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 چکيده

 نقش چند هر می پرازد. مکان در حقوق کیفری ایران و زمان تاثیر قلمرو این پژوهش به بررسی

 مواردی در و داشته جرم عینی تحقق در تأثیر بسزایی آن و عرفی علمی مفهوم به و مکان زمان

 تحوالتی و حوادث و مکان زمان از ما منظور شود،می قانون و شرع نص به مجازات تشدید موجب

، سیاسی، اجتماعی وقایع همه، سانبدین دهد.می رخ مکان گستره و زمان بستر در که است

 ارزشهای در دگرگونی، ساختار اقتصادی تغییر بشر، تخصصی و علمی پیشرفتهای، فرهنگی

 قلمرو در و مانند آن حکومت نوع، آن از ناشی بحرانهای و جنگ، عادت و عرف تغییر، اخالقی

 ای،تحلیلی بر اساس منابع کتابخانه-توصیفی.تحقیق در این پژوهش  .گیردمی قرار ما بحث

 . اسنادی و منابع اینترنتی معتبر است

 .مکان، حقوق کیفری، ایران ، زمان :يديکل واژگان
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 2فاطمه لزریوسفی ،1ميالد ميوه یان

 .رمانشاهکارشناسی ارشدحقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی ک 1
 .کارشناسی ارشدحقوق گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی چالوس 2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فاطمه لزریوسفی

 مکان در حقوق کيفري ایران و زمان تاثير قلمرو بررسی

 22/5/1931تاریخ دریافت: 

 1/7/1931تاریخ پذیرش: 
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 مقدمه
 شدت تغییرات آهنگ که کنونی عصر در .است برخوردار خاصی پیچیدگیهای از 1«اسالم حقوقی تئوری»در  جامعه و حقوق رابطه

 همه»و برای « بودن دائمی»گزاره  درست فهم همچنانکه؛ نیست آسانی کار دائمی حقوقی نهادهای و تعیین قواعد و تنظیم است، گرفته

 واکرم )ص(  رسول رحلت با حال، هر بهت.اس اسالم حقوقی نظام زوایای و ابعاد همه به ژرف و جامع آگاهی نیازمند« بودن مکانها و زمانها

 با و کرد ظهور جدید مقتضیات و شرایط. شد پدیدار کمکم« شریعت»اجرای  نحوه به مربوط مشکالت و مسائل وحیانی، مستقیم رابطه قطع

 طورهب اسالمی کیفری حقوق و اعم، طوربه اسالمی حقوق چالش شریعت، اجرای قلمرو جغرافیایی توسعه یعنی مکان؛ تغییر و زمان گذشت

 و ظهور که کرد ادعا بتوان تاریخی نگاه یک با شاید .گرفت خود به تری جدی چهره مسلمانان اجتماعی و فردی متغیر نیازهای با اخص،

 مسائل از یکی فوق، چالش که نیست فایده از خالی نکته این ذکر .است بوده چالشها همین نتیجه اسالم، در حقوقی مختلف مکاتب توسعه

 و مکان زمان، دیگر، طرف از و است، کلیت و دوام ثبات، نیازمند طرف یک از حقوق زیرا رود،می شمار به دنیا حقوقی نظامهای ههم بنیادین

 نیاز؛ دو این میان اند کوشیده نوعی به اصالحگرانه حقوقی هایاندیشه همه جا،همین از درست و .باشدمی متحول و متغیر آنها مقتضیات

 در اسالمی حکومت و استقرار اسالمی انقالب پیروزی از پس (.Friedmann,1967) کنند ایجاد آشتی تغییر، به نیاز و تثبا به نیاز یعنی

 دستگاههای اهداف راس در امورکیفری، در ویژه به اسالمی احکام ساختن جایگزین و شرع موازین مخالف و مقررات قوانین حذف ایران

 زمین کره روی جغرافیایی مختصات عنوان به گاهی که.است شئ یک مختصات معنای به جدید علوم رد مکان گرفت قرار کشور گذاریقانون

 زمین انتقالی و وضعی حرکت مقدار: از است عبارت زمان و. شود می سنجیده زمین جغرافیایی عرض و طول اساس بر و شود می مشخص

 خاص زمان تواند می کشوری هر چند هر ;شود می سنجیده گرینویچ النهار نصف خط اساس بر( المللی بین) جهانی ساعت صورت به که

 وجود مطلق مکان و زمان و هستند نسبی امر دو مکان و زمان انشتین، فیزیکی جدید نظریات طبق که دانیم می امروزه. باشد داشته خود

 و. شود می گیری اندازه ثانیه و دقیقه و ساعت واحد با که است وقت همان زمان مردم، نظر (.در1972،92هاوکینگ، ویلیام استفن. )ندارد

 - قمری - شمسی) خصوصی به ماه و سال و شود می بندی زمان خاصی نوع به کشور هر در که است زمین حرکت مقدار همان این

 تقسیمات اساس بر ار روستاها شهرها مکان لذا و زمین روی در چیز هر گرفتن قرار موقعیت از است عبارت مکان و. دارند. . . ( میالدی

