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 زمان و مكان و نقش آنها در اجتهاد
 ١دكتر عليرضا صابريان   
 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي اراك   

 چكيده      
تضيات زمان مق. پردازد مقالة حاضر به بررسي نقش زمان و مكان در اجتهاد مي

و مكان در تعيين موضوع احكام نقـش اساسـي دارد و موضـوعات احكـام بـه      
هاي مختلفي دربارة تأثير زمـان و   مثابة علّت براي حكم است؛ از اين رو، نظريه

گيـري ايـن نوشـتار، بررسـي مفهـوم       جهت. مكان بر احكام شرعي وجود دارد
پويـايي فقـه در همـة    زمان و مكان و نقش اين دو در اجتهاد است كه موجـب  

گردد و چنين رويكردي اهميت پرداختن به اين موضوع را  زمانها و مكانها مي
 .دهد نشان مي

 .زمان، مكان، مقتضيات، موضوع، حكم، اجتهاد، مناط، ادله :يواژگان كليد
 مقدمه

اسالم دين جامع و كاملي است كه به تمـام نيازهـاي واقعـي انسـان در ابعـاد دنيـوي،       
از . سمي، فـردي و اجتمـاعي در تمـام زمانهـا و مكانهـا پاسـخ داده اسـت       اخروي، ج

                                                        
١. h.saber@yahoo.com 
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تعليمات اسـالم نيـز متناسـب    . اسالم، انسان داراي دو بعد جسم و روح است ديدگاه
و بخـش  » هـا  هسـت «بخشـي از تعـاليم در محـدودة    . با اين دو بعد قابل بررسي است

 .است» بايدها«ديگر در محدودة 
بر فطريات و بـديهيات عقلـي بـوده كـه هميشـه ثابـت       تعاليم بخش نخست مبتني 

است، اما تعاليم بخش دوم، از آن رو كه در عمدة موارد با موضـوعات خـارجي در   
مانند و ممكـن اسـت در    ارتباط است و موضوعات خارجي در يك حالت باقي نمي

هر زمان يا مكاني، اوضاعي خاص بر آنها حاكم باشد، الزم است قابليـت انطبـاق بـر    
 .جزئيات خارجي را داشته، از تغيير نسبي برخوردار باشند

به منظور انطباق احكام اسالم با مقتضيات زمان، نقش دو عنصر زمان و مكـان در  
در اين نوشتار به صـورت اجمـالي ايـن نقـش مـورد      . اجتهاد قابل توجه اساسي است

 .گيرد بررسي قرار مي

 تبيين موضوع. 1
تهاد آن است كه زمان و مكان چـه مقتضـياتي دارنـد،    مقصود از زمان و مكان در اج

العالم بزمانه التهجم عليـه  «: آمده است چنان كه در روايت منقول از امام صادق
؛ آن كس كه زمان خويش را بشناسد، اشـتباهات، او را مـورد هجـوم قـرار     »اللوابس

 . دهد  نمي
حسـب  «: گونه نقل شده است كه فرمـود  اين در روايتي از اميرالمؤمنين علي

؛ در معرفت انسان همين بس كه زمان خويش را بشناسد »المرء من عرفانه علمه بزمانه
. 

مقتضيات زمان و مكان در تعيين موضوع احكام نقش اساسي دارد و موضوعات 
ص موضـوع و تعيـين   عوامل فراواني در تشـخي . احكام به مثابه علّت براي حكم است

تـوان نقـش    ترين آنهـا مـي   حدود و ثغور آن از سوي مجتهد دخالت دارد كه از مهم
 .زمان و مكان را نام برد

در يك نگرش كلّي بايد گفت كه شرايع آسماني با آنكـه اصـول ثابـت و منشـأ     
تنزيل وحي . واحدي دارند، اما با آمدن شريعت جديد، شريعت قبلي نسخ شده است
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توان يكي از مصاديقي دانست كه در آن به مسئلة زمان توجـه   قرآني را مياصول  در
قرآن در مدت بيست و سه سال نازل گرديد تا مردم بتواننـد بـا تعقـل در    . شده است

تـر شـده، مـدارج تكامـل معنـوي را طـي        روز كامـل  آيات الهي و عمل به آن روزبـه 
كه در زمان و مكان خاصـي   چنان كه شأن نزول قرآن از جمله مواردي است. نمايند

 .به اقتضاي آن زمان يا موقعيت، آياتي نازل شده و موجب هدايت گرديده است
بـا توجـه بـه مقتضـيات زمـان و مكـان در        گيري امامان شيعه همچنين موضع

ســالة حضــرت  ٢٥تــوان بــه سـكوت   از جملــه مـي . همـين راســتا مــورد توجـه اســت  
رك موقعيـت زمـاني خـويش سـكوت را     او بـا د . اشاره كـرد  اميرالمؤمنين علي

در آغازين روزهاي انحراف مسير خالفت، يكي از . برگزيد تا اساس دين حفظ شود
 :نزديكان حضرت اشعاري در حمايت آن حضرت سرود كه مضمون آن چنين است

كردم كه رهبري امت را از خاندان هاشم و از امام ابوالحسـن   من هرگز فكر نمي
تين كسي نيست كه بر قبلة شما نماز گزارد؟ آيا او داناترين آيا علي نخس. سلب كنند

نبـود؟   ترين فرد به پيـامبر  نيست؟ آيا وي نزديك شما به قرآن و سنّت پيامبر
 ياري كرد؟ آيا او كسي نيست كه جبرئيل او را در تجهيز پيامبر

دن از اشعار او آگاه شد، قاصدي را فرستاد تـا او را از خوانـ   هنگامي كه امام
؛ سـالمت ديـن در نـزد مـا     »سالمی الدين أحب إلينا من غيره«: اشعار باز دارد و فرمود

 . بهتر از هر چيز ديگر است 
سـابقة مـردم،    همچنين پذيرش حكومت از طرف آن حضرت بعد از استقبال بـي 

در حالي كـه تـا   به وجود آورد، » پذيرش خالفت«موضوع تكليف جديدي را به نام 
چنـان كـه نـرمش    . متوجه آن حضرت بـود » سكوت«قبل از اين زمان، تكليفي به نام 

 .در همين راستا تفسيرشدني است و قيام خونين امام حسين قهرمانانة امام حسن

 ديدگاهها دربارة تأثير زمان و مكان بر اجتهاد. 2
رعي وجود دارد، اما به طور هاي مختلفي دربارة تأثير زمان و مكان بر احكام ش نظريه

