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ص فا بايستي به ماابع ارب ه بدوم در نظ داشتن ه نوع گزارة ديگ توجه نمايهد و در همهین راطهتا
عقت را ص فا در مقام تحلیت تحت اللفظي ماابع مذکور به کار گی د عقیدها که طخت ناصهحی
مينمايد زي ا نیازها جام آ پی اموم مجتهد و اقتضائات زماني و مکاني که مستاحط تابع آم اطهت
در پ تو ب خي خصوصیات و را در ب داشت از ماابع اطتاحاا به طمت ديگ

رهاموم مينمايد تا

بتواند با شفظ اصول مذهب خويش به ب خي از نیازها مکلفین پاطخي در خور و شايسته دهد .به
نظ مي رطد همگام فتوا م وف می زا شی از نسحت به تح يم تاحاکو را در ذههن خهويش بهه
يادگار دارند آم فتوا ميتواند مصداق روشاي از ايهن بحهب باشهد چه ا کهه او در فتهاو پیشهین
خويش ب ش مت تاحاکو م تقهد نحهود بلکهه در آم ب ههه زمهاني خهات و محتاهي به نظه اجتههاد
خويشتن بااب ب خي مالشظات ب ش مت تاحاکو اب از عقیده نمهود تها بهدين ت تیهب بتوانهد از ه ر
عظیمي که ممکن بود در جام ه اي اني آم زمام ايجاد گ دد به نوعي اشت از نمايد .به نظ ميرطهد
4

خصايصي همچوم جاودانگي اشکام ش ي ت نه تاها مانع توجه به امور همچوم نیازهها جام هه
متحوع مجتهد و اقتضائات زماني و مکاني پی اموم او نميگ دد؛ بلکه کامال مؤيد اين م اا هستاد که
خداوند مت ال با لحاظ اين ام که ف ت عحب م تکب نميشود و ب شسب ل ف خويش ب اباا بش
نسحت به هدايت آنام با تمسک به ارطال رطت انزال کتب و تش يع شه ايع همهت گماشهته اطهت
ش ي تي را ت طیم نمي نمايد که تاب پاطخگويي ما قي و م قول به نیازها زمام را نداشته باشهد و
بدين ت تیب موجحات دين گ يز را ف اهم آورد و با هدف جاودانگي شه ي ت مغهاي باشهد .ايهن
مقاله با لحاظ نگ و پیش گفته در راطتا رفع دغدغهها علمي نگارندگام نسحت به خصوصیت
مزبور تدوين گشته و درصدد پاطخ بدين پ طش اطت کهه :اجتههاد در پ تهو نیازهها اجتمهاعي و
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

اقتضائات زمام و مکام در آرا و انديشه ها فقها امامیه چگونه اطت؟پ طشي که در مقهام پاطهخ
موقت بدام ميتوام گفت :اين نگ و نزد فقها امامیه در ادوار مختلف مورد مداقه واقع گ ديهده
و در همین راطتا ب خي از فتاوا ايشام نیز ب همین رويک د اطتوار اطت .در نهايت نیز اذعهام ايهن
نکته الزم مينمايد که ب رطيها صورت گ فته در اين نوشتار از ب رطي مفهوم اجتهاد آغاز شده

 . 4زراره از امام صادق(ع) روايت ک ده که شض ت در پاطخ طؤال وى در مورد شه ام و شهالل ف مهود« :شهالل محمهد
شاللٌ أبدا إلى يوم القيامة اليکوم غی ه و اليجىءب د» (کلیاي  4835ج.)95 :4
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هم اه ذک ب خي از نمونهها مورد پايام ميپذي د.

مقاله

و به واط آ تحیین رويک د فقها ب اجتهاد در پ تو نیازها اجتمهاعي و اقتضهائات زمهام و مکهام بهه

 )1اجتهاد
4

اجتهاد در لغت فارطي به م اا جهد ک دم کوشیدم و رأ

صواب جستن آمده اطت (م ین 4833

ج  )453 :4و در ادبیات ع ب از مصدر افت ال و از اصت جَهد و جُهد به م اا طاقهت و تهوام اطهت.
زبانشااطام ع ب اجتهاد را به کار گ فتن تمامي وطع و طاقت در انجام يک کار م اهي که دهانهد.
در همین راب ه در التحصیل من المحصول آمده اطت« :االجتهاد في اللغة اطتف اغ الوطع فهي الف هت»
(ارمو بيتا ج ) 45 :4اهت لغت در مفهوم اجتهاد همداطتاناد اما ب خي در مصداق آم اخهتالف نظه
دارند و ميگوياد :اجتهاد زماني مصداق پیدا ميکاد که مت لق خارجي داشته باشد بدين م اي که
واژه را به کار ميب د و ه گز به ا ب داشهتن طهاگي کوچهک از واژه اجتههاد اطهتفاده نمهيکااهد
(انصار و طاه  4831ج. )31 :4
به اجتهاد در اص الح از دو زاويه نگ يسته مىشود:
)1-1اجتهاد بهمعناى عام
فقیهام شی ه و اهتطات ب اى آم ت اريف مختلفى بیام ک دهاند :ب خى آم را بهکهارگی ى نهايهت
کوشش ب اى تحصیت ظن به شکم ش عى يا تحصیت شجت ب شکم ش عى يا ت یین وظیفهه عملهى
دانستهاند (خويي  4145ج  ) 45 :ب خى ديگ اجتهاد را تالشى علمهى و بها اطهلوب جههت اطهتاحاا و
اطتخ اج شجت ب وظايف ش عى م بوا به مو وعات و پديده هاى ف عهى از اصهول و قواعهد و
ماابع ش عى و عقلهى مهىداناهد (م هه  4851ج )451 :8ولهي کهارب د واژة اجتههاد در ملکهآ اطهتاحاا
شکم ش عى و توام ب اطتاحاا بسیار رايج اطت (آخوند خ اطاني بيتا )181 :وکلمهآ مجتههد بها همهین
نگ و ب فقیه اطالقمىشود؛ بااب اين مجتهد کسى اطت که واجد ملکآ اطتاحاا باشهد هه چاهد
بالف ت به اطتاحاا نپ دازد .از نظ صاشب قوانین کلمآ مجتهد به دو م اا به کار ميرود )4 :به م اا
عالم در مقابت مقلد و عامي که به اين م اا مجتهد به عالم اخحار هم گفته ميشود ) .به م اا

( س)

1. Ijtihad , independent reasoning

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني
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عالم اصولي که هم قدرت اجتهاد دارد و هم اطتاحاا اشکهام مهينمايهد؛ ايهن اصه الح در مقابهت
اخحار بوده و عالم اخحار را در ب نميگی

د (می زا قمي  41 1ج .)483 :

اجتهاد چه از نوع ملکه اطتاحاا و چه بهم ااى ف لیت آم از ماظ اصولیام به دو قسهم (اجتههاد
م لق و تجزّى در اجتهاد) تقسیم مىشود:4
الف)اجتهاد مطلق

اجتهاد م لق مقابت اجتهاد متجز و به م اا توانايي کامت اطتاحاا اشکام ش عي در تمهام ابهواب
فقه اطت .به مجتههد کهه دارا چاهین خصوصهیتي اطهت مجتههد م لهق مهيگوياهد .در کتهاب
كفایةاالصول آمده اطت« :ياقسم االجتهاد الي م لق و تجزّ فاالجتهاد الم لق هو مها يقتهدر بهه علهي
اطتاحاا االشکام الفعلية من امارة معتبرة أو أصت م تح عقال أو نقال في الموارد التي لهم يظفه فیهها

بها( » . . .آخوند خ اطاني بي تا.)9 5 :
ب)اجتهاد متجزی

ا جتهاد متجز

مقابت اجتهاد م لق بوده و به م اا توانايي اطتاحاا ب خي از اشکام ش عي در ب ضي

از ابواب فقه اطت .به مجتهد که دارا چاین خصوصیتي اطت مجتهد متجز ميگوياد

(بح ال لوم

. )481 :41 4

 )1-2اجتهاد بهمعناى خاص
اجتهاد به م اا خات که تاها در میام فقیهام اهتطات م ح اطت .اين اص الح مت ادف بها رأى
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

و عحارت از نوعى تش يع و ج ت قانوم از طوى فقیه در موارد فقدام نص بوده و مصداق روشن آم
قیاس اطت بلکه شاف

ى آم را همسام قیاس مىداند (شکیم .)839 :41 1

 )1-3ادوار اجتهاد
اجتهاد را با در نظ داشتن جايگاهي که دارد مهيتهوام بهه طهه دوره ماقسهم نمهود :عصه تشه يع
عص شضور امامام م صوم(علیهم السالم) و عص غیحت:
 .4اجتهاد از مااظ ديگ تقسیمات ديگ

همچوم :اجتهاد اطتصالشي اجتهاد بیاني اجتهاد قیاطي و . . . .نیز دارد.