 (.1972،92هاوکینگ، ویلیام استفن. )کنند می مشخص را آنها جایگاه ها نقشه روی در و. دهند می قرار دریاها و ها قاره جغرافیای طبیعی

 

 مکان و زمان دهنده تشکيل عوامل-1
 مطرح فقه در "مکان و زمان" تر، کلی بیان به یا و "مکان و زمان شرایط"عنوان به و شوند می واقع مکان و زمان در که عواملی

 :از عبارتند هستند،

 . . .و آب کم و آب پر مکان گرم، و سرد هوای مثل ;مکانی و جغرافیایی عوامل -1

 بشر تکنولوژیک و علمی پیشرفتهای -2

 .بشر تخصصی آگاهیهای -9 

 . . . (و بیمه عقد: مثل) انسان نیازهای تغییر -4

 . . .و الملل بین تجارت قوانین کار، قانون مثل ;جدید قوانین لزوم و الملل بین جامعه و اسالمی جامعه اقتصادی ساختار تغییر -5

 . . .و بردگی القای مثل ;انسانی جامعه اخالقی ارزشهای شدن دگرگون -2

 .(نیست شریعت فخال عادات منظور البته) شود می مرسوم آور الزام ای قاعده همچون گاهی که مردم، عادات و عرف تغییر -7

 .است شارع امضای مورد که جدید عقود و معامالت در خصوصا عقال، بنای -1

 . . . (و حرج و عسر و الضرر قاعده) آید می پیش جامعه در که ضرورتهایی -3

 ( .اسالم و نظام حفظ مصلحت یا جامعه عمومی مصالح) است حکومتی احکام اصلی پایه که مصلحت -11

 .است حاکم جامعه بر که حکومتی نوع -11

 .خارجی و داخلی سیاسی روابط و جامعه بر حاکم سیاستمداران -12

 .اسالم و حکومت و مردم با آنها روابط و مذهبی و اجتماعی گروههای -19

 . . .و خاص گروهی دست در ثروت شدن انباشته یا و عمومی رفاه یا عمومی فقر: جامعه اقتصادی وضعیت -14

 .(خاص افراد یا همه برای آن عمومیت آن، پیچیدگی و سادگی)  دتولی ابزار -15

                                                           
Islamic Legal Theory 1 
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 .زمان از برهه هر در جهان بر حاکم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خاص روابط -12

 (تزاحم اثر در. )دهد می تغییر را آنها احکام و شود می مهم موضوعات در تغییر موجب که اهم مسائل و موضوعات پیدایش -17

 .حوزوی درون ومعل پیشرفت -11

 ( .1927،94) امام خمینی، .است رشد حال در دائما که عصر هر در انسان تعقل و فهم قدرت -13

 

 مکان و زمان شناخت در عوامل مؤثر-2
 .موثق منابع و جمعی ارتباط وسایل طریق از جهان و مسلمانان اقتصادی و اجتماعی و سیاسی رویدادهای و اخبار از آگاهی -1

 .آنان افکار و اهداف و مقاصد از آگاهی و مسلمان زمامداران شناخت -2

 . . .و نجوم و ریاضی و جغرافیا با آشنایی -9

 . . .و پزشکی صنعتی، های زمینه در جهان جدید علمی پیشرفتهای از آگاهی -4

 .کشورها دیگر و اسالمی کشورهای در رایج اقتصادی نظامهای شناخت -5

 .کودکان حقوق - بردگی الغای مثل ;اخالقی جدید ارزشهای و بشری عهجام عمومی اخالق شناخت -2

 . . .و معتیر ها سنجی نظر طریق از اسالمی جامعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تنگناهای و ضرورتها و نیازها از آگاهی -7

 و فقها بینش بر مسافرت که اچر ;زمان جاری عینیتهای با پیوند و مدارس و منازل و ها حجره از شدن خارج": مسافرت - 1

 احکام استنباط مقام در آنها بینش مسافرت، نتیجه در که اند بوده شیعه از مجتهدانی که شده دیده بسیار و دارد بسزایی تاثیر مجتهدان

 فتوای و نظریه نود که است، شافعی مذهبی پیشوای "ادریس بن محمد " جمله آن از سنت اهل جامعه از مجتهدانی نیز و است کرده تغییر

 (.1922،17جناتی،. )"بود او جدید مذهب آن نتیجه و. کرد تغییر "مصر" به "بغداد" از مسافرت نتیجه در او

 :فرمایند می مورد این در( ره) امام حضرت

 مجتهدش و مرجع که نیست قبول قابل هم عوام حتی و جوانان و مردم برای. باشد داشته احاطه خود زمان مسائل به باید مجتهد"

 و بصیرت داشتن جهان، بر حاکم فرهنگ تزویرهای و ها حیله با برخورد روش به آشنایی. کنم نمی نظر اظهار سیاسی مسائل در من بگوید

 درک و آنان شده دیکته فرمولهای و سیاسیون حتی و سیاستها ناخت جهان، بر حاکم اقتصاد با برخورد کیفیت از اطالع اقتصادی، دید