نظريـة  . ٢نظريـة افراطـي؛   . ١: توان سه نظريـه را در ايـن خصـوص نـام بـرد      كلّي، مي
 .نظرية اعتدالي. ٣تفريطي؛ 
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اساس نظرية نخست، دين در هر زمان و مكاني پيرو شرايط آن زمـان و مكـان    بر
ا و مكانها ندارد است و اصوالً، هيچ اصل ثابت و قانون تغييرناپذيري براي همة زمانه

كند، هماني اسـت كـه اوضـاع زمـاني و مكـاني       گويد و اجرا مي و هر چه دارد و مي
 .به بيان ديگر، دين در همة ابعاد داراي نرمش است. كند و بس تحميل مي

در زمـان  . اي از افـراط در ايـن زمينـه دانسـت     توان نمونـه  روش خليفة دوم را مي
حي علي «دهد عبارت  ؛ از اين رو، او دستور ميكند خالفت او جهاد اهميت پيدا مي

را از فصول نماز حذف نمايند؛ چون توجه به اين تعبير از توجه به جهـاد  » خير العمل
اما اين اشـتباه بـود؛ زيـرا    . او به گمان خود، حساب مقتضيات زمان را كرد. كاهد مي

 دارد » ان اهللاهللا أكبر و الحمد هللا و سـبح «مسلمان قدرت و ايمان را از همان 
. 

 :گويد يكي از پيروان اين نظريه در دوران معاصر مي
دردهايي را مطرح كند كـه  . زماني كتاب خدا نور است كه خود با ما سخن بگويد

انسان مادي مشغول به خوراك و پوشـاك و شـهوت جنسـي از آن غافـل اسـت و      
اب خدا خوانديم كه در انسان، روحـي  اگر در كت. سپس راه چاره را هم نشان دهد

از او نفخ شده اسـت، نگـوييم علـوم طبيعـي وجـود روح مجـرد را اثبـات نكـرده،         
وقتـي در بـاب احكـام    . كنـيم  بنابراين، آن را به معاني متناسـب بـا مـاده حمـل مـي     

كند و بعضي عوارض جسمي هم  در حال جنابت روح را مكدر مي» نوم«خوانديم 
گذارد، نگوييم علوم عصري چنين چيزهايي را تأييد نكـرده،  ممكن است بر جاي ب

پس آنها را بايد به نحوي ديگـر حمـل كـرد يـا اصـالً كنـار گذاشـت و تشـخيص         
نيازهاي فردي و جمعي بشر با علوم اجتماعي است و مفاهيم و مفردات شـريعت و  
تصديقات آن همگي بر اساس معارف ديگر بشري يعني همين علوم تجربي، تفسير 

كننـده اسـت    شوند و معارف مربوط به كتاب و سنت جزء علوم مصرف و تبيين مي
... كه مطالب خود را وامدار علوم مولّد همچون رياضي، فيزيك، شـيمي، فلسـفه و  

 . باشد  مي

ديـن هـر چـه    : گويـد  در مقابل نظرية نخست، نظرية تفريطي وجود دارد كـه مـي  
، به منزلة اصول ثابت و قوانين تغييرناپذير است كه هيچگاه در آن تحولي گفته است

 .رخ نخواهد داد
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ايـن فقـه بسـيار جامـد و     . توان نمونة آشكار اين نگرش دانست خوارج را مي فقه
 . شمردند  هاي اسالمي را كافر مي آنها همة فرقه. غير عملي است

ية سوم راهي بين دو نظريـة افـراط و تفـريط پيمـوده     در مقابل اين دو نظريه، نظر
 :اند كه دين شامل دو نوع قانون است پيروان اين نظريه قائل. است

نوع نخست قوانين كلّي و ثابت كه بر اسـاس نيازهـاي ثابـت مقـرر شـده و بـراي       
گونـه كـه در حـديث     همـان . االجراسـت  هميشه و همة زمانها و مكانهـا معتبـر و الزم  

حالل محمد حـالل إلـي يـوم القيـامی و حرامـه حـرام إلـي يـوم         «: است شريف آمده
 .»القيامی

ولي قوانين نوع دوم، قوانين متغير جزئي است كه بر اساس نيازهاي متغيـر انسـان   
تشريع شده است و همچنين نيازهاي جامعه را بر وجهي كه مصلحت عمومي را چـه  

در ايـن نـوع قـوانين،    . سـازد  ف مـي در دنيا و چه در آخرت، در بر داشته باشد، برطر
 . گيرد  تغيير برخي از احكام با اجازة خود اسالم صورت مي

 ادلة امكان تغيير بعضي از احكام. 3
يكي از اصـول معتبـر اسـالمي كـه زيربنـاي بسـياري از تغييـرات احكـام را تشـكيل          

بدين معنـا كـه    دهد، اصل تابعيت احكام اسالمي از مصالح و مفاسد واقعي است؛ مي
اي واجـب شـده و    اگر در اسالم چيزي واجب شده، بر اساس وجود مصلحت ملزمه

ايـن  . اي تحريم شـده اسـت   همچنين اگر چيزي تحريم گشته، بر اساس مفسدة ملزمه
امـام  . گونه نيست كه احكام الهـي سـري جـز تعبـد صـرف و اسـتعباد نداشـته باشـد        

چيزي را بـه سـبب مصـلحت و مفسـدة     دربارة كسي كه توهم كند خداوند  رضا
واقعــي حــالل يــا حــرام نگردانيــده، بلكــه فقــط خواســته، مــردم را بــه تعبــد وادارد،  

 . » قد ضلّ من قال ذلک ضالالً بعيداً«: فرمايد مي

 دهندة زمان و مكان عوامل تشكيل. 4
و وقايع تاريخي و طبيعي و شرايطي كه از مجموع تفكرات و اعمال انسان و تغييرات 

آيد  ، اجتماعي و اقتصادي به وجود مي)داخلي و خارجي(تحت تأثير روابط سياسي 
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زمـان و  «گذارد با عنـوان   بر موضوعات و مصاديق و استنباط احكام فقهي تأثير مي و
 .شود شناخته مي» مكان

سـاني و  اين معنا از زمان و مكان شامل شرايط حاصل از پيشرفت علـوم دينـي، ان  
گونه كه شامل رشـد فكـر بشـري، پيشـرفت عمـومي فرهنـگ        شود؛ همان تجربي مي

