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شرکت ها به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی دارای اوصاف قانونی اشخاص در عالم حقوق هستند .از جمله
اوصاف مهم شرکتها که دارای آثار قابل توجه حقوقی در این زمینه است تابعیت است .با توجه به فرایند ایجاد شرکت-
ها در عالم حقوق؛ با وجود اختالف نظرهای مختلف در این خصوص شرکت الجرم باید تابعیت یک کشور را داشته
باشد .تعیین تابعیت شرکتها در حقوق بینالمللی و در حقوق داخلی کشورهای مختلف بر اساس ضوابط موجود صورت
میگیرد و معیار های مزبور بر اساس حقوق اسالمی و حسب قواعد موجود در کشورهای اسالمی نیز قابل توجیه است.
در این راستا و در کنار ضوابط مشوق ارتباط با غیرمسلمین و ضرورت مراودات اقتصادی و تجاری با توجه به دو قاعده
اضطرار و نفی سبیل نیز امکان پذیرش ضوابط حقوقی کشورهای غیراسالمی برای تعیین تابعیت شرکتها قابل توجیه
است .به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط اضطرار ،قاعده اضطرار در موارد لزوم میتواند به عنوان مجوز اقدام
ممنوع در شرایط معمول مورد استناد واقع و اقدام به انجام تا زمان وجود وضعیت اضطرار گردد .بدیهی است این امر بر
قاعده نفی سبیل نیز حکومت داشته و در فرض وجود سبیل ،با تحقق اضطرار ،قاعده نفی سبیل نمیتواند به عنوان مانع
اقدام تلقی گردد .عالوه بر این و در غیر موارد اضطرار نیز علیاالصول قاعده نفی سبیل به عنوان مانع و مستمسکی
برای ایجاد محدودیت نمی تواند به صورت مطلق داللت بر منع پذیرش ضوابط مدنظر در این حوزه داشته باشد و امکان
اتکاء به قاعده مزبور در این خصوص منوط به ایجاد مصداق سبیل در حوزه سیاسی و حاکمیتی است و این در صورتی
است که ایجاد شرکت با تابعیت مشخص معارض با حاکمیت کشور باشد.
کلید واژهها :تابعیت ،تابعیت شرکتها ،قاعده نفی سبیل ،حقوق اسالم.
تاریخ پذیرش1396/2/22 :
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 -1مقدمه
اگر چه برای تابعیت تعاریف مختلف و بر اساس معیارها و ارکان مختلف ارائه شده است؛ به نظر می-
رسد تابعیت تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیلدهنده دولت بوده و دارنده تابعیت مطیع حاکمیت
دولت خود در برابر سایر دولتها است (سلجوقی .)148 ، 1370 ،تابعیت یکی از اوصاف اشخاص اعم از
حقیقی و حقوقی است .شرکتهای تجاری به عنوان یکی از اقسام اشخاص حقوقی نیز در حقوق امروزی
از این خصیصه برخوردار بوده و برای این منظور در نظام حقوقی کشورهای مختلف پیشبینی قانونی
صورت گرفته است .اصطالح شرکت در متون فقهی نیز دارای سابقه بوده و مادهی  20قانون تجارت ایران
نیز در مقام تبیین اقسام شرکت در حقوق ایران بر آمده است .نکته قابل توجه در اینجا این است که
شرکت های مذکور در فقه اسالمی ناشی از فرایند شراکت بوده و به هیچ عنوان شخصیت حقوقی مستقل
به مفهوم رایج مد نظر در حقوق امروزی از آن ناشی نشده ،لذا تابعیت به عنوان وصف اشخاص از این
حیث و در خصوص این شرکتها موضوعیت ندارد .در مقابل شرکتهای موضوع حقوق تجارت ،پس از
تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقل شده و به عنوان شخص ،دارای تمام اوصاف حقوقی مربوط به
خود از جمله تابعیت میباشند .با توجه به اهمیت موضوع تابعیت برای شرکتها ،نظامهای حقوقی برای
تعیین تابعیت شرکتها معیارهای مختلفی را پیشبینی کردهاند و بر اساس معیارهای مزبور نسبت به احراز
تابعیت این قبیل اشخاص اقدام مینمایند .تعیین تابعیت شرکتها بر اساس اقامتگاه شرکت ،تعیین تابعیت
شرکتها بر اساس محل تشکیل یا بر مبنای نظریه کنترل از جمله این معیارها برای تعیین تابعیت
شرکتها در حقوق داخلی کشور هاست .در رویه بینالمللی نیز احراز تابعیت شرکتها بر اساس معیارهای
حقوق بینالملل خصوصی و بر اساس کشف رابطه حقوقی اشخاص با کشورها صورت گرفته است
(اسکینی.)1388 ،
مفهوم تابعیت با تعابیر و تعاریف صورت گرفته از آن ،دارای سابقه چندان طوالنی در ادبیات حقوقی
نبوده و این امر خصوصاً نسبت به شرکتها با توجه به نوظهوربودن آنها به عنوان شخصیت حقوقی
مستقل ،محل مناقشه و اختالف بیشتر بوده است .جدیدبودن مباحث مربوط به تابعیت و چگونگی تعیین
آن به کیفیت موصوف در متون حقوقی و به تعبیری مستحدثهبودن آن ،اثبات بداهت عدم وجود مطالب و
نظریات مرتبط با این حوزه به صورت مستقیم در منابع فقهی و اسالمی را تسهیل مینماید .این مسأله اگر
چه بهرهبرداری از منابع فقه اسالمی در خصوص موضوع حاضر را با صعوبت مواجه مینماید ،با این وجود
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عدم وجود مطالب مدنظر در متون اسالمی به شیوه موصوف ،دلیل بر عدم امکان هر گونه استفاده از متون
و استناد به منابع مزبور در این راستا نیست .استفاده از مبانی حقوق اسالمی و بررسی فرایند و مبانی
مدنظر در تعیین تابعیت شرکتها و با توجه به اصول حاکم بر آن از جمله مواردی است که میتوان با
اتکاء به قواعد کلی حاکم بر فقه اسالمی مورد استفاده قرار داد .در این راستا الزم است به سه سؤال پاسخ
داده شود .اول این که آیا اساساً اصل مفهوم تابعیت به مفهوم امروزی در نظام حقوقی اسالم قابل پذیرش
است؟ دیگر این که در صورت پذیرش اصل تابعیت ،ضابطه ایجاد آن در حقوق اسالمی و به تعبیری تعلق
تابعیت بر اساس نظام حقوقی اسالم چگونه است؟ و نهایتاً این سؤال که آیا امکان پذیرش ضوابط مربوط
به تعیین تابعیت شرکتهای خارجی در کشور اسالمی وجود دارد؟ بدین منظور و از آنجا که تفکیک
کشور ها از نظر سیاسی و ایجاد مرزهای حاکمیتی بر این اساس ،به عنوان مهمترین عامل ایجاد مفهوم
تابعیت مورد توجه بوده است ،الزم است ابتدا این مسأله یعنی پذیرش یا عدم پذیرش تفکیک دول بر
مبنای اختالف حاکمیتهای سیاسی در فقه مورد ارزیابی قرار گیرد .توجه به این امر با توجه به نظریه
امت واحده در اسالم و عدم امکان تفکیک مسلمین از یکدیگر با توجه به این نظریه بسیار حائز اهمیت
است .از طرف دیگر با توجه به آثار مترتب برتعیین تابعیت شرکتها و حقوق و تکالیف مترتب بر
اشخاص ،اعم از مسلمان و غیر مسلمان از این طریق ،ارزیابی امکان پذیرش یا عدم پذیرش مالکهای
تعیین تابعیت برای شرکتها منوط به تحلیل امکان تحمیل آثار مزبور بر مسلمین ،حسب قواعدکلی فقهی
در این خصوص است .با توجه به این امر و از آنجا که حداکثر تعامل شرکتها تجاری با سایر دول و آثار
مترتب بر این اشخاص از این حیث صرفاً در حد مقررات بازرگانی و تجاری است ،اصول حاکم بر این
ضوابط در اسالم و محدودیتهای حاکم بر این مقوله باید مورد بررسی قرار گیرد .در این رابطه و بر
اساس منابع فقه اسالمی ،دو دسته از ضوابط در این راستا قابل توجه است .دستهای از ضوابط که
محدودکننده روابط میان مسلمین با غیرمسلمانان بوده که در این راستا میتوان به قاعده نفی سبیل اشاره
کرد و دسته دیگر ضوابطی است که بر عکس ضوابط قبل ،در بر دارنده احکام مشابه در روابط میان
اشخاص ،برای تمام انسانها فارغ از دین و آیین آنها است .بدین منظور و در ادامه مطالب در دو بخش
ارائه شد ه است .در بخش اول به بررسی اصل تابعیت بر اساس مبانی فقه اسالمی پرداخته شده و در
بخش دوم امکان پذیرش معیارهای تعیین تابعیت سایر کشورها بر اساس فقه اسالمی و امکان یا عدم
امکان ورود قاعده نفی سبیل و چگونگی آن در این خصوص اشاره شده است.
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 -2تبیین اصل تابعیت بر اساس مبانی فقه
 -1-2مبنای تفکیک و تقسیم سرزمین درحقوق اسالم
از آنجا که مبنای ایجاد مباحث مربوط به تابعیت اشخاص – اعم از حقیقی و حقوقی – تفکیک
سیاسی کشورها و به تعبیر دیگر ایجاد مرزهای جغرافیایی است؛ قبل از هر گونه بحث و تحلیل در
خصوص پذیرش یا عدم پذیرش معیارهای تعیین تابعیت در نظام حقوقی اسالمی ،ابتدا الزم است اصل
تفکیک کشور ها بر این اساس و با توجه به قواعد حاکم بر این امر در متون اسالمی مورد بررسی قرار
گیرد .بدیهی است در صورت عدم پذیرش این مسأله بر اساس قواعد مزبور و به عنوان عامل اصلی ایجاد
تابعیت در حقوق امروزی ،بررسی سایر موارد و مسائل در این خصوص بیوجه است .بر اساس متون
اسالمی ،برای تفکیک سرزمینها و اشخاص در راستای تعیین تعلق شخص به سرزمین ،دو مالک عمده
قابل مالحظه میباشد .یکی تقسیم بندی بر مبنای نوع اعتقاد دینی و دیگری تفکیک بر اساس حاکمیت
سیاسی.