 ویژگیهای از کنند، می ترسیم را جهان بر حکومت استراتژی حقیقت در که کمونیزم و داری سرمایه قطب دو ضعف و قوت قاطن و موقعیت

 و باشد داشته را اسالمی غیر حتی و اسالمی بزرگ جامعه یک هدایت فراست و هوش و زیرکی باید مجتهد یک. است جامع مجتهد یک

 تمامی عملی فلسفه واقعی، مجتهد نظر در حکومت. باشد مدبر و مدیر واقعا است، مجتهد شان ورخ در که زهدی و تقوا و خلوص بر عالوه

 نظامی و سیاسی و اجتماعی معضالت تمامی با برخورد در فقه عملی جنبه دهنده نشان حکومت ;است بشریت زندگی زوایای تمامی فقه

 علوم در اعلم فرد، یک اگر": فرمایند می دیگر جای در". است گور تا گهواره از اجتماع و انسان اداره کامل و واقعی تئوری فقه. است فرهنگی

 در کلی بطور و دهد تشخیص ناصالح افراد از را مفید و صالح افراد نتواند یا و دهد تشخیص را مصلحت نتواند ولی باشد هم ها حوزه معهود

 زمام تواند نمی و نیست مجتهد اجتماعی، مسائل در فرد این د،باش گیری تصمیم قدرت و صحیح بینش فاقد سیاسی و اجتماعی زمینه

 .(31،  1923امام خمینی .  )"گیرد بدست را جامعه

 

 و مکان زمان تأثيرگذاري هايشيوه -3

 حکومتی احکام -الف

 و( ص) اکرم پیامبر عملی سیره و ،(ع) معصومین روایات، قرآن آیات از صرف نظر: اسالمی حکومت تشکيل ضرورت -اول

 به ضروری طوربه نظامی و اجتماعی، اقتصادی، جزایی هایزمینه در آن ماهیت تصور و اسالمی مقررات بررسی، حضرت آن جانشینان

 و سیاست به اسالم گویندمی کسانی که( .171 آیه، بقره سوره و 92 آیه، مائده سوره)انجامد. می اسالمی حکومت تشکیل لزوم تصدیق

 .انداطالعبی اسالمی قوانین الفبای زا ندارد کاری حکومت

 نظر وحدت صاحب نظران میان اسالمی حکومت اختیارات قلمرو و میزان خصوص در: اسالمی حکومت اختيارات قلمرو -دوم

 را یند اصلی رکن که آن جایگاه و اسالم در حکومت تشکیل فلسفه به توجه با لکن( .2 ج، البیعر،کتاب ،(ره) خمینی امام)ندارد  وجود

( مسلمین مصالح رعایت و اسالم اساس حفظ جز) قیدی هیچ به محدود اسالمی حکومت اختیارات( 1972 ،ح، دهقان)دهد، می تشکیل

 .فرمایندمی چنین خصوص این در( ره) خمینی امام نیست.
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، است بسته مردم با خود که را یشرع قراردادهای تواندمی حکومت کند ... تعطیل لزوم صورت در را مساجد تواندمی اسالمی حاکم»

 آن جریان که غیرعبادی یا و عبادی چه را امری هر تواندمی و کند لغو جانبهیک باشد و اسالم کشور مصالح مخالف قرارداد آن که موقعی در

 (21 ج نور، )صحیفه...« کند  جلوگیری است چنین که مادامی آن از، است اسالم مصالح مخالف

 از یک ،اسالمی حاکم وسیله به یا باشد صادر شده شارع توسط خواه اسالم حکومتی احکام: حکومتی اماحک خصوصيات -سوم

 .باشد داشته انعطاف قابلیت شرایطی هر در اسالم مقررات شودمی موجب که است برخوردار ویژگیهایی سری

 :نویسدمی طباطبایی عالمه دارد. افراد اجتماعی روابط به اختصاص و موضوع حکم تناسب به حکومتی احکام -1

 والی اختیارات به مربوط، مسلمین و اسالم صالح به و باشد مفید جامعه اجتماعی زندگی پیشرفت در که جدیدی مقررات هرگونه»

 « .نیست. آن و اجرای وضع در ممنوعیتی هیچگونه و است

 یا روابط عبادات آنکه مگر شودنمی مربوط نیز افراد وصیخص زندگی و به نداشته راه عبادات در اصوالً حکومتی احکام، اساس این بر

 . غیره و حج، جمعه نماز مانند بگیرند قرار اجتماعی -سیاسی امور با ارتباط در ایگونه به، شده یاد

 واقعی کاماح همه بر لذا است. و مقطعی خاص شرایط به ناظر و بوده جزیی غالباً واقعی احکام سایر با مقایسه در حکومتی احکام -2

 آید.(می الزم آن لغویت وگرنه)دارد  تقدم دیگر

و  مسلمان از اعم) شهروندان همه و شودمی صادر مصلحت تشخیص به که است حاکمیت اعمال نوعی، واقع در، حکومتی احکام -9