اصالح طوم 4851/1/ 8

010
مقصود از عص تش يع زمام شیات پیغمح

و هاگام دريافت وشى اطهت .در ايهن عصه اشکهام

مقاله

 )1-3-1اجتهاد در عصر تشریع
(ت)

الهى به وطیله ق آم و طاّت بیام شده اطت .آيآ «لِیَتفقَّهوا فِى الدّينِ و لِیُاذِروا قَومَهُم» (توبهه )4 :به
جواز و وجود اجتهاد در اين عص داللت دارد ه چاد ب خى با اطتدالل به امکهام تحصهیت يقهین
به اشکام از ط يق وشى اجتهاد در اين عص

را جايز نمىداناد (آمد  4148ج.)115 :1

 )1-3-2عصرحضور امامان معصوم(عليهم السالم)

عصمت امامام(علیهم السالم)تح یّت از طاّت آنام را واجب مىکاد و ب اطاس اين اعتقاد فقه شهی ه
پويهها و غاههى اطههت .در ايههن عصه چاههامکههه در ب خههى از روايههات نیههز آمههده شههی یام بهها تشههويق
امامام(علیهم السالم) به اجتهاد صحی روى آوردند و امامام م صهوم(علهیهم السهالم) به اى شفهظ
بازداشتاد و ب شفظ کتابت و نقت صحی آم ت غیب ک

دند (ش عاملي  4141ج)14 : 5

 )1-3-3اجتهاد در عصر غيبت

در شديثى امامزمام(ع) م جع دطتیابى اهت دين به اشکام در عص غیحت را فقیهام مىداند .با توجّه
به اين بیام رهح ى فک ى و م ج یّت دياى در عص غیحت از امامام م صوم(علیهم السالم)به فقیهام
جامع ش ايط طپ ده شده اطت .در عص غیحت اجتههاد فه از و نشهیبهها و ت هوراتى را پشهت طه
گذاشته اطت:
الف) م شلآ جمعآورى و تاظیم اشاديب و تألیف کتابهاى فقهى بهصورت روايى بها شهذف
طاد؛کتابهايى نظی مقنع صدوق و مقنعه مفید و نهایه شیخ به همین شکت تألیف شد.
ب) م شلآ کمال اجتهاد و تدوين مستقتّ کتابهاى فقهى نظی مبسوط شیخ طوطى.
ج) رکود اجتهاد در فقه شی ه :در اين م شله اجتهاد شی ه از پويايى و ش کهت بهازايسهتاد و بها
اث پذي ى غالب فقیهام از آراى شیخ طوطى اجتهاد در عمت ت یت شد.
د) م شله ش کت و رشد مجدّد اجتهاد .
هـ) پیدايش اخحاريگ ى که انزواى اجتهاد محتاى ب اصول را طحب شد.

( س)

و) م شلآ اشیاى دوبارة اجتهاد و افول تفکّ اخحاريگ

(گ جي .)411-4 3 :4835

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني

مواريب فقهى و کالمى

من تأکید ب اجتهاد پی وام خود را از خلط آراى شخصى با اشاديهب
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به طور کلي امامیه قائت به انفتاح باب اجتهاد در ب اب انسداد آم بهوده و هسهت انفتهاح بهدين
اجتهاد ب ا دطتیابي به اشکام ش عي وجود دارد .باا به ايهن ديهدگاه

م اي که جواز به کارگی

مجتهد ميتواند شکم ه مسئله را از راه اجتهاد ب اطاس ادلآ م تح اطتاحاا نمايد و اين شکهم به
4

او و مقلدام و شجت اطت .و در مقابت آم انسداد باب اجتهاد وجود دارد که اهت طات و ب خي
از تادروها اخحار امامیه بدام اعتقاد داشته و بدين م اي اطت که :دطتیابي به اشکام شه عي از
8

ط يق اجتهاد مماوع اطت (بح ال لهوم  .)415 :41 1در کاهار ايهن قهول (مفتهوح بهودم بهاب اجتههاد)

 .4در مورد تاريخ طد باب اجتهاد نزد اهت طات نظ يات متفاوتي ارائه شده اطت اما بیشت علما م تقدند در اواخ
دورام شکومت عحاطیام (اواخ ق م چهارم هج

قم

) خلیفه عحاطي «القادر باهلل» از چهار نف از فقها مذاهب

چهارگانه خواطت ب طحق مذهب خود کتابي باگارند .ابو شسین قدور «م ابق مذهب ابوشایفه» ابو محمد عحد
الوهاب «م ابق مذهب مالک بن انس» ماورد «م ابق مذهب محمد بن ادريس شاف ي» و ابوالقاطم خ قي «م ابق
مذهب اشمد بن شاحت» رطالههايي نگاشتاد طپس «القادر باهلل» ف مام داد که م دم فقط طحق آم کتابها عمت نماياد.
(شکیم.)955 :41 1
 .اخحاريام گ وهي از فقیهام امامیه بودنهد کهه تاهها ماحهع فقهه و اطهتاحاا اشکهام شه عي را اخحهار و اشاديهب امامهام
شی ه ميدانستاد .اين گ وه که از ق م  44قم

به ب د ظهور ک دند بهکارگی

رووهها اجتههاد و دانهش اصهول

فقه را روا نميدانستاد .آنها در خصهوت مفتهوح بهودم بهاب اجتههاد گمهام مهيک دنهد کهه :اجتههاد موجهب مته و
شدم نصوت دياي و عااص خاصهه اخحهار و اشاديهب) مهيشهود .از آنجها کهه اخحهاريوم در اصهول و اجتههاد عااصه
مشت

ت مّق نداشتاد چاین پاداشتاد که به کارگی

اجتهاد و اصهول در شهااخت اشکهام طهحب مهيشهود تها عااصه

خاصه ماهیت خود را از دطت داده و تحديت به عااص مشت

شود در شالي که مجتهدام م تقد بودند بهه کهارگی

اجتهاد و اصول فقهي در اطتاحاا اشکام ش عي و مو وعات و شوادث واق ه همام بازگ داندم فه وع تهازه بهه اصهول
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

پايه اطت و ه گز از چارچوب عااص خاصه خارج نحوده و ه کدام م شلها در شااخت اشکام به شسهاب مهيآيهد و
دارا اهمیت ويژها اطت (جااتي شاه ود .)815-843 :4831
 . 8م تقدام به انفتاح و انسداد ه دو اتّفاق نظ دارند کهه در دوره رطهول خهدا(صهلى اهلل علیهه وآلهه)تها مهدتى ب هد از
رشلت آم شض ت باب اجتهاد مفتوح بود و علماى امّت به آطهانى مهيتوانسهتاد اجتههاد که ده و نظه خهود را اعهالم
دارند .اين مسأله به قدرى توط ه داشت که گاه دچار اف اا شده و اجتهاد در مقابت نصّ را جايز شم دند که از نظه مها
م دود اطت; زي ا با وجود نصّ ق آم يا طاّت پیغمح اک م(ت) جايى ب اى اجتهاد باقى نمىماند؛ زي ا آم وشى اطهت و
مخالفت با وشى جايز نیست .م شوم ش ف الدّين بهه مهوارد مت هددى از آم در کتهاب المراجعـا اشهاره که ده اطهت
(مکارم شی از  4831ج.)849 :4
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مقاله

نظ ياتي چوم اجتهاد پويا و نظ يآ االجتهاد و التجديد نیز بیش از پهیش مؤيهد ايهن م اها نهزد امامیهه

 )2مقتضيات زمان و مکان
)2-1مفهوم مقتضيات زمان و مکان
الف) مفهوم مقتضیا زمان :م اا لغو مقتضیات زمام اين اطت که زمام بهه طهور دائهم در شهال
گذشتن و آمدم اطت که در ه ق ها يک اقتضايي دارد .پس زمهام تقا هاها مختلفهي دارد.
در تو ی اص الشي مقتضیات زمام بايد گفت :وابستگي و ت لق بش به نیازها مهاد و م اهو
تغیی دائمي عوامت و مسائت رفع کاادة اين نیازها و کامتت و بهت شدم دائمهي آنهها کهه خهود نیهز
يک طلسله نیازها جديد به وجود مهيآورنهد طهحب مهيشهود کهه مقتضهیات محهیط اجتمهاع و
چاین مقتضیاتي نه بايد نح د ک د و نه ميتوام دربست تسلیم آنها شد؛ زي ا زمام هم امکام پیش و
و هم امکام انح اف دارد .در نتیجه با پیش و ها زمام بايد هماهاگ پیش رفهت و بها انح افهات
آم بايد محارزه ک

د (م هه

 4835ج ) 4 :4طهگونه تفسی از مقتضیات زمام ميتوام تصور ک د کهه

فقط يک تفسی آم صحی اطت:
 )4تح یت از مقتضا و تقا ا زمام؛ ي اي در اين زمام پديدههايي پیدا شده اطت و لذا اين ق م
تقا ا دارد و بايد خود را با اين تقا ا ت حیق داد .بااب اين تفسی م اا مقتضا زمام غلهط اطهت؛
زي ا طحق اين تفسی بايد ه چه در ه زمام پیدا شد تابع آم باشیم و چوم ب خي پديدهها در جههت
فساد بش يت اطت بااب اين هماهاگي با آنها درطت نیست.
) تقا ا م دم زمام؛ ي اي ذوق و طلیقآ م دم در زمامها مختلف تفاوت پیدا ميکاهد .باها
ب اين تفسی م اا مقتضا زمام غلط اطهت؛ زيه ا در بسهیار از مهوارد ذوق و پسهاد مه دم در
جهت باطت ق ار دارد.
 )8تغیی اشتیاجات واق ي در طول زمام؛ ي اي اشتیاج و نیاز که بش در ه زمهام دارد يهک
نوع تقا ا خاصي را طلب ميکاد .ازاين رو مقتضا زمام به م اا شاجتهها زمهام خواههد
بود .اين تفسی از مقتضا زمام با توجه به آنکه محور ف الیت بش «اشتیاج» اطت و نیازها اولهي

( س)

بش ثابت و شاجتها ثانو آم متغی اطت صحی

ميباشد.

