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 چکیده
از جمله موارد اختالفی اقسام بیع میان فقهای امامیه، بیع معاطاتی 

 ادله صحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه است؛ لذا تحقیق در مورد

بازپژوهی  باشد. بنابراین هدف اصلی این تحقیقالزم و ضروری می

 امام یصحت بیع معاطات از منظر فقه امامیه با تأکید بر آرادالیل 

صورت تبیین، تشریح، توصیف و تحلیل، به این است که به خمینی

ی از فقها، معاطات را بیعی متزلزل اعدهشده است.  پرداختهموضوع 

دانند، مثل عالمه حلی و محقق حلی و برای اثبات ادعای خود می

ی از فقها اعده؛ اما اندکردهالیلی همچون روایت، اصل و اجماع ذکر د

و برای  دانندیمرا الزم مام خمینی معاطات را صحیح و آناز جمله ا

و نظریه کسانی که بیع معاطات  اندکردهی ذکر اادلهاثبات ادعای خود 

و معتقدند شروطی که در  دنکنیمرا رد ، دانندینمرا الزم و صحیح 

بیع الزم است و همچنین تمام خیارات، در بیع معاطات موجود 

 . باشدیم
 

ی ملکیت، بطالن، امام افادهبیع، معاطات، صحت، واژگان کلیدي: 

 خمینی .

 

 

  
Abstract 

One of the controversial issues of sale in Imāmī 

jurisprudence is bay‘-i mu‘āṭāt (give-and-take 

sale). Therefore, it is necessary to examine the 
reasons behind the authenticity of this kind of sale. 

The present study is a reappraisal of these reasons 

from the point of view of Imam Khomeini in an 
explanatory, analytical, and descriptive way. 

Some scholars, such as ‘Allāma Ḥillī and 

Muḥaqqiq Ḥillī, consider bay‘-i mu‘āṭāt as 

unstable and have pointed out reasons such as 

hadiths, text, and consensus to prove their claim. 

However, other scholars such as Imam Khomeini 
believe in the authenticity of mu‘āṭāt and consider 

it necessary, and provides reasons for proving his 

claim and refuted the viewpoint of those who 
consider bay‘-i mu‘āṭāt as unnecessary and 

invalid. He also believes that all the options which 
exist in other sales are valid in bay‘-i mu‘āṭāt as 

well. 
 

Keywords: bay‘ (sale), mu‘āṭāt (give-and-take), 
validity, impart ownership, invalidity, Imam 

Khomeini. 
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 مقدمه

 است و گرفتهیمی بسیار دور بلکه از خلقت انسان بین مردم انجام هازماناز  دادوستدمعامالت و 

است. فقهای امامیه با توجه به سنت ائمه)ع(  شده دادهنظم خاصی  دادوستدهابا ظهور اسالم به عقود و 

. در فقه امامیه، بیع دارای اندکردهی خود تشریح هاکتابمبسوط در  طوربهاحکام عقد و داد و ستدها را 

 . بیع معاطات به این معنی استهستبیع صرف، بیع سلم، بیع اثمار، بیع معاطات و ...  جمله ازاقسامی 

عوض شیء دریافت شده تحویل بدهند  عنوانبهخواهند فروشنده، مالی را که میکه هر یك از خریدار و 

میان  ازین موردهای . امروزه بیع معاطات یکی از بحثکنندیمتبادل  عقد خاصبا توافق یکدیگر و بدون 

؛ زیرا تمام داد و ستدهای اجتماعی از طریق معاطات صورت ستجامعه اسالمی و دیگر کشورها ا

است؛ زیرا میان فقها اختالفات زیادی در  شده گفتهدر فقه امامیه در این باب سخنان متعددی  گیرد ومی

 مثال شیخ مفید عنوانبه. اندکردهاین رابطه وجود دارد و نظرات گوناگونی در مورد بیع معاطات مطرح 

قل ع را یك معاوضه مستمعاطات را همانند بیع دانسته که مالکیت الزمه را به دنبال دارد. صاحب جواهر بی

 داند. به هر حالداند که فقط اباحه تصرف را به دنبال دارد، و عالمه در نهایه معاطات را بیع فاسد میمی

در بیع معاطات ابهامات زیادی وجود دارد مثالً آیا معاطات اباحه است یا عقدی متزلزل است؟ آیا 

در سایه اثبات  سؤاالتشود؟ همه این تلقی می خیارات در عقد معاطاتی وجود دارد؟ آیا معاطات بیع

گویی به ابهامات و سؤاالت پاسخ داده نشده در صحت یا عدم صحت بیع معاطات هستند. بنابراین پاسخ

ستند؛ ی اسالمی هبحث بیع معاطات برای دانشجویان علوم انسانی و طالب که تبیین کننده احکام جامعه

 سؤال نیتریاصلگیرد تا به ق بیع معاطات مورد نقد و بررسی قرار میرو در این تحقیالزم است. از این

یعنی مبانی مشروعیت و صحت بیع معاطات با توجه به آیات، روایات و نظرات فقهای امامیه پاسخ 

 در مورد آن هرچندمناسبی داده شود. در مورد بیع معاطات تحقیق کامل و جامعی صورت نگرفته است 

ده است تدوین ش نامهانیپاکنده تحقیقاتی انجام شده است. درباره این موضوع چند ناقص و پرا صورتبه

 : جمله از
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مفهوم بیع و تمایز از سایر »با عنوان:  48ی در سال انامهانیپاسید محمدهادی قبولی درفشان  -1

خشی ب نامهانیپابه چاپ رسانده است. که در این « قراردادها در حقوق ایران با تطبیق در حقوق انگلیس

 داند.را به بیع معاطات پرداخته است که مثل حقوق انگلیس بیع معاطات را مشروع می

انتقال ملکیت در بیع در حقوق ایران و مقایسه با حقوق »ی با عنوان: انامهانیپامحسن قاسمی  -2

ا دادن ست؛ زیرا بی بیع معاطات را پذیرفته اواسطهبهبه چاپ رسانده است که نقل ملکیت را « فرانسه

ثمن و گرفتن عین، دو طرف رضایت دارند و منعقد نکردن ایجاب و قبول در آن خللی به معامله وارد 

 .کندینم

 نوشته است که« بیع معاطات و اثر عرف در تصحیح آن»ی با عنوان: امقالهضیایی  محمد عادل -3

 در این تحقیق بیع معاطات را با عرف ثابت کرده است.

 نوشته است. در این تحقیق« ینکاح معاطات»ی با عنوان: امقالهی انیاد ینیابوالحسن حس دیس -8

نویسنده به دنبال بیان نظر فقها در مورد ایجاب و قبول لفظی در مورد نکاح و نظرات فقها در مورد خود 

 معاطات است.