: فرمود تنباکو تحریم مورد در( ره) نیخمی امام نباشند. موافق آن با نظری لحاظ از اگر حتی کنند تبعیت آن از باید( مقلد و مجتهد کافر،

 بود.  االتباعواجب هم دیگر فقیه برای لذا بود حکومتی حکم مذکور فرمان چون

 مصالح رعایت برای و شارع اذن با حاکم زیرا گردد،می محسوب اسالم احکام از بخشی ،تحقیق بنابر، اسالم حاکم حکومتی احکام -4

 (53 آیه نساء، است. )سوره داده فرمان را او از تبعیت هم شارع پردازد و می قانون وضع به مسلمین و اسالم

 احکام میان فرقی جهت این در و شودمی مختلف آن اختالف به لذا است زمان و مقتضیات مصالح تابع حکومتی احکام که آنجا از -5

 نیست. فقها و( ع) معصومین حکومتی

 ثانوي احکام -ب
 اجرای امکان عدم و شرعی حکم دو تزاحم صورت در کند لذامی تبعیت واقعیه( و مفاسد مصالح) مالکات از اسالم احکام که آنجا از

 اکرم پیامبر .دارد تقدم است کمتر اشمفسده یا بیشتر اهمیتش که حکمی دارد، نیز عقالیی منشأ که، اسالم حکم به دو، هر ترک یا دو هر

 اند:)ص( فرموده

 «للکبری. الصغری طرحت ،حرمتان اجتمعت اذا»

 «کرد. صرفنظر بزرگتر خاطربه کوچکتر از باید شدند جمع االحترامواجب امر دو گاه هر»

 و تحوالت از بسیاری منشأ و بوده کاربرد دارای فقه مختلفه ابواب در دارد شهرت نیز مهم و اهم قاعده عنوان تحت که تزاحم باب

 قرار آن در که مفاسدی و مصالح و آن عنوانی وصف با را موضوع ذات شارع هرگاه ،اساس این بر .گیردمی قرار اسالمی احکام در هادگرگونی

 و ،ضرر، مشقت ،حرج و عسر :قبیل از اوصافی به متصف را موضوع اگر اما باشد.می اولی احکام دهد قرار آن روی را حکم و بگیرد نظر در دارد

 .دارد نام ثانوی حکم دهد قرار وعموض ثانوی عنوان روی را حکم و ببیند آن مانند

 و ضرر ،حرج و عسر مستلزم اسالم اولی حکم اجرای دارند، هرجا کننده تعدیل حالت ،حقیقت در مهم و اهم عقیده یا ثانویه عناوین

 جرم باشد طرخ در جانش که مضطر برای اما است جرم مثالً سرقت دهدمی ثانوی حکم به را خود جای شده موقتاً تعطیل باشد آن مانند

 نیست.

 مواردی در ثانوی احکام زیرا نیست. درست این که کنند حل ثانوی احکام مالک به تنها را اسالمی احکام پذیریتحول درصدند برخی

 اسالم هک شویم ملتزم باید را بپذیریم گروه این سخن اگر لذا نباشد، اولی حکم اجرای به قادر، رسیده خطر پایان به مکلف که رودکار میبه

 بود! بشر نخواهد مشکالت حل به قادر ثانوی عناوین به با توسل جز

و  نیست ثانوی احکام جز چیزی حکومتی احکام که اندعقیده این بر ایعده: اسالمی حاکم حکومتی احکام با قانونی احکام مقایسه

 این بیان ضمن اساتید از یکی کند. اقدام اولی احکام مخالف دستور صدور به عنداللزوم تواندمی ثانوی عناوین موارد در تنها اسالمی حاکم

 از این لکن( .1 ج، رهنمون م،فصلنامه، جعفری)بود  ثانوی احکام قبیل از شیرازی میرزای توسط تنباکو تحریم فرمان: افزایدمی مطلب

 : است تأمل قابل جهاتی

 ممکن اولی حکم اجرای گاه هر لکن روندمی شمار به الهی واقعی احکام از ود هر و دارند قرار اولی عناوین مقابل در ثانوی عناوین اوالً

 صادر مصلحت مبنای بر و اسالمی حاکم توسط اصوالً حکومتی احکام از بسیاری که حالی در شود.می عمل ثانوی احکام به بود متعذر یا نبود
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 رغمعلی که بود الشرایطجامع فقیه و اسالمی حاکم اختیارات از ناشی بلکه نبود ثانوی حکم باب از تنباکو تحریم فرمان رو،این از گردند.می

 شد.  داده فرمان آن تحریم به مسلمین مصالح حفظ برای تنباکو، شرعی حلیت

 آنکه بر مضافاً که است مطرح آن مانند و ضرر،، مشقت، حرج و عسر اضطرار، اکراه،، ضرورت همچون عناوینی، ثانوی احکام در ثانیاً

 بوده مصلحت بر مبتنی حکومتی حکم که حالی در شود.می ثانوی حکم به متوسل ناچار به آن مورد در شخص اصوالً، است محدود اشدامنه