عواملي مـؤثر  . گردد جهاني و تغييرات ديدگاهها و اعمال و رفتار و عادات انسان مي
شوند و بـه بيـان    در زمان و مكان كه به عنوان شرايط زمان و مكان در نظر گرفته مي

 :در فقه، عبارت است ازتر، عوامل مؤثر زمان و مكان  كلّي
 ؛...آب عوامل جغرافيايي و مكاني؛ مثل هواي سرد و گرم، مكان پرآب و كم. ١
 پيشرفتهاي علمي و تكنولوژيك بشر؛. ٢
 آگاهيهاي تخصصي بشر؛. ٣
 تغيير نيازهاي انسان؛. ٤
المللـي و لـزوم قـوانين     تغيير ساختارهاي اقتصادي جامعة اسالمي و جامعة بـين . ٥

 ؛...المللي و قانون كار، قوانين تجارت بينجديد مثل 
 ؛...دگرگون شدن ارزشهاي اخالقي جامعة انساني مثل الغاي بردگي و.  ٦
 تغيير عرف و عادات مردم؛. ٧
 مبناي عقال؛.  ٨
 آيد؛ ضرورتهايي كه در جهان پيش مي. ٩
مصـالح عمـومي جامعـه يـا     (مصلحت كه پاية اصلي احكام حكومـت اسـت   . ١٠

 ؛)نظام اسالميمصلحت حفظ 
 نوع حكومت حاكم بر جامعه؛. ١١
 مداران حاكم بر جامعه و روابط سياسي داخلي و خارجي؛ سياست. ١٢
 گروههاي اجتماعي و مذهبي و روابط آنها با مردم و حكومت اسالمي؛. ١٣
وضعيت اقتصادي جامعه، فقر عمومي يا رفاه عمومي و يا انباشته شدن ثروت . ١٤

 در دست گروهي خاص؛
 ؛)سادگي و پيچيدگي آن(ابزار توليد . ١٥
اي از  روابط خاص اقتصادي، اجتماعي و سياسي حاكم بر جهان در هر برهـه . ١٦
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 ؛زمان
پيدايش موضـوعات و مسـائل اهـم كـه موجـب تغييـر در موضـوعات مهـم         . ١٧

 دهد؛ شود و احكام آنها را در اثر تزاحم تغيير مي مي
 حوزوي؛ پيشرفت علوم درون. ١٨
      قدرت فهم و تعقل انسان در هر عصر كه دائمـاً در حـال رشـد اسـت     . ١٩

. 

 دربارة احاطة عالم دين به مسائل زمان هاي امام خميني نظريه. 5
بر جامعيت احكام اسالم و نيز جامعيت انديشة  گونه كه گذشت، امام خميني همان

 .رار داردهاي مختلف دين اص مجتهد نسبت به حوزه
 :خوانيم در اين باره مي

اسالم از قبل از تولد انسان شالودة حيات فردي را ريخته است تا آن وقـت كـه در   
اي را ريختـه اسـت و تكليـف را معـين      كند، شالودة اجتماع عائلـه  عائله زندگي مي

شود، تا آن وقت كه در اجتماع وارد  نموده است، تا آن وقت كه در تعليم وارد مي
ود، آن وقت كه روابطش با ساير ممالك و ساير دول و ساير ملل هست، تمام ش مي

 .اينها برنامه دارد، تمام اينها تكليف دارد 

 :گويد در خصوص نقش فقه در جامعه مي امام خميني
هـدف  . فقه تئوري واقعي و كامل ادارة انسان و اجتماع از گهواره تا گور اسـت ... 
خـواهيم اصـول محكـم فقـه را در عمـل فـرد و        ساسي اين است كه ما چگونه ميا

جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضالت جامعه جواب داشته باشيم و همـة تـرس   
استكبار از همين مسئله است كه فقه و اجتهاد جنبة عيني و عملي پيدا كند و قدرت 

 .برخورد در مسلمانان به وجود آورد 

 :همچنين در خصوص احاطة مجتهد به مسائل زمان خود افزوده است
بـراي مـردم و جوانـان و حتـي     . مجتهد بايد به مسائل زمان خود احاطه داشته باشـد 

عوام هم قابل قبول نيست كه مرجع و مجتهدش بگويد من در مسائل سياسي اظهار 
ا، فرهنـگ حـاكم بـر    هـا و تزويرهـ   آشنايي با روش برخورد بـا حيلـه  . كنم نظر نمي

جهان، داشتن بصيرت و ديد اقتصادي، اطالع از كيفيت برخورد با اقتصاد حاكم بر 
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شدة آنان و درك موقعيت  ، شناخت سياستها و حتي سياسيون و فرمول ديكتهجهان
داري كـه در حقيقـت اسـتراتژي حكومـت بـر       و نقاط قوت و ضعف غول سـرمايه 

يك مجتهد بايد زيركي، . مجتهد جامع است كند، از ويژگيهاي جهان را ترسيم مي
هوش، فراست و هدايت يك جامعة بزرگ اسالمي و حتي غيـر اسـالمي را داشـته    
باشد و عالوه بر خلوص و تقوا و زهدي كه در خور شأن مجتهد است، واقعاً مدير 

 .و مدبر باشد 

 اجتهاد و رابطة حكم و موضوعات.  6
يكـي از ايــن  . پـذيرد  هــا تقسـيمات متفـاوتي را مــي  موضـوعات بـه اعتبـارات و حيثيت   

 .و موضوعات عرفي است) شرعيه(تقسيمات، تقسيم به موضوعات مستنبطه 
شود كه يا اختراع شـارع   موضوعات مستنبطه، موضوعات و عناويني را شامل مي

اســت و يــا معنــا و اصــطالح خاصــي در نظــر شــارع دارد و زمــان و مكــان در ايــن   
كند، موضـوع و   ، بلكه شارع همان طور كه حكم را معين ميموضوعات مؤثر نيست

در نظر شارع بر افعال و اقوال » صالی«سازد؛ براي مثال،  شرايط آن را نيز مشخص مي
گـردد، امـا در    شود، اطالق مـي  اي و به قصد قربت انجام مي خاصّي كه با هيئت ويژه
عا و يا نماز مخصـوص  باشد و هر مذهب و ملّت ممكن است د لغت به معناي دعا مي
پس معيار نماز صحيح و باطل، نظر شارع است كه آيا اين عمل . به خود داشته باشند