صحت یا عدم صحت  ولی در مورد ادله اندکردهاین تحقیقات مباحث بیع معاطاتی را ذکر  هرچند

تحقیق، ادله صحت یا عدم صحت بیع معاطات با  نیاکه در  اندندادهآن، بحث تفصیلی و جامع صورت 

 .ردیگیمو بررسی قرار  نقد موردتوجه به نظرات امام خمینی)ره( 

 مفهوم معاطات-1

. در لغت باب مفاعله از عاطی گرفته شده است یعنی هست« میم»معاطات مصدر عربی به ضم 

 به هم( و به معنای: چیزی را دست به دسـت دادن و 1/969: 1344عاطی، یعاطی، معاطات)عمید، 

: 1344منتهی به عقد شود ) عمید،  کهآنبخـشیدن، عـطا کـردن، دادن مـال و گرفتن عوض آن بدون 

: اندگفتهشناسان . بسیاری از لغت(5/14: 1812شی، ؛ قر1/864: 1391، رک:  عبدالرحمن،1/969

: 1812؛ مصطفوی،2/119: 1818؛ 2/214: 1811المُعَاطاة: المناولة؛ یا التَّعاطِی: التَّناوُلُ ) فراهیدی، 
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: اندتهگفبرخی دیگر از لغت شناسان  . باشدیم(. به معنی بخشیدن و اخذ 19/648: 1818؛ زبیدی،4/142

: 1818؛ ابن منظور، 1821:4/8613ناوله ایاه: به معنی اعطای شی به کسی است ) حمیری، عاطاه الشی: 

؛ 1/255: 1993؛ حماد،1/252: 1814)سعدی ابوجیب، اندگفتهبیع معاطات را بیع تعاطی هم . (15/41

؛ 1/58: 1821)اندگفتهی عملی نیز مبادلهرا بیع مراوضه یا (، و برخی دیگر آن1/294: 1816طریحی،

 (.5/3313: 1814زحیلی،

توان موارد ذیل را بیان های گوناگونی تعریف شده است که میمعاطات در اصطالح فقها به شکل 

کرد و هدف از ذکر این تعاریف آن است که ذهن خواننده بدون هیچ توهم و تصوری معنی معاطات را 

 :میکنیمی بندمیتقسدر دو قسم  را هاآندر مورد معاطات تعاریف گوناگونی شده است که ما  بفهمد.

 تسلیم مبیع و ثمن: صرفبهخرید و فروش  -1

معاطاه در اصطالح یعنی بخشیدن و اعطاء کردن هریك از متبایعین؛ یعنی دادن مال و »تعریف اول: 

؛ ابو 1/511: 1391)مشکینی،« منتهی به عقد شود کهآنگرفتن عوض آن از جانب دیگری بدون 

 (.1/252: 1814جیب،

معاطاه یعنی صرف تسلیم مبیع به قصد تملیك آن در برابر عوض معلوم و گرفتن آن »تعریف دوم:  

؛ 1/224: 1811)شیخ انصاری،« شودبه قصد تملك به عوض که به آن معاطات گفته می

 (.1/69: 1391ذر نراقی،؛ ابی2/165: 1349شاهرودی،

 خرید و فروش بدون صیغه -2

(.  1/225: 1391« )خرید و فروش بدون صیغه»معاطات فرموده است: امام خمینی)ره( در تعریف 

را پرداخت کند بدون اینکه به عبارت دیگر فروشنده مال را به مشتری تحویل دهد و مشتری قیمت آن

: معاطات وجوهی دارد و آن بر دو دیفرمایمای خوانده شود.  مرحوم امام در کتاب البیع لفظ یا صیغه

؛ شهید 1/44: 1821؛ امام خمینی1/225: 1391اعات لفظی است )امام خمینی نوع: عقود و ایق

 (.1/289: 1344؛ دادمرزی، 6/52: 1811ثانی،
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توان گفت: معاطات آن است که خریدار ثمن را به فروشنده بدهد و مذکور می با توجه به تعاریف

 منجر شود و این رد و بدل با به صیغه و لفظ خاصی کهآنفروشنده مبیع را تحویل خریدار بدهد بدون 

رضایت فروشنده و مشتری به همراه باشد. معاطات به دو صورت امکان دارد:  الف( هرکدام از دو طرف 

شته نظری دا شده دادهبه تملیك مال  آنکهیبفقط تصرف در مالی را که عطا کرد به دیگری مباح کند 

 (.6/84: 1391کنند )شیخ انصاری،تملیك اقدام به داد و ستد  قصدبهباشد.ب( دو طرف 

 معاطات در دیگر عقود -3

معاطاتی قائل بر صحت هستند.  صورتبهفقها در مورد انعقاد عقود مثل اجاره، رهن، قرض و ... 

در رهن عربی و ماضی بودن شرط : »اندگفتهمعاطات و صحت آن  صورتبهفقها در مورد رهن  مثالً

داللت بر رضایت عقد رهن کند خواه لفظ باشد یا نوشتن یا به اشاره یا معاطات، داللت بر  آنچهنیست 

(.  بنابراین وقتی در عقد رهن عربیت و ماضیت شرط 1/395: 1391)بهبهانی،« کندیمایجاد عقد رهن 

ات، معاط صورتبهلفظ باشد یا اشاره یا نوشتن یا  صورتبهنباشد و صرف رضایت راهن و مرتهن چه 

معاطاتی صحیح است. همچنین برخی  صورتبهکه رهن  شودیمشود در نتیجه فهمیده عقد رهن منعقد می

اگر عقد اجاره به : »اندآورده کهچنان انددادهقرار  رشیپذ موردمعاطاتی را  صورتبهاز فقها انعقاد اجاره 

جاره باقی باشد هریك از طرفین باشد تا وقتی که عین مستاجره و عین مال اال شده واقعنحو معاطات 

(. از کالم 5/25: 1391)گلپایگانی،« استیفا منفعت بشود هرچند قلیل باشد کهنیاحق فسخ دارند مگر 

کند و تا مادامی که مال االجاره و عین شود معاطات در اجاره مفید ملکیت متزلزل میفوق فهمیده می

خ دارند. پس برخی از فقها عالوه بر صحت معاطات حق فس مستأجرموجر و  اندنشدهمستاجره استیفا 

 با تکیه بر ادله، به این حکم هاآن دهدیمکه نشان  انددادهقرار  رشیپذ مورددر بیع، عقود معاطاتی را نیز 

 .انددهیرسفقهی 
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 معاطات از دیدگاه امامیه -4

برخی از فقها همچون  میان فقهای امامیه در مورد بیع معاطات اختالفات زیادی وجود دارد: زیرا

دانند، و برخی از فقها همچون امام خمینی این معامله را صحیح عالمه حلی، این معامله را اصالً باطل می

دانند و برخی از فقها بیع معاطات را در امور کوچك و معمول به عادت مثل خرید و فروش نان جایز می

 یدانند و برخی دیگر مفید اباحهرا بیع میفقها آن دانند. برخی ازو در امور بزرگ صحیح نمی دندانیم

: 1343)سجادی،« دانند تا تصرفای دیگر بیع معاطات را بیعی متزلزل میدانند و عدهتصرف می

(. بنابراین بیع معاطات از نظر فقهای امامیه با اختالفاتی همراه است. بنابراین در ادامه برای 1/1419

رار ی قبررس موردی امامیه درباره بیع معاطاتی را  فقهای هادگاهیدا و تبیین هرچه بیشتر موضوع آر

 :میدهیم

 دیدگاه اول: بیع صحیح و الزم

ز ا کدامچیهاز شیخ مفید و برخی از فقهای اهل سنت نقل شده که معاطات همانند بیع الزم است و 