 تشخیص مجمع تشکیل خصوص در ق.ا.ج.ا. 112 اصل نیست. هم ضرورت و اضطرار به نیازی و هیچ دارد تریگسترده بسیار زمینه که

 قابل اجتماعی هم و فردی احکام در هم، سیاسی هم و عبادی احکام در هم ثانوی عناوین ثالثاً است. مدعا این مؤید نیر نظام مصلحت

 امور به اختصاص اصوالً حکومتی احکام موضوع که حالی در، آن و مانند اضطرار حال در سرقت یا بیماری صورت در تیمم نظیر اند،طرح

 .دارد اجتماعی -سیاسی

 و شده محسوب اولیه احکام جزو حکومتی احکام که حالی در دارد. قرار متأخر رتبه در و بوده اولی احکام طول رد ثانوی احکام رابعاً

 :فرمود( ره) خمینی امام چنانچه دارد. تقدم فرعی احکام سایر بر

 روزه و نماز حتی، فرعیه احکام تمام بر و مقدم است اسالم اولیه احکام از یکی است اهللرسول مطلقه والیت از ایشعبه که حکومت »...

 (... است حج و

 ظاهري احکام و فتاوا -ج
 و الهی، و ظاهری واقعی، ثانوی و اولی از اعم، اسالمی قوانین ما از منظور که داشتیم بیان شرعی احکام بندیتقسیم در این از پیش

 .هستند بحث قلمرو این در داخل ظاهری احکام از بخشی عنوانبه نیز فقها فتاوای اساس این بر، است( و عمومی خصوصی) حکومتی

 در و بوده حکومتی مسائل اندرکاردست که فقیهی دارند، تأثیر نیز فقیه استنباط طرز و فتاوا بر تحوالت و شرایط و مکان و زمان اصوالً

 و و کتابخانه مدرسه محدوده در پیوستته که فقیهی تا است برخوردار بیشتری اتفاق و صالحت از او فتوای باشد اجتماعی -سیاسی متن امور

با  بشناسد کامالً را روایات صدور و آیات نزول و شرایط زمان باید فقیه، این بر عالوه پردازد.می واظهارنظر افتا به اجتماعی از واقعیات دور به

 شرعی منابع از گرایانهواقع و صحیح برداشت اندبتو تا بشناسد را خلفا حمایت مورد فقهای و سنت اهل رایج فتاوای باشد آشنا زمان آن عرف

 .باشد داشته

 احکام مالکهاي -د
 ابواب در که مختلفی دالیل به توجه با کند.می تبعیت واقعیه مالکات از شرعی احکام که دارند عقیده سنت اهل و اکثریت شیعه

 قابل و عبادی خصوصی احکام مالکات اگر دیگر، عبارت است. به دستیابی قابل بشر عقل برای احکام مالکات بیشتر دارد، وجود فقه گوناگون

 تأثیر غیره و مکان و زمان خصوصیات آنها مالکات در تردید بدون و، است دسترسی قابل عمومی احکام مالکات یقین به نباشد دسترسی

 .دارد

 اند:فرموده( ع) صادق امام

  «حراماً. و حالالً فیصیر شیئی الی ئیشی من یحوله سیر، اال شیی و الحرام الحالل بین لیس»

 شرعی حالل نتیجه در و کرده دگرگون دیگر وضع به وضعی از را چیز همان که نیست بیش اندکی چیز حرام و حالل میان فاصله»

 «گردد.می حرام

 :کندمی اضافه شده یاد روایت شرح در مجلسی عالمه

  «الحکمه. لتبدل الحکم یرتغ یوجب االزمان و و االوقات االحوال اختالف ای»

 «شود.می دگرگون( مالک) آن حکومت زیرا کند تغییر حکم شودمی موجب زمانها و حاالت اختالف»

 :فرمایدمی چنین خصوص این در حلی عالمه

 زمان فی و ملقو مصلحه المعین یکون ان فجاز المکلفین باختالف تختلف و االوقات بتغیر تغییر و المصالح بالمصالح منوط االحکام»

  «عنه. آخر فینهی زمان فی لقوم مفسده کون و به فیؤمر

 دارد امکان لذا شوند.می مختلف مکلفین اختالف با و کرده تغییر زمان تغییر با هم مصالح شوندمی وضع مصالح پایه بر احکام همه»

 مفسده دیگر دارای زمان در و دیگر ملت برای ولی دشو آن امر انجام به و باشد داشته مصلحت معین زمان در و ملت یک برای خاصی حکم

 «شود. نهی آن انجام و از باشد

 :دهدمی نتیجه زیر صورت به منطقی اول شکل قالب در عالمه عبارت

 هستند. مصالح تابع احکام شرعی: صغری

 .شودمی متبّدل و مختلف مکلفین و زمان اختالف با مصلحتی هر: کبری
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 مصالح از برخی زیرا دارد، وجود تأمل عالمه سخن کلیت در البته کند.زمانها تغییرمی و مکلفین اختالف اب شرعی احکام پس: نتیجه