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني

زندگي در ه عص و زماني تغیی کاد و انسام به ناچار خود را با مقتضیات جديهد ت حیهق دههد .بها
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ب) مفهوم مقتضیا مکان  :با توجه به ش ايط جغ افیهايي متفهاوت شهاکم به جوامهع اطهالمي
اطالم ب ا ه جام ها با توجّه به ش ايط ويژهاو اشکام خاصّي در نظ گ فته اطت بهه گونهها
که ممکن اطت شکمي در جام ه ا مفید و قابهت اجه ا و همهام شکهم در جام هآ ديگه بهه لحهاظ
ش ايط خات آم جام ه غی مفید بلکه مض باشد که شاکم و والیهام ماهاطق مختلهف اطهالمي بها
تشخیص مصلحت جام آ خود اشکام م بوا به آم را از میام قواعد و اشکام کلّهي اطهالمي تحیهین
مينماياد الحتّه اين اشکام نمي تواند با اشکام و قواعد کلّي اطالم در ت ارض باشد.
 )2-2جایگاه اجتهاد مبتني بر زمان و مکان در اندیشة فقها(مطالعه موردی)
پس از ت يف نسحتا مختص از اجتهاد به نظ ميرطد در اين مقام بايهد بهه کاکهاو به ا دطهتیابي
پاطخ به طؤال اصلي بحب در راطتا چگونگي اجتهاد در پ تو نیازها اجتماعي اقتضائات زمام
و مکام که در مواق ي نیز ممکن اطت به تغیی فتوا نیز ماج شهود پ داخهت و در ايهن خصهوت بها
توجه به رطالت اين م قومه به عقیده نگارندگام الزم اطهت بهه آرا فقهها امامیهه در ايهن مهورد
اشاره نمود و ب خي از آم ق ائتها را که ممکن اطت ب داشتهها شاصهت از ماهابع ارب هه فقهه را
دگ گوم طازند يا شداقت در مق ي نظ مجتهد را به طمتي ديگ م هوف نماياهد مهورد ب رطهي
ق ار داد الحته الزم به تو هی اطهت کهه :ايهن گهزاره در طهول تهاريخ تفکه اطهالمي بهه وفهور در
(ت)

دورهها مختلف شتي در دورة رطول اک م

شض ت علي م تضي و طاي ائمه اطهار هه علهیهم

صلوات اهلل هه وجود داشته اطت .ب ا مثال:
 .4سلمة بن اکوع از رطول اهلل(ت) نقت ک ده « :ه کس از شما ق باني که د نحايهد پهس از طهه
روز گوشتي از آم در مازلش باقي مانده باشد » .ولي طال ب د که شد گفتاد :ا رطول خهدا آيها
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

همچوم طال گذشته عمت کایم؟ شض ت ف مود« :بخوريد و بخورانید و ذخی ه کاید؛ زي ا آم طال
م دم در مشقت بودند ميخواطتم به ياريشام بشهتابید» (شهاطحي  4148ج . ) 85 :4همچاهین شضه ت
على(ع) در تو ی اين کالم رطول خدا(ت)« :غیّ وا الشیب وال تشحَّهوا بالیهود»؛ «ظواه و آثار پی ى
را تغیی دهید و خود را شحیه يهود نسازيد» ف مود« :إنّما قال(ت) :ذلک و الدّين قتٌّ فأمّها انم و قهد
اتسع ن اقه و
دين اند

ب بج انه فام ؤٌ و ما اختار» رطول خدا(ت) اين م لب را هاگامى ف مودند که اههت

بودند؛ اما اياک که دين گست و پیدا ک ده و اطتق ار يافته اطت هه کهس بهه اختیهار

 Local law . 4نسحتا م تحط با اين مو وع اطت.
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مقاله

خود مىباشد (نهجالحالغه :شکمت  .)45ماظور امام از اين طخن اين اطت که عاوام تشحّه بهه يههود بهه
مسلمانام کم باشد و مسلمانى محاطن خود را خضاب نکاد خود را شحیه يهوديام که ده و عملهش
تقويت آنام محسوب مىشود .اما پس از گست و اطالم در ط اط زمین و در اقلیهت قه ار گه فتن
يهوديام خضاب نک دم باعب تشحّه به يهوديام نمىشهود (طهححاني  .)93 :4831در عههد صهحابه نیهز
اجتهاد در پ تو مسائت پیش گفته ديده ميشود ب ا مثال اگ به اصحاب پیامح و خلفا نگاه کاهیم
آنام را بارزت ين م دم در بهکارگی
تغیی

فتوا» مييابیم (امامي و ناص

قاعدة «اجتهاد متااطب با تغیی موجحات آم و در مهواق ي نیهز

مقدم  )95 :4858و در اين باره مثالها ف اواني وجهود دارد کهه بهه

يک مورد اشاره ميکایم :اشمد و طح اني روايت ک دهاطت که :کساني از اههت شهام بهه نهزد عمه
آمدند و گفتاد :ما صاشب اموالي همچوم اطب و ب ده شدهايم و دوطهت داريهم بها دادم زکهات
کار نک دهاند تا من آم را انجام دهم .طپس و با اصحاب پیامح خدا(ت) مشورت نمود که در
میام آنام علي(ع) ف مود :کار خوبي اطت؛ به ش ا آنکهه بهه جزيهها (مالیهاتي) همیشهگي تحهديت
نگ دد

که پس از تو از اهت شام دريافت شود ( ق

او  41 5ج.) 81 :4

اما با توجه به اياکه رطالت نگارندگام در تدوين ايهن مقالهه توجهه بهه نظه ات فقهها مهذهب
4

امامیه اطت نظ ات ب خي از آنام اعم از گذشتگام و متأخ ام بدين ش ح اطت:

 . 4بسیارى از عالمام ب جستآ اهت طات نیز به اين شقیقت اشاره ک دهاند از جمله:
 )4ابن قیم جوزيه (متوفّاى  594ه)« :وى در کتابش فصلى باز ک ده تحت عاوام «تغیی فتوا ب شسب تغیی زمام مکهام
اموال انگیزهها و ماافع» و در ذيت آم مىگويد « :ه مسألهاى که از عدالت رشمت مصلحت و شکمت خهارج شهود
و و رنگ ظلم نقمت فساد و بیهودگى به خود بگی د جزو ش ي ت نیست»( .ابن قیم جوزيه  41 4ج.)41 :8
) ابو اطحق شاطحى (متوفاى  551ه) او در کتاب الموافقا گفته اطت« :مسأله دهم :از دطتورهاى ش ع درمىيابیم کهه
شارع مصال بادگام را در نظ گ فته اطت و اشکام ب مدار مصلحت آنام مىچ خد .از اين رو مالشظه مىکایم کهه
يک چیز در زمانى که مصلحت داشته جايز شده و در زمام ديگ ى که مصلحتش را از دطت داده مماهوع شهده اطهت
(شاطحي  4148ج .)819 :
 )8عالمه محمد امین افادى مشهور به «ابن عابدين» مؤلف کتاب مجموعه رسائل چاین مىنويسد« :مسائت فقهى يا به

( س)

واط ه نص ص ي ثابت مىشود و يا به واط آ نوعى اجتهاد .بسیارى اوقات آنچه مجتهد بیام مىکاد م ابق ع ف
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011
پژوهشنامة متين

 .1عالمه حلى:

عالمه شلى در بحب تجويز نسخ گفته اطت« :اشکام ش عى تهابع مصهال اطهت و مصهال بها تغییه
زمام و تفاوت مکلفین تغیی مييابد؛ بااب اين ممکن اطت شکمى خهات به اى گ وههى در زمهانى
مصلحت داشته باشد و در نتیجه به انجام آم ام شده باشاد و ب اى گ وهى و در زمانى ديگ مفسده
داشته باشد

در نتیجه از انجام آم نهى شوند (عالمه شلي .)458 :41 5

 .2شهيد اوّل محمد بن مکى عاملى:

تغیی اشکام به طحب تغیی عادات اجتماعى م دم جايز اطت .چاام کهه در پهولههاى رايهج و اوزام
متداول و نفقآ همس و نزديکام چاین اطت .چوم در اينموارد اشکام تابع عادت و شیوة زنهدگى
م دم در ه زمام اطت .اختالف زم با شوه در مورد گ فتن مه يهه پهس از نزديکهى از ايهن قحیهت
اطت؛ زي ا طحق روايتى که وارد شده طخن زوج مقدم اطت و عادت گذشتگام هم اين گونه بوده
که قحت از نزديکهى مه يهه را پ داخهت مهىک دنهد .از همهین قحیهت اطهت چاانچهه شهوه پهیش از
نزديکى چیزى به زم بدهد مادامى که به مه يه نحهودم آم اشهاره نکه ده باشهد مه يهه محسهوب
مىشود؛ زي ا عاد ت اجتماعى م دم در آم زمام چاین بوده که مه يه را پیش از نزديکهى پ داخهت
مىک ده اند؛ اما ام وزه بايستى طخن زم مقدم شود و آنچهه را داده اطهت جهزو مه المثهت شسهاب
گ

دد (شهید اول  4141ج.)49 :4

زمام خويش اطت به طورى که اگ ع ف جديدى پیدا شود ب خالف آنچه پیش از اين گفته طخن خواهد گفت
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

(ابن عابدين  41 1ج .)4 8 :
 )1اشمد مص فى زرقاء در کتاب المدخل الفقهى العام مىگويد« :اشکام شه عیهاى کهه بها تغییه مو وعاتشهام در اثه
گذشت زمام تغیی مىکااد محدأ واشدى دارند و تغیی اشکام چیهزى جهز دگ گهونى وطهايت و شهیوهههاى رطهیدم بهه
هدف شارع نیست .چوم اين وطايت و شیوهها غالحا در ش ع م ین نشده اطت تا در ه زمانى آنچهه نتیجهآ بهته ى دارد و
به نحو م لوبت ى مشکالت را شت مىکاد ب گزيده شود (زرقا  4184ج .)5 1 :
 .4دکت وهحه زشیلى در کتاب اصول الفقه االسالمى خالصهاى از آنچه زرقا گفته تحت عاوام «تغیی اشکام بهه واطه ه
تغیی زمام» آورده اطت« :گاهى به طحب دگ گوم شدم ع ف يا مصال م دم يا م اعهات ه ورت يها فسهاد اخهالق
م دم يا
.)4441

ف وجدام دياى يا تحول زمام و نظم و ت تیب جديد اشکام ش عى نیز تغیی مىکاهد» (زشیلهي  41 3ج :
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هیچ شکمى کلیت ندارد؛ زي ا روشن اطهت کهه اشکهام بهه اعتحهار خصوصهیات او هاع اشهوال

مقاله

 .1مقدس اردبیلى:

زمامها مکامها و اشخات مختلف تغیی مىکااد و امتیاز عالمام و فقیهام از غی آنها بهه واطه آ
اطتخ اج همین اختالفات و ان حاق آم ب مصاديقى اطت که از ش ع مقدس گ

فته مىشهود (مقهدس

اردبیلي  41 1ج.)181 :8

 .4صاحب جواهر:

ايشام در مسألآ ف وو کاالى موزوم به وطیلآ پیمانه و ب عکس گفته اطت :قوىت ين قول اين
اطت که ع ف عمومى را در اين مسأله در نظ بگی يم و ع ف هم با اختالف زمهام و مکهام تغییه
مىکاد (نجفي  4839ج.)859 : 8

وى در مسألآ مانت کاالى مثلى و قیمى گفته اطت :آيها خه وج کهاال از ارزو خهود -مثلها اگه
غاصحى آب کاار طاشت را غصب کاد و آم را در بیابام از بین بح د و يا غاصحى در زمسهتام يخهى
را غصب کاد و آم را در تابستام از بین بح د -از مصاديق ت ذّر مثت محسوب مىشهود يها نهه؟ قهول
اقوى بلکه مت ین اين اطت که از مصاديق ت ذر مثت محسوب مىشود و ب ضى فقیهام اين قول را به
اصحاب و ديگ ام نسحت دادهاند و از کتاب تذكرة و ایضاح و دروس نقت شده که تص ي ک دهاند
امن بايد قیمت مثت مال تلف شده در آم بیابام را بپ دازد .اين اشتمال نیز وجود دارد که محاها در
قیمتگذارى آخ

ين مکام يا زمانى باشد که مثت از مالیت خارج شده اطت (انصار .)441 :4145

 .6شيخ محمد حسين كاشف الغطاء:
ايشام در تحریرلمجلّه و در ذيت مادة  85که در آم آمهده اطهت :تغییه اشکهام بهه واطه آ تغییه
زمام م دود نیست اين گونه آورده اطت :پیشت گفتیم که يکى از اصول مذهب امامیه ايهن اطهت
که اشکام تغیی نمىکااد مگ با تغیی مو وعاتشام و تغیی مو وعات هم يا به واط آ زمام انجام
مىپذي د يا به واط

آ مکام و اشخات (آل کاشف الغ اء  41 1ج.)81 :4

 . 7عالمه طباطبایي:

( س)

«اطالم دو گونه اشکام دارد :الف)اشکام ثابت؛ ب) اشکام متغی .