: 1824؛ مکارم شیرازی،591: 1811را فسخ کنند )شیخ مفید،توانند آنطرفین بدون حق خیار، نمی

(. محقق کرکی از جمله 3/345: 1345؛ 8/224: 1818؛ خطاب مالکی،8/5: 1813؛ ابن قدامه،1/351

؛ فیض 8/54: 1813فقهایی است که اطالق بیع به معاطات را مسلم شمرده است )محقق کرکی،

سیله در مورد بیع (.  امام خمینی)ره( در کتاب تحریرالو2/21: 1391؛ خویی،3/84: 1816کاشانی،

شود، و ظاهر اقوی آن است که بیع در چیز کوچك و بزرگ، با معاطات واقع می»معاطات فرموده است: 

تملیك به مشتری در مقابل عوض معلوم تسلیم  قصدبهآن است که به مجرد اینکه )فروشنده( مبیع را 

« ندکید، معاطات تحقق پیدا مینماید و مشتری هم در گرفتن آن مالك شدن در مقابل عوض را قصد نما

(. پس امام خمینی)ره( معاطات را در چیزهای کوچك و بزرگ پذیرفته 2/364: 1822)امام خمینی،

 است و حکم به صحت معاطات داده است.
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 دیدگاه دوم: اباحه تصرف

فروش  یا آب فروشیسبزای( به شیخ طوسی در کتاب الخالف گفته: اگر کسی قطعه پولی )سکه

د و بگوید: در برابر آن به من سبزی یا آب بده و او نیز بدهد، این بده بستان، بیع نیست )تا ملکیت بده

است. بلکه با این بده بستان تنها مباح بودن )تصرف در  گونهنیانیز  ارزشکمآورد(؛ و حکم سایر اموال 

رده بیان ک طورنیاایش شود و شیخ طوسی دلیل خودش را برای اثبات ادعمال( برای گیرنده حاصل می

آورد آن است که عقد بیع و ملکیت است: دلیل ما بر اینکه معاطات، اباحه تصرف است و ملکیت  نمی

الزم، حکمی شرعی است که شارع باید بیان کند، و دلیلی در شرع نیست که بر وجود عقد بیع، در 

ی هآورد. اما ایجاد اباحو ملکیت نمیی معاطاتی ثابت نیست معاطات داللت کند. پس عقد بیع در معامله

اند )شیخ ، به دلیل اجماع علما است، و اختالف نظری در آن نکردهشده ادی معاطات یواسطهبهتصرف 

(؛ 1/154: 1391؛ همدانی،12/581: 1819؛ عاملی،3/881: 1813؛ شهید ثانی،2/46: 1344طوسی،

ال گونه اشکال گرفت که: یکم( بیشتر عقود براساس بناء عقبدین توانیماما بر استدالل شیخ و دیگر فقها 

 اجماع ندارند؛ چون در این مورد اختالف نظر وجود دارد. اصالً است. دوم( فقها در این مسئله 

 دیدگاه سوم: بیع متزلزل و غیر الزم

ت اقوی در نظر حقیر این اس: »اندآورده مثالًبرخی از فقها هم قائل بر متزلزل بودن این بیع هستند. 

: 1341می،)محقق ق« که بیع معاطات مفید ملکیت متزلزله است بلکه دور نیست که بیع غیر الزمی باشد

(. منظور این فقها این است که بیع 1/344: 1391؛ صیمری بحرانی،1/31: 1391،اهللبیحب؛ 2/362

ول ایجاب و قب کهآنرا بدهد بدون پول آن معاطات یك بیع جایز است هرگاه خریدار مبیعی را بگیرد و

توانند هرگاه بخواهند در کار باشد، در این صورت چون بیع معاطات جایز است خریدار و فروشنده می

یعنی پول که در ملك فروشنده است و مبیع در  نجاستیابرای رد مبیع اقدام کنند، و ملکیت متزلزله از 

پول و مبیع موجود باشد در ملکیت آن دو  کهیماداممعاطات، تا  ملك خریدار، که در صورت انعقاد بیع
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به این خاطر به آن ملکیت متزلزله  شودیمرود و در صورت رجوع هرکدام، بیع فسخ ی نمیکل طوربه

 گویند.می

 دیدگاه چهارم: بیع باطل

مثال در کتاب انوارالفقاهه به نقل از عالمه آمده  عنوانبه، دانندینمبرخی از فقها بیع معاطاتی را بیع 

(. عالمه حلی بیع 1/51: 1391)مکارم شیرازی،« ایشان بیع معاطات را باطل دانسته است»است که: 

و المعاطاة لیست بیعا، و هو أن یقول: أعطنی بهذا الدینار جزءا، فیعطیه ما » داند:معاطات را باطل می

ثوب بدینار فیأخذه، ألن األفعال ال داللة لها بالوضع، و قصود الناس فیها یرضیه. أو یقول: خذ هذا ال

؛ عالمه 2/889: 1811)عالمه حلی، «تختلف. و ال فرق بین المحقرات و غیرها، ألصالة بقاء الملك فیهما

(. محقق حلی در کتاب شرایع االسالم گفته: داد و ستد، 119: 1391؛ شهید اول،1/862: 1814حلی،

یخ ی بیع حاصل آید )شکند، هرچند از قراین و امارات، داشتن ارادهجاب و قبول لفظی، کفایت نمیبدون ای

(.  بنابراین از نظر فقهای امامیه در مورد بیع معاطات دو دیدگاه  کلی وجود دارد. 8/89: 1391انصاری،

و دیدگاه وجود دیدگاه اول: صحت معاطات. دیدگاه دوم: بطالن معاطات، و در مورد صحت معاطات د

و در دیدگاه دوم معاطات مثل عقد بیع الزم است. با توجه به  کندیمدارد: دیدگاه اول اباحه تصرف 

نظرات فقهایی که ذکر شد؛ معاطات از دیدگاه فقهای امامیه با اختالفاتی به همراه است که هرکدام از این 

 :رندیگیمی قرار ردبررسموفقها دلیلی برای اثبات ادعای خود آورده است که در ذیل 

 عدم صحت بیع معاطات ادله -5

اند اند و برای اثبات ادعای خود دالیلی آوردهای از فقها بر عدم لزوم صحت معاطات فتوا دادهعده

 از جمله: کتاب، روایات، اجماع، شهرت و اصل.

(. خداوند بیع را حالل 245)بقره/ «بَاوَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّ»فرماید: کتاب: قرآن کریم می-8-1

عقد یك حکم شرعی است و در شرع دلیلی وجود ندارد که داد  کرده است در حالی که ربا حرام است.

را بیع نیست که ما آن اصالًلذا بیع معاطات  (؛1/522، 1814شیخ طوسی،و ستد معاطاتی عقد باشد )

کند؛ د گفت: این آیه داللت بر صحت معاطات می(. در جواب بای22/211: 1818)نجفی، صحیح بدانیم
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 حالل کردهبیع را  عزوجلمطلق و اطالق خداوند  صورتبهاهلل البیع؛ یعنی احل  آمده استزیرا در آیه 

خوانده شود یا نشود در این صورت فروشنده مالك ثمن و مشتری  غهیبا ص، حال آنکه، این بیع است

 مالك مثمن است. 

عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِیَ اشْتَرِ لِی هَذَا الثَّوْبَ وَ  (ع)سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ »بن الحجّاج که: یحیى روایت  -8-2

لَ أَنْ قَبْ -تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَهَذِهِ الدَّابَّةَ وَ یُعَیِّنُهَا وَ أُرْبِحَكَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ لَیَشْتَرِیهَا وَ لَا 

یحیی بن حجاج (. 251-4/54الف: 1814؛ شیخ طوسی،5/149: 1814)کلینی، «یَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِیَهَا

کند: از امام در مورد مردی پرسیدم که به من گفت: این لباس یا این چهارپا را از امام صادق)ع( نقل می

دهم. امام)ع( فرمود: الن مبلغ به تو سود میرا به من بفروش و من در این مورد، فبرایم بخر؛ و سپس آن

را بخری از مالك اصلی کاال، درخواست ایجاب آن کهآنرا بخر، ولی پیش از این کار اشکالی ندارد، آن

عالمه (. 8/124: 1811)شیخ انصاری، کنی. )کاال را بر مرد متقاضی نفروش و بر او ایجاب نخوان(

یحیی بن حجاج در کتب رجالی  (.11/548: 1816ست )مجلسی،: این روایت صحیح ادیفرمایممجلسی 

ظاهراً  (.885: 1814؛ نجاشی،142: 1341؛ عالمه حلی،342: 1343است )حلی، شدهیمعرففردی ثقه 

مراد از ایجاب بیع، صِرف دادن کاال به مشتری نیست، بلکه مراد، ایجاب لفظی است. شیخ انصاری در 

ال معاطات در مورد روایت، ممکن باشد یا نباشد، این روایت، خالی مورد این روایت فرموده: در هر ح

ت به این مضمون )ملکی کهچناناز اشعار یا ظهور )بر اعتبار لفظ( نیست. پس معاطات لزوم آور نیست. 

الزمه، نیازمند کالم و لفظ است(. در کالم امام)ع( نیز که در مورد این حکم )فروش کاالیی که خود 

(. به عبارت 8/124: 1811، اشارات رفته است )شیخ انصاری،واردشدهفروشنده هنوز مالکش نیست( 

 ود.رتی بر اعتبار لفظ در آن نمیدیگر این روایت داللت بر رد معاطات ندارد چون روایت داللت درس

: 1814زهره، )ابن اندکردهاجماع و شهرت: برخی از فقها بر عدم صحت معاطات ادعای اجماع -8-3

(. شیخ انصاری در مورد اجماع و شهرت بر 22/211: 1818؛ نجفی، 1/862: 1814؛ عالمه حلی، 218

است.  شده اقامهاجماع بر عدم لزوم معاطات ظاهراً در مورد معاطات، »عدم لزوم معاطات فرموده است: 
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توان لزوم ملکیت در معاطات را ملتزم شد؛ بلکه یکی از بزرگان )کاشف الغطا( در شرح قواعد پس نمی

کند. حتی تا صریح ادعای اجماع کرده است و شهرت محققه نیز این اجماع را یاری می طوربهعالمه، 

( کسی قائل به لزوم معاطات نشده است )امام اهلل رحمهزمان یکی از متأخرین )مقدس اردبیلی 

(. در جواب باید گفت اجماع در صورتی صحیح 8/112: 1811؛ شیخ انصاری،1/221: 1821خمینی،

خورد چون اجماع کاشف از آیه و روایت، اجماع به درد نمی باوجوداست که؛ اوالً: مدرکی نباشد یعنی 

هایی از ائمه)ع( نقل نمودیم. ثانیاً: تحصیل اجماع بر وجهی روایت قول معصوم)ع( است در حالی که قبالً

این  نیمتأخرطریق علمای  کهچنانکه قول امام معصوم)ع( از میان اقوال علما کشف شود دشوار است 

توان حدس زد داشته باشند، از این می نظراتفاق زیچكها بر یی قرنی علما در همهاست که: اگر همه

ای از فقها ثالثاً: عدهشود. ی با آنان است، و به این اجماع، اجماع حدسی گفته میرأ( نیز هم که امام)ع

: 1813)مقدس اردبیلی، .انددادهی)ره( بر لزوم معاطات فتوا نیامام خمهمچون مقدس اردبیلی و مرحوم 

المعروف بین ادّعى أنّ »( و محقق کرکی هم ادعا کرده است: 64: 1391؛ طباطبایی یزدی،4/183

عرف امروزی داد و ستدهای کوچك و بزرگ را  (.8/54: 1813)محقق کرکی، «  األصحاب أنّ المعاطاة

گیرد ها همه نوع معاملی صورت میمعاطات پذیرفته است. همچنین در میان تجار و بازاری صورتبه

اجناس بزرگ نپذیریم این . حال ما معاطات را در نامهقولچه با صیغه، چه بدون صیغه و چه با سند و 

. «ای انجام دادید دو نفر شاهد بگیریداگر معامله»بقره آمده است:  242است و همچنین در آیه  رمتعارفیغ

صیغه خواندن و چه بدون صیغه )معاطات( صورت  صورتبهچه  شود که اگر معاملهاز آیه استفاده می

حال آن که امروزه به علت   مشکلی پیش نیاید. گرفت دو نفر شاهد را بر انعقاد آن بگیرید تا بعداً

گیرد و افراد طرف عقد، معاطات صورت می صورتبه هاآنها و معامالت، که بیشتر گستردگی تجارت

 شوند.به آن ملزم می

ی عدم لزوم صحت معاطات ادله: یکی از دیفرمایماصل صحت: امام خمینی)ره( در کتاب البیع -8-8

: 1813)طباطبائی حائری، اندکردهیاض و صاحب جواهرالکالم به این اصل استناد اصل است که صاحب ر

(؛  1/211: 1821( ولی این ادله نیز قابل رد است )امام خمینی، 221-22/211: 1818؛ نجفی،1/511
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یی است که آیه و روایتی نباشد در حالی که روایت و آیه وجود دارد و همچنین اصل بر درجازیرا اصل 

تواند داللت کند؛ چون هنگامی شك کنیم که آیا معاطات الزم است یا وم صحت معاطات نمیعدم لز

غیرالزم؟ اصل عدم است یعنی معاطات الزم نیست. در جواب باید گفت: اصل درستی نیست چون 

استصحاب مقدم و ورود دارد تا اصل عدم و همچنین با وجود روایت و آیه دیگر سراغ اصول عملیه رفته 

 توان نتیجه گرفت بیع معاطات صحیح است و حتی  طرفینالیل مذکور مید. بنابراین با توجه به شودینم

شوند. در نتیجه بیع معاطات همانند بیع است که در این صورت تمام احکامی که در عقد به آن ملزم می

 شود در بیع معاطات الزم است. بیع رعایت می

 ی صحت بیع معاطاتادله -6

( برای 3/84: 1395؛ فیض کاشانی،1/49: 1821دانند )امام خمینی،معاطات را صحیح میفقهایی که 

 که در ادامه خواهد آمد. اندکردهاثبات ادعای خود دالیلی را ذکر 

آیه حل: امام خمینی )ره( برای صحت بیع معاطات، در کتاب البیع به این آیه استناد کرده است -5-1

(. 245بقره/«)وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا »فرماید: ر قرآن کریم میکه د (1/49: 1821)امام خمینی،

از دیدگاه برخی از مفسران این آیه داللت بر  خداوند بیع را حالل کرده است در حالی که ربا حرام است.

