از شرای زمان و مکاان ،مقادار نیازهاای او
فرق خواهد کرد ،یا مصادیق عنوان فیسبیلاهلل در آیۀ زکات کاه طبعااً باا تحاول زماان ورشاد
برنامههای فرهنگی و اجتماعی به نظرعرف ،مصادیقی واال و بهتر ازمصادیق ازمناۀ قادیم دارد،
کاربرد عرف عام در این گونه موارد نیز مورد قبول و پذیرش فقهای عظام شیعه و سانی اسات
(اشرفی شاهرودی ،1910 ،ج )121 :1؛
 .2 .3تأثیر زمان و مكان در موضوعات ومصادیق احكام

بیتردید تحول زمان و شرای آن نهتنها در تحول احکام شریعت که در تحول ویژگیهاای
درونی و بیرونی موضوعات احکام و مالکات آنها در غیر مسائل عبادی نیز نقش دارد؛ زیرا
این تحول سبب میشود که موضوع تحولیافته از نظر ویژگای ،از حیطاۀ اصالی از اصاول
شرعی خارج و در حیطۀ اصلی دیگر از اصول شرعی داخل ودر نتیجاه حکام دیگاری بار
اساس اصل دوم بر آن مترتب شود.
شیوههای تأثیر یا نواحی تأثیر زمان و مکان در موضوعات عبارتند از:

 .9 .7 .1تغییر موضوع با تغییر درونی آ
گاهی زمان و مکان موجب میشود که موضوع از درون تغییار کناد و «اساتحاله» شاود .مانناد
آنچه در احکام مطهرات ذیل عنوان اساتحاله ،انتقاال و انقاالب ذکار مایشاود .منظاور از
استحاله ،انقالب موضوع پیشین و تبدیل آن عرفاً به موضوع دیگر است و دلیل بر مطهریت
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استحاله این خواهد بود که با استحاله ،موضوع جدیدی غیر از آن موضوعی بهوجود میآید
که به نجاستش حکم شده بود (خاویی ،1010 ،ج  .)101 :9موضاوع باه موضاوع جدیادی
تبدیل میشود که عنوان و ظاهر آن نیز تغییر میکند و حکم جدیدی را بهدنبال دارد ،ماثالً اگار
یک سگ در نمکزار بماند و تمام اعضایِ او به نمک تبدیل شود ،حکم نجاست شامل حاال او
نمیشود و پاک میشود.

شیخ انصاری میفرماید« :کیف کان فالذی ینبغای ان یاراد هناا مان اطساتحالۀ اساتحالۀ
الموضوع و تبدّلها الی مغایره عرفاً ،سوا کان تبدلها بتبدل ذاتیاتها او بعاض خصوصایاتها
العرضیۀ .فلو فرضنا ان النجاسۀ حمل فی کالم الشارع علی الماء المتلبس بالتغیّر او المتصف
بکونه فی الکوز وزالت الصفۀ ،زالت النجاسۀ الن المحمول تابع للموضوع فبزوالاه یازول و
ثبوته فی موضوع آخر یحتاج الی دلیل و التمسک باالستصحاب غیرمعقول الن بقااء الحکام
فی غیر موضوعه غیرمعقول» (انصاری ،1020 ،ج .)920 :1
به هر حال مراد ازاستحاله در اینجا استحالۀ موضوع پیشین و تبدیل آن عرفاً به موضاوع
دیگر است؛ چه تبدل موضوع به تبدل ذایتاتش باشد و چه تبدل در بعضی از خصوصایات،
عرضیش باشد .اگر فرض کنیم که نجاست در کالم شارع بر آبی که متغیار یاا متصاف باه
بودنش در کوزه است ،بار شده و این صفات زائل شوند ،نجاست نیز زائل مایشاود؛ زیارا
محمول تابع موضوع است و با زوال موضوع زائل میشود و ثبوت آن محمول در موضاوع
دیگر ،محتاج به دلیل است و تمسک به استصحاب بقای حکم معقاول نیسات ،زیارا بقاای
حکم در غیرموضوعش معقول نیست.
مثال دیگر در این زمینه ،تغییر حکم حلیت به حرمت بهواسطۀ جوشیدن شیرۀ انگاور و
تبدل آن به خمر است.
 .9 .7 .9تبدیل موضوع با تغییر بیرونی آ
مانند آنجاییکه رواب اجتماعی یا اقتصادی نسبت به موضوعی تغییرکرده باشد ،باهگوناهای
که رواب اقتصادی و اجتماعی پیشین نسبت به موضوع حاکم نباشد .در همه جا حکام بار
محورموضوع دور میزند ،اگر موضوع با تمام خصوصیات و ویژگیهایش ثابت ماند ،حکم
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آنها نیز تحول وتغییر ناواهد کرد ،ولی با دگرگون شدن اصال موضاوع یاا خصوصایات و
ویژگیهای آن ،احکام آن نیز تغییر مییابد .پس درتغییرات بیرونی موضوع باا اینکاه های
تغییری از نظرظاهر در آن حاصل نشده است ،حکام شارعی آن تغییار مایکناد؛ چارا کاه
موضوع گرچه از نظر ظاهر تغییر نکرده ،برخی از خصوصایات و ویژگایهاای بیرونای آن
تغییر کرده است که این تغییر ،تغییرحکم را نیز بهدنبال

دارد.

