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Background and Aim: It is obvious that one of the ways to enter a perfect 

economy is abandoning trade of foreign goods and engaging in domestic goods 

trade as economic growth, employment, and realization of economic independent 

all rely on the trade of domestically produced goods. The import of foreign goods 

will result in widespread unemployment of the youth, brain drain, destruction of 

important sources of wealth and dependence of income to single products such as 

crude oil, closure of factories and numerous other economic, political, and cultural 

problems. The aim of this research is to highlight national threats and dangers in 

various areas due to lack of emphasis and discipline in economic and political act 

toward the issue of solutions for domestic products. To this end, trade of foreign 

goods in the face of availability of domestically produced goods of similar 

characteristics can be extremely important from a legal and Islamic jurisprudence 

standpoint. 

Materials and Methods: The research method in this research is descriptive-

analytical. 

Ethical Considerations: In this research, the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness have been observed. 

Findings: Following the analysis and study of the reasons for prohibition of foreign 

goods trade in case of the availability of similar domestic products, the government, 

authorities, and producers are obliged to promote the culture of domestic goods 

trade. 

Conclusion: All Islamic jurisprudence rules point to the prohibition of foreign 

goods trade in favor of similar domestic goods. 

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) 

http://www.orcid.org/0000-0003-1371-4830
http://ilrjournal.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=ezadifard
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 دهيچک

هاي ورود به عرصه اقتصاد، رها کردن معامله کاالهاي خارجي و معامله کاالهاي داخلي کشور است، زیرا بهبود وضعيت  قطعًا از راه :نه و هدفيزم
ورود کاالهاي خارجي، بيکاري گسترده جوانان، فرار مغزهاي . اقتصاد و اشتغال و تحقق استقالل اقتصادي درگروي معامله کاالهاي داخلي است

هاي مهم اوليه و وابستگي درآمدهاي مولد به محصول واحد مثل نفت، تعطيلي کارخانجات و توليدات داخلي و  ، از بين رفتن ثروتمبتکر و خالق
هدف پژوهش برجسته نمودن تهدیدات و . شود و تقييد این اصل عام اوليه مي تخصيصها مشکالت اقتصادي، سياسي و فرهنگي دیگر سبب  ده

مختلف به جهت فقدان توجه کافي و عدم انضباط رفتارهاي اقتصادي و سياسي به مسأله راهکارهاي توليدات داخلي است، هاي  خطرات ملي در حوزه
بر این اساس، از جهت حقوقي و فقهي معامله کاالهاي خارجي در صورت . هاي جدي در نظر گرفته شود تا علمي و عملي در دفع این دسته از آسيب

 .سزایي برخودار باشد ند از اهميت بهتوا داشتن مشابه داخلي مي
اي با مراجعه به نظرات فقها و حقوقدانان به تدوین  روش پژوهش به صورت تحليلي و توصيفي بوده که با شيوه اسنادي و کتابخانه :ها مواد و روش

 .ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول منتهي و منتج شده است داده

 .است شده رعایت امانتداري و صداقت متون، اصالت تحقيق، این در :يمالحظات اخالق
پس از تحليل و بررسي ادله عدم جواز معامله کاالي خارجي در صورت داشتن نمونه داخلي با توجه به مستندات بر دولت و مسؤولين و  :ها افتهی

 .مایندسازي ن توليدکنندگان نيز واجب است که بر معامله کاالي داخلي، فرهنگ سازي و رغبت
شود و  باشد، اما قلمرو این قاعده در معامله با آنان نسبت به کاالهاي مشابه محدود مي هر چند قاعده اولي جواز معامله با خارجيان مي :يريگ جهينت

بررسي ادله حرمت پس از . باشد این محدویت افزون بر نهي شرعي که به واسطه نفي سلطه مستفادات از حيث عقلي و منطقي نيز مورد پسند نمي
توان گفت مقتضاي قواعدي چون اعانه بر اثم و حرمت اختالل نظام و نفي سبيل و الضرر  معامله کاالهاي خارجي درصورت داشتن نمونه داخلي، مي

باتوجه به . لي استو نيز مستنداتي مثل ادله نهي از منکر و روایت و بناي عقال و عقل، حرمت معامله کاالهاي خارجي در صورت داشتن نمونه داخ
 .سازي کنند سازي و رغبت این مستندات بر دولت و مسؤولين کشور و توليدکنندگان نيز واجب است که بر معامله کاالهاي داخلي، فرهنگ

  .نظام، فرهنگ سازي، کاالهاي داخلي در معامله، کاالهاي خارجي، اختالل :يديکلمات کل
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 مقدمه