 -1-1-2تفکیک بر مبنای اعتقادات دینی
از آنجا که هدف اسالم تشکیل حکومت جهانی است (ضیایی بیگدلی ،)52 ،1375 ،قانونگذار اسالم
خواستار اجرای قوانین این دین توسط همه مردم جهان و به عبارت دیگر جهان شمولشدن این دین می-
باشد (رشید .)71 ،1353 ،بر این اساس است که در آیات مختلف قرآن نیز به وضوح به این امر اشاره
شده و مبنای تفکیک اشخاص در جهان ،به منظور تعیین حقوق و تکالیف آنها  ،اعتقادات دینی آنها دانسته
شده است (ضیایی بیگدلی .)53 ،1375 ،مطابق این مبنا ،جهان هستی با دو عنوان کلی بالد اسالم
(داراالسالم) و بالد کفر (دار الکفر) تقسیمبندی شده است (ابن قدامه375 ،1348 ،؛ رشید84 ،1353 ،؛
ضیایی بیگدلی .)56 ،1375 ،برای تعریف بالد اسالمی ،مالکهای مختلفی توسط اساتید ارائه شده است.
تعیین بالد اسالمی بر اساس غلبه کفر و ایمان از جمله این مالکها است .بر این اساس چنانچه در یک
سرزمین غلبه اکثریتی با اسالم یا مسلمین باشد به گونهای که احکام اسالم در آنجا حاکم بوده آن
سرزمین بالد اسالمی و چنانچه اکثریت با غیرمسلمان باشد ،دار الکفر است (منتظری نجفآبادى،1409 ،
23؛ نجفى .)274 ،1420 ،برخی نیز تفکیک و تعیین بالد اسالمی از سایر سرزمینها را صرفا ًبر مبنای
نوع اعتقاد تعریف و بر این باورند که معیار این تفکیک صرفاً اعتقادات اسالمی افراد است.
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در مقابل دسته دیگر بر این باورند که دار االسالم یا سرزمین اسالمی صرفاً به سرزمینی گفته می-
شود که در آن حاکمیت در دست حاکم اسالمی باشد .در این نظریه تعداد مسلمین و کفار برای تعیین نوع
سرزمین مالک نیست (طباطبایى بروجردى106 ،1416 ،؛ طباطبایى بروجردى27 ،1380،؛ بحرانى،1426 ،
167؛ ضیایی بیگدلی .)58 ،1375 ،در کنار این معیارها ،معیارهای دیگری همچون تأسیس و ایجاد
سرزمین در زمان حاکمیت مسلمین و مالکهای مشابه دیگر نیز در نظر گرفته شده است (هاشمى
شاهرودى و دیگران.)120 ،2،1426 ،
در خصوص تعریف بالد کفر همانند بالد اسالمی و با معیارهای مشابه ،تعاریف مختلفی ارائه شده
است .حاکمیت حکومتی به جز حکومت اسالمی و اجرای قانون کفر از جمله مالک تعیین سرزمینی به
عنوان سرزمین کفر(حسینى تهرانى )140 ،1421 ،یا صرف سکونت کفار در یک سرزمین و نفوذ احکام
کفر در آنجا را به عنوان معیار تمییز (هاشمى شاهرودى ودیگران )570 ،3 ،1420،و تعیین بالد کفر بر
مبنای اعتقادی ،از جمله مالکهای تعیین بالد کفر در نظر گرفته شده است.
 -2-1-2تفکیک سرزمینها بر اساس معیارهای سیاسی ( وضعیت موجود)
از آنجا که تابعیت به مفهوم مدنظر امروزی ،ناشی از تفکیک کشورها و به تبع اشخاص زیرمجموعه
آنها بر اساس مرزهای حاکمیتی و سیاسی و بدون توجه به آیین و مذهب آنها است ،تفکیک سرزمینها بر
اساس معیار اسالم و کفر مطابق بند قبل در خصوص تابعیت مفید فایده نیست؛ لذا الزم است به منظور
امکان پذیرش اصل تابعیت در نظام دینی اسالم ،امکان پذیرش و وضعیت تفکیک مزبور (تفکیک سیاسی
کشورها) در چارچوب ضوابط مربوطه نیز مورد مداقه واقع شود .اهمیت بررسی در این خصوص بدین خاطر
است که برخی از نویسندگان این حوزه بر این باورند که حدود جغرافیایی دولت اسالمی و مرزهای آن ،با
مرزهای مادی قابل تفکیک نبوده و تفکیک مرزهای حاکمیت اسالمی با سایر حاکمیتها صرفاً بر اساس
اعتقادات امکانپذیر میباشد .لذا این دسته ،اساساً منکر پذیرش و به رسمیت شناختهشدن تفکیک حقوق
به حقوق داخلی و بینالمللی ( یعنی همان اثر تفکیک کنونی جهان ) شدهاند (ضیایی بیگدلی.)25 ،1375 ،
در مقابل این دسته ،برخی دیگر با توجه به سایر اصول حاکم در اسالم از یک سو و لزوم وجود تدبیر دین
اسالم با عنایت به جامعیت آن برای مباحث بینالمللی و عدم انحصار این دین مبین به مباحث داخلی از
سوی دیگر ؛ لزوم توجه این دین به مسائل مربوط به تنظیم روابط اشخاص در جوامع مختلف را قابل قبول
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دانستهاند (ضیایی بیگدلی .)64-79 ،1375 ،در تأیید این نظر عدهای اگر چه حکم اولیه و مقصود غایی
اسالم را ایجاد حکومت واحد جهانی میدانند ،لکن به علت عدم تحقق این آرمان ،پذیرش وضعیت کنونی
را به استناد اضطرار و به منظور تفکیک اراضی مسلمین از سرزمینهای کفار ناگزیر دانسته و آن را قبول
کردهاند(ضیایی بیگدلی55 ،76 ،75 ،1375،؛ ابراهیمی )298 ،1377 ،و دسته دیگر با این استدالل که
اساساً امت اسالمی و دولت اسالمی دو مفهوم جداگانهاند ،معتقدند؛ از میان این دو مفهوم امت اسالمی
دارای جنبه فراملی است .چرا که وجود مرز جغرافیای و محدودیتهای مرزی از این سنخ ،در دولت ،خواه
اسالمی و خواه غیراسالمی ،ناگزیر است (دانشپژوه88 ،1381 ،؛ رشید .)71 ،1353 ،لذا بر اساس این دو
نظر اصل تفکیک کشورها با وضعیت کنونی و با حاکمیتهای مستقل پذیرفته شده است .پذیرش تفکیک
سیاسی کشورها بر اساس رویه حکومتی پیامبر اسالم(ص) نیز قابل تأیید است .ارتباط با دولتهای مجاور
و گسترش روابط با آنها به منظور تقویت توان سیاسی و نظامی (عمید زنجانی )119 ،1367 ،و پیریزی
دیپلماسی فعال و انعقاد پیمانهای متعدد از قبیل قراردادهای صلح ،استیمان ،مهادنه و  ...در این راستا از
مصادیق قابل استناد در این زمینه و در زمان زمامداری پیامبر بزرگ اسالم(ص) است (عمید زنجانی،
)241 ،159 ،1367؛ چرا که فرایند انجام شده از طرف ایشان ،بر به رسمیتشناختن دولتهای طرف
مذاکره و مراوده دولت جدیدالتأسیس پیامبر اسالم (ص) با آنها داللت داشته و بر این اساس مفهوم دولت
اسالمی حسب قول اخیر اندیشمندان اسالمی قابل تحلیل است.