  است. شده بیان باال در که است مطلبی مؤید اجماالً ولی باثباتند، اصوالً داشته و محوریت جنبه

 احکام موضوعات -ه
 مصادیق و موضوعات اصوالً است. و مصادیق موضوعات طریق از تأثیر اسالم انینقو بر و مکان زمان تأثیرگذاری ابزار و هاشیوه جمله از

 آن مصادیق بر گاهی چنانچه( وصفی خواه ذاتی تغییر خواه)کنند می تغییر زمان گذشت با( خارجیه و حقیقه قضایای در مورد حسب)

 .کرد خواهد تغییر ضیقاً و سعه عدماً، و وجوداً نیز حکم موارد این تمام در شود. .می کاسته آن مصادیق از زمانی و شده افزوده

 عقالء بناء و عرف -و
 صورت به و یافته استمرار زمان طول در مردم از گروهی میان که است روشی اصطالح در و است مستحسن معنای به لغت در عرف

 باشد. درآمده آورالزام

 بر تأکید بزرگواران آن، شده وارد( ع) ائمه از که روایاتی در است. شده بیان قرآن در بار چهل از بیش« معروف»و « عرف» واژه

 دانستند..می شدن نماانگشت موجب را عرف با مخالفت و کردندمی عرف با همراهی

 احکام استنباط دالیل از یکی، حقیقت در کنند ومی استناد عقالء بنای و عرف به گوناگون ابواب در، اصول در هم و فقه در هم فقها

 دارد. عرفی و عقالیی مبنای که است امضائیات قبیل از اسالمی احکام از بسیاری، این بر است. عالوه عقالء بنای و عرف به استناد همین

 آن از یا و بدانند مستحسن را چیزی عقالء بماهم عقالء زمان هر در بکله ندارد موضوعیت هیچگاه شارع زمان در عقالء سره و عرف پیداست

( نباشد درست شاید عقالء عقالء بماهم سیره مورد در شرعی منع تصور البته) باشد نداشه وجود آن خصوص در شرعی منع و باشند گریزان

 .بود خواهد معتبر شرعاً نیز

 از ناشی "ثانیا نباشد. زودگذر عواطف و احساسات از ناشی اوالً که است معتبر صورتی در عرف که است ضروری نکته این یادآوری

 بیان از پس اصفهانی محقق مرحوم باشد. نداشته استعماری فرهنگ و شیاطین القائات در ریشه ثالثاً نباشد. و اخالق دین امر در مباالتییب

 .افزایدمی باشد عمومی مصالح مبنای بر باید بنا این اینکه عقالء و بنای اعتبار

 . «العقالء. مع الشارع الشتراک موجب فال ذلک و غیر انفه او حمیه او رقه من طبیعیه انفعالت عن ما ینبعث اما»

 ندارد دلیلی باشد آن مانند و تحمیلی یا ،تعصب، احساسات قبیل از غیرارادی یا و طبیعی و انفعاالت فعل از ناشی عقالء بنای اگر اما»

 باشد.( داشته مواضع اشتراک عقالء با مواردی چنین در شارع

 

 احکام بر انمک و زمان تاثير هاي شيوه-4
 :از عبارتند که دارد وجود احکام بر مکان و زمان تاثیر متعددی های شیوه

 :دیگر اوليه حکم به اوليه حکم تبدیل در مکان و زمان تاثير-1
 فقهی اصطالح به و شود می متبدل   موضوع یعنی شود، می کلی طور به موضوع تغییر موجب عام معنای به مکان و زمان گاهی

 سالبه مورد این در قبلی حکم اصطالح به و. شود می آن جایگزین جدید حکم و رود می موضوع قبلی حکم صورت این در. شود یم استحاله

 موضوع هرگاه و پابرجاست حقیقیه قضیه صورت به بلکه شود، می نسخ قبلی حکم که نیست معنا بدان این البته. شود می موضوع انتفای به

 انسان یک بدن از عضوی که زمانی مانند یا و حیوان به انسان خون انتقال و نمکزار در سگ استحاله انندم ;شود می جاری شد محقق آن

 .گذشت آن توضیح که دیگر مواردی و زنند می پیوند زنده انسان بدن به را. . .  یا پوست یا کلیه مثل

 :ثانوي حکم به اوليه حکم تغيير در مکان و زمان تاثير-2
 که طوری به کند، خارج خود اولیه طبیعت و حالت آن از را آن که کند اثر حکم موضوع بر طوری به مکانی و نیزما شرایط هرگاه

 اثر در حکم تغییر این و شود، می آن جانشین ثانوی حکم و بندد بر    می رخت اولی حکم شود، آن شامل ثانویه قواعد و عناوین از یکی

 شرایط تاثیر( س) خمینی امام حضرت توسط بحث این طرح از قبل تا. است حکم برای علت شبیه موضوع که چرا است، موضوع تغییر

 مطلب این روی ایشان ولی شد، می توجه آن به کمتر یا و نبود مطرح حکم، موضوع بر اجتماعی و اقتصادی و سیاسی روابط مثل ;خارجی