 بيان موضوع -1

تردید معامله کاالهاي خارجي در صورت داشتن مشابه  بي

ترین امور اجتماعي است که نقش تعيين کننده  داخلي از مهم

منظور از خارجي در این . کند مي المللي ایفاء در روابط بين

اگرچه از حيث عرفي وراء . باشد مي مقاله جهان غيرمسلمان

نفسه از  آید، اسالم في مي مرز شناخته شده، خارجي به حساب

جهت حقوقي و فقهي معامله کاالي خارجي را منع نکرده 

تجربيات ملل  گاهي براي ارتقاء دانش، بهره بردن از. است

 و شود مي ه اسالمي حکم جواز دادهدیگر و نيازهاي جامع

شود براي جوامع اسالمي جهت به  اي مي گاهي کاال اسلحه

گسترش فرهنگ  ت ازعزیرسلطه بردن مسلمانان، ممان

ایجاد تفرقه ميان  مسلمانان واسالمي، تخریب اسالم، استثمار 

 .مسلمانان است

هاي  گمان حمایت و افزایش توليد داخلي از جمله فعاليت بي

در واقع معامله کاالهاي داخلي به عنوان . اقتصاد است مهم

نماد همبستگي و مشارکت فعال مردم در سرنوشت اقتصادي 

کار،  و رونق کسب. باشد و سياسي و فرهنگي خویش مي

، اشتغال و کارآفریني و در مجموع بهبود  گذاري سرمایه

وضعيت اقتصاد و اشتغال کشور و تحقيق استقالل اقتصادي، 

 .معامله کاالهاي ایراني توسط مردم است يوگر در

ترین راهکارهاي پيشگيري از عدم حمایت از  یکي از مهم

با کمک کارشناسان . باشد سازي مي توليد داخلي، فرهنگ

پردازان علمي و فرهنگي، با این  حقوقي و فقهي و نظریه

دانان و فقها در بررسي این  نقش حقوق. پدیده مبارزه کرد

. حکم شرعي آن، براي جامعه تأثيرگذار است پدیده و بيان

. شود به این عمل مبادرت بورزند بسا همين امر باعث مي چه

بنابراین نحوه و چگونگي حمایت از توليد داخلي در نظر مردم، 

در این رابطه به . باید از نظر حقوقي و شرعي بيان شود

خصوص در مورد تأثير سوء ورود کاالهاي خارجي در صورت 

از سوي رهبرمعظم انقالب  يهای ه داخلي دارد، سخنرانيمشاب

رو، نگارنده در این زمينه الزم دید که به  از این .ایراد شد

تحليل و بررسي حقوقي و فقهي معامله کاالهاي خارجي در 

 .صورتي که مشابه داخلي دارد، بپردازد

 روش تحقيق -2

 روش پژوهش به صورت تحليلي و توصيفي بوده که با شيوه

اي با مراجعه به نظرات فقهاء و حقوقدانان  کتابخانه اسنادي و

ها پرداخته سپس به استنباط و کشف مجهول  به تدوین داده

 .منتهي و منتج شده است

 بحث و نظر

در بين عقود معين، عقد بيع از جایگاه خاصي در دانش حقوق 

این عقود از همه معامالت مورد . است الت برخوداراممع

گيرد و به همين جهت  مي وزمره جوامع انساني قراراستفاده ر

هاي حقوقي همانند فقه  مسائل و احکام آن در سيست

تر از مسائل و احکام عقود معين دیگر  اسالمي، خيلي گسترده

 (343: 0366کاتوزیان، ). است

است که در سطح   اهميت علمي و عملي عقد بيع سبب شده

هدف نزدیک کردن  باهاي متعددي  المللي، کنوانسيون بين

 هاي حقوقي متفاوت به هم و هاي حقوقدانان سيستم اندیشه

تر  تر و گسترده ایجاد فضاي تفاهم هرچه بيشتر و آسان نيز

هاي  ضرورت. است گردیده تصویب کردن روابط معامالتي 

بازرگاني و گسترش روابط معامالتي در این عقد، زمينه را 

: 0332اسکيني، ). اختبراي طرح مسائل گوناگون فراهم س

66) 

، نویسندگان قانون مدني و فقهاء را برآن  اهميت ویژه معامله

داشته است که نهادهاي حقوقي مشترک بين عقد بيع و سایر 

 (85: 0363صفایي،). عقود معين جاي دهند

 معامله -0

معامله در واقع همان عقد یا قرارداد است و تنها تفکيکي 

این است که معامله را در مورد عقود مالي بيشتر به  اند هکرد

. برند برند و براي عقود غيرمالي مانند نکاح به کار نمي کار مي
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قانون مدني عبارت است از  053معامله یا عقد طبق ماده 

اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر 

قد عالوه بر ایجاد اثر ع. امري نمایند و مورد قبول آنها باشد

، اسقاط تعهد، اباحه، اتحاد و  تعهد ممکن است تمليک مال

در . وجيت باشدو ایجاد ز شرکت و ایجاد شخصيت حقوقي

توان معامله ناميد و  واقع عقدي که اثر غيرمالي باشد را نمي

. کنند معامله را بيشتر در باب خرید و فروش اموال مطرح مي

علم حقوق معامالت برخودار  عقد بيع از جایگاه خاصي در

بيع عنوان عقد معيني است که در زبان فارسي به آن . است

اي عربي و انتخاب آن در  بيع واژه. گویند خریدوفروش مي

 335مطابق ماده . ثر از کتب فقهي بوده استقانون مدني متأ

قانون مدني بيع عبارت است از تمليک عين معين به عوض 

ري که در تعریف عقد بيع ذکرشده، با توجه به عناص. معلوم

توان به خوبي دریافت که الزم است مبيع اما در اصطالح  مي

توان درتعریف آن  معامله اصطالحي است در برابر عبادت، و مي»

معامله عملي است که انجام آن محتاج به قصد قربت : گفت

 (23: 0366صفایي،  ) «.نباشد

عمل  هرکرد و  معامله با این تعریف معنایي وسيع پيدا

اما در علم اصول معامله . توان معامله نمود غيرعبادي را مي

شود و به عالوه امور دیگر را  شامل عقود و ایقاعات مي صرفًا

گيرد، مثاًل نکاح، طالق، رد امانات، رد مال مغصوب  نيز فرا مي

و مضمون، عمل به وصيت، تقسيم ترکه، افراز مال مشترک و 

باشند همه در اصطالح اصول  دت نميچيزهاي دیگر که عبا

 (083: 0352امامي،). شوند فقه معامله ناميده مي

توان گفت مراد از معامالت کليه  مجموع نوشتار باال مي از

باشد و مقصود نگارنده نيز همين معنا  عقود و ایقاعات مي

 .باشد مي

عمل در لغت کار، کوشش و خدمت را گویند  معامله،

تر به کاري که از  و در نگرشي دقيق (267: 1325پور،  صفي)