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني

 .5شيخ انصاری:
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اشکام ثابت  :قوانیاي هستاد که شافظ ماافع شیاتي بش يت ميباشهاد ماناهد :قواعهد م بهوا بهه
اصول زندگي انساني که همیشه به اج ا آنها نیازماديم.
اشکام متغی  :قواعد که جاحه موقتي يا محلي يا جاحه ديگ

از اختصهات داشهته و محتاهي به

شیوه زندگي اف اد مختلف اطت  .و اين اصت اطت که اطالم به اشتیاجات قابت تغیی و تحديت م دم
در ه عص و زمام و در ه ما

قه و مکاني پاطخگو ميباشد (عالمه طحاطحايي بي تا.) 1 :

 .8امام خميني:

هدف علم و آگاهي به نکتههاطت که در انتخاب مسی با بصهی ت ش کهت
کااد و خ ها و گذرها و کمیاگاهها را بهته بشااطهاد .امها در مهورد دروس
تحصیت و تحقیق شوزهها اياجانب م تقد بهه فقهه طهاتي و اجتههاد جهواه
هستم و تخلف از آم را جايز نميدانم .اجتهاد به همام طحک صهحی اطهت
ولي اين بدام م اا نیست که فقه اطالم پويا نیسهت زمهام و مکهام دو عاصه
ت یین کااده در اجتهادند .مسئلها که در قديم دارا شکمي بوده اطهت بهه
ظاه همام مسئله در روابط شاکم ب طیاطت و اجتماع و اقتصهاد يهک نظهام
ممکن اطت شکم جديد پیدا کاد بدام م اا که بها شهااخت دقیهق روابهط
اقتصاد و اجتماعي و طیاطي همام مو وع اول کهه از نظه ظهاه بها قهديم
ف قي نک ده اطت واق ا مو وع جديد شده اطت که قه ا شکم جديهد
ميطلحد (امام خمیاي  4839ج .) 35 : 4
 .9سيد علي خامنهای:
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

«اين قانوم تحول اجتهاد به تحول زمام و مکام «باب يفت ماه الف باب» در اطت که ههزار در از
آم گشوده ميشود» (جااتي شاه ود .)3 :4838

 .11فاضل لنکراني:

م اد از زمام و مکام ش ايط و خصوصیات و ارتحاطات جديدى اطت که در اث م ور زمام و تغیی

مکامها ب اف اد و جام ه شاکم مىشود .همچاین م اد ب داشتها مختلفى اطهت کهه فقیهه در اثه
ارتحاا با علوم جديد بش ى از ادله و ماابع فقهى درمىيابد .آنچه مقوّم اين مو وع اطت و به مازلآ
فصت ممیزى از طاي عااوين م تحط به علم فقه بهشمار مىرود آم اطت که تغیی شه ايط موجهود
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يکديگ و اختالف ب داشت و فهم جديد مستاد به محانى فقهى اقتضا مىکاد بلکه طحب مهىشهود

مقاله

در يک جام ه يا يک مجموعآ کوچک و به وجود آمدم خصوصیات جديد در اث ارتحاا اف اد بها
که شکم جديد و فتواى نوياى را صادر کاد (فا ت لاک اني بي تا.)9 :

 .11سيد محمد موسوی بجنوردی:

« نحوة قانونگذار در اطالم و همآ جوامع عقاليي به نحو قضیآ شقیقیه اطهت مگه در ب خهي
جاها بايد قانونگذار نظ

خاصي داشته باشد که به نحو قضیآ خارجیه عمهت کاهد» (موطهو بجاهورد

.)41 :4831

 .12عليرضا فيض:

و رطم و دأب و ديدم و ع ف و طات ه جام ه در ه دوره و ه جا بايد مورد عاايت خات فقیه
باشد تا در پ تو اين بستگي با جام ه فتاو او راهگشا گ دد و شالل مشکالت ف اواني که پی امهوم
جام ه را ف ا گ فته اطت»

4

(فیض .)8 :4854

شال آنچه از ت ابی فوق ب ميآيد قید عااص  :نیازها اجتمهاعي زمهام و مکهام اطهت کهه در
اجتهاد مؤث اطت چه اياکه ف د اين قید را عه ف باامهد يها بهه همهام عاهاوين پهیش گفتهه آم را
ب شمارد ص فا صورت آم را تغیی داده اطت؛ زي ا بایام کالم همام بوده با اعمال مداقها انهد
در نظ ات مزبور دطت يافتاي خواهد بود در اين خصوت به نظ ميرطد رفع چاد شحهه اشتمهالي
به ش ح زي الزم مينمايد:
 .4عاص زمام و مکام در اجتهاد با شکم اولي و ثانو دو مقولآ کامال متفاوتاد خل ي که به

. 4ناظم االطالم مينويسد «:نگارنده روز که شیخ فضت اهلل نور در خانه طید طحاطحايي بود در مجلس طید من
مذاک ه گفت  :مال طیصد طال قحت به کار ام وز نميآيد .شیخ نور در جواب گفت:خیلي دور رفتي بلکه مال
طي طال قحت به درد ام وز نمي خورد مال ام وز بايد عالم به مقتضیات وقت باشد بلکه بايد مااطحات دول را نیز

( س)

بداند» (ک ماني  4831ج.) 91 :8
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نظ ميرطد در ب خي از نوشتارها پی اموم اين مو وع قابت مشاهده اطت.
 .ق آم و طات داللت دارند که ش ي ت اطالمى خاتم شه ايع و شه ي تى جهاودانى و رطهول
(ت)

خدا

پیامح خاتم و کتاب او آخ ين کتاب آطمانى اطت .باهاب اين شهالل آم تها هاگهام قیامهت

شالل و ش ام آم ش ام خواهد بود .ب اين اطاس نحايد میام جاودانگى ش ي ت اطالمى و تأثی زمام
و مکام ب اطتاحاا اشکام ش عى ماافاتى وجود داشته باشد .اشمد مصه فى زرقها از علمها اههت
تسان به درطتي در اين مورد مىگويد« :فقیهام مذاهب مختلف اطهالمى م تقدنهد اشکهامى کهه بها
تغیی زمام مکام و اخالقیات م دم تغیی مىکااد تاها اشکامى هستاد که مجتهدين ب محااى قیاس
يا تشخیص مصلحت مق ر داشتهاند و ماظور از قاعدة «تغیی اشکام بهه تغییه زمهام» همهین اشکهام
اطت .ولى اشکام بایادياى که ش ي ت اطهالمى بها اوامه و نهواهى تصه ي شهده جههت تأطهیس و
تحکیم همامها آمده اطت با تغیی زمام عوض نمىشوند؛ ماناد ش مت امورى که بهه طهور م لهق
ش اماد؛ وجوب ر ايت ط فین در عقود و . . .بلکه اين گونه اشکام اصولى هسهتاد کهه شه ي ت
آنها را ب اى اصالح زمانه و نستها ق ار داده اطت .الحته بديهى اطت که ابزارهاى تحقق اين اشکام
و شیوههاى عملى طاختن آنها به تدريج و به م ور زمام تغیی مىکاد (زرقا  4184ج .)5 1 :
اطالم پژوه ديگ

نیز در اين خصوت به شکت م لوبي به ش ح زي اطتدالل نموده اطت« :در

اطالم يک اصت اجتماعي هسهت بهه ايهن صهورت« :و اعهدوا لههم مااطهت تم مهن قهوه»؛ ي اهي ا
مسلمانام تا آخ ين شد امکام در ب اب دشمن نی و تهیه کاید .از ط ف ديگ در طات پیغمح يهک
طلسله دطتورها رطیده اطت که در فقه به نام «طحق و رمايه» م وف اطت .دطتور رطیده اطت کهه
خود و ف زندانتام تا شد مهارت کامت فاوم اطبطوار و تی انداز را ياد بگی يد .اطبدوانهي و
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

تی انداز جزء فاوم نظامي آم عص بوده اطت .بسیار وا

اطت که ريشه و اصت قهانوم «طهحق و

رمايه» اصت «و اعدوا لهم مااطت تم من قوه» اطت؛ ي اهي تیه و شمشهی و نیهزه و کمهام و قهاط و
 . 4در مقالآ «تغیی فتوا و زمیاهها آم در فقه اهت طات» نگارندگام در باب تغیی در اشواالت اهت عص تغیی در
تواناييها و امکانات م دم محاشثي را انشاء نمودهاند که بیشت از آنها اشکام ثانو ب ميآيد تا تغیی فتوا ب شسب
عااص متغی در اجتهاد چ ا که در صفحآ  11مقاله فوق گفته شده« :پیامح اک م(ت) رعايت شال صحابه را ميف مود و
در مورد

فا تخفیفهايي در نظ ميگ فت که در مورد قدرتمادام روا نميداشت »...در من در مقالآ مزبور