 –3تابعیت و ضوابط تعیین متبوع در نظام حقوقی اسالم
عدم پیشبینی صریح مسأله تابعیت در نظام حقوقی اسالم از یک سو و اتکاء به اصل امت واحد
جهانی اسالم این نتیجه را در بر داشته که در خصوص اصل پذیرش یا عدم پذیرش تابعیت در این نظام
حقوقی ،نظریات مختلفی ارائه گردد .بر این اساس برخی نهاد تابعیت در حقوق اسالم را قابل پذیرش
دانسته و برخی دیگر آنرا قابل پذیرش نمیدانند (دانشپژوه .)80 ،1381 ،مخالفان پذیرش تابعیت در
حقوق اسالمی  ،برای اثبات نظر خود در کنار استناد به عدم پذیرش تفکیک سیاسی کشورها که استدالل
صورت گرفته در این خصوص با توجه به مطالب پیشگفته مطلوب نیست؛ با استناد به نفی سایر ادیان در
اسالم و عدم انطباق شرایط تعیین تابعیت در حقوق امروزی با حقوق اسالم ،اصل تابعیت در این نظام
حقوقی را نمی پذیرند .این در حالی است که نفی سایر ادیان  ،به مفهوم نفی دولتها نبوده و در مقام بیان
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یک حکم اعتقادی در راستای تبیین دین خاتم به عنوان کاملترین دین میباشد .از سوی دیگر ،اختالف
در شرایط تحقق یک مسأله به مفهوم نفی اصل آن نیست .لذا این استدالل نیز نمیتواند به عنوان دلیل
نفی پذیرش تابعیت در حقوق اسالم تلقی گردد (دانشپژوه .)80-82 ،1381 ،برخی نیز وجود نهاد تابعیت
در حکومتهای اسالمی را را به استناد اختیارات حکومت اسالمی محتمل و بر این اساس احکام مزبور را
از وصف جاودانگی همانند سایر احکام اسالم برخوردار ندانسته است(دانش پژوه )82 ،1381 ،و عدهای نیز
مفهوم تابعیت در حاکمیت اسالمی را تا قبل از تحقق حکومت آرمانی و جهانی اسالم از باب ضرورت
پذیرفتهاند (ضیایی بیگدلی .)71 ،1375 ،در کنار استداللهای فوق ،عضویت در جامعه سیاسی صدر اسالم
نیز مؤید پذیرش تابعیت سیاسی بر اساس مبانی فقه اسالمی است .در آغاز پیدایش دین مبین اسالم
اگرچه امت اسالمی با مسلمانشدن اشخاص شروع به شکلگرفتن کرد ،لکن تشکیل دولت اسالمی پس
از هجرت پیامبر اسالم(ص) از مکه به مدینه و تشکیل حکومت اسالمی ،محقق گردید (دانش پژوه،
 .)82 ،1381پس از این بود که جامعه سیاسی اسالم در کنار جامعه دینی آن شکل گرفت وبه عبارت دیگر
دولت اسالمی و حکومت اسالمی یا جامعه سیاسی اسالم موجودیت یافت .در این زمان و پس از ایجاد
حکومت سیاسی اسالم در مدینه ،دو شرط عمده مسلمانبودن و دیگری پیمانپذیربودن (دانش پژوه،
94 ،83 ،1381؛ ضیایی بیگدلی )71 ،1375 ،برای عضویت در حکومت اسالمی مقرر بود .نتیجه این امر
منتهی به تشکیل جامعه سیاسی واحد اسالمی ،متشکل از مسلمانان و غیرمسلمانان در شهر مدینه گردید؛
تا آنجا که بخش قابل توجهی از جمعیت دولت اسالمی در مدینه و قبل از فتح مکه مربوط به اشخاص
غیرمسلمان بود .بر این اساس ،مسلمین ساکن در مدینه به صرف اسالم خود به خود تبعه دولت اسالمی
محسوب شده و در حکومت مزبور خودی محسوب میشدند .لکن چنانچه اشخاص از تشرف به دین مبین
اسالم محروم بودند ،تابعیت آنها از حکومت اسالمی منوط به انعقاد قرارداد ذمه بود (ضیایی بیگدلی،
 .)72 ،1375در این راستا اگر چه برخی از نویسندگان این گونه عنوان کردهاند که پس از تشکیل دولت
اسالمی ،مسلمانان با هر نژاد و زبان و در هر سرزمینی تبعه دولت اسالمی محسوب شده و تنها مالک
دین ،تعیینکننده تابعیت آنها و تعلق آنها به دولت اسالمی بود و تابعیت اشخاص غیرمسلمان نیز تابع
قرارداد منعقده فی مابین آنها و دولت اسالمی بوده و غیرمسلمانان طرف پیمان با مسلمین در نظام
حاکمیتی مدنظر خارجی تلقی نمیشدند و دلیلی بر این امر وجود ندارد که لزوم حمایت دولت اسالمی از
مسلمین مهاجر به مفهوم برخورداری آنها از حقوق تابعیت دولت پیامبر نیز بوده باشد (دانشپژوه،1381 ،
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بنابر موارد فوق این نکته محرز است که تابعیت شخص از حکومت اسالمی اگرچه تابع دین یا قرارداد
او با دولت اسال می بوده لکن تحقق آن منوط به ایجاد رابطه واقعی حقوقی میان شخص و دولت اسالمی
است و صرف اقامت او در مملکت اسالمی لزوماً ایجاد رابطه تابعیت میان او و دولت اسالمی را محقق
نمیساخته است .بر اساس آنچه تا کنون بدان پرداخته شد ،فارغ از شرایط تعیینشده برای تحقق تابعیت
یک تبعه در دولت اسالمی ،پذیرش اصل تابعیت ،یعنی لزوم تبعیت از قوانین و ضوابط کشور اسالمی و
وجود رابطه حقوقی میان دولت اسالمی و تبعه خصوصاً در خصوص تابعیت اهل ذمه به وضوح روشن و
مبرهن است .لذا تابعیت در نظام حقوقی اسالم مسبوق به سابقه بوده و در فرض این که شرایط ایجاد این
رابطه محقق شده باشد  ،تحقق این ارتباط و برخورداری از مزایای آن منوط به اقامت فرد در حوزه قلمرو
آن کشور و دولت نبوده و عضویت بالفعل و اقامت در کشور متبوع شرط تابعیت شخص از آن دولت
اسالمی قلمداد نشده است .لذا برخی از نویسندگان بر این باورند که تعیین تابعیت در نظام اسالمی دارای
تمام اوصاف آن در نظام عرفی کنونی بوده و بر این اساس خودی و بیگانه در ترکیب جمعیتی این قبیل
کشورها تعیین میگردد (دانشپژوه .)114 ،90 ،1381 ،الزم به ذکر است با این تفاصیل این شیوه تعیین
تابعیت ،در صورت تعدد دولتها و کشورهای مسلمان نیز منافاتی با اعتقاد به حکومت واحد و جهانی
اسالم نداشته و از این حیث و با توجه به کارکرد این تابعیت در تعیین علقه و ارتباط شخص با یک سیستم
حقوقی دارای اشکال نبوده وچه بسا باعث ایجاد قابلیتهای بیشتر در کشورهای مسلمان گردد (عمید
زنجانی196-199 ،1367 ،؛ عمید زنجانی.)118 ،3 ،1367 ،
 -4پذیرش ضوابط سایر کشورها برای تعیین تابعیت شرکتها
با توجه به مطالب قبل و در ادامه این سؤال مطرح است که در فرض پذیرش تابعیت در حقوق
اسالمی آیا امکان پذیرش ضوابط تابعیت کشور غیرمسلمان توسط یک مسلمان و در قالب تابعیت شرکت
و یا شناسایی شرکت متبوع کشور خارجی توسط کشور مسلمان نیز وجود دارد؟ در پاسخ به این سؤال
برخی از نویسندگان مطلقاً این امر را پذیرفته (حمیداهلل )237 ،1373 ،و بعضاً پذیرش آنرا منوط به اجرا و
در نظرگرفتن قاعده نفی سبیل دانستهاند(دانش پژوه  .)109 ،1381 ،در پاسخ به این سؤال و با توجه به
فقدان هرگونه مطلب در متون اسالمی در این خصوص الزم است آثار مترتب بر تابعیت بر اساس مبانی و
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قواعد حاکم بر حقوق اسالمی تحلیل و بر این اساس اتخاذ تصمیم گردد .در این راستا و با توجه به
موضوع این مقاله و تمرکز بر مباحث مربوط به شرکتهای تجاری در این باره به تحلیل مبانی اسالمی در
خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش ضوابط تعیین تابعیت برای شرکتهای تجاری خواهیم پرداخت.
الزم به ذکر است ،ازآنجا که رابطه شرکتها و اعضاء آن با سایر کشورها دارای ماهیت تجاری و در قالب
فعالیتهای اقتصادی است ،در ادامه به دو دسته شرایط حاکم در این خصوص خواهیم پرداخت .یک دسته
ضوابط محدودکننده روابط میان مسلمین با دیگر اشخاص و دیگری شرایط ناظر بر انجام و ایجاد مبادالت
میان اشخاص فارغ از نوع اعتقادات دینی آنها.
 -5قاعده نفی سبیل (قاعده محدودکننده رابطه با غیرمسلمانان)
مهمترین قاعده محدودکننده یا به تعبیری شاید بتوان گفت تنها قاعده محدودکننده در خصوص
بحث حاضر قاعده نفی سبیل است .بر این اساس به تشریح این قاعده مطابق نظر علمای این بحث و
تعیین حدود و تبیین مفهوم آن خواهیم پرداخت و در نهایت  ،به بررسی این نکته می پردازیم که آیا قاعده
نفی سبیل مانع پذیرش ضوابط تعیین تابعیت شرکتها است یا خیر؟ به عبارت دیگر و با توجه به ارتباط
ضوابط حاکم بر تابعیت شرکت ها با امور تجاری این نکته باید مورد بررسی قرار گیرد که آیا قاعده نفی
سبیل ذی مدخل در امور تجاری نیز هست؟چنانچه پاسخ به این سؤال مثبت باشد ،استناد به ضوابط
پذیرفتهشده در کشورهای غیرمسلمان در خصوص تعیین تابعیت شرکتها برای کشورهای اسالمی از
جمله ایران ،زمانی امکانپذیر است که قبل از هر گونه اقدام ضوابط مزبور بر اساس قاعده نفی سبیل
بررسی و چن انچه از این حیث مانع وجود نداشته باشد مورد پذیرش واقع گردد .در این راستا احراز این نکته
ضروری است که آیا ورود قاعده نفی سبیل به حوزه مد نظر ،اصل است یا استثناء؟ مقدمتاً ذکر این نکته
الزم است که قاعده نفی سبیل از قواعد بسیار مهم و معروف در فقه اسالمی است که در تمام ابواب فقه
از جمله معامالت و عبادات و سیاسات و اقتصادیات و  ...ساری و جاری بوده (موسوی بجنوردی،1389 ،
 )157و از نظر علمای فقه اسالمی ،جریان قاعده مدنظر در تمام ابواب فقه و در شبهات موضوعیه و
حکمیه دارای مبنای عقلی دانسته شده است (الرحمانی .)170 ،1424 ،بر اساس اظهار نظرهای صورت-
گرفته توسط تمام افرادی که قاعده نفی سبیل را به عنوان یک قاعده فقهی پذیرفتهاند ،اجرای قاعده نه
تنها دارای محدودیت موضوعی نبوده (شریعتی )221 ، 220 ،109 ، 108 ،1387 ،بلکه با توجه به سیاق
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آن ،محدود به زمان خاص نبوده و تمام زمانها را نیز در بر میگیرد (فرحی810 ،1390 ،؛ قمّى،1423 ،
.)141
قبل از ورود به بحث ذکر این نکته الزم است که اثبات این قاعده نیز همانند موارد مشابه دیگر در
حقوق اسالمی با استناد به منابع حقوق اسالمی از جمله قران و سنت صورت گرفته است .از جمله آیات
قرآن مورد استناد در این خصوص میتوان به آیه  141سوره نساء اشاره کرد .برخی نیز این آیه را تنها
دلیل اثبات قاعده دانسته و برای تحلیل قاعده تنها تمسک به این آیه را جایز شمردهاند (مصطفوى،1421 ،
 .)294همچنین آیه  28سوره آل عمران و آیه  113سوره مبارکه هود نیز به عنوان مستندات این قاعده
ذکر گردیده است .در کنار آیات قرآن ،احادیث متعدد منقول از معصوم(ع) نیز به عنوان مستند اثبات قاعده،
مورد استناد واقع شده که از جمله آنها می توان به حدیث نبوی «االسالم یعلو و ال یعلی علیه» می
باشد(حرّعاملى .)14 ،1409 ،با توجه به مستندات قاعده جز عده قلیلی که با استناد به مصادیقی از قبیل
امکان مالکیت کافر بر عبد مسلمان و یا استقراض مسلمان از کافر و  ...اصل و اساس قاعده را نپذیرفته-
اند (قمی .)143 ،1423 ،سایر فقها وجود قاعده نفی سبیل و لزوم اتکاء به آن و اجرای مفاد آنرا الزم
دانسته و این قاعده را از زمره قواعد فقه اسالمی تلقی کردهاند.