در قرآن کریم . است  روي قصد و نيت انجام گيرد تعریف شده

َمن َعَمَل صالحًا من ذکٍر أوانثي و هو مؤمٌن َفَلُنحييّنه »: آمده است

هرکس از  «حياًة طيبًة ولُنجزَیّنهم أجَرهم بأحسِن ما کانوا یعملوَن

گمان او را با  جام دهد بياي ان مرد یا زن مؤمن کار شایسته

گردانيم و ایشان را به نيکوتر از آنچه  زندگي پاکي زنده مي

در بررسي دیدگاه لغویان معلوم . دهيم اند پاداش مي کرده

شود که عمل و فعل دو واژه مترادف نيستند بلکه عمل به  مي

شود که انسان از روي فکر و تأّمل انجام  فعلي گفته مي

ین معنایي اخّص از فعل داشته و دهد بنابراین ا مي

رو فعل گاهي به جمادات نيز  زیرمجموعه فعل است و ازهمين

 . شود مي نسبت داده

بيان چيستي آن مستقيمًا محل عنایت  فقه تعریف معامله و در

حتي کتب فرهنگ اصطالحات  فقيهان قرار نگرفته است و

فقهي که امروز نگاشته شده و درحقيقت بيان اصطالحات 

هي وظيفه اصلي آنها بوده است، نيز از این مهم غفلت فق

این کتب از طرح واژه معامله نيز دریغ شده  بيشتر کرده و در

 .است

 انواع معامله -1-1

عقود معين : شوند عقود در قانون مدني دو نوع کلي تقسيم مي

قراردادهایي هستند که قانون،  عقودمعين،. غيرمعينو عقود 

اي براي آنها  ویژهنام خاصي بر آنها گذاشته و شرایط و احکام 

مانند بيع، اجاره، ضمان، ودیعه، عاریه و . مقرر داشته است

ایط غيرمعين، قراردادهایي هستند که نام و شر عقود. بيمه

به اصل حاکميت  خاصي در قانون براي آنها نيست ليکن نظر

مانند قرارداد . شوند زادي قراردادها، معتبر شناخته مياراده و آ

سسه آموزشي، مؤ، قرارداد تدریس در  ليف کتابتأچاپ یا 

 (14: 1321شهيدي، ). قولنامه

بنابراین تعریف معامله و اقسام آن بيشتر در خالل تقسيم 

ضمن این ابواب گنجده است پيدا  ابواب فقه و تعاریفي که در

ي این مجموعه با دو رویکرد متفاوت درآمد بررس. شود مي

تشکيل دو شکل جداگانه براي معامله است که آن را به 

معامله به معناي اعم و معامله به معناي خاص یا أخّص 

 :تقسيم کرده است
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 معامله به معناي اعم -1-1-1

برخي از متون فقه ابواب فقه به دو بخش عبادات و  در

معامالت تقسيم شده و با توجه به آنکه قصد قربت رکن 

معامله هر »اصلي عبادات است در تعریف ناشي از این تقسيم 

ترین طرح  قدیمي «عملي است که بي نياز از قصد قربت باشد

عزیز، این تقسيم به کتاب المراسم العلویه نگاشته سّلاربن عبدال

 (22: 1411، سالر). گردد بر مي( ق.ه 442درگذشته به سال )

گيرند که  این اساس احکام نيز در زمره معامالت قرار مي بر

ي و ن احکام خود به دو بخش احکام جزایالبته از نظر سّلار، ای

« معامله»در این رویکرد . پذیرند سایر احکام تقسيم مي

ل دو شخص یا دوگروه را معنایي اعم از عملکرد طرفيني حداق

شهيد اول نيز در کتاب القواعد و الفوائد بر مبنایي شبيه . دارد

به همين مضمون احکام شرعي را به عبادات و معامالت 

. کند که پيامد آن پذیرش معناي اعم معامله است تقسيم مي

به عقيده شهيد اهداف اصلي از افعال باید مبناي تقسيم قرار 

هدف اصلي از آن آخرت باشد عبادات گيرد و آن عمل که 

ناميده شده و هر عمل که هدف اصلي از آن دنيا باشد معامله 

 (34: 1353د اول، يهش). است

 معامله به معناي خاص یا أخّص -1-1-2

گذشته به سال  در)پيش از دو سده پس از سّلار، محقق حّلي 

طرح او را بازنگري کرده و کتاب معروف خود ( ق.ه 575

را بر چهار « شرایع االسالم في مسائل الحالل و الحرام»

محقق ). استوار کرد« عبادات، عقود، ایقاعات و احکام»بخش 

وي با بيرون کشيدن احکام از دامنه ( 136: 1215حّلي، 

م نامي از معامله معامالت با وجود آنکه هرگز در مقام تقسي

نبرده است، بهترین محمل براي پيدایش تعریف معامله به 

 .معناي خاص را پدید آورده است

در این قسم تقسيم اواًل عالوه بر معامالت قسيم دیگري 

به  که احکام نام گرفته است و ثانيًابراي عبادات پدید آمده 

جاي معامالت از اقسام تشکيل دهنده آن یعني عقود و 

خود تعریف جامع و  شود و بر این اساس، خودبه اعات یاد ميایق

اعمال حقوقي »گيرد که همه  مانعي براي معامله شکل مي

 .شود را شامل مي« دوجانبه

مانعيت تعریف به خروج احکام است که بر اساس آن مباحثي 

چون حدود، دیات، ارث و غيره که هيچ نظارتي به روابط 

و جامعيت، از آن جهت است که شود  طرفيني ندارد خارج مي

گيرد خواه قصد و  هر عملکرد و تعامل طرفيني را دربر مي

ي ملحوظ در معني لغوي عمل از هر دو طرف اعمال  اراده

شود و مفهوم عقد را شکل دهد یا آنکه قصد و اراده از یک 

طرف اعمال شده و به صورت قهري به طرف دیگر سرایت 

لذا همه عقود چون بيع و  .کند و مفهوم ایقاع شکل گيرد

اجاره و رهن و غيره و تمام ایقاعات چون وصایت، طالق، 

 .گيرد مي دامنه این تعریف قرار ابراء و غيره در

ترین سبک پذیرفته شده توسط فقها و  این تقسيم شایع

حقوقدانان اسالمي پس از محقق حلي شد و حتي شهيد اول 

ت نيز به انحصار اس  که به معناي نخست معامله عدول کرده

احکام شرعي در عبادات، عقود و ایقاعات و احکام معتقد 

 (31: 1324شهيداول، ). است

 خارجي -2-2

در عنوان رساله اطالق داشته و شامل هر « خارجي»منظور از 

الملل فعلي،  خارجي در حقوق بين. شود کشور غيرایراني مي

مسلمان  شود اعم از آن که ماوراء مرز یک کشور را شامل مي

الملل همه امت اسالمي  اّما درحقوق بين. باشند یا غيرمسلمان

. یک ملت هستند و ملل غيرمسلمان امت متفرق هستند

بنابراین روابط ایران به عنوان کشور اسالمي متناسب با 

ارچوب اقتضائات مناسب ، مذهبي و دیني در چمصلحت ملي

 :کردتوان به موارد ذیل اشاره  شود که مي مالحظه مي

  ؛کشورهاي همسایه و غير همسایه -

  ؛کشور قدرتمند و ضعيف -

  ؛کشور بزرگ و کوچک -

  ؛تفاوت کشوري که دوست است یا دشمن یا بي -

  ؛کشوري که تعامل در حوزه مختلف دارد یا ندارد -
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کشوري که از حيث نظامي در حال جنگ است یا جنگ  -