روایات فراوانی داللت دارند بر اینکه استفاده از انفال برای مردم حالل است ،از جملاۀ
انفال ،جنگلها و زمینهای بایر هستند .در زمانهای گذشته استفادۀ مردم از انفال ،مشاکلی
در جامعه ایجاد نمیکرد و این بهسبب ابتدایی بودن ابزارهایی بود که برای استفادۀ محادود
از انفال بهکار گرفته میشد .از اینرو محدود کردن استفادۀ مردم از انفال ضرورتی نداشات.
اما امروزه که شیوههای استفاده از انفال تغییر کرده و پیشارفته شاده و طماع انساان باه آن
افزایش یافته است ،ضرورت ایجاب مایکناد کاه بارای حفاظ محای زیسات ،باا وضاع
قانونهایی جلوی بهرهبرداریهای آزمندانه گرفته شود.
 .9 .7 .7مصادیق جدید برای موضوع
زمان و مکان در سرایت حکم به موضوعی که در عصر تشریع وجود نداشته ،ماثر اسات و ایان
تسری بهسبب مالکی خواهد بود که در موضوع جدید وجاود دارد .احکاام شارعیه باهصاورت
قضایای حقیقیه بیان شدهاند و شامل مصاادیق موجاود در زماان خطااب و مصاادیق مفاروض
میشوند .یکی از تأثیرات زمان و مکان ،ایجاد دگرگونی در مصادیق موضوعات احکاام اسات و
با پیدایش تحول در مصداق ،حکم آن نیز تغییر مییابد .امام خمینای در خصاوص حرمات بیاع
سالح به دشمنان دین مینویسند« :پیش از نگاه به اخبار تقدیم امری شایساته اسات و آن اینکاه
موضوع بحث ،مطلق چیزی که عنوان سالح بر آن منطبق باشد ،نیست ،بلکه موضوع آن چیازی
است که فعالً اسلحۀ جنگی است و مصادیق آن برحسب زمانهاا ماتلاف مایگاردد .چاهبساا
وسیلهای در زمان ومکانی اسلحۀ جنگی است که در زمان و مکان دیگار نیسات .در زماانهاای
قدیم سنگهای خاص ،فالخن و چوب ،وسیلۀ جنگ بود ،سسس دورۀ آنها منقرض شاد و آنهاا
از صالحیت وسیلۀ جنگ بودن خارج شدند و اسلحههای دیگری جاای آنهاا را گرفات ،مانناد
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شمشیر ،نیزه ،عماود ،تیار ،ساسر ،زره و مانناد آنهاا .ساسس دورۀ اینهاا نیاز منقارض گردیاد و
اسلحههای دیگری جای اینها را گرفت تا نوبت رسید به اسالحههاای ایان زماان .پاس ماراد از
سالح در موضوع بحث ،سالح روز است .یعنی آنکه در جناگهاا باهکاار مایروناد ،ناه آنکاه
دورهاش منقرض شده و کاربرد ندارد» (خمینی ،1911 .ج .)112 :1
 .9 .7 .7تضییق موضوع
گاهی پدیدۀ زمان و مکان سبب تضییق موضوع حکم میشاود و باهدنباال تغییار موضاوع،
حکم نیز عوض میشود.
 حکم معادن و فضای باالی زمین در عصر کنونیبیتردید در زمانهای دور هرگز فقیهی در ملکیت اعماق زمین احیاشده قائل به تفصیل
نبود .استفاده از فضای باالی زمین نیز هرگز مطرح نبوده و آن دوران اطالق من احیی ارضاا
میتاً فهی له مورد تأییاد فقیهاان قارار مای گرفتاه اسات ،اماا توجاه باه اکتشاافاتی کاه در
عصرصدوراحادیث نبوده ،میتواند اطالق فوق را با تردید مواجه کند و این نکته از تأثیرات
زمان و مکان است.
شارع مقدس در زمینۀ امور معاملی به امضای سیرۀ عقالیی بهجز ماوارد خااص بسانده
کرده و ارتکاز عرفی ملکیت زمین آن است که در حد احتیاجات عرفی کاه هماه از زماین
برداشت میکنند ،باید از آن بهعنوان ملک بهره برد و مانع استفادۀ دیگران شد .اماروزه اگار
به عرف خاص مراجعه شود و بگوییم مسیر مترو از فاصلۀ شصت متری از زیر زمین عباور
کرده است و ساختن و عبور از آن نیز هی تأثیری در زمین و استفادۀ شما نادارد ،خاود را
نسبت به آن ذیحق نمیبینند و سازندگان مترو را موظف به گرفتن اذن نمیدانند.
مرحوم آیتاهلل خویی نیز همین اندیشه را دارد ،خالصۀ کالم ایشان این است« :اگرچاه
اسباب ملکیت زمین متعدد است ،اما سبب اصلی که بهموجب آن زماین از مباحاات اصالی
خارج و به ملکیت شاصی داخل میشود ،قصد حیازت و احیا است ولی این دلیل تنها باه
مقدار احیا وحیازت که از ظواهر زمین است ،دربرمیگیرد و معادن خصوصاً که جزو زماین
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بهحساب نیاید را شامل نمیشود .لذا چنین معادنی در مباحات اصلی باقی مانده است .آری
فضای باالی زمین و طبقۀ زیرین خاک بهواسطۀ سایرۀ عقالییاه و شارعیه باه ظااهر زماین
ملحق میشود ،پس باطن زمین نه به دلیل لفظی من احیا ارضاً فهی له که به دلیل لبی سایرۀ