خارجي مصداق نماز شرعي اسـت يـا نـه، و قضـاوت عـرف و بنـاي عقـال در اصـل         
موضوع تأثير ندارد و تشخيص انطباق موضوع شرعي با فعل مكلـف و بيـان شـرايط    

 . آن وظيفة مجتهد است 
موضوعات عرفي عناويني است كه اختراع و ابداع شـارع نيسـت، بلكـه اگـر در     

گيرد، بـا همـان اعتبـار عرفـي و عقاليـي آن       شريعت، موضوع حكم خاصي قرار مي
است؛ يعني معناي عرفيِ آن اصطالح و عنوان، معيار است و ممكن است در زمانها و 

كه در مورد احياي مـوات  » احياء«عنوان مكانهاي مختلف متفاوت باشد؛ براي مثال، 
گيـرد، يعنـي هرگـاه زمينـي را كسـي احيـا كنـد، مالـك آن          مورد استفاده قـرار مـي  

» احيـاء «در اين مورد شارع اصطالح خاصي ندارد و هر عملي كه در عرف . شود مي
توانـد   در هـر زمـان مـي   » احيـاء «آيد و عنـوان   تلقي شود، حكم مالكيت روي آن مي



 
هاد

اجت
در 

نها 
ش آ

و نق
ان 

 مك
ن و

زما
/ 

شها
ژوه

پ

اگر در عرف قـديم  . ي داشته باشد كه در نظر عرف پذيرفته شده استخاصّ مصداق
توانـد   گـذاري مـي   تحجير عالمت احيا بود، امروز هم در عرف، حفر چـاه و يـا ميلـه   

 .عالمت احيا باشد و در نهايت، موجب ملكيت شود
كند؛ بدين معنا كه هـر روز   پس با تغيير اين گونه موضوعات، حكم هم تغيير مي

گيرد، به عنـوان موضـوع    يدي كه در نظر عرف تحت آن عنوان قرار ميمصداق جد
 .  شود  حكم مطرح مي

عبـادات در اصـطالح   . همچنين بعضي از موضوعات، موضـوعات عبـادي اسـت   
به طـور كلّـي، عـرف در    . عبارت است از اعمالي كه قصد قربت در آنها شرط است

تواند از عوامل بيروني مـؤثر   ولي زمان و مكان به معناي عام ميعبادات نقشي ندارد، 
 :فرمايد در اين باره مي امام خميني. بر موضوع باشد

تواند هر امري را چه  و مي... تواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند حاكم مي... 
ن عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف اسالم است، از آن مادامي كه چني

تواند از حج كه از فرايض مهم الهي اسـت، در   حكومت مي. است، جلوگيري كند
مواقعي كه صالح كشور اسالمي دانست، موقتاً جلوگيري كند 

. 

منظور از معامالت معناي اعم . بعض ديگر از موضوعات، موضوع معامالت است
شود كه قصد  مي... احكام حكومتي و آن است كه شامل عقود، ايقاعات، سياسيات،

در اين موارد تأثير زمان و مكان بر موضـوع و در نتيجـه،   . قربت در آنها شرط نيست
ــوع     ــرا موضــوعات معــامالت معمــوالً از ن ــديهي اســت؛ زي ــر در احكــام آنهــا ب تغيي

رود و با دخالت عرف و مبناي عقال، ايـن موضـوعات    موضوعات عرفي به شمار مي
شود؛ براي  كند؛ در نتيجه حكم آنها عوض مي مكانهاي مختلف تغيير ميدر زمانها و 

مثال، در مورد خريد و فروش اجناسي كه قابل وزن يا پيمانه هستند، شرط است كـه  
حـال اگـر در شـهري    . آن را وزن كنند و يا پيمانه نمايند تا غَرر در معامله پيش نيايد

ف چنين باشد، الزم اسـت طبـق آن   فروشند و عر متاعي را به صورت وزن كردن مي
اي بفروشـند و عـرف بپـذيرد،     عمل شود و اگر در شـهري آن را بـه صـورت پيمانـه    

 . معامله جايز است 
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 مصاديق تأثير زمان و مكان در احكام .7
 تشريح و احكام آن. 1ـ7

جسـد آنـان،   تشريح به معناي جدا كردن عضوي از اعضاي بدن مردگان يا شـكافتن  
 .نام برده شده، است» مثله كردن«كه در فقه از آن به 

گـردد كـه در سـخنان     آسيب رساندن به جسد مردگـان باعـث وجـوب ديـه مـي     
و كلمات فقها در گذشته و حال بدان اشاره شده و بـراي قطـع    پيشوايان معصوم

اي  ميت، به گونهوجوب ديه در برابر جنايت بر . اند اي قرار داده هر كدام از اعضا ديه
 كه حاكي از حرمت اين عمل باشد، در كتابهاي فقهي قديم و جديد وجود دارد 

. 
در حقيقت، دليل عمدة قائالن بر حرمت تشريح اين است كه گشودن جسد مرده 
يا جدا كردن اعضاي بـدن وي، مسـتلزم هتـك حرمـت بـه جنـازة مسـلمان اسـت و         

قي كه براي انسان زنده قرار داده است، نسبت به ميـت نيـز ثابـت و    خداوند همة حقو
اما اگر مصالح مهمي مانند حفظ نظام اسالمي يـا  . رعايت آن را واجب شمرده است

آموزشهاي پزشكي، كشف جرم كه جز با تشريح و يا قطـع عضـو ممكـن نباشـد در     
 .ميان باشد، تشريح از نظر فقها بالمانع است

مانان، متوقف بر تشريح باشد و تشـريح غيـر مسـلمان ممكـن     اگر حفظ حيات مسل
 .نباشد، در اين صورت، ظاهراً تشريح مسلمان جايز است 

اند، هنگـام ضـرورت    رو، اگرچه فقها به حرمت تشريح مسلمان حكم داده از اين
مانند وقتي كه گروهي از مسـلمانان دچـار بيمـاري مهلكـي بشـوند و تشـخيص ايـن        

 .پذير نباشد، تشريح جايز است ري و درمان آن جز با تشريح مردگان امكانبيما

 ابزار قصاص. 2ـ7
از . يكي از موضـوعاتي كـه زمـان و مكـان در آن نقـش دارد، ابـزار قصـاص اسـت        

شـود كـه بايـد از ابـزاري در      مجموع روايات و ديدگاههاي فقها چنـين اسـتفاده مـي   
تر جان دهد و يا عضـوي از او قصـاص    شونده آسان قصاص استفاده شود كه قصاص