 ؛ ونيست

 .کشور مسلمان یا غير مسلمان -

 معامله کاالهاي خارجي مستندات ادله جواز -3

با توجه به مبناي اصولي، اصل اولي جواز معامالت با کافر 

است مگر خالفش ثابت شود؛ به بيان دیگر مجاز بودن 

معامالت با کافر با رویکرد اصول شيعي سازگاري دارد و در 

ن واقع حکم واقعي اولي نيز همين است، به دیگر سخ

 و فقدان قيد و قرینهدله با لحاظ اطالق ا معامالت با کفار

 .خاص برخالف آن امري جایز است

اي از حاالت مثل اطالق مباح و  احکام فقهي است که در پاره

 .جایزند اما در حاالت دیگر همچون مقيد ناروا باشند

توان به عنوان ادله در پشيتيباني از اصل یاد  مي آنچه را که

 :شود مي که به آنها اشارهشده یاد کرد موارد ذیل است 

 اطالق آیات معامله کاالي خارجي -3-0

از جستجو و تحقيق در آیات این نکته مستفاد است که آیاتي 

باشند در خصوص آنکه آیا ضروري  مي که ناظر بر معامالت

است که معامله صرفًا بين دو مسلمان واقع شود یا خير؟ 

بودن شود مطلق  چيزي که از ظاهر آیات دریافت مي

توان ادعا کرد اطالق آیات مذکور شامل  متعاقدین است و مي

شود و انصراف آن هم به صنف  مسلمان و غيرمسلمان نيز مي

باشد مگر در صورت شرایط خاص که به  مسلمان بالوجه مي

 .زودي در مورد آن هم بحث خواهيم کرد

 :آیات مورد استناد عبارتند از

 آیه تجارت  -3-0-0

ن آمنوا ال تاکلوا اموالکم بينکم بالباطل اال ان تکون یا ایها الذی»

 (23/ النساء) «...تجاره عن تراض منکم

اي کساني که ایمان آوردید اموالتان را که از راه باطل : ترجمه

مگر آنکه تجارتي ( مصرف نکنيد)دست آمده است نخورید  هب

 .وي رضایت ميان شما انجام یابداز ر

اال ان تکون تجاره عن .... »شاهد مثال نگارنده عبارت شریف 

باشد، آیه در مقام بيان این نکته است که  مي «...تراض

اموالتان را از راه غير شرعي همچون غصب و سرقت و خيانت 

 (336: 0354فاضل مقداد، )دست نياورید  هب... و عقود فاسده و

شرط در تجارت  دست آورید و هب( شرعي)بلکه از راه تجارت 

 .آن است که هر دو طرف عقد به آن راضي باشند

اشاره به  توان در جهت اثبات ما نحن فيه گفت اصاًل آنچه مي

جنس و سن و دین و ایمان متعاقدین نشد با توجه به آنکه 

مقتضاي ذکر قيود موجود بود اما عليرغم آن به نحو مطلق 

 .بيان نمود

 آیه حليت بيع -3-0-2

یاکلون الربا الیقومون اال کما یقوم الذي یتخبطه الشيطان الذین »

من المس ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا و احل اهلل البيع و 

 (268/ البقره) «...حرم الربا

در . باشد مي« ...احل ااهلل البيع و حرم الربا»مورد استناد عبارت 

رد این گفته قيد و خصوصيتي در مو این آیه همچون آیه پيش

که متعاقدین چه کساني باشند وجود ندارند و این آیه از حيث 

مسلمان و غيرمسلمان بودن توسط آیات و روایات دیگر 

روایاتي وجود دارد که  تخصيص و تقييد نخورده است و اتفاقًا

 .نماید اصل جواز را معاضدت مي

اي به اصل جواز  و در موردي که تخصيص خورده است خدشه

زند؛ دليل این امر آن است که آن  کافر نمي معامالت با

تخصيص  یا تقييد خود در صورت وجود شرایطي است که 

روا بودن معامله است که در فراز بعدي بحث آن  سبب نا

 .آمد خواهد

 روایات -3-3

در وسایل الشيعه در باب مزارعه روایاتي وجود دارد که ظهور 

 :جمله باشد که از آن مي در جواز معامله با کافر

تواند با مشرک  آیا مسلمان مي: پرسيدم( ع)از امام : سماعه گوید»

مزارعه کند، به این نحو که بذر و گاو از مسلمان و زمين از مشرک 

 (214: 0336حر عاملي، ) «مانعي ندارد: فرمودند( ع)باشد، امام 



 60/ انهمکارفر و  محمد قادري                                                                          ...بررسي فقهي و حقوقي معامله کاالهاي خارجي 

 

 

نقل نموده که ( ع)از امام علي ( ع)امام صادق : در بحار آمده

در قالب اجاره »با شخصي یهودي عقد نموده ( ع)حضرت علي 

« .اشخاص، که نخلستاني را آبياري نماید در مقابل هر دلو خرمایي

 (316، 35: 0413عالمه مجلسي، )