از بیع است؛  (. از آنجا که بیع معاطات جزئی12/529: 1391)جوادی آملی، اقسام بیع است مطلقاًصحت 

به نظر برخی از فقها نیز معاطات صحیح است چون آیه داللت بر مباح و  لذا بیع معاطات صحیح است.

ی اقبلهمعاطات یك نوع بیع است) کهیدرحال( 2/34: 1343کند )فاضل مقداد،حالل بودن اقسام بیع می

 توان گرفت:(. بنابراین از این آیه سه نتیجه می1/111:  1345خویی،

 ی از ایجادتعال و تبارکشود که خداوند ی احل استفاده میمشروعیت بیع و صحت آن: از واژه -1

ی شـریفه بـه حلیــت تکلیفی را آزاد و مطلق گـذاشته اسـت. پـس آیهبیع در خارج منع نکرده و آن

 )مشروعیت( و وضعی )صحت( داللت مستقیم دارد.
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من و فروشنده مالك ث جهیدرنتکند و قل و انتقال داللت میی شریفه به صحت و نلزوم بیع: آیه -2

 ی شریفه به داللت التزامی به لزوم و عدم تأثیر فسخ داللت دارد.شود؛ بنابراین آیهخریدار مالك مثمن می

از اطالق یا عموم آیه شریفه بر اباحه و صحت هر نوع بیعی همانند بیع نقد و نسیه، صرف و  -3

 شود.ضعه، برداشت میسلم، مرابحه و موا

ه آمدکند؛ زیرا در آیه توان گفت این آیه داللت بر صحت معاطات میبا توجه به موارد مذکور می

یع حال این ب حالل کرده استبیع را  عزوجلاهلل البیع؛ یعنی به صورت مطلق و اطالق خداوند احل است

 خوانده شود یا نشود در این صورت فروشنده مالك ثمن و مشتری مالك مثمن است.  غهیبا ص

ارت ی تجهیآویژه امام خمینی )ره( برای صحت بیع معاطاتی به آیه تجارت: برخی از فقها به-5-2

: 1815؛ محقق ایروانی،1/112: 1821؛ امام خمینی،4/181: 1813)مقدس اردبیلی، اندکردهاستناد 

 «الَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ»فرماید: آن کریم می(. قر1/44

فرماید: اموال یکدیگر را به باطل )از طریق نامشروع( نخورید مگر (. خداوند در قرآن کریم می29)نساء/

عاطات ی برخی از فقها با توجه به آیه، بیع مگفتهجام گیرد. طبق اینکه تجارتی باشد که با رضایت شما ان

ه گیرد و طبق این آیصحیح است چون معاطات یك نوع بیع است که به دنبال آن داد و ستد صورت می

 تراضی دارند حال صیغه خوانده شود یا خوانده نشود باهمبیع معاطات مشروع است چون متعاقدین 

(. امام خمینی )ره( با توجه به این گفته است: شارع 2/33: 1343اضل مقداد،؛ ف5/138: 1821)کاسانی،

تراضی است چه با صیغه مخصوص  صورتبهدر این آیه به دنبال اظهار جواز تصرف در اموال یکدیگر 

یکی از مصادیق  (.1/112: 1821باشد و چه با توجه اشاره، لفظ و یا بدون کالم منعقد شود ) امام خمینی،

ی شریفه به مسائل مهم در (. بنابراین این آیه1/141: 1344)عمید زنجانی،  باشدیمتجارت، بیع  عمده 

و به همین دلیل فقها در اکثر ابواب معاطات به آن استدالل  کرده اشارهباب معاطات و مبادالت مالی 

 توان سه نتیجه کلی گرفت:(. از این آیه می1/32: 1341کنند )لطفی،می

ع است؛ پس هر چیزی که شر شده ینفگیرد فاتی که به طریق باطل و نامشروع انجام میاز تصر -1

، از قبیل غصب، سرقت، خیانت و عقود فاسده. بنابراین طبق این ردیگیبرمرا امضاء نکرده است در آن
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اد معاطات انعق صورتبهای باطل مثل خرید شراب آیه بیع معاطات اکل به باطل نیست اما اگر معامله

 معاطات صورت گرفته است باطل است. صورتبهشود این معامله که 

صادق است به شرط رضایت طرفین صحیح و نافذ  هاآنعنوان تجارت بر  کهآنبیع و نظایر  -2

 اندشروعمرضایت طرفین صحیح و  شرط بهتمام بیع؛ معاطات، اثمار، و . . .  شودیم. نتیجه گرفته ستا

 ای خوانده شود و چه خوانده نشود.طرف عقد به آن رضایت دارند چه در آن صیغهچون دو 

رضایت در تجارت اطالق دارد، یعنی شامل رضایت فعلی و الحاقی است؛ بنابراین اگر مکره بعد  -3

 یاز رفع اکراه راضی به معامله شود عقد او صحیح خواهد بود و همچنین عقد فضولی نیز پس از اجازه

آیند. حال آنکه شمار میبه« تجاره عن تراض»حیح و نافذ خواهد بود؛ زیرا هر دو از مصادیق مالك ص

ی مکره و عقد فضولی پس از امضاء و رضایت مالك صحیح است بیع معاطات به طریق اولی معامله

ر هاست؛ اما در بیع معاطات  شده منعقدی مالك صحیح است؛ زیرا عقد مکره و بیع فضولی بدون اجازه

دو طرف عقد به معامله رضایت دارند ولی عقدشان بدون ایجاب و قبول اتفاق افتاده است لذا طبق این 

 (.1/111: 1345ی خویی،اقبلهآیه که عمومیت عامی دارد بیع معاطات صحیح و مشروع است )

ین ا ی وفای به عقود: امام خمینی )ره( و برخی دیگر از فقها برای صحت بیع معاطات بهآیه-5-3

: 1815؛ محقق ایراوانی،4/181: 1813؛ مقدس اردبیلی،1/112: 1821)امام خمینی، اندکردهآیه استناد 

( ای اهل ایمان به عهد و 1مائده/«)یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»(.  قرآن کریم فرموده است: 1/44

مقصود از وفای به عقد در آیه چیست، اختالف است. های خود وفادار باشید. در خصوص اینکه پیمان

مقتضای ذات عقد است  بر طبقاند مقصود از وفای به عقد، عمل کردن برخی از فقها بیان داشته

ی عقد مقتضا بهاند، مراد از وجوب وفا، عمل کردن (. شیخ انصاری نظر داده22-1/21: 1341)لطفی،

 یجواز سابق بر وفای به عقد باشد، بلکه بر این اساس که کلمه است، منتهی نه به آن معنایی که لزوم و

ه ها است. به فرض هرگااوفواء در آیه شریفه بیانگر حکم تکلیفی وفاداری به تمام عقود در تمام زمان