 -1-5مصادیق حکومت قاعده نفی سبیل در فقه اسالمی
اگر چه در خصوص گستره امکان استناد به قاعده نفی سبیل و در مصادیق مورد توجه فقها تفاوت-
هایی وجود داشته و بعضاً در فتاوی ایشان حتی ارتفاع بیشتر ساختمان غیر مسلمان نسبت به ساختمان
مسلمان را نیز به استناد این قاعده نادرست دانستهاند (موسوى الخمینى505 ،1379 ،؛ سبزوارى،1413 ،
)189؛ لکن همانگونه که با بررسی برخی از مصادیق به وضوح قابل برداشت است ،قلمرو اجرای قاعده
نفی سبیل ناظر به موارد تجاری و اقتصادی نبوده و ورود قاعده در برخی از مصادیق این حوزه ناظر به
سرایت و تاثیر آن مصداق بر مسایل اعتقادی حاکمیتی و سیاسی و منصرف از صرف مصادیق تجاری و
اقتصادی است.
از جمله مواردی که فقها -علیرغم اختالفات موجود در کیفیت نظرات مطروحه در این زمینه -به
منظور صدور حکم مقتضی در خصوص آن از قاعده نفی سبیل استفاده کردهاند ،مباحث مربوط به تملک
عبد مسلمان توسط کافر است .در این خصوص سه حالت قابل تصور است .حالت اول از طریق خرید و
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فروش .حالت دوم زمانی اتفاق میافتد که شخص کافر به علت فوت مورث خود قهراً مالک بنده او گردد
و نهایتاً حالتی که در آن بنده غیرمسلمان که در مالکیت یک شخص کافر است ،مسلمان شود .با عنایت
به این حاالت برخی اساساً این نوع تملک را باطل دانسته چرا که آنرا از مصادیق ذلت مسلمین معرفی و با
استناد به قاعده نفی سبیل بیع را محقق نمیدانند (عالمه حلّى19 ،1414 ،؛ هاشمى شاهرودى و دیگران،
573 ،1417؛ مکارم شیرازى445 ،1426 ،؛ طوسى188 ،3 ،1407 ،؛ سبزوارى .)97 ،18 ،1413 ،دسته
دیگر از فقها اگرچه بر این باورند که امکان سلطه دائمی کافر بر عبد مسلمان از طریق مالکیت بر او وجود
ندارد ،لکن مالکیت کافر بر عبد مسلمان را ابتدائاً قابل توجیه دانسته و آنرا میپذیرند (نجفى.)13 ،1422 ،
استدالل این دسته از فقها این است که به طور کلی دلیلی بر عدم جواز بیع عبد مسلمان به کافر وجود
نداشته و لزوم منع استدامه مالکیت او بر عبد مسلمان به استناد قاعده نفی سبیل ،مانع مالکیت ابتدایی او
نیست(توحیدی .)82-90 ،1417 ،برخی از فقها نیز در مقام بحث ایجاد اصل مالکیت برای کافر نسبت به
عبد مسلمان ،میان تملک قهری و اختیاری قائل به تفصیل و با این استدالل که تملک اختیاری از
مصادیق سبیل است آنرا نپذیرفته لکن تملک قهری را پذیرفتهاند (خراسانى 99 ،1406 ،و غروى نائینى،
332 ،1373؛ موحدى لنکرانى .)243 ،1383 ،الزم به ذکر است در فرض عدم پذیرش مالکیت و عدم
امکان فروش عبد مسلمان به کافر دو حالت استثناء مورد پذیرش واقع و بیع عبد مسلمان به کافر صحیح
دانسته شده است .یکی حالتی که به هر علت پس از فروش بنده به کافر ،بنده آزاد میشود و حالت دوم
زمانی است که در عقد بیع ،شرط آزادی میشود (بحرانى .)426 ،1405 ،مضافاً این که اجبار به فروش در
صورت تملک قهری یا مسلمانشدن عبد نیز مورد اتفاق علماست (طوسى138 ،2 ،1407 ،؛ عالمه حلّى،
 .)405 ،1420این امر در میان علمای اهل سنت نیز محل اختالف بوده و ایشان نیز همانند فقهای شیعه
دو نظر عمده مطروحه در این خصوص را نقل کردهاند (قرطبى .)417 ،1364 ،نکته مشترک در تمام
نظرات و مبنای استدالل فقها در این موضوع خاص ،جلوگیری از تسلط کافر بر مسلمان و با استناد به
قاعده نفی سبیل بوده و در بسیاری از موارد منع از ذلت مسلمین به عنوان مفهوم سبیل مطرح و بر این
اساس که تحقق ذلت در چه صورت محقق میشود اظهار نظر شده است .به عبارت دیگر صرف رابطه
تجاری و مالی مسلمان با کفار مبنای استناد به قاعده نفی سبیل برای حکم به منع نیست بلکه  ،تحقق
مصداق سبیل به مفهوم ایجاد آن برای غیر مسلمان بر مسلمان علت این امر قلمداد شده است.