روایت شده ( ع)از علي »: در روایت دیگر از وسائل الشيعه آمده

است که ایشان مشارکت با یهودیان، نصارا و مجسویان را کراهت 

حر ) «.که هنگام داد و ستد مسلمان حاضر باشدداشت مگر آن

 (066: 0406عاملي، 

الزم است خاطر نشان شود که مراد از نهي مزبور حرمت 

نيست بلکه کراهت است دليل آن را رعایت نکردن کافر 

 . نسبت به شرایط معامله است

 عقل  -3-4

الطبع و  دانيم که انسان موجودي است اجتماعي و مدني مي

ست؛ ا ها اجتماعي بودن انسان ناشي از نيازها و ضرورتاین 

افراد انساني به دليل آنکه خود به تنهایي قادر به رفع همه 

احتياجات خویش نيستند، الجرم باید در تعامل با همنوعان 

خویش بتوانند مشکالت خود را حل نماید، در واقع چرخه 

 .باهم مرتبط هستند اجتماعي جامعه انساني کاماًل

مندي و  ز سوي دیگر این تعامالت سبب رشد یافتگي، توسعها

شود که به صورت طبيعي انفکاک از  ها مي سازي ملت تمدن

هاي  این چرخه غيرممکن است اگر چه از حيث پيشرفت

مندتر و  ها داراي درجاتي هستند،  برخي از کشورها توسعه ملت

چرخه و  ترند اما این به معناي جدایي از مانده برخي دیگر عقب

گردش اجتماعي نيست بلکه در انطباق، گوي سبقت را نرانده 

 .است

رو براي روز آمد بودن و این که همواره در خط مقدم  ایناز 

توسعه حضور داشته باشند،  بخشي از آن مربوط به ارتباطات 

به  .باشد المللي و پيوند با همه دولت ها و ملت ها مي بين

راحي صنعتي یا مدل عنوان مثال کشوري در حوزه ط

کشاورزي جدید نمونه هست؛ منطقي آن است که اگر خواسته 

آوري  شود در خصوص طراحي صنعتي و یا غيره صاحب فن

ها روابط تجاري منعقد نماید  ها یا دولت شود باید این شرکت

ها و  تا از فرصت به دست آمده الگوبرداري کند تا دستگاه

قافله توسعه عقب نماند، به هاي مشابه آن بسازد که از  سيستم

ها مثل بخش دارویي،  همين نسبت در سایر بخش

پس . ...سازي و سازي، کارخانه هاي پزشکي، شهر تکنولوژي

یافته اعم از آنکه  کند که با جوامع توسعه عقل اقتضاء مي

مسلمان باید تعامل سودمندانه همه جانبه  مسلمانند یا غير

 .ي و اقتصاديداشته باشد از جمله تعامل تجار

حرام  مسلمان کاماًل حال اگر تعامل با کشورهاي پيشرفته غير

ماندگي را به همراه دارد و  باشد تهدید بسيار جدي عقب

شود در حالي که ضعف  موجب ضعف کشور مسلمان مي

جامعه اسالمي مرضي حق نيست و این رفتار اصواًل عاقالنه و 

گونه کشورهاي  رو باید تعامل با این منطقي نيست از این

توان این دسته از تعامالت را به نفع  مجاز باشد هرچند مي

که عقاًل جواز خالصه آن. مند کرد جامعه اسالمي ضابطه

و در نتيجه حکم عقل  باشد معامالت کاالهاي خارجي مي

که منجر به لطمه اقتصادي و خالف  برجواز است تا زماني

 .مصلحت نباشد

آید که اگر قيد  دست مي هنکته ب از مجموع آنچه گفته شد این

کردند و به هر  اسالم و کفر مدخليت داشت قطعٌا فقها بيان مي

روي مقتضي موجود و مانع مفقود بود پس در هر جا به این 

شود که معامله با کافر جایز  اند فهميده مي قيد اشاره نکرده

اند  باشد مگر در موارد خاص و جایي که فقها تصریح کرده مي

شود ادعا  رو مي یناز ا. امل یا متعامل باید مسلمان باشدکه ع

ل این است حال سؤا. باشد کرد اصل معامله با کافر جایز مي

که آیا قاعده و اصل جواز معامله با کافر مطلق است یا مقيد؟ 

 به بيان دیگر آیا اصل مزبور تخصيص خورده است یا خير؟ 

 خارجي مستندات ادله عدم جواز معامله کاالهاي -4

تا کنون بر آن شدیم  که بگویيم که معامله با کافر  تحت ادله 

خواهيم بدانيم آیا ممکن است به  مي حال .گيرد مي جواز قرار
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معامله مذکور  ،شود مي دليل مفاسدي که احتمااًل بر آن مترتب

تحت ادله حرمت قرار گيرد یا خير؟ و چند اصل اولي جواز 

 ل بنا به دالیلي تخصيصباشد، لکن این اص مي معامله

قاعده  ، قاعده  نفي سبيل: خورد که آن دالیل عبارتند از مي

قاعده الضرر،  حرمت اعانه براثم، قاعده حرمت اختالل نظام،

 .دليل عقلي و

 آیه نفي سبيل -4-0

مطابق با قاعده نفي سبيل، هرعملي که موجب سلطه 

بيگانگان بر مسلمان شود، اعم از اقتصادي، سياسي، فرهنگي 

و نظامي جایز نيست، بلکه حرام و غيرمشروع بوده و مبارزه 

این قاعده مورد  (055: 0403بجنوردي، ). با آن واجب است

: 0403بجنوردي، ) .اتفاق جميع فقهاي اماميه قرارگرفته است

030) 

لن »: آیه مشهور مورد استناد فقها این آیه است که فرموده

، یعني (040/النساء) «یجعل هلل للکافرین علي المومنين سبيال

 .خداوند هرگز کافران را بر مومنان تسلطي نداده است

شود آن است که شارع مقدس  آنچه از ظاهر آیه فهميده مي

که سبب تسلط کفار کاري کنند به مومنان اجازه نداده است 

منين را فراهم سازد و به هيچ وجه راضي به حکومت و بر مؤ

هر اقدامي که ثمره آن  رو از اینمسلط شدن کافران نيست، 

سيادت و سلطه کفر و ذلت و موهون شدن مومن گردد یک 

باشد، لذا بخشي از استقالل، سيادت و سروري  امر ناپسند مي

باشد که من جمله آن تعامل  ياسالم در تنظيم روابط با کفار م

این آیه به عنوان  رو از این. اقتصادي و فرهنگي و غيره است

باشد که به  دليل معتبر مبناي بسياري از فتاوي فقيهان مي

 :شود مي چند نمونه از آن اشاره

هر گونه معامله با کفار سبب تسلط »: فرمودند( ره)امام خميني 

همينطور دليل  «.خواهد بودآنان شود آن معامله باطل و حرام 

عدم جواز اجير شدن مسلمان براي کارهاي پست کافران آیه 

ها در مکاسب شيخ انصاري  از این نمونه. باشد مي نفي سلطه

شيخ ). شود مي یافت ...اجاره ودر موضوعات رهن، وقف، 

و نيز در باب بيع السالح العداء الدین  (085:  0428انصاري، 

ها  همه این. مبنا پذیرفته شده است همين دليل به عنوان

گویاي آن است که با این آیه اطالق اصل اوليه جواز با قيد  

نفي سلطه کافر  مقيد شده است، یعني معامله با کافر جایز 

است مگر سبب تسلط آنان شود که در این صورت جایز 

 .نيست

 «اعانه براثم»قاعده  -4-2

مشهور و مهمي است که اثم از جمله قواعد  قاعده اعانه بر

. حکم شرعي مسائل مختلفي به آن استناد کردند فقها در

توان  مي جمله مستندات این قاعده از (356: 1412بجنوردي، )

 علي اإلثم و التعاونوا التقوي و تعاونوا علي البّر و»مبارکه  آیهبه 

مؤمنان باید بر نيکي و پرهيزکاري »: استناد نمود «العدوان

یاري رسانند و از همکاري برگناه و دشمني یکدیگر را 

هرآنچه طاعت الهي شمرده شود، نيکي است و « .بپرهيزند

. رود منان به شمار ميمؤستم از موارد گناه و دشمني با خدا و 

 (12: 1352طباطبایي، )