عقالیی تابع ملکیت ظاهر میگردد ،ولی ایان سایره اطاالق نادارد وقادر متایقن آن هماان
ملحقات زمین در حد سرداب و چاه آب و  ...است .آنچه از این محدوده خارج اسات کاه
گاهی به یک یا دو فرسخ میرسد ،از ملکیت شاص خاارج اسات و خاود زماین در ایان
عمق ملک مالک ظاهر نیست تا چه رسد به معادن آن» (خویی.)02 :1900 ،
یکی دیگر از بزرگان میگوید« :ان الفضاء ایضاً بلحاظ الطرق الجویّۀ فی اختیار االماام و
یمکن عدّها من اننفال (منتظری)903 :1023 ،؛ فضا به لحاظ راههای جوّی و استفاده از آن
دراختیار امام قرار دارد و میتوان آن را از قلمرو انفال بهشمار آورد».
دراین زمینه شورای نگهبان استفتایی از امام خمینی میکند که بهمنظور بهرهبرداری عین
آن نقل میشود :متن نامۀ دبیر شورای نگهبان به این شرح است:
محضر شریف رهبر معظم انقالب اسالمی آیتاهلل العظمی امام خمینی
با تقدیم عرض سالم ومسئلت مزید برکات وجود مبارک ظل عنایات بقیه اهلل در ماورد
معادنی که به تبع ارض یا احیا مالک خااص دارد و برحساب تحریرالوسایله وساایر متاون
معتبر فقهی از انفال محسوب نمیشود ،قبالً شورای نگهبان بهطورعام اظهار نظر کرده است
که معادن واقع درامالک شاصی و وقفی ،از انفال و ثروتهای عماومی محساوب نیسات؛
ولی نظارت و کنترل دولت بار اکتشااف و بهارهبارداری از معاادن ،طباق مصالحت عاماه
جایزاست .اکنون در مورد نفت طرحی در مجلس شورای اسالمی تصویب شده اسات کاه
موجب مادۀ دوم آن ،معادن نفت اعم از اینکه در ملک شاصی و وقفی یا زمینهاای دیگار
و دریاها باشد ،از انفال محسوب شده است ،چون در شمول تبعیب مذکور در ماورد نفات
بالاصوص کسب نظر مبارک الزم شد ،مستدعی است نظر شریف را اوالً در اصل موضاوع
و ثانیاً نسبت به جواز تصرف در زمین شاصی و وقفی جهت اساتاراج در صاورت عادم
تبعیت مرحمت فرمایید (موسوی خمینی ،1901 ،ج .)111 :2
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امام اینطور نوشتند« :پس از سالم و تحیت ،اصل مسائله تبعیات اعمااق زماین و نیاز هاوا
نسبت به امالک شاصی تا حدود احتیاجات عرفی است ،مثالً اگر کسای در خاارج از محادودۀ
منزل و یا زمین شاصی و یا وقفی کانالی زده و از زیرزمین آنها عبور کند و یاا تصارف نمایاد،
دارندگان منزل یا متولیان نمیتوانند ادعایی بنمایند و اگر کسای بااالتر از مقادار متعاارف ،بناایی
ایجاد یا رفتوآمد نماید ،هی یک از مالکین یا متولیان حق جلاوگیری از او را ندارناد و باانخره
تبعیت زمین شاصی به مقدارعرفی است و آالت جدید هی گونه دخالتی در تعیین مقادارعرفی
ندارد؛ ولی تبعیت کشور مقدار بسیارزیاد است و دولات حاق دارد تاا از تصارف پایش از حاد
عرفی شاص جلوگیری نماید .بنابراین نفت و گاز معادنی که خارج از محادودۀ عرفای اماالک
اشااص است ،تابع امالک نمیباشد» (موسوی خمینی ،1901 ،ج )111 :2؛
 .9 .7 .1تأثیر ما و مکا در پیدایش موضوعات جدید
پیشرفتهای صنعتی و علمی ،موضوعاتی را که قبالً نبوده ،پدید آورده است؛ از اینرو فقیه
باید این موضوعات را ،هرچند به کمک خبرگان و متاصصان فن ،باا دقات مطالعاه کناد.
اینک به برخی از این موضوعات اشاره میکنیم:
 .1مسئلۀ بیمه :با اینکه بیمه عقدی مستقل بین عقالست ،برخی ایان موضاوع را تحات
یکی از عناوین معروف در فقه مثل صلح ،ضمان و غیر اینها بررسی میکنناد .در حاالیکاه
فقیه باید به بررسی این موضوع به همانگونهای بسرازد که بین عقال رایج است؛
 . 2امروزه حقوق جدیدی پدید آمده که قبالً چنین حقوقی میان عقال مطرح نبوده است؛
مانند حق تألیف ،حق پروانۀ اختراع ،حق چاپ ،حق نشر و دیگر آثاار ابتکااری .اماروزه از
این حقوق به مالکیت معنوی تعبیر میشود و غربیها باهطاور رسامی آن را پذیرفتاهاناد و
کسی را که این حقوق را رعایت نکند ،متجاوز میشمارند؛
 .9در دنیای پزشکی ،موضوعات جدید فراوانی وجود دارد .بهعنوان نموناه مایتاوان از
لقاح مصنوعی ،پیوند اعضا و خرید و فروش آن ،تشریح ،شبیهسازی انسان ،تغییر جنسایت
و مسائلی از این قبیل نام برد.
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 .2 .4تأثیر زمان و مكان بر متعلقات احكام