بر خالف اتفاقنظر علمای شیعه مبنی بر عدم امکان بقا و دوام مالکیت کافر بر عبد مسلمان ،در
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خصوص مالکیت کفار بر قرآن ،علما قائل به اقوال متفاوت شده و در این راستا برخی با استناد به مقتضای
ادله مالکیت ،اصل مالکیت کافر نسبت به قرآن و استدامه آن را نیز پذیرفتهاند (توحیدی.)490 ،1417 ،
این دسته از فقها با توجه به تفاوت میان برده و قرآن مالکیت کافر بر قرآن را مالزم با هتک حرمت آن
ندانسته و چه بسا این امر را باعث هدایت او تلقی کردهاند .بر این اساس چنین استدالل شده است که
ادله نفی مالکیت عبد مسلمان توسط کافر که منجر به حفظ حرمت و شؤون آن میشود ،در خصوص قرآن
منتفی بوده و از این حیث منعی برای مالکیت کافر بر قرآن وجود ندارد (توحیدی491 ،1417 ،؛ انصاری،
77-78 ،3 ،464 ،1 ،1426؛ حسینى روحانى قمّى .)295 ،1429 ،مضافاً این که برخی دیگر از فقها ،فروش
قرآن به کافر را چنانچه به منظور تحقیق و پژوهش در خصوص اسالم باشد به جهت ارشاد جاهل یا اتمام
حجت بر کافر نه تنها دارای اشکال ندانسته ،بلکه آنرا واجب دانستهاند (مکارم شیرازى.)445 ،1426 ،
در خصوص حق شفعه فقهای امامیه بر این باورند که حق شفعه برای کافر و در برابر مسلمان ایجاد
نمی شود .برای توجیه این نظر و در کنار ادله ای همانند اجماع و خبر مستفیض (هاشمى شاهرودى و
دیگران ،)420 ،3 ،1417 ،از نظر فقها تملک قهری مال مسلمان توسط کافر از مصادیق سبیل بوده و منع
امکان بهرهبرداری کافر در برابر مسلمان از این حق بر این اساس دانسته شده است(موسوی بجنوردی،
174 ،1389؛ حلّى213 ،12 ،1420 ،؛ مصطفوى174 ،1423 ،؛ اردبیلى26 ،1403 ،؛ عاملى399 ،4 ،1410 ،؛
بحرانى .)310 ،20 ،1405 ،در این خصوص اگرچه شفعه برای اهل ذمه بنا بر نظر ابوحنیفه ،مالک و
شافعی صحیح دانسته شده (عالمه حلّى )213 ،1414 ،لکن ممنوعیت حق شفعه برای کفار در برابر
مسلمین حسب نقل برخی علما امری اختالفی نبوده و فقها بر این امر متفقالقولند (طوسى،3،1407 ،
.)454
در خصوص این امکان اجیرشدن مسلمان برای کافر نیز اقوال مختلفی بیان شده و در هرکدام با
استداللهای مربوط به خود ،حکم موضوع پیشبینی شده است .در این خصوص ،برخی اجیرشدن مسلمان
چنانچه منجر به شوکت کافر بر مسلمان گردد را محل اشکال دانسته (طباطبایى یزدى )323 ،1415 ،و در
مقابل این قول برخی دیگر از فقها با این استدالل که این نوع عقد چه بسا باعث علو و عزت مسلمان
گردد  ،با عنایت به سیره نبوی در این خصوص و انسداد باب بسیاری از معامالت در صورت عدم پذیرش
این عقود ،منع مطلق این عقد را نپذیرفتهاند (موسوی بجنوردی .)167 ،1389 ،برخی نیز با استناد به اصل
جواز معامالت ،این نوع اجاره را صحیح دانستهاند .تفصیل در اجاره برای مدت معین و یا کار معین و یا
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اجاره مطلق از جمله نظریات دیگری است که در این زمینه بیان شده است (طوسى190-191 ،1407 ،؛
طبرسى527 ،1410 ،؛ عالمه حلّى .)21 ،1414 ،در خصوص عقودی از قبیل رهن عبد مسلمان نزد کافر
نیز شبیه اختالفنظرهای مطروحه نسبت به اجاره مسلمان توسط کافر وجود دارد (طوسى،،5 ،1407 ،
 .)232اختالفنظر در این زمینه نیز ناشی از اختالفنظر در تحقق یا عدم تحقق سبیل بوده ،چرا که برخی
از فقها رهن عبد مسلمان را با استناد به مباشرت مسلمان در فروش از مصادیق سبیل ندانسته و آنرا
صحیح تلقی کردهاند .همچنین فقها مالک این استدالل یعنی تحقق سبیل به مفهوم تحقق ذلت مسلمان
در برابر کافررا در خصوص وقف (موسوی بجنوردی ،)169 ،1389 ،عاریه (موسوی بجنوردی168 ،1389 ،؛
اراکى58-59 ،1415 ،؛ توحیدی )91 ،5 ،1417،و وصیت (عالمه حلّى )386-389 ،9 ،1414 ،نیز مورد
توجه قرار داده و بر اساس آن اظهار نظر کرده اند .عالوه بر موارد مذکور ،منع امکان تولیت اماکن عمومی
مسلمانان توسط کفار(فرحی ،)811-814 ،1390 ،عدم والیت ولی کافر بر طفل مسلمان (نجفى،1422 ،
34؛ عاملى ،)167 ،1413 ،ممنوعیت ارث بری کافر از مسلمان (طوسى ،)23-24 ،4 ،1407 ،منع قصاص
مسلمان به خاطر قتل کافر (هاشمى شاهرودى و دیگران14 ،5 ،142،؛ عاملى1420 ،15 ،1413،؛ حائرى،
 ،)240 ،1418ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با کافر (بحرانى )32 ،24،1405 ،و مسائلی از این دست ،از
جمله مواردی است که فقها با استناد به قاعده نفی سبیل ،نسبت به آن اتخاذ تصمیم نموده و در خصوص
آن اظهارنظر کرده اند .با توجه به برخی از مصادیق مورد بررسی در قاعده نفی سبیل این نکته به وضوح
قابل مشاهده است که مبنای ورود قاعده نفی سبیل به روابط میان مسلمین با غیرمسلمان ،صرف رابطه
میان آنها نیست .خصوصاً اگر رابطه مورد نظر تجاری و از نوع مراودات مالی باشد .بر این اساس و حتی در
موارد پذیرش اعمال قاعده علت امکان استناد به قاعده و حکم به منع ،تحقق سبیل غیرمسلمان بوده و
این قول در اختالفنظر فقها در قول به منع یا عدم منع در مصادیق واحد ،با توجه به اختالف نظر در
تحقق یا عدم تحقق مفهوم سبیل قابل توجیه است.
 -2-5مفهوم سبیل
با دقت در مصادیق بیان شده این نکته قابل توجه است که ؛ به جز در موارد منصوص – که در
خصوص جوانب آنها نیز اختالفنظر وجود دارد -صحت یا بطالن اعمال با استناد به قاعده نفی سبیل
محل اختالف علمای اسالمی بوده و این اختالفات  ،همانگونه که توسط برخی از علما نیز بدان اشاره شده
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بود ،ناشی از اختالف در استنباط تحقق یا عدم تحقق سبیل میباشد .به عبارت دیگر صرف ارتباط با کفار،
از مصادیق سبیل نیست تا با استناد به آن ،روابط مد نظر و ضوابط حاکم بر آن مخدوش گردد؛ بلکه رابطه
و ضابطه ای که از مصادیق سبیل و تسلط کافر بر مسلمان در چارچوب قاعده مورد بحث باشد ،منهی و
رابطه برقرار شده بر این اساس مخدوش و محل اشکال است .لذا در این خصوص نمیتوان قائل به اصل
عدم امکان ارتباط با کفار یا اصل دارای اشکالبودن این قبیل روابط خصوصاً روابط اقتصادی و به تعبیر
دیگر دخالت قاعده نفی سبیل در این قبیل روابط شد .برای روشنتر شدن موضوع ،الزم است مفهوم
سبیل در قاعده مورد بحث مطابق نظر علما مورد بررسی واقع ،تا اظهارنظر در این زمینه تسهیل گردد.
نظر تعداد قابل توجهی از علماء به این مسأله معطوف است که مراد از سبیل در این آیه و به تبع
مستفاد از قاعده حجت و برهان است .بدین مفهوم که خداوند متعال هرگز به نفع کافران و بر علیه
مؤمنان دلیل و حجتی قرار نداده و بر این اساس مقصود از قاعده این است که در مقام حجت و استدالل
کفار به هیچ عنوان بر مؤمنین برتری نخواهند یافت (شبیرى زنجانى435 ،1419 ،؛ بحرانى،23 ،1405 ،
425 ،18 ،268؛ مکارم شیرازى .)445 ،1426،از جمله احادیث مؤید این نظر میتوان به حدیث منقول از
اباصلت هروی از امام رضا (ع) اشاره کرد که حضرت فرمودند « :لن یجعل اهلل للکافرین علی المومنین
حجه » اشاره کرد (سبزوارى نجفى106 ،1419 ،؛ بحرانى191 ،1416 ،؛ طوسى363 ،؛ قمى568 ،1368 ،؛
عروسى حویزى564 ،1415 ،؛ فیض کاشانى .)512 ،1415 ،در تحلیل این نظر این گونه عنوان شده است
که این آیه و قاعده مربوط به آن ،داللت بر پیروزی روح ایمان در طول زمان بر دیگر ظواهر دارد چرا که
کفار دارای حجت و برهان در مواقف منحرف خود نیستند (طباطبایى7،1417،؛ طباطبایى374 ،1417،؛
فضلاهلل .)511 ،1419 ،یا به تعبیر دیگر چنانچه کفار بخواهند با استدالل ،دین خدا را محکوم کنند،
مسلمانان با حجت و استدالل بر آنها فائق میآیند (مراغی .)300 ،1297 ،این مفهوم از سبیل که مستند به
حدیثی از حضرت علی «ع» نیز شده ،با تعابیر مختلف در کلمات علما و مفسرین قابل مالحظه است.