بازار اسالمي جایگاه همکاري جهت تحقق نيکي و کمک به 

هاي بحراني  قعيتاستفاده از مو  سازي و دوري از سوء سالم

تراست به منظور کنترل  همکاري در تشکيل کارتل و. است

مصرف کننده از موارد همکاري بر گناه و  قيمت و ظلم بر

تشکيل  از سوي دیگر، همکاري نيروي کار در. دشمني است

اتحادیه جهت حمایت از حقوق خود از نوع تعاون برنيکي 

رت به اموال اولي همکاري آنها نباید باعث وقوع خس ،است

هاي  توان عملکرد شرکت براساس این اصل مي کارفرما شود،

هاي بازار و توزیع سود بين  تعاوني را در جهت بهبود قيمت

            .نيروي کار تصحيح کرد

کارهاي مباح و حاللي که وسيله انجام عملي حرام قرار گيرد، 

ن حرام و ممنوع است، مانند فروش انگور به کسي که با آ

کند، اجاره دادن منزل به کسي که در آن  مي شراب درست

دهد و فروش سالح به کسي که  عمل نامشروع انجام مي

فروش سالح به کافران یا . شود کشي مي مرتکب جرم آدم
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دشمنان دین، یکي از موضوعاتي است که فقها در مباحث 

آراي بسياري در این باب . پردازند مکاسب محرمه بدان مي

ترین آنها  اند که مهم برخي هشت رأي ذکر کرده. ردوجود دا

 :از عبارتند

ح به کافران درحال جنگ وصلح حرام بودن فروش سال -

 مطلق؛ و

 جواز فروش در حال جنگ و حرام بودن فروش سالح در -

 .سازشحال صلح و 

حکومت  تابع رأي دولت و اي سياسي است و مسأله این امر،

 (11: 1324ایرواني،). است

چون شهيد ثاني و گروهي از  فقيهاننظر نخست را برخي از 

فقيهان معاصر چون خویي، رأي دوم را شيخ انصاري در 

 (163: 1426انصاري، شيخ ). مکاسب آن را تقویت کرده است

موسوي خميني، ). ابراز داشته است( ره)نظر سوم را امام خميني 

سد »اهل سنت از این مطلب تحت عنوان قاعده  (71: 1325

برد، درحالي که اماميه آن را در ذیل عنوان  نام مي« ذرایع

 .کند مي مطرح« عدوان تعاون بر اثم و»

ني همياري و مساعدت به نحو از نظر لغوي به مع« تعاون»

البته تعاون . سازي انجام فعلي توسط فردي دیگر است زمينه

به این معنا نيست که دو نفر دست به دست هم بدهند تا 

انجام دهند، بلکه تعاون یعني کاري توسط شخص کاري 

مثاًل . دیگري صورت بگيرد و فرد دیگري نيز به او کمک کند

خواهد شراب  مي فروشد که مي کشاورزي به کسي انگور

یعني با . شود درست کند؛ این عمل تعاون بر اثم گفته مي

اینکه کشاورز شراب درست نکرده و انگور فروخته، اما چون 

کند این معامله حرام  آن فرد با انگور شراب درست ميداند  مي

 .و باطل است

التقوي و التعاونوا علي االثم و  تعاونوا علي البر و» آیه مبارکه

است که باتوجه به این آیه در شرایطي که خرید  «العدوان

کاالي بيگانگان موجب بيکاري جوانان ایراني و افت توليد 

شود، چون چنين خریدي داخلي و یا تعطيلي کارخانجات 

شود، قطعا  کمک به دشمنان و ترویج صدها مفاسد داخلي مي

 .خرید داخلي الزم خواهد بود

 قاعده حرمت اختالل نظام -4-3 

با توجه به این قاعده که از مسلمات فقه است، هر امري که 

هاي اقتصادي و فرهنگي و سياسي  باعث ایجاد خلل درحوزه

هرج و مرج و گرفتار  امعه دچارطوري که ج هجامعه شود، ب

؛ 721: 1415انصاري، ). بحران و عسر و حرج شود، حرام است

با توجه به دالیل بسياري که  (611: 1422خميني،  موسوي

بر ضرورت حفظ و حراست از نظام اسالمي وجود دارد 

محقق نائيني با استناد به عدم رضاي ( 422: 1423سبحاني، )

نظام، حفظ و نظم مملکت اسالمي را شارع مقدس به اختالل 

مهمتر از حسبيه و از اوضح قطعيات و اهم جميع تکاليف 

توان بر این قاعده  اصلي ترین دليلي که مي. دانسته است

اقامه کرد، دليل عقلي است؛ زیرا احکام عقلي در محدوده 

با حفظ این مطلب، عقل عملي  .باشند مستقالت عقلي نافذ مي

فهمد که اختالل نظام و معيشت عمومي  مي انسان مستقاًل

توان با ضميمه قانون  مي قبيحي است و به تبع آن مردم، امر

. مالزمه بين حکم عقل و شرع، حرمت شرعي نيز ثابت کرد

عالوه بر عقل، شواهد نقليه نيز بر  (006: 0406طباطبایي، )

اثبات این قاعده وجود دارد، ازجمله این شواهد، آیاتي است 

؛ 64/؛ اعراف61/بقره). کنند مي لت بر نهي از فسادکه دال

زیرا چون اختالل به نظام از مصادیق  (66: ؛ قصص64/مائده

. تواند مشمول این آیات قرارگيرد فساد شمرده شده است، مي

تواند بر  هاي جدي که معامله کاالي خارجي مي از جمله آسيب

 آنها طوري که هریک از هاقتصاد ملي برجاي گذارد؛ ب

توانند منشأ آثار مخرب دیگري نيز باشند و در مجموع  مي

خرید کاالي  -0: از منجر به اختالل نظام گردند، عبارتند

کنندگان داخلي باعث خروج ارز بيشتري  خارجي توسط مصرف

کاهش فروش کاالي داخلي سبب  -2. از کشور شود

گرایش  -3. شود مي محدودشدن مؤسسات صنعتي داخلي

گذاري در   به سمت کاالهاي خارجي، سرمایه کنندگان مصرف
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دهد و گرایش به واردات را بيشتر  زمينه توليد را کاهش مي