لیك ی که آثار تمطوربهی تملیك عمل گردد، مقتضا بهعقد داللت بر تملیك داشته باشد واجب است 



 02/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

ثالً گرفتن مبیع از دست مشتری بدون رضایت او حرام است و نقض مقتضای عقد بیع تحقق پیدا کند. م

معاطات صورت گیرد مثل  صورتبهای بنابراین هرگاه معامله (.91-1/46: 1811است )شیخ انصاری،

ند بند باشباید به آن پای اندیراضخرد چون هر دو طرف به عقد که خریدار نانی را از فروشنده می آنجا

 توان مشروعیت واز این آیه می جهینت درمعاطات صورت گرفته باشد.  صورتبهتی اگر این معامله ح

کلی گفته است به عقود خود وفا کنید حال عمومیت آن  طوربهصحت معاطات را استنباط کرد چون آیه 

 آن خواندهای در شود و همچنین در معاطات رضایت طرفین وجود دارد فقط صیغهشامل بیع معاطات می

 کند.شود. صرف رضایت طرفین صحت معامله را اثبات مینمی

ی صحت معاطات را حدیث مرسله مشهور ادلهحدیث سلطنت: امام خمینی)ره( یکی از -5-8

« فرمایند: الناس مسلطون علی اموالهمپیامبر)ص( می(. »1/122: 1821داند )امام خمینی،سلطنت می

(. مردم در اموال خود 114/114: 1811؛ مجلسی،18143/146ی،؛ شیخ طوس11/844: 1814)کلینی،

عبارت دیگر هر شخصی در اموال خود سلطه و سلطنت دارد و هر طور هرگونه دخل و تصرفی دارند. به

 مبیّن حکم مندرج در وضوحبهبسیار صریح و  طوربهاین روایت  تواند از آن استفاده کند.بخواهد می

وایت ر اگرچهکند. تسلط و سلطه کامل مالك نسبت به اموالش را بیان مى قاعده تسلیط است و مراتب

 منفرد از قوت و طوربههاى راویان و عدم اتصال آشکار به معصوم، مرسله به لحاظ فقدان یکى از حلقه

با عمل اصحاب « انّ النّاس مسلّطون على اموالهم»اعتبار کافى برخوردار نیست، این ضعف، در روایت 

کبار امامیه )رضوان اهلل علیهم( که همگى از عدول ثقات و فقهاى محدث هستند جبران شده و بنابراین، 

ضعف روایى از  رغمیعلحدیث تسلیط واجد قوت و اعتبار و اعتماد کامل شده است، به نحوى که 

فرماید: مورد این روایت میشیخ انصاری در (. 2/116: 1816)محقق داماد، مسلمات فقهى تلقّى شده است

عمومیت این سخن پیامبر)ص( بر لزوم معاطات داللت دارد؛ زیرا مقتضای تسلط مردم بر اموالشان آن 

است که بدون اختیار مردم، کاالی معاطاتی نیز از ملکیت آنان خارج شود. از این رو تملك کاال و گرفتن 

دون در مال معاطاتی برضایتش، که به استناد رجوع  مالك اصلی از مالك فعلی )گیرنده یا خریدار( بدون

مطلق مالك فعلی بر مال خودش منافات دارد )شیخ  با تسلطدهد، رضایت مالك فعلی روی می



 

 (ره)خمینی امام آراي بر تأکید با معاطات بیع صحت دالیل بازپژوهی / 02

 

(؛  لذا چون مردم در اموال خود سلطه دارند در این صورت برای مشتری جایز 8/114: 1811انصاری،

( 18/822: 1813که بایع در ثمن تصرف کند )نراقی،است که در مبیع تصرف کند و همچنین جایز است 

ای خوانده نشود و یا ایجاب و قبول معاطات انجام گرفته باشد که در آن صیغه صورتبهعقد   کهنیاحال 

توان صحت معاطات را استنباط کرد چون روایت گفته است در آن ذکر شود. بنابراین از حدیث نبوی می

لطنت دارند و وقتی دو طرف عقد با رضایت یکدیگر خواستار انعقاد عقدی مردم در اموال خود سلطه و س

 ایتوانند به انعقاد عقد مبادرت ورزند حال در این عقد صیغهشوند چون بر اموال خود سلطه دارند می

خوانده نشود. یعنی فروشنده مبیع )نان( را که بر آن سلطنت دارد به مشتری که ایشان بر ثمن سلطه دارد 

ای در آن خوانده نشود؛ زیرا صرف رضایت دهد حتی اگر صیغهدهد و مشتری ثمن را به فروشنده میمی

 کند.و سلطه طرفین بر اموال خود کفایت از صحت بیع می
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داند ی صحت معاطات را حدیث شرط میحدیث شرط: امام خمینی)ره( یکی دیگر از ادله-5-5

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ »فرماید: می(. رسول اکرم)ص( 1/131: 1821)امام خمینی،

؛ حر 4/22الف: 1814؛ شیخ طوسی،3/84: 1813؛ شیخ صدوق،2/88: 1345تمیمی مغربی،) «کِتَابَ اللَّهِ

هایشان عمل کنند مگر اینکه (. پیامبر)ص( فرموده است: مسلمانان باید به شرط21/299: 1346عاملی،

هایشان پای بند باشند مگر هر شرطی که مخالف شرط مخالف کتاب خدا باشد. مسلمانان باید به شرط آن

( این حدیث 23/199: 1818نجفی،«)کتاب خدا باشد که در این صورت جایز نیست به شرط عمل کرد.

زام ه التخوامورد استناد لزوم ملکیت در معاطات است؛ زیرا شرط در لغت به معنی هرگونه التزام است 

شیخ ) شودیم زینمستقل و خواه در ضمن عقد باشد. از این رو شامل التزام و شرط غیر لفظی )معاطات( 

(. بنابراین اگر مسلمانی با مسلمان دیگر در حین عقدی، شرطی که مخالف شرع 8/112: 1811انصاری،

پای  عقاد عقد باید به آننیست را ملزم کند طرف دیگر اگر به آن شرط رضایت داشته باشد در صورت ان

بند باشد چون پیامبر)ص( در روایت مسلمانان را به عمل کردن به شروط امر نموده است. استدالل این 

روایت بر صحت معاطات این است که هرگاه فروشنده  با رضایت مبیع را بدون صیغه به خریدار بدهد و 

زد در حالی که به داد و ستد رضایت دارد در این را بپرداخریدار هم بدون صیغه مبیع را بگیرد و ثمن آن

شوند، یعنی باید به عقد پای بند باشد و خلف می« شروطهمالمؤمنون عند »صورت داخل روایت عام 

 وعده نکنند.

ی صحت معاطات سیره عقال است که امام خمینی)ره( در ادلهسیره عقال: یکی دیگر از -8-6

. امام خمینی )ره( (1/49: 1821است )امام خمینی، بردهنامدلیل  عنوانبهی عقالیی را کتاب البیع  سیره

فنقول: تدلّ على صحّتها السیرة المستمرّة العقالئیّة، من لدن تحقّق التمدّن و االحتیاج إلى : »دیفرمایم

: دیفرمایمیشان ا (.1/49: 1821امام خمینی،) «المبادالت إلى زماننا، بل الظاهر أنّ البیع معاطاة أقدم زماناً

سیره مستمر عقال بر صحت معاطات داللت دارد؛ از زمان تحقق تمدن بشری، احتیاج به مبادالت بوده 

لیم بگوییم: عقل س میتوانیمما هم  است، بلکه ظاهر است که بیع معاطات در آن زمان شروع و فرا گرفت.