(ابناشعث178 ،؛ موسوی بجنوردی 158 ،1389 ،؛ توحیدی85 ،5،1417 ،؛ طبرى213 ،1412 ،؛ عاملى،
132 ،1360؛ سیوطى235 ،1404،؛ عبدالرحمن بن محمدابن ابى حاتم1095 ،1419 ،؛ قرشى)470 ،1377،
تا آنجا که با تمسک به این نظریه برخی از علمای شیعه  ،قاعده نفی سبیل را به داللت مفهوم حجت
برای سبیل ،اساسا ً ناظر به مباحث معامالتی و حتی ایجاد مالکیت کفار بر عبد مسلمان ندانسته
(انصاری54-57 ،3 ،1426،؛ توحیدی84 ،1417،؛ شبیرى زنجانى )4354-4355 ،1419 ،و بر این اساس
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قائل به بطالن و حرمت اصل بیع عبد مسلمان به کافر به استناد این قاعده نشدهاند(بحرانى.)425 ،1405 ،
این مفهوم از سبیل  ،فارغ از انتقادات نیز نبوده است .برخی تمسک به مفهوم حجت برای سبیل در قاعده
را بر خالف ظاهر برخی از ادله قاعده ،از جمله حدیث شریف « االسالم یعلوا و  »...با این استدالل که
اعتالی اسالم در زمینه حجت و استدالل همیشگی است؛ دانسته و نهایتاً مفهوم سبیل در قاعده را ناظر
بر عدم تسلط اولیه کفار بر مسلمین در امور جاری زندگی و روابط فی مابین آنها از قبیل قرض ،ضمان و
 ...تلقی و تسلط کفار بر مسلمین در امور مزبور را به استناد فعل مسلمین ،داخل در قاعده قلمداد نکردهاند
(مراغی301 ،1297 ،؛ موحدى لنکرانى .)240 ،1383 ،در کنار این دسته ،دسته دیگر در مقام تحلیل
احادیث مورد استناد در توجیه این نظر( مفهوم حجت برای سبیل) بر آمده و بر این باورند که اگر چه
داللت حدیث منقول از حضرت امیر علی (ع) داللت صریح بر مفهوم حجت برای سبیل دارد ،لکن حدیث
در مقام تبیین برخی از مصادیق سبیل بوده و این امر به معنی نفی سایر مصادیق آن نیست (موسوی
بجنوردی.)158-159 ،1389 ،
در مقابل دسته فوق عدهی دیگر از علما ،مفهوم سبیل را منحصر در مورد و مصداق خاص معنایی
ندانستهاند .بر اساس نظر این دسته ازعلما ،همانگونه که سبیل از حیث لغت دارای معانی متعدد است ،از
نظر اصطالحی نیز میتواند ناظر به معانی متعدد باشد(معلوف .)812،1387 ،بر این اساس این دسته
معتقدند که قاعده نفی سبیل به صورت کلی دال بر نفی تسلط و استیالی کفار بر مسلمین بوده و اگر چه
بعد تکوینی آن خارج شده ،لکن قاعده مورد بحث در تمام موارد دیگر قابل تعمیم است .بر اساس این
نظریه سلطه به مفهوم عام که یکی از مصادیق آن حجت است ،مورد پذیرش به عنوان مفهوم سبیل در
قاعده تلقی شده است (موحدىلنکرانى236 ،1383،؛ مراغی301 ،1297 ،؛ بهجت.)186 ،1428 ،
مفهوم دیگری که توسط علمای دین به عنوان مفهوم سبیل در نظر گرفته شده ،مفهوم و معنی ذلت
به عنوان مفهوم قابل پذیرش برای سبیل است .این دسته بر این باورند که بر اساس ظاهر اسناد و ادله
لفظی قطعی و تنقیح مناط از آنجا که کفار دارای شأن و منزلت نیستند ،لذا خداوند در مقام تشریع حکم
اسالمی ،حکمی که باعث علو آنها بر مسلمین شود را جعل نکرده است (موسوی بجنوردی .)162 ،1389 ،
به بیان دیگر مقصود از این قاعده این است که در روابط میان مسلمین و کفار شرایطی که موجب ذلت و
وهن مسلمین شود به وجود نیاید و این روابط مستلزم ذلت مسلمین نباشد (بهرامی احمدی316 ،1390 ،؛
شبیرى زنجانى4364 ،1419 ،؛ شریعتی217 ،1387 ،؛ مصطفوى .)295 ،1423 ،بر این اساس هر عملی
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که باعث غلبه کفار بر مسلمین گردد در شریعت اسالم مورد تأیید نیست .لذا بر اساس این قاعده ،شوکت
و عظمت اسالم مد نظر بوده که مستفاد از کتاب و سنت ،از آن به حفظ عزت مسلمین در برابر کفار تعبیر
شده است (سیفى مازندرانى .)238-248 ،1383 ،تحکم و والیت کفار بر مسلمین(مراغی-303 ،1297 ،
 )299و درماندگی (محلى )104 ،1416 ،از جمله مفاهیم شبیه و نزدیک دیگری است که در این راستا و
توسط علما ،برای سبیل در نظر گرفته شده است.
بر اساس مطالب معنونه پذیرش مفهوم حجت برای سبیل ،عالوه بر ایرادات و انتقاداتی که بدان وارد
شده چنانچه مورد قبول واقع شود ،نمیتواند به عنوان یک قاعده در عالم حقوق و فقه و به عنوان معیار و
مالک سنجش صحت و بطالن اقدامات حقوقی قرار گیرد .این در حالی است که استناد به این قاعده در
جای جای متون فقهی به عنوان یکی از معیارهای اظهارنظر فقها مورد استناد واقع شده است .از سوی
دیگر  ،پذیرش مفهوم کلی سلطه به عنوان مفهوم سبیل نیز با توجه به گستردگی آن راه گشا نیست و چه
بسا بتواند باعث محدودیت تمام ارتباط میان مسلمین با کفار گردد ،این در حالی است که این امر (رابطه با
کفار) نه تنها در عصر پیامبر عظیم الشأن اسالم(ص) و معصومین ( علیهم السالم ) مسبوق به سابقه بوده،
از ضروریات زندگی امروزه نیز هست .بر این اساس به نظر میرسد ،سبیل به مفهوم ذلت بیشتر مورد
پذیرش و قابل قبول باشد .بر این اساس است که برخی از فقها مطلق ارتباط با کفار را به استناد این
قاعده ممنوع ندانسته و در این رابطه حتی سپردن مسؤولیتهای جزئی به کفارکه مستلزم تصمیمگیری
کالن نیست را در تعارض با این قاعده تلقی نکردهاند (شریعتی .)222 ،1387،با این استدالل و در حالت
عادی سبیل به مفهوم کلی سلطه که در اثر معامالت فی مابین طرفین مسلمان و کافر ایجاد میشود؛
مشمول نهی این قاعده نبوده و علما این مقوله را نه حیث تخصیص بلکه از باب تخصص خارج دانسته
اند ،اگرچه این روابط منجر به اشتغال ذمه مسلمان در برابر کافر گردد (فرحی .)809 ،1390 ،لذا میتوان
این گونه اظهارنظر نمود که اصل بر امکان و صحت روابط اقتصادی میان مسلمین با کفار بوده و تنها
روابط اقتصادی که مستوجب هیمنه کفار و نفوذ آنها بر مسلمین گردد ،چون خود به خود نوعی ذلت را به
دنبال دارد ،قابل توجیه نیستند(الحسینى الشیرازى280 ،1423 ،؛ قرائتى .)190-191 ،1383 ،مضافاً این که
برخی بر این باورند که چنانچه تجارت و ارتباط تجاری میان کفار و مسلمین ،منتج به نشر اسالم در دنیا و
منجر به قوت و شوکت اسالم میگردد ،نه تنها بال اشکال ،بلکه بعضاً واجب است (مکارم شیرازى،1426،
.)445
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بر اساس نظریات فوق ،به وضوح قابل مالحظه است که عمده مصادیق سبیل و اعمال قاعده مزبور
مربوط به مسایل اعتقادی ،سیاسی و حاکمیتی بوده و نه تنها اساساً برخی از مفاهیم عنوان شده برای
سبیل امکان ورود در حوزه مسائل تجاری را ندارد بلکه ایجاد منع در روابط تجاری به استناد این قاعده و
در فرض پذیرش آن دسته از مفاهیم سبیل که امکان دخالت قاعده مدنظر را در مسائل تجاری فراهم
میآورد ناشی از تأثیر روابط مدنظر در این حوزه و تحقق مفهوم سبیل است .بر این اساس ایجاد رابطه
تجاری میان کفار و مسلمین و التزام به تعهدات قراردادی و اشتغال ذمه ناشی از این قبیل مراودات ،مورد
پذیرش اسالم ب وده و تنها در مواردی که این ارتباط منجربه ذلت مسلمین گردد ،قابل خدشه است .به
نظر میرسد از آنجا که اصل ایجاد ذلت بر اساس روابط تجاری را باید مضیق تفسیر کرد ،اصل خاص
برای تشخیص این امر که بر اساس آن بتوان حکم کلی برای تمام موضوعات حداقل در روابط تجاری داد
وجود نداشته و این امر باید به صورت موردی بررسی گردد (موسوی بجنوردی .)168 ،1389 ،به عبارت
دیگر میتوان این گونه اظهارنظر کرد که استناد به قاعده نفی سبیل نمیتواند باعث ایجاد حکم کلی مبنی
بر نفی رابطه اقتصادی با غیرمسلمین گردیده و اساساً دخالت قاعده مزبور به عنوان یک قاعده منعکننده
کلی دراین قبیل مراودات امکانپذیر نیست .با توجه به مطالب فوق و از آنجا که اشخاص با پذیرش انجام
فعالیت تجاری در یک کشور ،ناگزیر به پذیرش ضوابط قانونی آن کشور میباشند ،این امر به صرف
مسلماننبودن کشور مقصد نمیتواند مورد پذیرش واقع نشود .از جمله این ضوابط میتوان به ضوابط
حاکم بر شرکتهای تجاری در خصوص تابعیت و ضوابط حاکم بر شرکتها و شرکا آن از این طریق اشاره
کرد .به عبارت دیگر می توان این گونه استدالل کرد که ورود شخص به یک شرکت ،به خودی خود
پذیرش ضوابط حاکم بر آن شرکت را به عنوان ضوابط حاکم بر روابط تجاری مد نظر به دنبال داشته و
التزام اشخاص به این امر مورد تأکید و تأیید بر اساس ضوابط فقه اسالمی نیز هست .این مسأله زمانی که
شرکتی در خاک کشور اسالمی به فعالیت اقتصادی میپردازد یا این که طرف قرارداد با دول اسالمی یا
شرکتها و اشخاص تابع حکومتهای اسالمی نیز میگردند قابل اتکا و استناد است .با توجه به مطالب
فوق  ،در اصل ارتباط تجاری با کفار و پذیرش ضوابط مربوط به این حوزه از جمله ضوابط مربوط به تعیین
تابعیت شرکتها تردیدی نیست .به عبارت دیگر میتوان این گونه نتیجه گرفت که در روابط تجاری میان
کفار با مسلمین ،موارد منع ارتباط استثنایی و به جز در موارد خاص که احیاناً بر اساس نصوص بدان اشاره
شده ،سایر موارد مستلزم بررسی موردی و تابع شرایط خاص میباشد.

28

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال سیزدهم /شماره چهل و هشت

در کنار نکاتی که در خصوص قاعده نفی سبیل و در حوزه امور اقتصادی و تجاری بدان اشاره شد ،در
نظام حقوقی اسالم ضوابطی وجود دارد که نه تنها مانع پذیرش ضوابط تجاری در روابط میان مسلمین با
کفار نیست بلکه مشوق ایجاد روابط مزبور نیز هست .عالوه بر این در حالت اضطرار و در فرض تحقق
مصداق سبیل نیز از روابط مد نظر رفع مانع میگردد .با توجه به اهمیت بحث در این خصوص در ادامه به
تشریح این دو مقوله خواهیم پرداخت.