متعلق حکم از دو جهت قابل تغییر است :گاهی مصادیق متعلق حکم تغییار مایکناد و در
نتیجه حکم آن تغییر خواهد کرد ،مثالً شارع دستور میدهد« :به پدر و ماادر احتارام کنیاد».
احترام ،متعلق حکم است ،لکن مصداق آن در زمانها و مکانهای ماتلف ،تفاوت دارد .در
صدر اسالم احترام بهنحو خاصی بود و امروز طور دیگری است .اگر در یکجاا احتارام باه
بلند شدن در مقابل پدر و مادر باشد و در جای دیگری به برداشتن کاله باشد ،در هر کادام
از این دو جا ،همان فعلی که مصداق احترام بوده ،الزم است (رضایی.)121 :1911 ،
گاهی خود متعلق حکم تغییر میکند و لذا حکمی که با توجه به یک متعلق خاص (کاه
در زمانی در بین مردم رایج بوده است) صادر شده بود ،تغییر میکناد .ماثالً شاارع فرماود:
«بازی با شطرنج حرام است».
در آن زمان متعلق حکم «بازی همراه با برد و باخت» بوده و اکنون متعلق حکام باازی
فکری است و لذا حرام نیست .در پاسخ به این ساال :اگر شطرنج ،آالت قمار بودن خود را
بهطور کلی از دست داده باشد و چون امروز تنها بهعنوان یک ورزش فکری از آن اساتفاده
شود ،بازی با آن چه صورتی دارد؟ امام خمینی (س) فرمودند :بر فرض مذکور اگار بارد و
باختی در بین نباشد ،اشکال ندارد (موسوی خمینی ،1901 ،ج .)123 :21
 .2 .5تأثیر زمان و مكان در احكام