 
هاد

اجت
در 

نها 
ش آ

و نق
ان 

 مك
ن و

زما
/ 

شها
ژوه

پ

تـرين وسـيلة متـداول آن زمـان      ترين و آسـان  رايج ؛ لذا چون در عصر ائمهشود
شد، اما امروز با توجه به شرايط زمان، فقهـا هـر    شمشير بوده است، از آن استفاده مي

 .دانند تر جان دهد، جايز مي تر و آسان شونده راحت ابزاري را كه قصاص
 :فرمايد در اين باره مي امام خميني

تـر از   شود مگر با شمشير و مثل شمشير و بعيد نيست چيزي كـه آسـان   قصاص نمي
شمشير است، مثل گلوله زدن بر مغز هم جايز باشد، بلكه كشتن با اتصال به برق نيز 

 .جايز است 

قابـل  در قصاص چشم كه در قديم با پنبه و گرم كردن به وسيلة نـور خورشـيد م  
شد، امروز به وسيلة ابزار جديـد كـه بـه مجـرم عـذاب و مشـقتي وارد        آينه انجام مي

در قصاص دندان كه در قديم با كوبيدن بر آن صـورت  . گيرد شود، صورت مي نمي
 . گرفت، امروز اجازه داده شده كه از ابزار جديد استفاده شود  مي

 تعيين نوع ديه. 3ـ7
رسـيده اسـت، بـر جـواز      تناد روايـاتي كـه از ائمـة معصـومين    فقهاي شيعه به اسـ 

اتفـاق  ) شتر، گـاو، گوسـفند، حلّـه، درهـم و دينـار     (پرداخت ديه از اجناس ششگانه 
اما فقهاي اهل تسنن بـه جهـت وجـود روايـات     . داشته، در اين زمينه اختالفي ندارند

ية نفس تعيين شـده  در مورد تعيين صد شتر به عنوان د فراواني كه از پيامبر اكرم
 .است، بر پرداخت ديه از اين جنس اتفاق دارند

آيد كه آيا پرداخت ديه منحصر به اجناس ششگانه است  حال اين سؤال پيش مي
 توان آن را به پول رايج تبديل نمود؟ يا مي

 :فرمايد در اين باره مي امام خميني
داشـته اسـت،    دينار همان مسكوك شرعي است كه در عصر صدور روايات رواج

اما از آنجا كه در آن زمانها نقد رايج همين درهم و دينار بوده و معامله بـا آنهـا در   
توان از ادله استفاده كرد كه پرداخت عـين دينـار    بين مردم متداول بوده است، نمي

موضوعيت دارد و بدين جهت، جايز خواهد بود كه قيمت آن يا سـاير نقـود و نـه    
شود، همچنان كه اين عمل در هر موردي كه حكـم بـه    كاالهاي تجاري پرداخت

البته اگر در عصر صدور روايات هـم ماننـد   . پرداخت دينار شده، جايز خواهد بود
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، دينار يا همان طالي مسكوك حكـم كـاالي تجـارتي را داشـت و سـكة رايـج       ما
شد، ايـن احتمـال وجـود داشـت كـه بگـوييم پرداخـت خـود دينـار           محسوب نمي

، اما روشن است كه امر بدين گونه نبـوده اسـت؛ بنـابراين، جـاي     خصوصيت دارد
 . هيچ اشكالي وجود ندارد 

بنابراين، از يك طرف نصي كه مسكوك بودن دينار را معتبر بداند، وجود ندارد 
آيـد كـه    و از سوي ديگر، از مجموع احكام ديات نيز فقط اين مطلب بـه دسـت مـي   

شارع از تعيين مقادير ديات، صرفاً جبران خسارت ناشي از صدمات جسماني  غرض
شـده بـوده اسـت؛     و مشخص كردن ماليتي به طور مطلق در مقابل نفس و عضو تلف

 .در نتيجه، وجهي براي اعتبار شرط مسكوك بودن در دينار وجود ندارد

 احتكار و مصاديق آن. 4ـ7
و آسايش عمومي جامعة ما ضـروري بـه نظـر     يكي از مسائلي كه امروزه براي امنيت

رسد، مسئلة حيات اقتصادي كشور است كه مردم چشم اميد خود را براي رسيدن  مي
رسيدن به چنين هـدفي جـز بـا همراهـي فقـط در      . اند به اقتصاد اسالمي به آن دوخته
پذير نيست؛ لذا يكي از مسائل مهمـي كـه    شود، امكان مواردي كه به آنان مربوط مي

كنون دولت اسالمي با آن دست به گريبان است، مسئلة احتكار است كـه مصـاديق   ا
 .آن در روايات گندم، جو، خرما، مويز، روغن و نمك ذكر شده است

لكن بايد توجه داشت كه احتياجـات مـردم منحصـر بـه ايـن مـوارد نيسـت؛ لـذا         
 همـة كاالهـاي مـورد نيـاز مـردم را مشـمول حكـم احتكـار         حضرت امام خميني

دانند؛ بدين معنا كه از يك سو به انحصار حكم در مـوارد ذكرشـده در احاديـث     مي
اند و از سوي ديگر، با توجه به شرايط زمان و مكان، احتكار تمامي كاالهايي را  قائل

يا ولـي امـر    دانند و براي امام انگيز مي كه مردم به آن احتياج دارند، عملي نفرت
تا براي حفظ مصلحت عمومي، هر اقدامي را كه الزم  شوند مسلمين حقّي را قائل مي

 . بداند، انجام دهد 

 تأثير عنصر زمان و مكان در احكام جهاد. 5 ـ7
آيد كه احكـام مربـوط    چنين به دست مي از بررسي و مطالعة تاريخ حيات پيامبر
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نه بعضي از آيات مجـوز  جهاد از حيث زمان و مكان متفاوت بوده است؛ بدين گو به
بعضي آيـات ديگـر قتـال را    . شود جهاد، شامل وجوب قتال در هر زمان و مكاني مي

داند و برخي ديگر، قتال را در بعضي از مكانها حـرام   فقط در زمان خاص واجب مي
 .دانسته است

سـورة بقـره اسـت كـه      ٢١٧كنـد، آيـة    از جمله آياتي كه بر اين حكم داللت مي
از تـو  ! اي پيامبر«؛  يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير : فرمايد مي