 -6ضوابط موافق روابط تجاری در حقوق اسالم
 -1-6ضوابط عام حاکم بر روابط تجاری
بنابر بررسیهای به عمل آمده ،در نظام حقوقی اسالم جز در مسائل مربوط به دین و آن هم از بعد
اعتقادات ،در سایر مسائل از جمله روابط تجاری و معامالت ،اصل بر تساوی بیگانگان با اتباع دولت
اسالمی و به تعبیری تساوی و برابری کفار و مسلمین در این خصوص است .لذا نه تنها امکان معامله با
غیرمسلمانان وجود دارد ،بلکه از این ابزار به عنوان وسیله پیشرفت و پیشبرد اهداف اسالم یاد شده
(فارسی ،بیتا )107 ،و در این قبیل روابط ،بیگانگان از همان حقوقی برخوردارند که مسلمین از آن بهره-
مند هستند و عدم بهرهمندی بیگانگان (کفار) از حقوق مالی ،استثنایی و بعضاً ناشی از اختیارات حکومت
اسالمی است (دانشپژوه .)356-366 ،1381 ،توجه به این مسأله خصوصاً در حال حاضر و با توجه به
اهمیت ،لزوم و گسترش روابط تجاری میان کشورها و اشخاص در سراسر جهان حائز اهمیت خاص بوده
تا آنجا که از نظر برخی از نویسندگان ،تأثیر مسائل تجاری بینالمللی برای تمام کشور ها ناگزیر
است(عمید زنجانی .)260 ،1383 ،اصولی از قبیل اصل احترام متقابل در روابط تجاری با غیرمسلمین
(شلتوت ،بیتا )453 ،که توجه به این اصل مهم به کرات در سیره نبی مکرم اسالم (ص) ،در روابط با کفار
گزارش شده است (موسوی 473 ،1368 ،و  .)554-558اصل صلح در میان ملتها و جلوگیری از بروز
روابط خصمانه (طباطبایی ،)117 ، 9 ،1417 ،در کنار اصولی از قبیل اصل مودت و دوستی ،اصل حل
اختالفات از طریق مسالمتآمیز ،اصل نفی ستم و  ...از جمله اصول دیگر در حقوق اسالم است
(طباطبایی 399 ،19 ،1417 ،به بعد) .مضافاً این که روابط میان کشورها و از جمله روابط دارای اثر تجاری
میان دول در قالب قراردادهای بینالمللی صورت میپذیرد .یکی از اشکال قراردادهای بین المللی ،فارغ از
تعاریف و تعابیر مختلفی که در خصوص آن توسط اساتید حقوق بیان شده ،قراردادهای منعقده میان
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دولتها اعم از اسالمی و غیراسالمی و یا میان اشخاص از کشورهای مختلف و دارای حوزه قلمرویی
گسترده تر از یک کشور و با موضوعات مختلف از جمله سیاسی  ،بازرگانی  ،نظامی و  ...میباشد (ضایی
بیگدلی .)39 ،1375 ،نکته قابل توجه در این قبیل قراردادها– خصوصآً در روابط میان مسلمین با کفار –
این است که عموماً قراردادهای مزبور تعیینکننده خطمشی و تنظیمکننده روابط میان طرفین در چارچوب
خاص پیشبینی شده در آنها است (ابوعید .)327 ،1391 ،این قراردادها از زمان صدر اسالم تاکنون و به
اشکال مختلف و حسب موضوعات مبتالبه در کشورهای اسالمی و در رابطه سایر دول و اشخاص اعم از
مسلمان و غیرمسلمان وجود داشته است .به این قبیل قراردادها در عصر رسول گرامی اسالم(ص) و امیر
المومنین(ع) نیز میتوان اشاره کرد (االحمدی275 ،1363 ،؛ سیدرضى )380-381 ،53 ،1414 ،که پس از
انعقاد این قرارداد ،پیامبر گرامی اسالم(ص) خود را ملزم به اجرای آن نموده و در مواردی که مصادیق
مدنظر تعهدات قراردادی طرفین بروز کرد ،مطابق مفاد قرارداد منعقده اقدام نمودهاند واین امر از نظر فقها
نیز مورد استناد قرار گرفته است(انصاری .)10 ،3 ،1426 ،با این وصف  ،پذیرش ضوابط مربوط به تعیین
تابعیت شرکتها با توجه به آثار آن در حوزه قرارداد و فعالیتهای تجاری را میتوان به عنوان یک تعهد
طرفینی میان دولتها قلمداد نمود و همانگونه که اشاره شد عمل به این قبیل تعهدات در عرصه روابط
تجاری اگر چه ممکن است در برخی مصادیق و به استناد تعارض با احکام اسالم قابلیت اجرا نداشته باشد
ولی در کلیت ،نه تنها دارای مانع نیست بلکه حسب اصول اسالمی حاکم بر این موضوع ،الزام به اجرای
آن مدنظر شارع مقدس اسالم است .نکتهای که در اینجا قابل ذکر است این است که فارغ از توافقات
دول اسالمی با سایر دولتها در خصوص مسأله یا مسائل خاص ،احترام به ضوابط کشورها و پذیرش آنها
در روابط تجاری مدنظر ،به نوعی یک تعهد پذیرفته شده در تمام دنیا و از سوی همه دولتها و اشخاص
میباشد .بر این اساس پذیرش ضوابط کشورهای مختلف در حوزه تعیین تابعیت شرکتها از این حیث نه
تنها امکانپذیر بوده بلکه ضروری است .تنها عامل باز دارنده در این حوزه ضوابط و قواعدی است که در
شرایط خاص ،این الزام و ضرورت را منتفی و خالف آن را تأیید میکند.
 -2-6قاعده اضطرار به عنوان ضابطه خاص مؤید روابط تجاری
در اصول حاکم بر روابط تجاری مسلمین با کفار در شرایط عادی  ،قاعده اضطرار اعطاءکننده مجوز
ارتباط با کفار در حاالت خاص و استثنایی است .همانند بسیاری از قواعد فقهی مؤید این قاعده نیز آیات

30

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال سیزدهم /شماره چهل و هشت

(بقره173 ،؛ مائده3 ،؛ انعام )119 ،و روایات متعدد است (محقق داماد129-137 ،1406 ،؛ بهرامی،1390 ،
 .)179-181مهمترین حدیثی که برای اثبات قاعده و تبیین جوانب آن مورد استناد واقع شده ،حدیث
مشهور رفع است (کلینى .)463 ،1407 ،اضطرار از نظر لغوی به معنی احتیاج و ناچاری و ناگزیری و
درماندگی و از بعد اصطالحی ،برخی به وضعیت و شرایطی که شخص به سوی انجام عمل حرام سوق
داده شده است اطالق کرده (محقق داماد )125 ،1406 ،و برخی نیز از آن به آنچه امکان تخلص از آن
وجود ندارد تعبیر کردهاند (شریف مرتضى .)275 ،1405 ،برای اضطرار و امکان استناد به این قاعده،
شرایط خاصی از قبیل مسلمبودن خطر ،عدم ایجاد آن به وسیله مضطر و اقدام اضطراری در حد رفع حالت
اضطراری و دفع ضرر و  ...پیشبینی شده است (محقق داماد .)146 ،1406 ،در تحلیل این قاعده این گونه
عنوان شده است که اج رای فرامین اسالم از دو حالت خارج نیست .یکی حالت متعارف و دیگری حالت
غیر متعارف که اجرای احکام مستلزم تحمل سختی است (سیفى مازندرانى .)88 ،1383 ،در حالت دوم به
مسلمانان اجازه داده میشود که احکام مستلزم سختی را از باب تخفیف و رخصت ،با رعایت شرایط آن
انجام نداده یا به طریق دیگر انجام دهند (محقق داماد129 ،1406 ،؛ سیفى مازندرانى .)92 ،1383 ،به
تعبیر دیگر این قاعده هر گونه حکم مستلزم مشقت و سختی را نفی کرده و مکلف را مجبور به انجام آن
نمیکند .قلمرو اجرایی این قاعده عام بوده و تمام ابواب فقه را در بر می گیرد (شریعتی .)106 ،1387 ،اگر
چه بخش قابل توجهی از مصادیق استناد به این قاعده ،مربوط به حوزه تکالیف شخصی مکلف است ولی
فقها برای اظهار نظر در خصوص احکام مربوط به مراودات با اشخاص دیگر نیز به این قاعده تمسک
جسته اند .بر اساس قول برخی از فقها  ،اجرای قاعده اضطرار دایر مدار مصلحت عامه است (نجفى،
 .)70 ،1419بدین منظور که چنانچه مصلحت مهمتری برای اسالم و مسلمانان وجود داشته باشد ،میتوان
بر اساس این قاعده و از باب دفع افسد به فاسد و یا مراعات االهم فاالهم اقدام کرد (موسوی بجنوردی،
 .)162 ،1389به تعبیر دیگر میتوان این قاعده را از موارد استثناء بر مصادیق قاعده نفی سبیل به عنوان
تنها مانع قابل تصور برای روابط تجاری با کفاردر صورت تحقق مصادیق آنها دانست .از مهمترین
مصادیق مورد بحث در این خصوص ،امکان مراجعه به قاضی غیرمسلمان برای احقاق حق است .در
خصوص قضاوت و احقاق حق ،از طرف شارع مقدس حکم بر لزوم مراجعه به حاکم عادل مسلمان صادر و
مسلمین بر رجوع به حاکم مسلمان امر و از طرح دعوا نزد حاکم غیرمسلمان نهی شدهاند (موسوى
گلپایگانى 101 ،1413 ،و 288؛ بهجت .)230-231 ،5 ،197 ،1426 ،در این مورد نه تنها امکان مراجعه
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وجود ندارد ،بلکه رای صادره از حاکم جور الزماالجرا نبوده و مراجعه کننده به عنوان غاصب تلقی شده
است(نجفى .)14 ،1419 ،با این وجود و علیرغم حساسیت شارع مقدس در خصوص امر قضا و تحقق
مصداق سبیل ،برای این مسأله نیز با استناد به قاعده اضطرار قائل به موارد استثناء شده و احقاق حق از
طریق قاضی غیر مسلمان نیز در مواردی پذیرفته شده است .مطابق این نظر چنانچه احقاق حق متوقف
بر رجوع به حاکم جوریا حاکمی که جامع شرایط مد نظر شریعت نیست باشد؛ احقاق حق مزبور از آن
طریق اجازه داده شده (نجفى14 ،1419 ،؛ بهجت 447 ،1426 ،و 483؛ موسوی الخمینی )245 ،1361 ،و
در برخی عبارات حکم حاکم غیرمسلمان در حالت انحصار وصول حق در او همانند حاکم مسلمان دانسته
شده است (بهجت .)230-231 ،5 ،1426 ،با این وجود اگر چه به وجودآمدن سیستم ارجاع حل و فصل
اختالفات تجاری خصوصاً در عرصه بینالمللی در کشورهای اسالمی همواره باید مد نظر مسؤولین ذیربط
و فعاالن این عرصه بوده تا حتیاالمکان از ارجاع اختالفات به مراجع غیرمسلمان اجتناب شود ،لکن تحقق
این امردر حال حاضر و با توجه به رویه مورد قبول و جاری و شیوههای مشخص حل اختالفات تجاری
خصوصاً در عرصه بینالمللی ،با سختی زیاد مواجه و به تعبیری میتوان آنرا غیرممکن قلمداد کرد .با این
شرایط و با توجه به نکات قبل دال بر جواز و لزوم مراوده اقتصادی با جهان و احتمال بروز اختالف با توجه
به نوع ارتباطات و از آنجا که در حال حاضر تنها راه پیگیری برای احقاق حق در این خصوص ،منحصر در
این شیوههاست ،ارجاع اموری از این دست به مراجع مدنظر و با توجه به قاعده مورد بحث دارای توجیه
فقهی نیز هست .با توجه به مطالب معنونه و حتی در فرض تحقق سبیل ،در مواقع اضطرار ،مانع ارتباط با
کفار مرتفع و امکان ارتباط و پذیرش ضوابط مربوطه جائز است .الزم به ذکر است ،قاعده نفی سبیل
مربوط به زمان اضطرار نبوده و تحقق مصداق سبیل ،مالک اجرای آن میباشد؛ این در حالی است که با
تحقق شرایط اضطرار و حتی با تحقق مصداق سبیل ،قاعده اضطرار حاکمیت داشته و مجالی برای اجرای
سبیل به عنوان قاعده مانع قابل تصور نیست.