مقصود از تأثیر زمان و مکان در احکام ،تأثیر در «کیفیت و روش اجرای احکام» و «تارجیح
یک حکم بر حکم دیگر آن در مقام تزاحم» است که به شرح آن پرداخته

میشود:

 .9 .1 .1ترجیح برخی ا احکام بر احکام دیگر
شاید در زمان یا مکانی حکمی وجود داشته باشد ،ولای باا گذشات آن زماان یاا تغییار آن
مکان ،عنوانی بر آن عارض شود که سبب تغییرحکم شود .در «تحریم تنباکو» آنچه باهنظار
میرسد آن است که در شرای عادی استفاده از تنباکو مجاز بود ،ولی هنگاامیکاه انحصاار
آن به شرکت انگلیسی میرسد و مقدمهای برای سلطۀ اقتصادی بر کشورمان میشود ،حکم
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جواز تحتالشعاع وجوب حفظ استقالل اقتصادی کشور اسالمی قرار میگیرد و حکام باه
حرمت آن میشود .سسس نیز وقتی آن قرارداد لغو میشود ،میرزای شیرازی حکم جاواز را
صادر میکند .در واقع عناوین اهمّ که با تغییر زمان یا مکان بهوجود میآیند ،عناوین مهم را
کنار میزند وحکم را به خود اختصاص میدهد .همچنین در شرای فعلای کاه آمریکاا باا
تمام قدرت به حمایت از اسارائیل و ضاربه زدن باه کشاورهای اساالمی برخاساته اسات،
بسیاری از فقهای اسالمی ،به تحریم خرید و فروش مصانوعات آمریکاایی حکام دادهاناد،
زیرا هدف مهمتری ،عنوان اوّلی جواز را تحتالشعاع قرار داده است و اگار روزی اوضااع
برگردد ،شاید این حکم نیز به تغییرشرای  ،تغییر کند (مکارم شیرازی ،1932 ،ج )221 :1؛
 .9 .1 .9تأثیر در کیفیت و روش اجرا
گاهی زمان و مکان در روشهای اجرای احکام الهی نیز تأثیر میگذارند:
 .1وقتی فتوای فقیهان پیشین در خصوص مسائل مربوط به حج از قبیال طاواف خاناۀ
خدا ،سعی بین صفا و مروه ،رمی جمرات و ذبح در منی بررسی میکنیم ،متوجه مایشاویم
که عمل کردن به این فتاوا ،سبب ایجاد مشکالت برای مردم میشاود .در فتواهاای ساابق،
محدودۀ طواف  20ذراع تعیین شده بود .این مقدار برای زمانی بود که تعاداد حاجیاان کام
بودند ،لکن امروزه تعداد طوافکنندگان به بیش از دو میلیاون نفار مایرساد .حاال آیاا باا
اختصاص این محدوده به طواف خانۀ خدا ،میتوان گفت که بر زائران واجب اسات میاان
رکن و مقام طواف کنند؟ یا اینکه گفته شود که گروهی ابتدا طواف کنناد و گاروه دیگاری
پس از آنها و کسی طواف مستحبی انجام ندهد تا همگی از طواف واجاب فاارغ شاوند یاا
اینکه چنین فهمیده میشود که حاجیان در نزدیکترین مکان باه خاناۀ خادا طاواف کنناد.
روایات زیر به دو صورت اخیر اشاره دارد (حر عاملی ،1020 ،ج .)912 :3
محمدبن مسلم طی روایت مضمرهای میگوید :از امام(ع) دربارۀ حد طواف یعنی حدی کاه
اگر کسی از آن خارج شود ،طوافش درست نیست ،ساال کردم .امام در پاسخ فرمود :کان النااس
علی عهد رسول الله(ص) یطوفون بالبیت و المقام و انتم الیاوم تطوفاون ماا باین المقاام و باین
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 کلها ،فمن طاف فتباعد من نواحیه ابعد من مقادار
ذلک کان طائفاً بغیر البیت بمنزلۀ من طاف بالمسجد؛ ننه طااف فای غیار حاد والطاواف (حار
عاملی ،1023 ،ج )912 :19؛ مردم در زمان رسول خدا(ص) میان بیت و مقام طواف مایکردناد؛
شما هم امروزه بین بیت ومقام طواف میکنید .پس امروزه حد طواف ،مقام است و کسی کاه از
این حد تجاوزکند ،طوافش صحیح نیست .حد طواف درزمان ما و قبال از آن ،باهانادازۀ فاصالۀ
میان مقام و اطراف بیت است .اگر کسی از این حد تجاوز کند و دورتر از این مقدار برود ،بیات
را طواف نکرده است و بهمنزلاۀ کسای اسات کاه مساجد را طاواف کناد؛ چاون در محادودۀ
تعیینشده طواف نکرده و از اینرو طوافی برای او محسوب نمیشود.
محمدبن علی حلبی میگوید از امام صاادق(ع) درباارۀ طاواف از پشات مقاام اباراهیم
ساال کردم ،حضرت در جواب فرمود :ما احب ذلاک و ماا اری باه بأسااً فالتفعلاه إال ان
التجد منه بداً (شیخ صدوق ،1020 ،ج )933 :2؛ آن را دوست ندارم ،گرچه اشکالی هام در
آن نمیبینم .پس تا ناچار نشدهای این کار را انجام نده.
روایت اول حالتی را بیان میکند که حاجی میتواند بدون مشقت زیاد بین رکن و مقاام
طواف کند .و شاید این روایت از امام باقر(ع) نقل شده باشد که در آن زمان ،جمعیت مردم
زیاد نبوده است .اما روایت دوم زمانی را بیان میکند که جمعیت مردم بهقادری زیااد باوده
که حاجی نمیتوانسته است آن حد را رعایت کند (سبحانی)120 :1911 .؛
 .2فقیهان معتقدند که غنایم جنگی پس از کناار گذاشاتن خماس آن بایاد باهصاورت
خاصی بین رزمندگان تقسیم شود .غنایم جنگی در زمانهای گذشته که ایان حکام صاادر
شده است ،شامل شمشیر ،نیزه ،کمان ،اساب و امثاال اینهاا باود .تقسایم ایان ماوارد باین
رزمندگان در آن دوره کار آسانی بوده است .اما امروزه بر اثر پیشرفتهای شاگرف علمای،
غنایم جنگی مانند توپ ،تانک ،وسایل زرهی ،هواپیماها و کشتیهای جنگی هستند .تقسیم
این غنایم میان رزمندگان بسیارمشکل ،بلکه غیرممکن است .بنابراین فقیه باید برای اجارای
این حکم ،شیوه ای اتااذ کند تا بین عمل به اصال حکام و دوری از عاوارض ناشای ازآن
جمع شود (سبحانی.)121 :1911 ،
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 .2 .6تأثیر در مفاسد و مصالح احكام