نخریدن کاالهاي داخلي موجب ورشکسته شدن  -4 .کند مي

و تعطيلي مؤسسات توليدي داخلي و در نتيجه افزایش نرخ 

کاهش خرید کاالهاي ایراني  -8  .خواهدشد کشور بيکاري در

ود توليدکنندگان داخلي اعتماد به نفس و انگيزه ش باعث مي

خود را براي تالش در راه بهبود کيفيت و نوآوري از دست 

 .بدهند و توان رقابتي کاهش یابد

 قاعده الضرر -4-4

مباحث مختلف فقه و  یکي از قواعد معروف فقهي که در

اهميت . حقوق آثار فراواني به همراه دارد، قاعده الضرر است

الضرر به عنوان یکي از قواعد اساسي و بنيادین قاعده 

اي است که در اغلب ابواب فقهي از عبادات گرفته تا  ازهاند هب

 .گيرد معامالت مورد استناد و استفاده قرار مي

به این « الضرر و الضرار في االسالم»فرماید  مي( ص)رسول اهلل 

 مفهوم که هرگونه عملي که موجب وارد آوردن ضرر، زیان و

ال یا موقعيت کسي شود که ، شخصيت، م جسم خسارتي در

محقق داماد، ). باشد ون او محترم است، ممنوع ميشرعًا شؤ

0330 :062) 

مفاد جمله الضرر و الضرارچيست؟ فقهاي عظام پنج وجه 

بررسي  (052: 0426بجنوردي، ) .اند کرده مهم را ذکر

حليل مستندات این قاعده بسيار طوالني است و تجزیه و ت

ولي درمجموع . آنها خارج از حوصله و ظرفيت این مقاله است

از نظر مستند و دليل، قاعده الضرر داراي پشتوانه قوي و 

کليني، )و سنت ( 02/ ؛ نساء233/بقره)محکمي از کتاب 

اي  ازهاند هباشد و روایات در این زمينه ب دارا مي (251: 0416

ققين، حفخرالم)الفوائد که فخرالمققين حلي در ایضاح  فراوانند

البته خاستگاه این قاعده . ادعاي تواتر کرده است( 45: 0365

ست و در کتاب و سنت بر آن ا مهم فقهي، عقل و سيره عقال

با توجه به  (216: 0403بجنوردي، ). نيز تأکيد شده است

توان  اینکه دالیل عقلي محکمي بر این قاعده وجود دارد، مي

ه در زمره مستقالت عقليه قرارگرفته و ادعا کرد که این قاعد

 .رسد مي عقل انسان بدون حکم شرع به آنها

 دليل عقلي -4-8

شود  عقل درميان فقهاي شيعه ازجمله حجج الهي شمرده مي

و روایات بسياري  (02/؛ یوسف6/آل عمران)آیات فروان و 

سزاي آن وارد شده  هدر شأن و اهميت ب (01: 0416کليني، )

به اقتضاي عقل تعامل در حوزه هاي مختلف در اگرچه . است

المللي یک امر پسندیده است و البته گریزي هم از  سطح بين

آن نيست، لکن گستره و شيوع معامله ممکن است تهدیدات و 

عقل این  هاي جدي را به همراه داشته باشد که از سوي آسيب

ازاین رو جهت دفع مفسده تعامل را . یيد نيستمفسده مورد تأ

مند نمود و در هر موضعي نفعي غالب باشد باید  باید ضابطه

 .آن را برگزید

خواهيم بررسي کنيم چه مفاسدي ممکن  با این وصف مي

. است مترتب شود که قدرت مقابله با اصل جواز را داشته باشد

دانيم که خرید و فروش جزئي از معامالت و شاید در سطح  مي

امالت باشد، طبيعتًا به ها مصداق رایج مع ها و شرکت دولت

عوضين داد و ستد  ،شود اعتبار روابطي که حاصل مي

بخشي از سرمایه و ثروت از کشور خارج و بخشي  شوند؛ مي

این دسته از تعامالت آثار و پيامد مثبت و  .شوند دیگر وارد مي

هاي مختلف اجتماعي اثر  منفي را به همراه دارد که در حوزه

 شود؛ تمليک و تملک حاصل مي حقوقي بخش است، در حوزه

شود و  هاي ملي و مذهبي صادر مي در حوزه فرهنگي مدل

شود و در  هاي غریب و جدید وارد کشور مي قبال آن مدل

حوزه سياسي تحرک و پویایي و یا انفعال و انعطاف تحقق 

یابد اما آنچه از نظر نگارنده بناي بررسي آن وجود دارد آثار  مي

تصادي است که بر جامعه و کشور و پيامدهاي منفي اق

شود تا دامنه شمول  شود و همين امر سبب مي مي تحميل

 .حکم و موضوع اصل جواز محدود گردد

بدیهي است بخشي از رشد و توسعه هر جامعه منوط به 

باشد،  بالندگي و استقالل اقتصادي و پویایي تجاري آن مي
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و کاهش بالنگي و رشد اقتصادي وابسته به توليدات داخلي 