ی بزنند مثالً خرید و فروش برنج، در امعاملهکند که هرگاه دو نفر با رضایت یکدیگر دست به حکم می

ه و فروشندکه حالی که این داد و ستد از نظر شرع ممنوع نیست این معامله جایز و صحیح است حال آن

. یعنی عقل انسان صرف رضایت طرفین عقد را بر مشروع اندکردهخریدار این قرارداد را بدون صیغه منعقد 

ریدار که خ آنجاداند البته عقد باید از لحاظ شرع ممنوع نباشد مثل میی عقد کافو صحیح دانستن آن 
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و به آن راضی  اندکردهثمن را به فروشنده دهد و در عوض آن شراب بگیرد هرچند این دو نفر معامله 

باشند در نتیجه اگر متعاقدین با صرف رضایت خواستار عقدی شوند و بر انعقاد آن مبادرت ورزند 

هم  339قانون مدنی ماده  ای خوانده شود یا خوانده نشود. است حال در آن عقد، صیغهعقدشان صحیح 

یع به ممکن است ب»داند و تصریح کرده است که: به پیروی از نظر مشهور فقها بیع معاطات را صحیح می

رار و قبول ق ی الفاظ ایجابجابهتواند . یعنی قانون پذیرفته که داد و ستد می1«داد و ستد نیز واقع گردد

لم قدرت بر تک وجود بارا مجاز شناخته است یعنی متعاملین « بیع معاطات»گیرد، و با این ترتیب 

را واقع سازند. کاری که خریداران روزنامه و مجله هر روز انجام  -عقد بیع -توانند وسیله داد و ستدمی

لیم کالمی تس گونهچیهبدون آن را هم  و بهای دارندیبرمدهند. روزنامه را بدون هیچ گونه گفتگویی می

 (. 8/33: 1392نمایند )مدنی،فروشنده می

 یریگجهینت

دارند ما در این تحقیق  باهمجا که فقهای امامیه در مورد احکام بیع معاطات نظرات مخالفی از آن

  البیع،احل اهلل آیات طبق معاطات بیع.  میادهیرسبا توجه به آیات، روایات و نظرات علماء به نتایج ذیل 

ی عقالء ، صحیح و جایز است. رهیسه عقود  و روایات حدیث سلطنت، حدیث شرط و ب وفای، تجارت

ی عدم لزوم: روایت، اجماع، شهرت و اصل است که توانایی مقابله با ادله صحت بیع معاطات را ندارد ادله

ت حت و مشروعیص و اثبات یادله به جهتو با و امام خمینی نیز بر صحت بیعت معاطات تاکید دارند.

 نآ در خیارات تمام بنابراین. باشندیممعاطات، شروطی که در خود بیع الزم است در معاطات هم الزم 

 .شوندیم جاری نیز

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .339ی مدنی، ماده . قانون1



 40/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

 منابع و مأخذ

 * قرآن کریم

 ی امام صادق)ع(.موسسهق( ، غنیه النزوع، قم: 1814ابن زهره حلبی ) .1

 ق(، عوالی اللئالی، قم: مطبعه سید الشهداء.1813جمهور)ابن ابی  .2

 .نایبق(، المغنی، بیروت: 1813ابن قدامه، موفق الدین) .3

 ، بیروت: دار الفکر.3ق( ، لسان العرب،چ1818ابن منظور، محمد بن مکرم ) .8

، قم: انتشارات 1ق(، مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار،چ 1816مجلسى دوم، محمد باقر ) .5

 .ره -کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى 

 ق( مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، تهران: دار الکتب اإلسالمیة.1818ـــــــ  ) .6

 ، بیروت: مؤسسة الطبع و النشر.1ق (، بحار األنوار، چ1811ــــــــــ  ) .4

و تنظیم آثار امام  ی نجاه العباد، قم: موسسه نشر( رساله1391،)اهللروحخمینی )امام ره(، سید  .4

 خمینی.

، قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین 5ق( تحریرالوسله،چ1822) ـــــــــــ .9

 حوزه علمیه قم.

جلد، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى  5، 1ق( کتاب البیع، چ 1821) ــــــــــ .11

 قدس سره.

مؤسسة العالمة المجدد الوحید ، قم: الفائده و البرهانحاشیه مجمع  ،(1391بهبهانی، وحید )  .11

 .البهبهانی

  .( إلحیاء التراثعؤسسة آل البیت )، قم: مالمناهل (،1391ــــــــــ .12

دفتر ی علی کریمی جهرمی، قم: ، ترجمهمجمع المسائل(، 1391بهجت، محمدتقی ) .13

 .محمد تقی بهجت یالعظماهللتیآ

 ی آل البیت)ع(.موسسه، قم: دعائم االسالم(، 1345تمیمی مغربی، نعمان  )  .18

 ، قم: مرکز نشر اسراء.(، تفسیر تسنیم1391جوادی آملی، عبداهلل ) .15

 [.نایب(، کتاب االجاره، قم:  ]1391، میرزا )اهللبیحب .16

 .اسالمیه ، عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران:وسائل الشیعه( 1346حرعاملی، محمد بن حسن )  .14



 

 (ره)خمینی امام آراي بر تأکید با معاطات بیع صحت دالیل بازپژوهی / 45

 

(، کنز العرفان فی فقه القرآن،مترجم: بخشایشى، عبد 1343فاضل مقداد، مقداد بن عبداهلل ) .14

  .مرتضویالرحیم عقیقى،تهران: 

، در یك جلد، 2خالصة األقوال، چ -ق(، رجال العالمة  1341حلّى، عالمه، حسن بن یوسف ) .19

 نجف: منشورات المطبعة الحیدریة.

  قم: موسسه اسماعلیان. تذکره الفقها،ق(، 1814) ــــــــــ .21

 جلد، قم: مؤسسه آل البیت )ع(. 2، 1ق(، نهایة اإلحکام فی معرفة األحکام،چ1819) ــــــــــ .21

 (،رجال ابن داود، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1343حلّى، حسن بن على )  .22

 دمشق: دار القلم.م(، معجم المصطلحات االقتصادیه فی لغه الفقها، 1993حماد، نزیه ) .23

جلد،  12، 1ق(، شمس العلوم و دواء کالم العرب من الکلوم، چ1821حمیرى، نشوان بن سعید ) .28

 بیروت:دار الفکر المعاصر. 

 ، بیروت: دارالفکر.ق(، شرح الخطاب1818خطاب مالکی ) .25

 ی.الخوئ یالعظماهللتیمدینة العلم. آ(، منهاج الصالحین، قم: 1391خویی، ابوالقاسم  ) .26

 ، قم: کتاب طه. فقه استداللی(، 1344دادمرزی ، سید مهدی ) .24

، بیروت: 1ق(، تاج العروس من جواهر القاموس،چ1818زبیدى، سید محمد مرتضى حسینى ) .24

 دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.