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 -7جمعبندی و نتیجهگیری
با توجه به مطالب پیش گفته و حسب ضوابط حاکم بر حقوق اسالمی و رویه حاکمیت اسالمی،
تفکیک سیاسی کشورها به عنوان مبنای ایجاد مقوله تابعیت برای اشخاص و اصل تابعیت به عنوان یکی
از ویژگی آنها قابل پذیرش در نظام حقوقی اسالم است .از این رو و با توجه به آثار مترتب بر تعیین تابعیت
شرکتها ،از آنجا که حوزه آثار حقوقی مربوط به تعیین تابعیت شرکتها ،صرفاً حوزه معامالت تجاری و
قراردادهای مرتبط با این حوزه میباشد .با توجه به این مطلب ،دو دسته ضابطه حاکم در فقه اسالم در این
خصوص قابل توجه و بررسی است .دسته اول ضوابطی است که بر اساس آنها تفاوتی میان کفار و
مسلمین در مراودات تجاری و بازرگانی قائل نبوده و از این حیث تفاوتی میان مسلمین با سایرین به چشم
نمی خورد .در مقابل تنها قاعده قابل استناد به عنوان قاعده محدودکننده روابط با کفار ،قاعده نفی سبیل
عنوان شده است .فارغ از مباحث مربوط به قاعده مزبور ،توجه به این نکته حائز اهمیت است که اعمال
قاعده نفی سبیل در مواردی که امکان اجرا و اعمال قاعده مدنظر پذیرفته شده ،منوط به احراز سبیل بوده
و این در حالی است که مفهوم سبیل از جمله مفاهیم اختالفی میان علماء است که بر این اساس اختالف
نظر در خصوص اثر اجرایی قاعده در رابطه میان مسلمین با کفار از سوی ایشان حادث شده است.
علیایحال و حسب موارد مذکور در این مقاله این نکته قابل اثبات است که قاعده نفی سبیل بیشتر
کارکرد اعتقادی ،سیاسی و حاکمیتی داشته و استناد به قاعده نفی سبیل در روابط تجاری نمیتواند
ایجادکننده یک حکم کلی برای منع رابطه با غیرمسلمین باشد و اعمال قاعده مزبور در فرض تحقق
سبیل و آن هم به صورت مصداقی و در فرض پذیرش و اتفاق بر مفهوم سبیل ،قابل بررسی است .بر این
اساس میتوان این گونه اظهارنظر کرد که اصل بر عدم امکان ورود قاعده نفی سبیل در روابط تجاری
است .الزم به ذکر است با توجه به حاکمیت قاعده اضطرار بر قاعده نفی سبیل ،در فرض تحقق مفهوم
سبیل نیز چنانچه هر گونه رابطه با کفار از روی اضطرار و با توجه به شرایط آن باشد ،استناد به قاعده نفی
سبیل نمیتواند به عنوان مانع رابطه مزبور مورد استناد واقع شود.
النهایه نه تنها اصل تابعیت شرکتها بر اساس موازین حقوق اسالمی قابل توجیه و پذیرش است؛
پذیرش معیارهای کشورهای غیرمسلمان برای تعیین تابعیت شرکتها ،توسط کشورهای اسالمی نیز
مغایرتی با ضوابط حاکم بر حقوق اسالمی نداشته بلکه ضوابط مزبور مؤید این مطلب است.
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 .49فرحی ،سیدعلی ،)1390( ،تحقیق در قواعد فقه اسالمی ،انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) ،تهران.
 .50فضل اهلل ،سید محمدحسین ،)1419( ،تفسیر منوحى القرآن ،جلد  ، 7دارالمالک للطباعه والنشر ،بیروت ،چاپ
دوم.
 .51فیض کاشانى ،مالمحسن ،)1415( ،تفسیرالصافى ،جلد ،1انتشارات الصدر ،تهران.
 .52قرائتى ،محسن ،)1383( ،تفسیر نور ،جلد  ، 2مرکز فرهنگى درسهایى از قرآن ،تهران ،چاپ یازدهم.
 .53قرطبى ،محمدبن احمد( ،بیتا) ،الجامع ألحکام القرآن ،جلد  ،5انتشارات ناصرخسرو ،تهران.
 .54قمّى ،سید تقى طباطبایى ،)1423( ،األنوار البهیه فی القواعد الفقهیه ،انتشارات محالتى ،قم ،چاپ اول.
 .55قمى ،مشهدى محمدبن محمدرضا ،)1368( ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،جلد  ،3سازمان چاپ و
انتشارات وزارت ارشاد اسالمى ،تهران.
 .56کلینى ،محمدبن یعقوب بن اسحاق ،)1407( ،الکافی ،جلد ،2دارالکتب باإلسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم.
 .57محقق داماد ،سید مصطفى ،)1406( ،قواعد فقه ،جلد ،4مرکز نشر علوم اسالمى ،تهران ،چاپ دوازدهم.
 .58مراغی ،میرعبدالفتاح ،)1297( ،عناوین االصول ،چاپ سنگی ،تهران.
 .59معلوف ،لویس ،)1387( ،المنجد ،ترجمه احمد سیاح ( فرهنگ بزرگ جامع نوین ) ،جلد  ،2انتشارات اسالم،
تهران ،چاپ بیست و ششم.
 .60مغنیه ،محمدجواد ،)1424( ،تفسیرالکاشف ،جلددوم ،دارالکتب اإلسالمیه ،تهران.
 .61مکارم شیرازى ،ناصر ،)1426( ،أنوارالفقاهه– کتاب التجاره ،انتشارات مدرسه اإلمام علی بن أبیطالب علیه
السالم ،قم.
 .62منتظرى نجفآبادى ،حسینعلى ،)1409( ،مبانى فقهى حکومت اسالمى ،مترجم :محمود صلواتى و
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ابوآلشکورى ،جلد ،1مؤسسه کیهان ،قم ،چاپ اول.
 .63موحدى لنکرانى ،محمد فاضل ،)1383( ،القواعد الفقهیه ،مرکزفقه االئمه الطهار ،قم.
 .64موسوی بجنوردی ،میرزا حسن ،)1389( ،القواعد الفقهیه ،جلد اول ،مطبعه االداب ،نجف االشرف.
 .65موسوى الخمینى ،سیدروح اللّه ،)1379( ،تحریرالوسیله ،جلد ،2مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،قم  ،چاپ اول.
 .66موسوى گلپایگانى ،سید محمدرضا ،)1413( ،کتاب القضاء ،جلد ،1دارالقرآن الکریم ،قم ،چاپ اول.
 .67نجفى ،حسن بن جعفربن خضر (کاشف الغطاء) ،)1422( ،أنوارالفقاهه – کتاب البیع ،مؤسسه کاشف الغطاء،
نجف اشرف.
 .68هاشمى شاهرودى ،سید محمود و دیگران ،)1426( ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم ،جلد
 2و  ،3مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم.
 .69هاشمى شاهرودى ،سید محمود و دیگران ،)1417( ،معجم فقه الجواهر ،جلد ،1الغدیر للطباعه و النشر والتوزیع،
بیروت ،چاپ اول.