بدون شک احکام شرعی ،تابع مالکات ،مصالح و مفاسدند؛ البته شاید مالک حکم ،مجهاول
و مبهم باشد یا بهواسطۀ تصریح شارع معلوم شود .صورت اول خارج از بحث ماسات؛ اماا
در صورت دوم ،حکم ،تابع مالک و معیاری بوده که شارع بیان کرده است .بنابراین چنانچه
مالک مشاصشده باقی باشد ،حکم هم به قوّت خود باقی میماند؛ ولی اگر آن ماالک بار
حسب تغییر شرای زمانی و مکانی تغییر کند ،قطعاً حکم هم تغییر خواهد کارد ،باهعناوان
نمونه:
 .1گاه در اثر مرور زمان تغییراتی در برخی از موضوعات بهوجود میآید که آن موضوع
را ازعلتی که بهسبب آن محمول برای حکم قرار گرفته است ،خاارج مایکناد و در علات
سبب پیدایش حکم جدید داخل میکند .ماثالً در مسائلۀ معاملاۀ خاون چناین نیسات کاه
تغییری در ذات موضوع یعنی خون بهوجود آمده باشد ،بلکه خون قبالً در نزد عقاال دارای
منفعت محلل (که مقصود آنان باشد) نبود؛ اما اکنون این موضوع از دایرۀ علت خارج شاده
و در علت دیگری وارد شده که آن عبارت است از وجاود منفعات محلال و از ایانرو در
حکم صحت و جواز معامله داخل میشود.
امام خمینی فرموده است« :طبق قاویتارین قاول ،اساتفاده ازخاون در غیار خاوردن و
همچنین خریدوفروش آن جایز است» (موسوی خمینی ،1901 ،ج )91 :1؛
 .2بریدن اعضای بدن مرده در اسالم حرام است .اماام علای(ع) مایفرمایناد از رساول
خدا(ص) شنیدم :إیّاکم و المثلۀ ولو بالکلب العقور (نهجالبالغه ،نامۀ )01؛ از بریدن اعضای
بدن مرده بسرهیزید ،هرچند سگ هار باشد.
بدیهی است که مالک تحریم ،بریدن اعضای بدن مرده به قصد انتقامجویی اسات؛ و در
آن دوران برای این کار هی فایدهای جز پاسخ مثبت دادن به خواهش نفسانی وجود نداشته
است؛ اما امروزه بریدن اعضای بدن مرده ،فواید زیادی دارد ،بهطوری که مسئلۀ پیوند اعضا
برای نجات کسانی که درحال مر
)123؛

هستند؛ ضاروری باهشامار مایآیاد (سابحانی:1911 ،
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 .9از باب قاعدۀ اهم و مهم در مواردی که مصالح اهم جامعۀ اساالمی در اثار افازایش
بیرویّۀ جمعیت تهدید شود ،بر مسئوالن الزم است که با دقت با موضوع برخاورد کنناد و
برای رسیدن به امر اهم و برای اینکه مصالح اهم تأمین شود ،از امور مهم دسات بردارناد و
میتوان حق فرد را در برخورد با حق جامعه حذف کرد .از اینرو دولت اسالمی مایتواناد
یکسری محدودیتهایی برای نسل در نظر بگیرد.
نتیجهگیری
از مجموع آنچه مطرح شد ،در مسیر استنباط احکام الهی عالوه بر فحص مناابع و اساناد و
داللتها ،باید به این مسئله توجه شود که چه حکمی ثابت و چاه حکمای متغیار اسات و
تأثیر عنصر زمان و مکان در احکام الهی مورد مداقه قارار گیارد .منظاور از زماان و مکاان،
ویژگیهای هر عصر و محی است که روی موضوعات احکام اثر میگذارد یاا باهصاورت
قرینۀ حالیه بر مفاهیم نصوص تأثیرگذار باشد .نحوۀ تأثیر زمان و مکان به این نحاو اسات:
تأثیر در مصادیق احکام :بدین بیان که مصادیق موضوعات احکام در طی زمان ممکن است
متفاوت شود .تغییر در حکم بهواسطۀ تغییر در مالک حکم :اگر مالک حکم بر حسب تغییر
شرای زمانی و مکانی تغییرکند ،حکم هم تغییرخواهد کرد .تاأثیر باهنحاو تغییار مصاادیق
موضوعات :تأثیر بهنحو تغییر شیوۀ اجرای احکام که میتواند از طریق تغییار روش اجارا و
ترجیح برخی احکام بر برخی دیگر باشد .تأثیر در سایرۀ معصاومین :مانناد آنکاه پیاامبر از
خروج گوشت قربانی پس از سه روز نهی فرمود ،ولی امام صادق(ع) اجازه دادند .تاأثیر در
موضوعات و مصادیق احکام که به پنج صورت ممکن است :تأثیر در حکم با تغییر درونای
موضوع؛ تأثیر در حکم با تغییر بیرونی موضوع؛ پیادایش مصاادیق جدیاد بارای موضاوع؛
تضییق موضوع؛ تأثیر در پیدایش موضوعات جدید به این اشاره که فقیه موضوعاتی کاه در
اثر پیشرفت علوم و فنون ایجاد میشود را پاسخ میگوید ،مانند مسئلۀ بانک و بیمه در زمان
کنونی و در انتها تأثیر درمتعلق احکام :مانند آنکه احترام در زمان و مکان ماتلف ،متفااوت
است.
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 .10خمینی ،روحاهلل ( .)1911مکاسب محرمه ،ج  ،1تهران :ماسسۀ امام خمینی.
 .11خویی ،ابوالقاسم ( .)1900مستند العروه الوثقی ،قم :لطفی.
 .11اااااااااااااااا ( 1012ق) .التنقیح فی ررا العروة الوثقی ،جلد  ،9قم :لطفی:

.101

 .13دهادا ،علی اکبر ( .)1900لغتنامه دهادا ،تهران :دانشگاه تهران.
 .22راغب اصفهانی ،المفردات ،قم :اسماعیلیان ،ذیل کلمۀ ربا.
 .21الرزقا ،مصطفی ( 1022ق) .المدخل الفقهی عام ،جلد  ،2بیروت :دارالشامیه.
 .22رضایی ،محمد علی ( .)1911دیدگاهها دربارۀ تأثیر زمان و مکان بار اجتهااد :حضاور،
شمارۀ .11
 .29سبحانی ،جعفر ( .)1911نقش زمان و مکان در استنباط :فقه اهل بیت ،شمارۀ .09
 .20اااااااااااااااا ( .)1912طبقات الفقهاء ،قم :ماسسۀ امام صادق.
 .21اااااااااااااااا ( .)1930اإلیضاحات السنیۀ للقواعد الفقهیۀ ،جلد  ،1قم :ماسسۀ االمام
الصادق.
 .20اااااااااااااااا ( 1021ق) .القواعد الفقهیۀ و اوجتهاد و التقلید (تهذیب األصول) ،جلد
 ،2قم :جامعۀ مدرسین.
 .21شاطبی ،ابواسحاق ) 1020ق( .الموافقات ،الموافقات فی اصول اوحکام ،جلد  ،0بیروت:
دارالفکر.
 .21شفیعی سروستانی ،ابراهیم ( .)1910نقش زمان و مکان در تعیهین نهوع دیهه ،جلاد :12
ماسسۀ امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .23صافی گلسایگانی ،لطفاهلل ( .)1912فصلنامۀ رهنمون ،شمارۀ ششم 31 :و .31
 .92صبحی ،رجب محمصانی ( .)1311المجتهدون فی القضا ،بیروت :دارالعلم.23 :
 .91صحبت ،خانمنیکو ( .)1910نقش زمان و مکان در فهم مناب دینی ،جلد  :3ماسسۀ امام
خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .92صدر ،محمد باقر ( 1021ق) .دروس فی علم اوصول ،قم :مجمع الفکر االسالمیه.
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 .99صفاتی ،زهره ( .)1910نقش زمان و مکان از دیدگاه امام خمینی ،جلد  :1ماسسۀ اماام
خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .90طباطبایی ،سید محمد حسین ( 1011ق) .المیزان ،ذیل آیه  ،211ساورۀ بقاره ،بیاروت:
ماسسه العلمی للمطبوعات.
 .91طبرسی ،فضلبن حسن ( 1010ق) .تفسیر مجم البیهان ،جلاد  ،2چ چهاارم ،بیاروت:
ماسسه االعلمی.
 .90ظهیری ،عباس ( .)1910نقش زمان و مکان در اجتهاد ،جلد  :2ماسساۀ اماام خمینای،
کنگرۀ بینالمللی مبانی فقهی امام خمینی.
 .91العاملی ،زینالادینبان علای ( 1019ق) .المسهالک ،جلاد  ،0قام :ماسساۀ المعاارف
السالمیه.
 .91عرب ،حسین ( .)1910تأثیر زمان و مکان در فهم قرآن ،جلد  ،1ماسسۀ اماام خمینای،
کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .93علویمهر ،حسین ( .)1910تأثیر زمان و مکهان در احکهام جههاد در قهرآن ،جلاد ،19
ماسسۀ امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .02غفاری ساروی ،حسین ( .)1910قرآن و نقش زمان و مکان در اجتهاد ،جلد  :9ماسسۀ
امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .01غفاری ،حسین ( .)1910جامعیت و جهانی بودن و جاودانگی دین از نرهر قهرآن ،جلاد
 ،12ماسسۀ امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .02فاضل لنکرانی ،محمد ( 1911ق) .جام المسائل ،جلد .921 :1
 .09فاضل لنکرانی ،محمد جواد ( .)1910زمان و مکان و علم فقهه ،جلاد  ،9ماسساۀ اماام
خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .00فاکر میبدی ،محمد ( .)1910نقش زمان و مکان در فهم قهرآن ،جلاد  ،1ماسساۀ اماام
خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
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 .01فتحعلیخانی ،محمد ( .)1910عقل و وحی در بستر زمان ،جلد  ،9ماسسۀ امام خمینی،
کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .00کلینی ،محمدبن یعقوب ( 1012ق) .فهروع کهافی ،جلاد  ،1کتااب الجهااد ،بااب ،19
حدیث .11 :1
 .01اااااااااااااااااااااا ( .)1901اصول کافی ،جلد  ،1قم :دارالکتب االسالمیه.
 .01لطفی ،اسداهلل ( .)1910لزوم بازنگری در فقه با توجه به زمهان و مکهان ،ج  :9ماسساۀ
امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .03مبلغی ،احمد ( .)1910راههای برخورد با مسائل زمان و مکان در یهک نگهاه تهاریخی،
جلد  :9ماسسۀ امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .12مجلسی ،محمد تقی ( 1020ق) .بحاراونوار ،جلد  ،0بیروت :ماسسه الوفا.22 ،11 ،11 :
 .11محسنی گرکانی ،احمد ( .)1910جایگاه زمان و مکان در اجتهاد ،جلد  :9ماسسۀ اماام
خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .12محقق حلی ،جعفربن حسن ( 1021ق) .ررای اوسالم ،بیروت :داراالضوا.
 .19محقق داماد ،سید مصطفی ( .)1910پووهشی در مبانی تطبیهقپهذیری قهوانین اسهالمی،
جلد  ،9ماسسۀ امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .10محمدی گیالنی ،محمد ( .)1912فصلنامه رهنمون ،شماره  121 :0و