توسعه توليدات داخلي با . باشد مي وابستگي به توليدات خارجي

الزمه  رو از اینخریدن کاالهاي مشابه خارجي ناسازگار است، 

ا خرید رشد در این حوزه و حفظ قدرت رقابت مبارزه نمودن ب

حال اگر قائل به جواز معامله . کاالهاي موازي خارجي است

اي پيامد ها و آثار اقتصادي با این خصوصيت شویم، طبعًا دار

 : شویم توضيح آن که منفي مي

 .است اصل اولي جواز معامله با غيرمسلمان مقدمه اول،

اطالق جواز مذکور مفاسد عظيم قطعي به همراه  دوم،مقدمه 

 .دارد

شود به مواردي که سودمند  پس اصل اولي جواز مقيد مي

 .شود است و شامل ضرر نمي

پيشتر به اثبات رساندیم اما مقدمه دوم که مقدمه اول را که 

اشاره شد اطالق معامالت مفاسد زیادي را متعاقب خویش 

 .شود مي دارد با این استدالل اثبات

 گيري  نتيجه

برآیند مطالعه در مورد قاعده و اصل تعامل با کافر از نظر 

باشد، اما  مي منابع اسالمي اعم از کتاب و سنت و عقل جواز

هاي جدي دارد، در واقع لسان شریعت  محدودیتاین جواز 

ها اقتضاي تعامل دو سویه دارد ولي از  ها و ضرورت نيازمندي

هاي قطعي به همراه دارد و جامعه  آن جایي که مفسده

اسالمي را هم از درون و هم از بيرون از هر جهت ذليل و 

گر را مسلط بر منابع اوليه  هاي سلطه کند و کشور ضعيف مي

توان قائل شد که اصل مذکور  رسد نمي اید، به نظر مينم مي

اصل جواز تا جایي حکومت دارد  رو از اینتوسعه و اطالق دارد 

 .وارد قلمرو مفاسد نشود

که به  شود مي نتایج ذیل حاصل با توجه به آنچه گفته شد،

 :نظر نگارنده چند پيشنهاد قابل توجه است

رانه و محدود کننده دولت اسالمي با اعمال قوانين سختگي -

 .مانع ورود کاالهاي خارجي موازي و مشابه داخلي گردد

هاي مادي و معنوي دولت  توليد کنندگان داخلي از حمایت -

برخوردار گردند تا قدرت افزایش مرغوبيت کاال را بيابند و از 

تر از کاالهاي مشابه خارجي عرضه  سوي دیگر با قيمت ارزان

 .کنند

از جمله صدا و سيما و آموزش و پرورش  هاي فرهنگينهاد -

و غيره تالش نمایند که مبلغ کاالهاي داخلي باشند و به 

نوعي حمایت ملي را تحریک نمایند و در هر فرصتي مزایا و 

معایب خرید و فروش کاالهاي داخلي و خارجي را از حيث  

اي که  اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره تذکر دهند به گونه

دم نهادینه شود و مردم خود به استقبال کاالهاي در نهاد مر

 .اخلي بروند و آن را تبليغ نمایندد

در مقابل ورود کاالهاي قاچاق سخت مبارزه از سوي دولت  -

صورت گيرد و چنانچه این کاالها موفق شدند در بازارهاي 

سازي که باید  داخلي شرکت نمایند مردم به واسطه فرهنگ

فرهنگي اتفاق بيفتد آن کاالها را  هاي توسط متوليان نهاد

 .نخرند

سازي دولت و مسئولين و  سازي و رغبت وجوب فرهنگ -

 .توليدکنندگان برخرید و فروش کاالي داخلي اقدام کنند

معامله کاالي خارجي در صورتي که مشابه داخلي داشته  -

باشد، با توجه به مستنداتي چون قاعده نفي سبيل، قاعده 

 .يره و بناي عقال و عقل جایز نيستاعانه براثم و غ

درصورتي داشتن آثار مثبت مجازات، براي توليدکنندگاني  -

کنند  کيفيت توليد مي نداشته و یا کاالي بي کار که اتقان در

 . مجازاتي را در نظر بگيرند

دولت باید مشوقاتي را در جهت خرید و فروش و افزایش  -

  .کمي و کيفي کاالي داخلي در نظر بگيرد

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر،  :يمالحظات اخالق

 .شده است تیرعا يصداقت و امانتدار

در این مقاله هيچگونه تضاد منافعي وجود  :تعارض منافع

 .ندارد
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نگارش متن توسط نویسنده نخست و  :سندگانیسهم نو
سندگان این نظارت علمي و اصالحات نهایي توسط سایر نوی

 .استمقاله صورت گرفته 

کساني که در معرفي منابع و تهيه  از کليه :يو قدردان تشکر

 .نمایيماین مقاله ما را یاري رساندند، تشکر و قدرداني مي

این پژوهش فاقد تأمين کننده مالي  :ن اعتبار پژوهشيمأت

 .استبوده 



 66/ انهمکارفر و  محمد قادري                                                                          ...بررسي فقهي و حقوقي معامله کاالهاي خارجي 

 

 

 منابع و مآخذ

انتشارات : تهران .حقوق مدني (.1336)امامي، سيد حسن  -

 .تهراندانشگاه 

 .نشرسمت :تهران. حقوق تجارت(. 1322)اسکيني، ربيعا  -

اخالق اقتصادي از دیدگاه قرآن و (. 1324)ایرواني، جواد  -
 .انتشاردانشگاه علوم اسالمي رضوي: مشهد .حدیث

لجنه با اعداد  .کتاب المکاسب(. 1426)انصاري، مرتضي  -

 .مجمع الفکر االسالمي :قم تحقيق تراث الشيخ االعظم،

با تحقيق  .القواعدالفقيهه(. 0426)بجنوردي، محمدحسن  -

 .نشر الهادي: قممهریزي و درایتي، 

االیمان و الکفر في الکتاب و (. 1352)سبحاني، جعفر  -
 .نا بي: قم. السنه

انتشارات  :تهران .حقوق مدني(. 1321)شهيدي، مهدي  -

 .مجد

 .نشر ميزان :تهران .مدني حقوق(. 1322)صفایي، حسين  -

 :تهران. منتهي االرب(. 1225)صفي پور، عبدالرحيم  -

 .دارالطباعه

الميزان في تفسير (. 1417)طباطبایي، سيد محمد حسين  -

 .دفترانتشارات اسالمي :قم. القرآن

القواعد و  (.0354) ، محمدبن مکي(شهيد اول)عاملي  -

 .العلمانتشارات دار  :، قمچاپ چهارم .الفوائد

اللمعه (. 1353)، محمدبن مکي (شهيد اول)عاملي  -

 .منشورات دارالناصر ،چاپ چهارم .الدمشقيه

ایضاح الفوائد في (. 1327)فخر المحققين، محمدبن حسن  -

                                  .آل البيت :قم. شرح القواعد

 مکتب نوید :جا بي. کنز العرفان(. 1324)فاضل، مقداد  -

 .اسالم

مکتبه : تهران. الکافي(. 0350)کليني، محمدبن یعقوب  -

 .الصدوق

 نشر :تهران .مباني حقوق عمومي(. 0356)کاتوزیان، ناصر  -

 .ميزان

شرایع االسالم في  .(1415) محقق حلي، جعفربن حسن -
 .مطبعة االداب :نجف. مسائل الحالل و الحرام

 :تهران. فقهقواعد . (1321)محقق داماد، سيد مصطفي  -

 .مرکز نشر علوم اسالمي

چاپ  .تحریرالوسيله (.1325) موسوي خميني، روح اله -

  .انتشارات دارالعلم : ، قمچهارم

المختصر النافع في (. 1327)محقق حلي، جعفربن الحسن  -
 .انتشارات اسدي :تهران. فقه االماميه

 :تهران. القواعد الفقيهه(. 1326)موسوي بجنوردي، محمد  -

 .مجمع علمي و فرهنگي مجد

 

 

 