عااوياي درج گ ديده که به نظ مي رطد جدا از عاوام اقتضائات زمام و مکام قابت تحلیت ميباشاد (ر : .امامي و
ناص

مقدم .)11 :4858
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اطت که مسلمانام در ه عص و زماني بايد تا آخ ين شد امکام از لحاظ قوا نظامي و دفاعي در

مقاله

اطب از نظ اطالم اصالت ندارد؛ آنچه اصالت دارد نی وماد بهودم اطهت آنچهه اصهالت دارد ايهن
ب اب دشمن نی وماد باشاد .لزوم مهارت در تی انداز و اطب دواني جامها اطت که بهه تهن لهزوم
نی وماد پوشانیده شده اطت و به عحارت ديگ شکت اج ايي آم اطت .لزوم نی وماهد در مقابهت
دشمن قانوم ثابتي اطت که از اشتیاج ثابت و دائمي ط چشهمه گ فتهه اطهت .امها لهزوم مههارت در
تی انداز و اطب دواني مظه يک اشتیاج موقت و متغیه اطهت و بهه تااطهب عصه و زمهام تغییه
مي کاد و با تغیی ش ايط تمدم چیزها ديگ از قحیت تهیهه طهالحهها گه م امه وز و مههارت و
تخصص در به کار ب دم آنها جا آنها را ميگی

د» (م ه

 4835ج.)445 :45

 )2-3نمونهای چند از فتاوی مرتبط
شال با توجه به ت اريف فوق و در نظ داشتن اين ام که تحوالت و تغییه ات اجتمهاعي همهه در
بست زمام و مکام خاصي صورت ميپذي ند به چاد نمونه مورد از فتاو م اص اشاره مينمايیم
که در آنها لزوم در نظ داشتن نیازها اجتماعي و اقتضائات زمام و مکام به روشاي نمايام اطت:
 )2-3-1تغيير جنسيت
8

ج اشي تغیی جاسیت( .که به طهور خالصهه SRSگفتهه مهيشهود) عمهت ج اشهي اطهت کهه
پزشکام ب ا تغیی جاسیت فیزيکي اف اد داوطلب انجام ميدهاد به عاوام نمونه اف اد کهه تغییه

 . 4م موال تحول اجتماعي را مجموعها از تغیی ات ميداناد که در طول يک دوره طوالني طي يک يا شايد چاد
نست در يک جام ه رخ ميدهد.
 .ت یی اجتماعي ب عکس عحارت اطت از پديدهها قابت رؤ يت و ب رطي در مدت زماني کوتاه به صورتي که ه
شخص م مول ي نیز در طول زندگي خود يا در طول دورة کوتاهي از زندگیش ميتواند يک تغیی «شخصا ت قیب
نمايد نتیجآ ق ياو را بحیاد يا نتیجآ موقتي آم را دريابد .عالوه ب اين تغیی اجتماعي در محدوده يک
محیط جغ افیايي و اجتماعي م یاي صورت مي پذي د و در اين مورد تفاوتش با تحول اجتماعي در اين اطت که آم را
ميتوام در چهار چوب يک محدودة جغ افیايي يا در کادر اجتماعي – ف هاگي خیلي محدودت

مورد م ال ه ق ار

داد.

( س)

3 .Sex reassignment surgery
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جاسیت م د به زم ميدهاد اندام تااطلي زنانه مثت مهحت و ف ج را به دطت ميآورند .تغیی جاسیت
دارا اقسام گوناگوم اطت .شداقت دو گ وه خواهام تغیی جاسیت هستاد که از اين ق ار اطت:
الف) تغيير جنسيت در دو جنسيها

1

اين اف اد دارا آلت تااطلي از ه دو جاس هستاد .از اين رو دارا اختالل هويت جاسي يا ابهام
یف يا کوچهک و يها

در جاسیت هستاد .در ج اشي تغیی جاسیت يکي از دو آلت تااطلي که

غی مااطب تشخیص داده شود شذف و آلت ديگ تقويت و جايگزين مهيشهود .ايهن نهوع تغییه
جاسیت از گذشته تاکاوم وجود داشته و اطاطا ب ا آم هیچ مخالفي وجود ندارد؛ چ ا که بیمار
آنام مح ز و ثابت اطت شتي شقوقدانام اهت تسان و کلیسا مسی که با تغیی جاسهیت مخهالف
هستاد با تغیی جاسیت گ وه دوجاسيها مخالفتي ندارند و در واقع تغیی جاسیت به عاوام م الجه
و درمام و خ وج دوجاسيها از بالتکلیفي جاسي اطت.
ب) تغيير جنسيت در تراجنسيتيها (ترانس سکشوال ،خنثای رواني)

2

ب خي بیمارام روشي خود را مت لق به جاس مخالف ميداناد .ام وزه ما با ب خي بیمارام روشهي و
رواني رو به رو هستیم که از نظ فیزيکي هیچ گونه اختالل جاسیتي ندارند ولي شا

به پهذي و

جاسیت ف لي خويش نیستاد .به عحارت ديگ اين گ وه بیمارام رواني م داني هستاد کهه خهود را
زم ميداناد يا زناني هستاد که خود را م د ميداناد .اين بیمار تق يحها در بیشهت کشهورها دنیها
مشاهده شده اطت و مخصوت جغ افیا خاصي نیسهت .گهاه ايهن بیمهارام بهه خودکشهي دطهت
ميزناد به گفتآ عدها از روامشااطام ب ا ب خهي از ايهن بیمهارام ههیچ راه درمهاني جهز تغییه
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

جاسیت وجود ندارد .تغیی جاسیت در بیمهارام ت اجاسهیتي مهورد اخهتالف شهديد صهاشب نظه ام
اطت.
اولین تغیی جاسیت در اي ام در طال  4581میالد اتفاق افتاد .الحته اين تغیی جاسیت در مهورد
يک جوام ت انس طکشوال بود که از نظ جسمي کامال م د بود ولي از نظ روشي و رواني خهود
را زم ميدانست و با اص ار و ر ايت ف اوام خواهام تغیی جاسیت بهود .قحهت از ايهن تهاريخ تغییه
جاسیت دو جاسيها کم و بیش وجود داشت ولي تغیی جاسیت يک ف د که از نظه ظاه طهالم
1 .Hermaphrodite
2.Transsexual

اصالح طوم 4851/1/ 8

001

4

ملموطي متأث از نظ امام خمیاي در اين خصوت اطت؛ زي ا ايشام در اين مورد م قهوم داشهتهانهد:

مقاله

بود چیز عجیب و جديد محسوب ميشد .تغییه جاسهیت در روزگهار کاهوني ايه ام بهه شهکت
«ظاه آم اطت که تغیی جاسیت م د به زم يا زم به م د و نیز تغیی جاسیت خاثي (يها دوجاسهي)
به يکي از دو جاس م د يا زم ش

ام نیست( » .امام خمیاي  4855ج 4و  55 :م )4

در اين راب ه بايد گفهت ب هد از انقهالب اطهالمي ايه ام و در طهال  4531م شخصهي بهه نهام
ف يدوم  8که گ فتار بیمار ت اجاسیتي بود نزد امام خمیاي رفته و بیمار رواني و روشي خويش
را ب ا ايشام تو ی داد و خواهام دريافت مجهوز به ا تغییه جاسهیت شهد .ايشهام در فتهوا
خويش ب ا و چاین نوشت « :تغیی جاسیت با تجويز طحیب مورد اعتماد اشکال ش عي ندارد .ام
شاء اهلل در امام بوده باشید و کساني که شما ذک ک دهايد امید اطت م اعات شهال شهما را بکااهد»
ظواه آم ماابع به ماع اين ف ت نظ مي داد چ ا که از ظواه مصادر اطتاحاا ماع اين عمت بیشهت بهه
نظ ميآمد تا اباشه آم کما اياکه ف آياد اخذ اين فتوا از ط ف ف د مذکور از امهام نهه تاهها آطهام
نحود بلکه گاه با ب خوردها تاد تحقی ها و در مورد نیز اخه اج از محهت کهار همه اه بهود .ولهي
ف يدوم به اطتااد اين فتوا تغیی جاسیت داد و به يک زم تحهديت شهد و نهام «مه يم» را به ا خهود
ب گزيد.
ب د از امام خمیاي مقام م ظم رهح

نیز به جواز تغیی جاسیت فتوا داد ،1عالوه ب اين شهدود

ده تن از مجتهدا م و فقیهام شی ه به جواز تغیی جاسیت م تقد شده اند که نام ب خي از آنام از اين

. 4اولین تغیی جاسیت در انگلستام در فاصله طالها  451 -4513میالد اتفاق افتاد که دخت

به نام لورا ديلوم

تغیی جاسیت داد و پس شد و نام مايکت ديلوم را ب ا خود انتخاب ک د .طابقه تغیی جاسیت در آم يکا نیز به عاوام
يک مو وع پزشکي به طال  459میالد باز ميگ دد و نخستین تغیی جاسیت در کشور مص در طال  453میالد
اتفاق افتاد که جوام نوزده طالها به نام عحداهلل تغیی جاسیت داد و نام طالي را ب ا خود انتخاب ک د.
.اولین کسي که محاشهب فقههي و شقهوقي را م ه ح که د امهام خمیاهي اطهت کهه در طهال  4818شمسهي در کتهاب
تحریرالوسیله محاشب جديد از جمله تغیی جاسیت را در بخش مسائت مستحدثه م ح ک ده اطت.
. 8او پس از تغیی جاسیت نام خود را به م يم خاتوم پور ملک آرا تغیی داد.
. 1عمت ج اشي مذکور(تغیی جاسیت) ب ا کشف و آشکار ک دم واق یت جاسي آنام اشکال ندارد به ش طي که

( س)

اين کار مستلزم ف ت ش ام و ت تب مفسدها نحاشد (خاماها .)51 :4854

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني

اين فتوا بسیار جسورانه صادر گ ديد چوم عمال ممکن بهود مجتههد ظهاه بهین صه فا بها لحهاظ
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ق ار اطت :طید علي طیستاني؛ ناص مکارم شی از ؛ محمد فا ت لاک انهي(ره)؛ شسهیا لي ماتظه