 (113 ،1927خمینی، ) امام.کردند تاکید

 مثالهایی در این زمینه:

 علم تعلیم ضرورت که چرا ;پزشکی دانشجویان و پزشکان برای آن جواز و بالعکس و نامحرم مرد بدن به زن کردن نگاه حرمت -

 .کند می اقتضا اسالمی جامعه برای پزشکی
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 حال در مسلمان افراد برای مسلمان غیر کشورهای در( است نشده شرعی ذبح که گوشتی مثل حتی) کفار غذاهای خوردن جواز -

 .آنها به انسان بدن احتیاج ضرورت باب از اضطرار

 :حکومتی حکم صدور در مکان و زمان تاثير-3
 می صادر نظام و اسالمی جامعه و اسالم مصلحت براساس اسالمی جامعه مشروع رهبر توسط که است اجرایی احکام حکومتی، احکام

 می احکام از ثالثی سنخ یا و ثانویه اولیه، احکام از را آن برخی. دارد وجود نظریه سه حکومتی احکام سنخ مورد در که شد اشاره قبال و. شود

 حکم اصلی پایه که مصلحت در مکان و زمان دخالت حال، هر به.کنیم مطرح مستقل صورت به را آن ما تا شد موجب مطلب همین و دانند

 .شود می انجام صورت چند به دخالت و تاثیر این البته. است انکار قابل غیر است، حکومتی

 .آید می حکومتی حکم و رود می الزامی اولیه حکم نتیجه در شده موضوع تغییر موجب مکان و زمان گاهی -

 .شود واجب یا ممنوع بود، مباح قبال که اموری تا شود می موجب مکان و زمان گاهی -

 این به مثال برای ;شود تعطیل موقت طور به لیهاو احکام و آید وجود به جدید مصلحتهای تا شود می موجب مکان و زمان گاهی -

 :فرمایید توجه ها نمونه

 همان که توانستید و توانستیم - انشاءاهلل - هم روزی یک اگر": فرمودند مالیات مورد در انقالب اوایل در( س) خمینی امام حضرت -

 اگر. بکند اداره تواند می این. . .  است چیز همه برای نگفته بسیار مالیات این. . .  نیست رقمی کم هم آن و بگیریم را اسالمی مالیات

 باشد آن بر زاید دیگری چیز یک اینکه به احتیاج هیچ هم مالیات ها در دیگر که را اسالمی سیستم همین توانستیم، توانستید، انشاءاهلل

 ". ندارد بدهند چیزی آن بر زاید مردم اینکه به احتیاجی هیچ دیگر که. . .  است عادالنه بسیار و درآمدها، تمام خمس همین باشیم، نداشته

 (1951امام خمینی)

 :فرمودند الزم های هزینه و جنگ شرایط به توجه با و سال چند از پس ولی

. ستا جنگمان. . .  خرج. . .  میلیون صد چند. . .  امروز آقا ;چقدر اطالعی بی ببینید، شما آخر. داد نباید مالیات: نویسد می آقا"

 (112، 1951امام خمینی،) "! کرد درست شود می امام سهم با را جنگ خرج میلیون صد چند روزی

 که است تزاحم نوعی یا و شود می بالموضوع و لغو حکومتی حکم تقدیم، این بدون که چرا است، دیگر احکام بر مقدم حکومتی حکم

 می ایشان لذا و کند تعطیل موقت طور به را دیگر احکام تواند می کند، ااقتض اسالم مصلحت وقتی پس. شود مقدم مهم بر اهم است الزم

 شایع که است شده گفته آنچه و ;است الهی مطلقه والیت شناخت عدم از ناشی شود، می گفته یا و کنون تا است شده گفته آنچه": فرماید

 اختیارات از این و باشد چنین فرضا که، کنم می عرض    صریحا رفت، خواهد بین از اختیارات این با آنها، امثال و مضاربه و مزارعه است

 (171، 1951امام خمینی،) ". است مسایلی هم آن از وباالتر است حکومت

 . . .و کند تعطیل را مساجد یا و کند تعطیل موقت به را حج تواند می حاکم کند، اقتضا اسالم مصلحت اگر امام حضرت نظر در لذا

 :حکومتی کاماح از دیگر مثالهای

 و راهنمایی مقررات مثل ;کند می ابالغ    و وضع اسالمی نظام در اخالل از جلوگیری و نظم ایجاد برای اسالمی حاکم که احکامی -

 . . . ( مرور و عبور جواز و ممنوعیت - ها جریمه - قرمز چراغ) رانندگی

 کسی شخصی زمین در معدن آن آنکه ولو - خاص شرایط تحت مگر -. . . (  معادن و مراتع و جنگلها) انفال در تصرف از جلوگیری -

 .کند می اقتضا جامعه مصلحت که چرا ;باشد

 

 احکام تضييق و توسعه بر مکان و زمان تاثير -5
 :شود می احکام تضییق و توسعه موجب مختلف، راههای از آن عام معنای به مکان و زمان

 .یابد می توسعه حکم لذا و شود می حکم   مصلحت و مالک کشف موجب وزویح برون و حوزوی درون علوم پیشرفت گاهی -