 ق(، الفقه االسالمی و ادلته،دمشق: المطبعه العلمیه.1814زحیلی، وهبه ) .29

 فرهنگ معارف اسالمی، تهران: انتشارات کومش. (1343سجادی، سیدجعفر ) .31

 .، دمشق: دار الفکر1ق(، القاموس الفقهی لغة و اصطالحات،چ1814سعدى ابو جیب ) .31

 ی آل البیت)ع(.قم: موسسه( ،نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج، 1345ابن حمزه، شمس الدین ) .32

 النعمان.ی ق(، المکاسب، بیروت: موسسه1811شیخ انصاری، مرتضی ) .33

 ی محمد مسعود عباسی، قم: انتشارات دارالعلم.(، المکاسب ، ترجمه1391ــــــ ) .38

 .اسالمی فقه المعارف دائرة موسسه: قم ،فرهنگ فقه ،(1349) هاشمی محمود سید شاهرودی، .35

 .مکتبة الداوری(، اللمعه الدمشقیه، قم: 1391شهید اول، محمد بن مکی ) .36



 40/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

مکتبه  ق(، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم:1811) شهید ثانی، زین الدین بن علی .34

 الداوری.

 ی علمیه قم.ق(، مسالك االفهام، قم: حوزه1813ــــــــ ) .34

 (، المبسوط، تهران: آثار جعفری.1344شیخ طوسی، محمد بن حسن ) .39

 ق(الف، تهذیب االحکام، تهران: دارالکتب االسالمیه.1814ــــــ ) .81

 ی علمیه قم.حوزهق(ب، الخالف ، قم: 1814)ـــــــــــ  .81

 ی علمیه قم.حوزهق(، من الیحضره الفقیه، قم: 1813شیخ صدوق، علی بن بابویه ) .82

 ریال(، المقنعه، قم: دفتر انتشارات اسالمی.1811شیخ مفید، محمد بن نعمان ) .83

 .تاب، بیروت:عالم الک1جلد، چ11ق(، المحیط فی اللغة،1818صاحب بن عباد، اسماعیل ) .88

(، غایه المرام فی شرح شرائع االسالم، تصحیح جعفر 1391صیمری البحرانی، رشید بن صالح ) .85

 [.نایببن شیخ محمود الکوثرانی، قم: ]

 . ( إلحیاء التراثعمؤسسة آل البیت )(، ریاض المسائل، قم: 1813طباطبائی حائری، علی ) .86

 [.نایب] (، حاشیه المکاسب، قم:1391طباطبایی یزدی، محمد کاظم ) .84

 ، تهران: کتابفروشى مرتضوى.3ق(، مجمع البحرین،چ1816طریحى، فخر الدین ) .84

 ، قم: نشر هجرت.2ق(، العین، چ1811فراهیدى، خلیل بن احمد ) .89

 .مدرسه عالی شهید مطهری،تهران: 1(، مفاتیح الشرائع،چ1395فیض کاشانى، محمد محسن ) .51

علی  نیرالمؤمنیام(، الوافی، اصفهان: کتابخانه امام 1816فیض کاشانى، محمد محسن ) .51

 .السالمهیعل

 قانون مدنی. .52

 (، آیات االحکام حقوق مدنی و جزایی، تهران: انتشارات سمت.1345ای خویی، خلیل )قبله .53

 ، تهران: دار الکتب اإلسالمیة.6ق( قاموس قرآن،چ1812) اکبریعلقرشى، سید  .58

ی هیعلمی حوزهخالصی، قم:  محمدباقر(، مفتاح الکرامه، 1819عاملی، سید جواد حسینی ) .55

 قم.

 [.نایبقم: ](، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة، 1391، محمود )عبدالرحمان .56

 ، قم: اسماعیلیان.نهایة اإلحکام فی معرفة األحکامق(، 1811عالمه حلی، حسن بن یوسف ) .54



 

 (ره)خمینی امام آراي بر تأکید با معاطات بیع صحت دالیل بازپژوهی / 44

 

 کیفری، تهران: انتشارات مجد.-(، آیات االحکام حقوقی1344علی )عمید زنجانی، عباس  .54

 (، تهران: فرهنگ اندیشمندان. 1344) فرهنگ عمید( ، 1344عمید، حسن ) .59

 ق(، بدایع الصنایع، بیروت: داراالحیاء التراث العربی.1821کاشانی، عالءالدین  ) .61

 االسالمیه.ق(، اصول کافی، تهران: دارالکتب 1814کلینی، محمد ) .61

ی علی کریمی جهرمی، قم: دار القرآن ، ترجمهمجمع المسائل(، 1391گلپایگانی، محمدرضا ) .62

 الکریم.

 (، آیات االحکام حقوقی، همدان: انتشارات نور علم.1341لطفی، اسداهلل ) .63

 ی اسماعلیان.موسسهق(، شرایع االسالم، قم: 1814محقق حلی، جعفر بن حسن ) .68

 قم.ی علمیه حوزهق(، جامع المقاصد، قم: 1813ین )محقق کرکی، علی بن حس .65

ی مرتضی (، جامع الشتات فی اجوبه السئوالت، ترجمه1341محقق قمی، میرزا ابوالقاسم قمی ) .66

 رضوی، تهران: کیهان.

 ، قم: حوزه علمیه قم.ق(، حاشیة علی المکاسب1815محقّق ایروانی، میرزا علی ) .64

 ، تهران: انتشار.(، عقود معین1392مدنی، جالل الدین ) .64

، تهران: مرکز الکتاب 1ق(، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، چ1812مصطفوى، حسن ) .69

 للترجمة و النشر.

ی حوزه(، مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان، قم: 1813مقدس اردبیلی، احمد ) .41

 .ی قمهیعلم

 .علمی فرهنگی دار الحدیثمؤسسه ، قم: (، مصطلحات الفقه1391ی )رزاعلیممشکینى،  .41

 . (عمدرسة اإلمام علی بن أبی طالب )(، انوارالفقاهه، قم: 1391مکارم شیرازی، ناصر ) .42

 ع. طالبیاب، قم: انتشارات مدرسه امام على بن 1چ،دایره المعارف فقه مقارن(، 1824ـــــ ) .43

فهرست أسماء مصنفی الشیعة، قم: دفتر انتشارات  -(، رجال النجاشی 1814) ابوالحسننجاشى،  .48

 اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

بیروت: دار إحیاء ، 4(، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، چ1818) حسن محمدنجفى،  .45

 التراث العربی.



 42/  0410 بهار و تابستان -شماره اول -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

 . بیت )ع( إلحیاء التراثمؤسسة آل ال(، مستند الشیعه، قم: 1813نراقی، احمد ) .46

 ( ، انیس التجار، قم: بوستان کتاب.1391ــــــــــ ) .44

 بیروت: موسسه آل بیت)ع(.، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل (إل1814حسین ) نوری، .44

 جلد، تهران: مرکز نشر علوم اسالمى. 8ق(، قواعد فقه ، 1816)محقق داماد یزدى، سید مصطفى  .49

  (،  قم: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.1391مکاسب )همدانی، حاشیه کتاب  .41