؛

محمد اب اهیم جااتي؛ يوطف صان ي؛ عحدالک يم موطو اردبیلي؛ ل ف اهلل صهافي گلپايگهاني .بهه
اعتقاد اين عده از فقیهام شی ه تغیی جاسیت تغیی در خلقت خدا نیسهت و اطاطها ههیچ دلیلهي به
ش مت اين عمت ج اشي وجود ندارد .به عحارت ديگ با توجهه بهه ادلهآ چهارگانهه شه عي؛ ي اهي
«ق آم ک يم روايات اطالمي اجماع و عقت» دلیلي ب ا ش مت تغیی جاسیت وجود ندارد.
 )2-3-2عقد بيمه

بیمه نوعى ت هّد و پیمام میام دو شخص شقیقى يا شقوقى اطهت کهه بهه موجهب آم يهک طه ف
مت هّد مىگ دد در ازاى پ داخت محلغى از طوى ط ف ديگه در صهورت وقهوع يها به وز شادثهه
خسارت وارده به او يها بخشهى از آم را جحه ام نمايهد (هاشهمي شهاه ود  4854ج  ) 48 :بیمهه انهواع
مختلف دارد؛ ماناد بیمه عم بیمه بهداشت و درمام بیمه شهوادث بیمهه بیکهارى و بیمهه شهخص
ثالب و . . .که در اشکهام تفهاوتى میهام انهواع بیمهه نیسهت (امهام خمیاهي  4855ج 4و  )555-553 :نههاد
شقوقي بیمه ماشأ اروپايي دارد و به مفهوم رايج در فقه اطالمي پیشیاها ندارد ه چاهد ب خهي
از ق ارداد ها خات در نظام شقوقي اطالم ماناد شق عُم

ش ا مانت نفقآ مادام ال م ب ا

همس و مام ج ي ه شحاهتي صور با اين نههاد شقهوقي دارنهد (امهین  4811ج ) 8 :4در طهالهها
اخی پیش فت صا ت گست و ط مايهگذار در بخشهها مختلهف وابسهتگي نظهام تجهارت و
اقتصاد به بیمه و تأثی آم در زندگي بش طحب شد که فقها مسهلمام بهه ب رطهي جهدّ ايهن نههاد
شقوقي و تحلیت فقهي آم بپ دازند (مشايخي  4815ج )14 :4فقیهام مسلمام در نیمآ اول قه م طهیزدهم
با اين نهاد شقوقي که در زبامها فارطي و اردو «بیمه» و در ع بهي «تهأمین» يها «طهیکورتا» نامیهده
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

مي شود آشاا شدند و آم را در نظام شقوقي اطالم تجزيه و تحلیت فقهي ک دند .ظهاه ا اولهین فقیهه
مسلمام که دربارة عدم مش وعیت بیمآ دريايي نظ داده ابهن عابهدين فقیهه م ه وف شافهي اطهت.
امپ اتور عثماني نیز نخستین کشور مسلمام بود که در  4 31به و ع قانوم بیمه اقدام ک د کهه بها
مخالفت فقها شافي روب و شد .از میام فقها شی ي اشتمهاال طهید محمهدکاظم طحاطحهايي يهزد
(متوفي 4885ه .ق) اولین بار درباره بیمه اظهار نظ ک ده و پس از او در اواخ ق م چهاردهم شیخ
شسین شلّي به تفصیت و با عاواني مستقت به ب رطي آم پ داخته اطهت (ع فهاني  4854ج .)89 :4فقهها
مسلمام بیمه ها اجتماعي و ت اوني را به اطتااد وجود ت هاوم و عهدم کسهب رِبه

م لقها مشه وع
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مخالفام عقد بیمه به شکت رايج و ام وز که قلیت آنها از فقها شی ه و اکث يتشام از فقها اههت

مقاله

ميداناد و دربارة بیمهها خصوصي به طه دطته موافق مخالف و قائالم به تفصیت تقسیم ميشوند.
طات بودهاند در گذشته و بدوم در نظ داشتن اين ام که اهمیت عقد بیمه به شهکت رايهج آم بهه
چه اندازه اطت با آم مخالفت مي ورزيدند آنام به داليت زي اطتااد نمودهاند:
 .4ب خي م تقدند که عقود ش عي م ین و محصورند و ق ارداد بیمه ب هیچيک از آنهها ما حهق
نیست (شسیاي شی از

 414ج .)851 :413

.ب خي ديگ عدم مش وعیت بیمه را به دلیت اي اداتي ميداناد که در اين ق ارداد وجود دارد و
مورد نهي شارع اطت .مهمت ين ايهن اشهکاالت چاهین اطهت :الهف) بیمهه عقهد غه ر اطهت و
مشمول روايت«نهي الاحي عن بیع الغ ر» اطت؛ ب) بیمه نوعي قمار و کسب ماف ت اشتمالي اطهت؛
ج) عقد بیمه نوعي بیع م دوم اطت زي ا محیع ي اي پ داخت خسارت در هاگام عقد وجود ندارد
ط فین از ش ايط صحت عقد اطت و از آنجا که زمام ورود خسارت و میزام اقساطي که بیمهگزار
ميپ دازد م لوم نیست مو وع ت هد مجهول و در نتیجه بیمه باطهت اطهت؛ ههه) بیمهه عمه قضها و
قدر الهي اطت زي ا م گ و شیهات بهه دطهت خداونهد اطهت و کسهي نمهي توانهد آم را تضهمین
کاد (می زا قمي بيتا ج 15 :4؛ شسیاي شی از

 414ج. )851 :413

اگ به زمام زيست فقها مذکور باگ يم يا زمام تألیف آثار اشاره شهده آنهام را مهورد مداقهه
ق ار دهیم به اين نتیجه خواهیم رطید که اهمیت بیمه و میزام تأثی گذار آم بها لحهاظ نقشهي کهه
تحوالت اجتماعي جام ه متحوعشام در پ تو زمام و مکام ميتوانست نسهحت بهه ب داشهت از ماهابع
اطتاحاا بگذارد ب ا آنام به شکت ملموس و دطت يافتاي نحوده اطت .اما رفتهه رفتهه ايهن انديشهه
محتاي ب نقش گزارهها پیش گفته به نق ه ا رطیدند که عقد بیمه را اب ام نمودند شال اين تأيید
اگ که به لحاظ صور ممکن اطت متفاوت باشد؛ ولي در محاا کالم اختالفي ايجاد نمهيکاهد و
به نوعي ب ادعا نگارندگام محاي ب تأثی گذار زمام مکام و نیازها جام ه پی اموم مجتهد در
اطتاحاا اشکام و صدور فتوا تأثی ميگذارد؛ چ ا که يهک عهدها از فقهها عقهد بیمهه را در قالهب
ب خي از عقود م ین ماناد :مضاربه صل

مواالت و . . .تحلیهت مهيکااهد (روشهاني بهيتها ج )511 :4و

ب خي ديگ در صددند با اشاره به ب خي نهادها شقوقي خات که در نظام شقوقي اطالم موجود

( س)

اطت و مقايسآ آنها با نهاد بیمه وجود تفک بیمه را در صدر اطالم و پیش از آم اثحات کااهد ايهن

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني

و متف ع ب وقوع شادثه ا اطت که اشتماال در آياده رو ميدهد؛ د) م لوم بودم مو هوع ت ههد
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عده در اين مسهی از مفهاهیمي همچهوم «نظهام عواقهت

همام خ ال يهق و » . . .بهه ه جسهتهانهد

(خاماها  4895ج44-41 :4؛ ع فهاني  4854ج ) 5 :4گه وه طهوم از موافقهام عقهد بیمهه آم را باتوجهه بهه
ويژگيهايش ب عقود م هود قابهت ان حهاق ندانسهتهانهد بلکهه آم را از عقهود مسهتحدث و مسهتقت
شم دهاند و در اين مسی از عمومات« :التَأکُلوا اَموالَکم بَیاَکُم بالحاطت اِالّ اَم تَکُومَ تجارة عَن تَ اض
مِاکُم» (مائهده )4:و «اَوفوابِال ُقود» و اصولي چوم اصالة الصحه و اصالة االباشهه بهه

ه جسهتهانهد (امهام

خمیاي  4855ج 4و .)555 :

 )2-3-3تلقيح مصنوعي

تلقی در لغت به م اا باردار که دم و لقهاح بهه م اهي بهاردار شهدم اطهت و تلقهی مصهاوعي در
اص الح عحارت از اين اطت که زم را با وطايت مصهاوعي و بهدوم اياکهه نزديکهي صهورت گیه د
آبستن کااد (صفايي و امامي  4851ج  .)55 :تلقی مصاوعي بهه شهکت علمهي پديهدها نسهحتا جديهد و
زايیده دانش ام وز بش اطت .اين پديده موانع باردار را م تفهع که ده در تولیهد نسهت کمهک
شايستها به انسام ميکاد .دا نش پزشکي از مدتي قحت اين توام را پیدا که د کهه بهه وطهیلآ تلقهی
مصاوعي بسیار از نواقص و عیوب زم و مه د را در تولیهد نسهت جحه ام کاهد .ايهن عمهت (تلقهی
مصاوعي) بدوا به ماظور اصالح نژاد و تکثی نست شیوانات اهلي بهه کهار گ فتهه شهده بهود .اولهین
آزمايش را يکهي از دانشهمادام آلمهاني بهه نهام «لهدويگ جهاکوبي» در طهال  4519مهیالد رو
ماهيها انجام داد (صفايي و امامي  )55 :4835و طپس در ايتالیا و ب دا در روطیه تلقهی مصهاوعي رو
شیوانات انجام گ فت و کمکم به انسام نیز ت میم يافت .دانشمادام در طال  4555در انگلستام در
طهههال  4311مهههیالد در ايهههاالت متحهههده آم يکههها در طهههال  4313در ف انسهههه و در بیمارطهههتام
سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315

زنام «نیويور

طیتي» آزمايشها خود را انجام دادند .ده طال ب د يکي از دانشهمادام ف انسهو

گزارو داد از بین  5زني که تلقی مصاوعي رو آنها انجام گ فته  14مورد پاطخ مثحت يافتهه و
بارور گ ديدهاند .از آم طالها به ب د اين مو وع توجه علما و دانشمادام را به خود جلب که د .در