كنند كه آيا جايز است يا خير؟ بگـو جهـاد    دربارة حكم جهاد در ماه حرام سؤال مي
ايـن آيـه   «: گويـد  عالمه طباطبايي در اين باره مـي . »در ماه حرام گناهي است بزرگ

 . » داللت بر منع قتال در ماه حرام است
القعـده،   ذي: ماههاي حرام كه جهاد و قتال در آنها حرام است، عبـارت اسـت از  

اند كه قتـال و نبـرد    اين ماهها بدين علت حرام ناميده شده. الحجه، محرم و رجب ذي
ماههاي حرام نزد عرب و مشركان معلوم بوده است و آنها . در آنها ممنوع بوده است

 .اند ماهها جنگ را حرام دانستهنيز در اين 

 تدريج در احكام جهاد. 1ـ 5 ـ7
اسالم در ابتداي ظهور در مكه، اجازة كمترين برخـورد و درگيـري را بـه مسـلمانان     

كنـد و   دهد و در اوايل هجرت نيز با مخالفان بر اساس مدارا و عفو برخورد مـي  نمي
بـه مؤمنـان   ! اي پيـامبر «؛  أيـام اهللا قل للذين آمنوا يغفروا للذين اليرجـون   : فرمايد مي

و در جاي   » بگو تا كساني را كه اميد به قيامت ندارند، مورد عفو قرار دهند
 » گوينـد  و صبر كن بر آنچـه مـي  «؛  و اصبر علي ما يقولون : فرمايد ديگر مي

تراشـيها   و مشـكل  دهد كه در برابـر آزارهـا و اذيتهـا    حتي به مسلمانان دستور مي. 
شـايد  . در مدينه نيز در اوايل هجرت، فرمان جهاد صادر نشده است. صبر پيشه كنند

جانبه براي فرمان جهاد وجود نداشـته   بدين علت كه در آن هنگام هنوز آمادگي همه
اما پـس از مـدتي   . است؛ زيرا كيان اسالم به قوت، قدرت و شوكت نياز داشته است

به قدرت رسيدند و اسالم مركزيت يافت و در مناطق اطـراف   كه مسلمانان در مدينه
نفوذ پيـدا كـرد، احكـام جهـاد نيـز تشـريع شـد و پـس از مـدتي صـبر و اسـتقامت،            
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براي دفاع، جهاد با مشركان جنگجو و جهاد با كفـاري كـه در اطـراف و     دستوراتي
نكم مـن  قـاتلوا الـذين يلـو    : نواحي مختلف مملكت اسالمي قرار داشتند، صادر شد

 . » ترند، پيكار كنيد با كافراني كه به شما نزديك«؛  الكفّار

 مراحل صدور احكام جهاد. 2ـ 5 ـ7
در اين مرحله مشركان همـواره اسـباب اذيـت و آزار    . مرحلة اول، مرحلة دفاع است

كننـد؛  كردند؛ از اين رو، مسلمانان ناچار بودند تا از خود دفاع  مسلمانان را فراهم مي
زيرا حق دفاع از حقوق اولية هر موجود زنده است و قرآن براي آنكـه مسـلمانان بـه    

اي نرسـد، تــرخيص در دفــاع را صــادر   حـق حيــات خــود برسـند و بــه اســالم ضــربه  
به كسـاني كـه جنـگ بـه آنـان تحميـل       «؛  ّهم ظلموا أذن للذين يقاتلون بأن : نمايد مي

 » اند چرا كه مورد ستم قرار گرفته گرديده، اجازة جهاد داده شده است؛
مرحلة دوم، دستور قتال و جهاد بـا مشـركان سودجوسـت كـه همـواره متعـرض       

فإن لم يعتزلوكم و يلقوا إليكم السلم و يكفّوا أيـديهم فخـذوهم و    : شـوند  مسلمانها مي
لح نكـرده،  اگر از درگيري با شما كنار نرفتند و پيشنهاد ص«؛  اقتلوهم حيث ثقفتموهم

 . » دست از شما نكشيدند، آنها را هر جا يافتيد اسير كنيد و به قتل برسانيد
مرحلة سوم، اعالن جهاد دفاعي با كفاري است كـه در نـواحي اطـراف اسـتقرار     

؛  يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفّار و ليجدوا فـيكم غلظـة   : انـد  داشته
آنها بايد در شما شدت و . ترند، پيكار كنيد با كافراني كه با شما نزديك !اي مؤمنان«

 . » خشونت احساس كنند
عيار با مشركان براي عـزت و شـوكت اسـالم و     مرحلة چهارم، اعالم جنگ تمام

بـا  «؛  و قاتلوا المشـركين كافّـة كمـا يقـاتلونكم كافّـة      : اعتالي كلمة حق بوده است
جمعـي بـا شـما نبـرد      جمعي جهاد كنيـد، همـان گونـه كـه آنهـا دسـته       همشركان دست

 . » كنند مي

 جواز پيكار در ماههاي حرام. 3ـ 5 ـ7
آيـا حكـم   . طبق آيات متعدد، خداوند جنگ را در ماههاي حـرام منـع نمـوده اسـت    

 حرمت قتال در ماه حرام قابل تغيير و تبديل اسـت يـا خيـر؟ از فتـاوا و نظـرات علمـا      
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شود كه اين حرمت، مطلق نيست؛ زيرا اين امـر بـه اينكـه مشـركان      استنباط مي چنين
حرمت ماههاي حرام را نقض نكنند و آغازگر جنگ نباشند، منوط اسـت؛ چـرا كـه    

قرآن كـريم  . شود در غير اين صورت، حكم حرمت از بين رفته و به جواز تبديل مي
شهر الحرام و الحرمات قصاص فمن اعتـدي  الشهر الحرام بال : فرمايد در اين زمينه مي

ماههاي حرام را در مقابل ماههاي حرام «؛  عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم
پـس  . اگر حرمت آن را نگاه نداشته، با شما قتال كنند شما نيز قتال كنيـد . قرار دهيد

شما رسيده درازي كند، به قدر ستمي كه به  هر كه به جور و ستمكاري به شما دست
 . » درازي كنيد است، به او دست

 :فرمايد عالمه طباطبايي در تفسير آية مذكور مي
اگر ماه حرام شما را هتـك كردنـد،   . قصاص در تمام حرمتها جاري و ساري است

شما هم قصاص كنيد و مثل آنها انجام دهيد و ايـن پيكـار بـراي مسـلمانان در مـاه      
 .عنوان قصاص و مقابله  حرام جايز نيست مگر به