.122

 .11مروارید ،مرتضی ( .)1910نقش زمان و مکان در اجتهاد ،جلد  :9ماسسۀ امام خمینای،
کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .10مطهری ،مرتضی ( .)1912اسالم و مقتضیات زمان ،جلد  ،2قم :صدرا.
 .11مفید ،محمدبن محمد ( 1012ق) .الفصول المختهاره ،مصهنفات ،جلاد  ،2قام :المااتمر
العالمی اللفیه الشیخ المفید:

.221

 .11مقدس اردبیلی ،احمدبن محمد ( 1010ق) .مجم الفائده و البرهان ،قم :ماسسه النشار
االسالمی.
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 .13مکارم شیرازی ،ناصر ( .)1911تفسیر نمونه ،جلد  ،12تهران :دارالکتب االساالمیه- 0 :
10
 .02اااااااااااااااا ( .)1932دایرةالمعارف فقه مقارن ،جلد  ،1قم :مدرسۀ امام علی(ع).
 .01اااااااااااااااا ( .)1911تحقیقی دربارة رمهی جمهرات ،قام :مدرساۀ اماام علایبان
ابیطالب.
 .02منتظری ،حسینعلی ( .)1901خمس ،قم :دارالفکر.
 .09اااااااااااااااا ( 1023ق) .مبانی فقهی حکومت اسالمی ،ترجمۀ محمود صالواتی و
ابوالفضل شکوری ،جلد  ،1قم :ماسسۀ کیهان.
 .00موسوی بجنوردی ،سید محمد موسوی ( .)1912فصلنامۀ رهنمون ،شمارۀ ششم:

.112

 .01موسوی خمینی ،روحاهلل ( .)1900کتاب البیع ،جلد  ،0تهران :ماسسۀ تنظایم و نشار آثاار

امام خمینی.
 .00ااااااااااااااااااااااا ( .)1901صحیفۀ امام ،جلد  ،21تهران :ماسسۀ تنظیم و نشار
آثار امام.11 :
 .01ااااااااااااااااااااااا ( .)1901استفتائات امام خمینی ،جلد  ،2تهران :ماسسۀ تنظیم
و نشر آثار امام.
 .01ااااااااااااااااااااااا ( .)1901المکاسب المحرمه ،تهران :ماسسۀ تنظایم آثاار اماام
خمینی.
 .03موسوی کاشمری ،سید مهدی ( .)1910نقش زمان و مکان در اجتهاد و ادلۀ اعتبهار آن،
جلد  ،9ماسسۀ امام خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
 .12ورعی ،سیدجواد ( .)1910احکام و دگرگونی مالکات احکهام ،جلاد  ،19ماسساۀ اماام
خمینی ،کنگرۀ مبانی فقهی امام خمینی.
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