طال  4541میالد يکي از اطحا انگلیسي مقیم مص موطوم به دکت جامیسهومشهایده بهود کهه در
میام بدويام ط يقه ا ب ا م الجه زنام عقیم وجود داشت که گاه ماج به آبستن شدم زنها ميشد
و گاهي نیز اين گونه زنام مي م دنهد .ايهن اتفهاق پزشهک انگلیسهي را بهه فکه فه و به د و در اثه
ب رطي ها ف اوام دريافت که زنام بدو به ق ها از پشهم شیوانهات نظیه گوطهفاد کهه افسهوم
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انجهام

مقاله

مي نامیدندو و آم را به زم نازا مي دادند تا به رشم خود بمالد و م تقد بودند که زم با اين روو يا
دهد و ط انجام دريافت که زنام بدو پشم را به ن فه مه دام آغشهته که ده و طهپس آم را بهه زم
عقیم مي دادند تا آم را اطت مال نمايد که عالوه ب ن فه مقدار زياد از میک وبها مض موجود
در پشهههم وارد رشههم زم مههيگ ديهههد؛ اگههه آم زم دارا بایهههه قهههو بهههود در مقابهههت میک وبههها
مقاومت ميک د و اال از پا در ميآمد و ميم د .اين مو وع دکت جامیسوم را به فک انداخت کهه
به وطیله تلقی مصاوعي و از راه صحی علمي کار صح انشیاام و جادوگ ام را به نتیجه ب طهاند و
با تکایک موجود تلقی مصاوعي زنام را انجام دهد و به وطهیله آالت مصهاوعي و لولهه آزمهايش
ن فه م د را به رشم زم ماتقت نمايد تا به اين وطیله خانوادههها ف اوانهي از متالشهي شهدم در اثه
نداشتن ف زند نجات دهد .او در اين م اشت گاهي به علت بيثم بودم اطهپ م شهوه از ن فهه مه د
لادم موجب شد که مو هوع تلقهی مصهاوعي در مجلهس عهوام انگلسهتام م ه ح وزيه بههدار
اطتیضاح و دولت تخ ئه گ دد .علت مخالفت مجلس اين بود که چ ا اين گونه اف اد ماناهد اطفهال
قانوني طحی ي و ش عي به ثحت ميرطاد و شااطاامه ب ا آنها صادر ميشود .با وجود اعت اضها
مذکور از تلقی مصاوعي جلوگی

نشد و ام وزه در انگلستام اطفال ناشي از تلقهی مصهاوعي بهه

طور چشمگی مشاهده ميگ دد .در پارها از کشورها تالو ب اين بود که از اشاعآ اين رويآ غیه
طحی ي جلوگی

به عمت آيد .در کشور ايتالیا و در شه واتیکام پاپ رهح کاتولیکهها جههام

تلقی مصاوعي را تح يم ک د؛ ولي ب ضي از کشورها اروپهايي و آم يکهايي تلقهی مصهاوعي را
محاح دانستاد .ام وزه در ممالک متحده آم يکا با وجود مخالفتها ف اوام تلقی مصاوعي رواج
دارد و پزشکام ف انسه در صورت توافق زم و شوه اقدام به تلقی مصاوعي مينماياد.
در اشکام اطالم مو وع تلقی مصاوعي به ت تیحي که ام وز از جههت علمهي و عملهي م ه ح

اطت طابقه نداشته اطت؛ بااب اين عاوام «تلقی مصاوعي»را در متوم و ماابع اطالمي و در اخحهار
و اشاديب صدر اطالم نمي توام يافت تا ماصوت مستاد در تأيید يها رد آم ارائهه که د؛ ولهي در
زمیاآ شامله شدم زم از زم ديگ به وطیله مساشقه و همجاس باز که ب ضا اين عمت باعب شامله
شدم زم مورد مساشقه ميشده و همچاین در زمیاه عمت ناشي از تفخیذ که طحب شاملهه شهدم زم

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني

بیگانه اطتفاده ميک د .رواج تلقی مصاوعي در انگلستام و هجوم زنام بيف زند به بیمارطهتامهها

( س)
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مي گ ديد مصاديق و اشکهامي را مههي تهوام ارائهه کهه د کههه بهها تلقهی مصهاوعي مشابهههت دارد
(می هاشمي .)51 :4838
انواع روشهای تلقيح مصنوعي بدین شرح است:
4

8

1

 IUI )4؛ )  GIFT؛  ZIFT ) 8؛ ( ET-IVF )1روشهن  )11 :4858در ايهن بحههب چاهد مههورد را
مىتوام تصور نمود :اول موردى که در آم ن فآ زوج ب زوجه قانونى و مشه وع تلقهی مهىشهود.
دوم موردى که در آم ن فه م د بیگانه به زم اجاحهى تزريهق مهىگه دد .طهوم انتقهال تخمهک بها
اطتفاده از تخمک زم بیگانه .چهارم در مورد اهدا زايگوت .پاجم اهدا جاهین .ششهم رشهم
اجارها  .در میام فقها امامیه آم عده ا که در گذشته شیات داشتاد و از قدما محسوب ميشوند
به جهت عدم جار بودم چاین بحثي در آم زمهام ابه از عقیهده از جانهب ايشهام طهالحه بهه انتفهاء
مو وع بوده اطت .لکن در میام کساني که از جملآ متأخ ين به شساب ميآياهد نیهز بهه نظه بايهد
تفکیک ک د با توجه به فتاو که از ب خي از اين علما در دطت س ميباشد آنهايي کهه در جام هآ
 .4اگ در نمونه ماي خام (غی ف آور شده) ت داد کت اطپ مها متح

 4-8میلیوم باشد مي توام ب ا بیمار لقاح

داخت رشمي  Intrauterine Inseminationيا  IUIمااطب اطت .اين يکي از طاده ت ين روشها اطت که در آم مايع
ماي م د اخذ و پس از ف اور

اطپ مها با وطايت مخصوت داخت رشم همس گذاشته ميشوند.

 .در اين روو طي عمت الپاراطکوپي تخمک و اطپ م که از بیمار گ فته و در محیط آزمايشگاه آماده شده اطت
از ط يق يک کاتت ظ يف به داخت ناشیه آمپول لوله رشمي انتقال داده مي شوند تا لقاح در آنجا رخ بدهد .ب د از
لقاح تکامت رويام به طور م مول ادامه مييابد .ب ا انجام اين عمت شتما بايد لولهها رشمي طالم باشاد.
 .8در اين روو تخمک ها

بارور شده در محیط آزمايشگاه دروم يک کاتت ظ يف ق ار گ فته طي عمت
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الپاراطکوپي داخت لوله رشمي ق ارمي گی ند .ب ا انجام اين عمت شتما بايد لولهها رشمي طالم باشاد.
 .1در اين روو اطپ م م د و تخمک زم تهیه شده و در آزمايشگاه در مجاورت همديگ ق ار مي گی ند و پس از
تشکیت جاین آن ا در داخت رشم خانم ق ار ميدهاد.
جمهور اطالمي اي ام با تدوين قانوم نحوة اهدا جاین به زوجین نابارور قانوني را در پاج ماده (مصوب ) 5/483 1
به تصويب رطاند که تاها يک روو از رووها موجود را به تص ي تجويز ک ده اطت .اين قانوم در مقايسه با
قوانین مشابه در طاي کشورها به ويژه ف انسه نواقص و کاطتيها بسیار را داراطت .به عالوه اين قانوم خات
هیچگونه اشارها به امور چوم اهدا اطپ م اهد ا تخمک و رشم جايگزين به عاوام ديگ ف وض م وشه در
زمیاه روو ها مصاوعي بارور نک ده و تاها به پديده اهدا جاین به عاوام يکي از مصاديق تلقی مصاوعي و توابع
و شواشي آم پ داخته اطت.
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مقاله

پی امونشام به شکت ملموطي اين مو وع را لمس نامودهاند شتي در ف

ي که لقهاح مصهاوعي بها

4

را ش ام شم ده اند .از جملآ اين فقها ب وج د و میالني ميباشاد .در اين میهام فقههايي کهه ههم
روزگارمام بوده و بح ام نازايي در جام ه متحوع خويش را در

نمودهاند با لحهاظ تسهامحي کهه

نسحت به اطهتاحاا اشکهام و در نظه داشهتن نیازهها جام هه و اقتضهائات زمهام و مکهام در شهیوه
اجتهاد شام مشاهده ميگ دد عموم صور تلقی مصاوعي را به ش ح ذيت محاح شم دهاند:
 .4لقههاح مصههاوعي بهها اطههپ م و اوول زوجههین :فقهههايي چههوم امههام خمیاههي موطههو خههويي
طیستاني شی از

گلپايگاني تح يز

لاک اني مکارم و ماتظ

مصاوعي با اطپ م اجاحي و اوول زوجه :طید علي خاماه ا

آم را جايز شهم دهانهد . .لقهاح

بجاورد

و روشاني آم را محاح اعالم

ک دهاند .8 .اهدا تخمک جاین و اطتفاده از رشم جايگزين :که با توجهه بهه ادلهه فقهها مزبهور
ش ع که نزد ب وج د و میالني وجود داشت مستمسک علما قائت به ف ت مزبور نیهز در صهدور
اين قسم از فتاو ق ار گ فت لکن اين اختالف عقیده را چیز جز
تأيید نميکاد

ورتهها کاهوني جام هه

ورتها يي که اگ دو مجتهد مزبور نیز آنها را به شکت کاوني در

به نظ ميرطد با لحاظ طابقه روشافک

ميک دند

دياي که از آنها به ياد داريم شاصت تحقیقاتشهام چیهز

جز پذي و اين اف ال در شدود اصول اطالمي نحود.
الحته الزم به ذک اطت که در خصوت محور بحب نمونهها ديگ

نیز همچوم نگ و فقهها

به محصوالت ته ا ريختهه طهود بهانکي و ...قابهت دطهتیابي اطهت لکهن بهه دلیهت اياکهه بهه عقیهدة
نگارندگام از شوصله بحب خارج اطت ب رطي آم مو وعات را به نگهارو ديگه

وا خهواهیم

نهاد.