 حرمت غنا و موسيقي.  6ـ7
يكي از مقوالت مهم عرصة فرهنگ و هنـر، مسـئلة غنـا و موسـيقي اسـت كـه تـأثير        

. انگيزي بر روح آدمي گذاشته و از ديرباز مورد توجه اقوام زيادي بوده است شگفت
نظـر فقهـا و مراجـع عظـام حـرام       و نـواختن موسـيقي از  ) غنا(اما چون آواز خواندن 

شمرده شده، بايد بررسي شود كه آيا منظور از غنا و موسيقي كه حرام شـده، همـان   
 مطرح بوده است يا خير؟ چيزي است كه در زمان ائمه

 :گويد نظران در اين باره مي يكي از صاحب
نفسه حرام نيست، لكن از بررسي صدور روايات و شرايط آن بـه   صداي خوب في

» ليالي حمراء«آيد كه حرام شدن موسيقي غنايي در شبهايي كه به عنوان  ست ميد
] عمـل [در ايام امويان و زمان عباسيان معـروف بـوده، بـدين جهـت اسـت كـه آن       

مقرون به شرايط و نقاط منفي بوده است؛ از قبيل خواندن به گونة لهو همانند الحان 
ل و بـا اجتمـاع مـردان فاسـد و زنـان      اهل فسوق و گناهكاران و يا الفاظ زور و باط

 . ...رقصنده و در مجالس بزم و ميگساري و
اما اكنون نظام جمهوري اسالمي داراي شرايط منفي يادشده نيست، بلكه برعكس 
داراي شرايط و نقاط مثبتي شده است؛ از قبيل خواندن به گونة صحيح و معقول و 
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توان به حرمت آن حكم  ند كه نميپسنديده و يا كلمات داراي مفاهيم بل هاي شيوه
توان به حليت آن از راه قانون تحول اجتهاد به تحول زمان و مكـان و   داد، بلكه مي

شرايط آنها حكم داد؛ زيرا در آن زمان، حرمت معلول شرايط و ويژگيهاي خاصّي 
بود كه امروز آن ويژگيها و شرايط نيست، بلكه امـروز داراي شـرايط ديگـر شـده     

 . است 

شــاعران ايرانــي بــه خواننــدگي، نوازنــدگي و تــأثير آن در ايــران كهــن و دوران 
تأثير آن به قدري زياد بوده است كه شاهان ساساني، خلفاي . اند ساساني اشاره كرده

پرداختنـد؛   اموي و عباسي گاه براي نواختن يك قطعة كوتاه، پولهاي گزافـي را مـي  
راهيم موصلي كه براي او موسيقي اجرا كرده بـود، سـه هـزار درهـم     مثالً هارون به اب

 .صله داد
البته بيشتر پادشاهان ايـران و خلفـا، غنـا و موسـيقي را بـا شـراب و شـاهد همـراه         

اند كه از ديد شرع هرگز پسنديده نيست، اما بايـد دانسـت، اسـتفاده از ايـن      كرده مي
 .نيستآلود نبوده و  هنر، مختص به اين مجالس گناه

انگيز كه تأثيري عميق بر روح شنوندگان داشته است نيـز   هاي روحاني و دل نغمه
الحديـد دربـارة صـداي حضـرت      ابـن ابـي  . شـود  در البالي صفحات تاريخ ديده مي

 :نويسد مي داود
اي كـه پرنـدگان    نغمة خوش و دلپذيري عنايت شده بود؛ به گونـه  به حضرت داود

شدند و از شدت تأثير به  راب عبادت به او نزديك ميسرايي وي در مح هنگام نغمه
شـدند و از شـدت تـأثير جذبـة صـداي       مجرد شنيدن صداي وي به او نزديك مـي 

 .كردند  خوش او حضور مردم را فراموش مي

سيدمحمدابراهيم بحراني، مشهور به ماجد، از علماي قرن دوازدهـم و مسـلط بـر    
 :نويسد سيقي ميفن مو

غنـاي ممنـوع،   : گوييم اند، مي ما به همة كساني كه در مسئلة غنا به تفصيل نظر داده
اند و مردان فاسـق،   صدا از خود درآورده صداهاي سهوي بوده كه كنيزكان خوش

شـده اسـت؛ چـرا كـه      تـزيين مـي  ... اند و با دايره و دف و كرده آنان را همراهي مي
ولي شـما  . كرده است اي در اين معنا مي ايجاد حقيقت عرفيهاطالق غنا، بر اين فرد 
پنداريد كه غنا به معناي لغوي حرام شده، يعني گردانيدن آواز مخالفان نظر ما، مي



 
هاد

اجت
در 

نها 
ش آ

و نق
ان 

 مك
ن و

زما
/ 

شها
ژوه

پ

اي كه سبكي بياورد، حرام شده و  آفريني يا گردانيدن صدا به گونه گلو و شادي در
 .كند و شما را تكذيب  حديث ابن سينا، ما را تأييد مي

 :نويسد مي الفقه علي المذاهب االربعهعبدالرحمن الجزيري در كتاب 
تغني از آن جهت كه چرخاندن صداست با آهنگ، مباح خواهد بود، لكن گـاهي  

پـس  . گرداند، مانند لعب شود كه آن را حرام يا مكروه مي چيزي بر آن عارض مي
د، مثل بودن زن نامحرم يا گناه ديگري، ممنوع اي در بر داشته باش غنا آنگاه كه فتنه

همچنين حرام است اگر براي برانگيختن شهوت يا خوردن شراب و يا . خواهد بود
اما اگر هيچ يك از اين امور بـر غنـا بـار نشـود، حرمتـي      . ترك واجب ترتيب يابد

 .ندارد 

 نحرمت و جواز استفاده از خون و معاملة آ. 7ـ7
از سخنان فقها چنـين اسـتفاده   . خريد و فروش خون يكي از مباحث مهم فقهي است

. شود كه مالك حرمت اين معامله، نجاست و عدم انتفاع صـحيح از خـون اسـت    مي
اما چون تحوالت زمان و مكان، زمينة استفادة حالل از خون نجس را فـراهم آورده،  

المكاسب در  امام خميني. ندارد از اين رو، حرمتي در معاملة موضوع خون وجود
 :نويسد مي المحرمه

اظهر در خون آن است كه انتفاع به غير خوردن آن جايز است و فـروختن بـه ايـن    
جهت نيز جايز است؛ چرا كه آنچه در آيه و روايت وارد شـده، بـر حرمـت مطلـق     