 فقهی فروع که معنا بدین شود می احکام توسعه از خاصی نوع موجب مستحدثه موضوعات و جدید مصادیق پیدایش گاهی -

 .گردد می مبسوطتر

 الغای مثال برای. شود موضوع انتفای به البهس یا و شده محدود اسالم احکام بعضی که شود می موجب عقال بنای و عرف گاهی -

 فعلی شرایط در آن جواز که چرا کنند، لغو را برده فروش و خرید جواز حکم مراجع از بعضی تا شود می موجب المللی بین عرف در بردگی

 . (است احکام در تضییق نوع این. )است اسالم به وهن موجب

 در زکات حصر آیا: که کردند مطرح را آن بزرگان از بعضی که کرد اشاره زکات تعلق ردموا به توان می احکام، مالکات توسعه برای

 با ما اجتماعی حیات و زمان ظرف که چرا ;شود شامل را دیگری موارد حاضر، زمان به توجه با تواند می انعام، و غالت مثل خاص، مواردی

 (31-13محقق داماد،. )است مغایر روایات صدور زمان
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 جناتی،) .جویند می تمسک گرفت، صورت - السالم علیه - علی حضرت توسط که اسب بر زکات تعیین به علما از ریدیگ شمار

 را آن بعضی. است گرفته صورت تفسیر و توجیه نوع دو ،( ع) علی امیرالمومنین توسط اسب بر زکات دادن قرار مورد در البته (17، 1923

 حکم یک را آن بعضی و دهد گسترش جدید موضوعات در را زکات حکم که است والی اختیارات جمله از که اند دانسته وجوبی حکم یک

 (1927نائینی،. )دانند می مستحب

 ثابت صد در صد عقل و علم برای که طوری به شد، عوض زمان مقتضیات جایی در اگر": فرماید می مورد این در مطهری شهید استاد

 تغییر حکم زیربنای وقتی. است کرده تغییر حکم زیربنای که است این معنایش گویند، می[ فقها] کرده، تغییر طور این مصلحت که شد

 احکام، شیعه، نظر طبق که چرا است، احکام مالک تغییر همان این(1923،93مطهری،) ". دهد می اجازه( را حکم تغییر) اسالم خود کرد،

 موجب است ممکن حکم تغییر این حال ;کند می تغییر هم حکم کرد، تغییر حتمصل و مالک آن هرگاه و است واقعیه مفاسد و مصالح تابع

امام خمینی، . )گوید می سخن مختلف امکنه و ازمنه در احکام تضییق و توسعه از امام که جاست همین از و. شود احکام تضییق یا توسعه

1927،42). 

 

 نتيجه گيري
 قوانین به را خود جای یا کند تبعیت ملتها نفسانی خواهشهای یا و از عرف اسالم قوانین که نیست این و مکان زمان تأثیر از منظور

 وجود آمده به تحوالت انواع و بشر واقعی احتیاجات باید که است آن غرض بلکه باشد اسالم احکام اجرای تعطیلی آن نتیجه که بدهد عرفی

 زمان ی مسئله وقتی فقه در.گردد عرضه جامعه به و استخراج امور انمتخصص توسط اسالمی از منابع آن با هماهنگ قوانین و شده شناخته

 بلکه نیست، مراد آن فلسفى معناى همچنین و لغوى مفهوم شود، می مطرح فقیه استنباط و اجتهاد شیوه در عنصر دو این تأثیر و مکان و

 معنای به نه مکان و زمان مقتضیات البته است؛ مکان و زمان مقتضیات «ره»مطهری شهید استاد فرمایش طبق مکان و زمان از مقصود

 آن با را خود که است آن مستلزم قرن هر های پدیده و کرد تبعیت ها آن از باید که است آمده وجود به هایی پدیده زمان هر در اینکه

 .است متفاوت مردم سلیقه و ذوق زمان هر در که است، آنان پسند و زمان هر مردم تقاضای معنای به نه و دهیم تطبیق
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 .1974 سره، قدس خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه

: قم ،5 ج   سره، قدس خمینی امام فقهی یمبان کنگره آثار مجموعه ،«پویا فقه و سنتی فقه» عباس، ایزدپناه، [2]

 1954 خمینی، امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه
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 .تابی دارالمعرفه،: بیروت ،2 ج الکبری، سننال الحسین، بن احمد ابوبکر بیهقی، [1]

 ریاست استراتژیکی تحقیقات مرکز: تهران زمان، مقتضیات و دیات قانون دیگران، و ابراهیم سروستانی، شفیعی [3]

 1972 جمهوری،

 نقل عبارات در تصرف با را ایشان سخنان مسافرت، بحث ،دراندیشه کیهان( 1923)محمدابراهیم اهلل آیت جناتی، [11]

 .17 یم صکرد

 نقل عبارات در تصرف با را ایشان سخنان مسافرت، بحث در ،اندیشه کیهان( 1923)، محمدابراهیم اهلل آیت جناتی، [11]
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