)3نتيجهگيری
طی ة علما و انديشمادام متقدم و متأخ

که در باب مو وعات شوزة علهوم انسهاني بهه م ال هه و

ب رطي پ داختهاند ب اين ام اطتوار اطت که در انتها م قومات خود بابي را درخصهوت ب آمهد

( س)

 . 4ب ا م ال ه بیشت ر( : .امامي .)81 :485

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني

عموم آنها آم را جايز ميداناد (روشن  )111 :4858کامال مح هن اطت که :همام ادلآ اطهتاحاا اشکهام
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بحب خويش مفتوح نموده و تحت آم گزاره به قلم ف طايي ميپ دازند اين روو خاصه در آثهار
محققین شوزة فقه و شقوق بهطورگست دهت

قابت مشاهده اطت به همین دلیهت نگارنهدگام مهتن

پیش رو نیز عزم تغیی شیوه مزبور را نداشته کمااياکه قائت به اين ام هستاد که نتايج ب رطهيهها
صورت گ فته در چاین شوزههايي را بايد در متن اصلي جستجو نمود چ ا کهه عمهال تلخهیص آم
م الب در باب اندکي چوم نتیجهگی

قابلیت تش ي را نخواهد داشت به ه تقدي همان ور که

وعده داده بوديم در اين مقام به ذک نتايج بحب خواهیم پ داخت .با توجه به تفاصیت اشهاره شهده
ملکه اجتهاد به مجتهد اين امکام را ميبخشد که در پ تو ماابع اطهتاحاا بهه اشکهام عملهي مکلفهین
دطت پیدا کاد .امها مسهی اطهتاحاا صه فا بهه ب داشهت ماجمهد و بهدوم روح از ماهابع مزبهور خهتم
نميگ دد چ ا که اگ چاین باشهد شاصهلي جهز اشکهام بهدوم کهارب د و پشهتوانآ عملهي از نظه
مکلفین نخواهد داشت .اين رويک د در آراء و انديشهها فقها امامیه بهه و هوح قابهت مشهاهده
بوده به شکلي که در تمامي ادوار فقه امامیه بدين ام تص ي شهده اطهت ايهن رويکه د در آرا
مجتهدام م اص در ب خي از فتاو چالش ب انگیز همچوم :تغیی جاسیت بیمه بانکهدار

تلقهی

مصاوعي محصوالت ت اريخته وقف شقوق ماد ناشهي از مالکیهت م اهو و . . .جايگهاه م یاهي
دارد که به نمونههايي از اين آرا در مقاله پیش رو اشاره شده اطت .الحته اين نگاه به م اا تفسی
به رأ از مصادر اطتخ اج اشکام نیست بلکه نوعي روشافک

در اين ف آياد محسوب ميگه دد.

شال در اين مقام و با توجه به م الب اشاره شده الزم اطت نسحت به نقص اشتمهالي مفهاهیم پهیش
گفته عذر تقصی طلحیده و اب از امیدوار نمايیم که م الب مزبهور در نهوع خهود مثم ثمه بهوده و
ص فا تحصیت شاصت نحاشد.
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منابع



آخوند خ اطاني محمدکاظم( .بي تا) كفایة االصول قم :نش دارالفک .



آل کاشف الغ اء محمد شسین41 1( .ق) تحریر المجله قم :مجمع جهاني تق يب.

نهج البالغه.



آمد



ابن عابدين محمد امین بن عم  )41 1( .مجموعة رسائل بي جا بينا.



ابن قیم جوزيه محمد بن ابي بک 41 4( .ق) اعالم الموقعین عن رب العالمین بی وت :دارالکتب ال لمیه.

علي بن محمد4148( .ق) االحکام فی اصول االحکام قاه ه :نش مؤطسه شلحي و ش کاء.

اصالح طوم 4851/1/ 8

010



امام خمیاي طید روح اهلل ( )4839صحیفة امام ته ام :مؤطسآ تاظیم و نش آثار امام خمیاي

چاپ

مقاله



ارمو

محمد بن ابي بک ( .بي تا) التحصیل من المحصول بی وت :مؤطسه ال طالة.
(س)

چهارم.


هههههههههههههههههه  )4855( .تحریرالوسیله ،ته ام :مؤطسآ تاظیم و نش آثار امام خمیاي



امامي طید اطداهلل )485 ( .مطالعا تطبیقی نسب و تغییر جنسیت در حقوق ایران و فرانسه ،ته ام :انتشارات

( س)

چاپ اول.

میزام.


امامي عحدالسالم و شسین ناص

مقدم« )4858( .تغیی فتوا و زمیاهها آم در فقه اهت طات» مجله فقه و

اصول شماره :51صص.31-98


امین طید شسن )4811( .حقوق بیمه دریایی ته ام :انتشارات وشید.



انصار



انصار



بح ال لوم محمد بن محمد تقي41 1( .ق) االجتهاد اصوله و احکامه بی وت :نش دارالزه اء.

مس ود و محمد علي طاه

جااتي شاه ود

 )4831( .دانشنامه حقوق خصوصی ته ام :نش مح اب فک .

محمد اب اهیم )4838( .منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی ته ام :نش مؤطسه

م حوعاتي کیهام.


ههههههههههههههههه  )4831( .نقش زمام و مکام در اجتهاد» قم :كیهان اندیشه ،شماره . 5



ش عاملي محمد بن شسن4141( .ق) وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه قم :نش ذو الق بي.



شسیاي شی از



شکیم محمد تقي41 1( .ق) االُصولُ العامّه للفقه المقارَن قم :انتشارات مجمع جهاني اهت الحیت.

طید محمد414 ( .ق) الفقه قم :دارالق آم الحکیم.



خاماها

طید محمد )4895( .بیمه در حقوق اسالم ته ام :تولید کتاب.



خاماها

طیدعلي )4854( .اجوبة االستفتائا  ،ته ام :م کز شفظ و نش آثار



خويي طید ابوالقاطم4145( .ق) مصباح الفقاهه مق ر :محمد علي توشید



روشاني طید صادق( .بي تا) فقه الصادق قم :نش کلحه ش وق.



روشن محمد )4858( .حقوق خانواده ته ام :نش جاگت.



زشیلي وهحه41 3( .ق) اصول الفقه االسالمی بی وت :دارالفک الم اص .



زرقا اشمد مص في (4184ق) المدخل الفقهی العام بی وت :مؤسسة ال لمیه.



طححاني ج ف « )4831( .نقش زمام و مکام در اجتهاد» مجله فقه اهل البیت طال يازدهم شماره 18

قم :نش داور .

صص .58-98


شهید اول محمد بن مکي4141( .ق) القوائد و الفوائد قم :انتشارات محالتي.



شهید ثاني زين الدين بن علي41 1( .ق) مسالك االفهام فی شرح شرائع االسالم قم :نش دارالهد .



صفايي طید شسین و طید اطداهلل امامي )4835( .حقوق خانواده ته ام :نش دانشگاه ته ام.

( س)



شاطحي اب اهیم بن موطي4148( .ق) الموافقا

نجف :نش دار بن عفام.

تبيين جايگاه مقتضيات زمان و مكان در فرآيند اجتهاد  ...با رويكردي خاص بر نظر امام خميني



م تضي4145( .ق) المکاسب قم :نش جام ه مدرطین.
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ع فاني توفیق )4854( .قرارداد بیمه در حقوق اسالم و ایران ته ام :نش کیهام.



عالمه شلي شسن بن يوطف م ه 41 5( .ق) كشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد تصحی  :شسن
شسنزاده آملي قم :مؤسسة الاش االطالمي.



عالمه طحاطحايي محمد شسین( .بيتا) «اشکام اطالم» قم :مجله مکتب اسالم شماره .5



فا ت لاک اني جواد( .بيتا) «زمام و مکام و علم فقه» قم :کاگ ة نقش زمام و مکام در اجتهاد از ماظ
امام خمیاي.



فیض علی



ق

او



ک ماني ناظماالطالم )4831( .تاریخ بیداری ایرانیان ،ته ام :انتشارات امی کحی .



کلیاي محمد بن ي قوب )4835( .الکافی قم :نش قدس.



گ جي ابوالقاطم )4835( .تاریخ فقه و فقها ته ام :انتشارات طمت.



مشايخي همايوم )4815( .مبانی و اصول حقوقی بیمه ،ته ام :انتشارات مؤطسه عالي شسابدار .

ا« )4854( .نقش زمام و مکام در اجتهاد» فصلنامة حضور ،شماره  9و .1
يوطف41 5( .ق) فقه الزكوة بی وت :مؤطسه ال طاله.



م ه



هههههههههههههههههه  )4851( .كلیا علوم اسالمی ته ام :نش صدرا.



م ین محمد  )4833( .فرهنگ فارسی معین ته ام :انتشارات نامن.



مقدس اردبیلي اشمد بن محمد41 1( .ق) مجمع الفائده و البرهان قم :نش جام ه مدرطین.



مکارم شی از

ناص  )4831( .تفسیر نمونه قم :نش مدرطه امام علي بن ابی الب علیه السالم.



موطو بجاورد

م تضي )4835( .مجموعه آثار ته ام :انتشارات صدرا.

طید محمد( .بهار « )4831ب رطي محاشب فقهي پی اموم نقش عقت اخالق زمام و

مکام و  ...با رويک د به انديشهها شض ت امام» پژوهشنامة متین شماره دهم طال طوم صص .8-41


می زا قمي ابوالقاطم بن محمد شسن (بي تا) جامع الشتا  ،قم :مؤطسه تحقیقات و نش م ارف اهتالحیت
علیه السالم.

سال هجدهم /شماره هفتاد و دو /پاييز 9315



هههههههههههههههههه  )41 1( .قوانین االصول ته ام :المکتبه العلميه االسالميه.



می هاشمي ط ور« )4838( .تلقی مصاوعي در انديشآ فقهي شقوقي ه مخالفام» مجله فقه و حقوق خانواده

دانشگاه امام صادق علیه السالم شماره  :81صص .38-13



نجفي محمد شسن )4839( .جواهر الکالم ته ام :نش دارالکتب االطالمیه.
هاشمي شاه ود

طید محمود )4854( .فرهنگ فقه فارسی قم :نش دائ ة الم ارف فقه اطالمي.