ي با اينكه دربارة خـون منفعـت محللـ   . بحث در آيه گذشت. كند انتفاع داللت نمي
) مطلـق نيسـت و  (در زمان صدور روايات و نزول آيات متصور نبوده است پس تحـريم  

 .منصرف به منافع محرم است 

 حكم شطرنج.  8 ـ7
مسـائل متعـددي از سـوي ايشـان مطـرح       در دو سال اخير حيات طيبة امام خميني

وقتـي كـه از ايشـان    . نمـود  يگرديد كه نزد بعضي از فقيهان، پذيرش آنها دشـوار مـ  
سؤال شد كه اگر شطرنج آلت قمار بودن خود را به طور كلّي از دسـت داده باشـد،   

بر فرض مذكور اگر برد و بـاختي در  «: بازي با آن چه حكمي دارد؟ در پاسخ گفتند
. » بين نباشد، اشكال ندارد
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انـد؛ لـذا    ق موضوع حكم مؤثر دانسـته وصف قمار بودن شطرنج را در تحق ايشان
در زمان حاضر بر فـرض خـروج از آالت مخصـوص قمـار، حكـم آن ماننـد مـنچ،        

 .است... فوتبال و

 فروش سالح به دشمنان دين. 9 ـ7
هاي حرام، فروش سالح به دشمنان دين است، اما با توجه به مقتضيات  يكي از معامله

 .گيرد د ميزمان، گاهي اين معامله حالت جواز به خو
 :خوانيم در اين باره مي

فروش سالح به دشمنان دين در زماني كه با مسلمانان در حال كارزار هستند، بلكه 
در حال دشمني و جدايي آنان نيز به طوري كه بر مسلمانان از حملة آنان بيم باشد، 

بس يا زماني كه دشمنان با يكـديگر در حـال    اما در زمان صلح و آتش. حرام است
نگ هستند، در فروختن سالح بايد مقتضـيات روز و مصـالح اسـالم و مسـلمانان     ج

مراعات شود و مسئله به نظر والي مسلمانان و حـاكم آنـان مربـوط اسـت و غيـر از      
در اين حكم فرق ديگري از مسلمانان كـه  . روي نيست حاكم، ديگري را حق تك

بسا كه بر سارقان گردنه به دشمني با فرقة حقة شيعه برخيزند، شريك هستند و چه 
و اشباه آنان نيز حكم جاري باشد و چه بسا كه منع فروختن اسلحه به فروختن غير 

كه سبب تقويت آنان عليه اهل حـق شـود، تسـري    ... آن نيز مانند مركب و توشه و
 .يابد 

د، حرمت ذاتـي  بنابراين، فروش سالح به دشمنان دين و كساني كه مسلمان نيستن
 .ندارد و تابع مقتضيات زمان است

 مالكيت و استخراج نفت. 10ـ7
براي مالكيت زمين اسـبابي  . يكي از مسائل فقه، نحوة مالكيت زمين و توابع آن است

اي را  هر كـس زمـين مـرده   . شود كه يكي از آنها مالكيت به واسطة احياست بيان مي
توانـد   ستفاده از منافع آن خواهد بود و ميآباد سازد، مالك آن سرزمين و مجاز در ا

من أحيا أرضاً «: برداري از آن گردد؛ زيرا در روايات آمده است مانع ديگران در بهره
 اي را آباد كند، آن زمين از آن اوست  ؛ هر كس زمين مرده»مواتاً فهي له
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د كـه منـافع زمـين در عمـق و     كنـ  مالكيت و احقّيت آبادكننده اقتضـا مـي   اطالق
ارتفاع براي آبادكننده باشد؛ لذا اگـر كسـي در زمـين خـويش گنجـي بيابـد، از آن       

البته در صورتي كه گنج داراي صاحب شخصي از افراد قبلي مالك و ساكن . اوست
 .در اين ملك نبوده باشد

 :آيد اينجا دو پرسش مهم پيش مي
اعماق زمين وجود دارند، تـابع زمـين و    آيا معادن زيرزميني مانند نفت كه در. ١

 مملوك صاحب آن است؟
آيـد؟ و آيـا اجـازة شـرعي      آيا اين معادن به ملكيت شخصي غير دولتي درمي. ٢

 شود؟ استخراج چنين معادني به افراد، چه مالك زمين و چه غير مالك، داده مي
 :اند در پاسخ چنين مرقوم داشته حضرت امام خميني

يت، اصل مسئلة تبعيت اعماق زمين و نيز هوا نسـبت بـه امـالك    پس از سالم و تح
شخصي تا حدود احتياجات عرفي اسـت؛ مـثالً اگـر كسـي در خـارج از محـدودة       
منزل و يا زمين شخصي و يا وقفي، كانالي زده و از زير زمين آنها عبـور كنـد و يـا    

يي بنمايند، و يـا  توانند ادعا تصرف نمايد، دارندگان منازل و زمين و يا متوليان نمي
وآمد نمايـد، هـيچ يـك از     اگر كسي باالتر از مقدار متعارف بنايي ايجاد و يا رفت

مالكان و يا متوليان حق جلوگيري از او را ندارند و باالخره تبعيت زمين شخصي به 
. مقدار عرفي است و آالت جديده، هيچ گونه دخالتي در تعيين مقدار عرفي ندارد

دار بسيار زياد است و دولت حق دارد تـا از تصـرف بـيش از    ولي تبعيت كشور مق
حق عرفي شخص و يا اشخاص جلوگيري نمايد؛ بنابراين، نفـت و گـاز و معـادني    

و امـا اگـر   . باشـد  كه خارج از حدود عرفي امالك شخص است، تابع امالك نمي
فرض كنيم معـادن و نفـت و گـاز در حـدود امـالك شخصـي اسـت كـه فرضـي          

ت، اين معادن چون ملي است و متعلّق به ملتهاي حال و آينـده اسـت   واقعيت اس بي
گردنـد، از تبعيـت امـالك شخصـيه خـارج اسـت و        كه در طول زمان موجود مـي 

تواند آنها را استخراج كند، ولي بايد قيمت امالك اشخاص و يـا اجـارة    دولت مي
يـا اجـاره   شده را مانند ساير زمينهـا بـدون محاسـبة معـادن در قيمـت       زمين تصرف

 .تواند از اين امر جلوگيري نمايد  بپردازد و مالك نمي
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