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Background and Aim: Ownership is one of the most important legal 

topics that is supported by the basic and ordinary laws of countries, the 

purpose of this research The basis of jurisprudence is the ownership of 

property by the executive order of Imam Khomeini. 

Materials and Methods: The current article is descriptive and analytical 

and library method was used to collect data. 

Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, honesty 

and trustworthiness are observed. 

Findings: In customary legal systems, confiscation is often a type of 

punishment, whether it is the main punishment or a supplementary 

punishment. But the confiscations that took place by order of Imam 

Khomeini are legal in nature. According to him, the truth of the 

confiscations is the return of public property to the treasury, or 

compensation and the like. 

Conclusion: Imam Khomeini (RA) considered confiscation of property on 

the basis of jurisprudence and legal principles to be correct. He always 

considered confiscation to be permissible due to the usurpation of public 

property and looting of the treasury and debt to the nation, but he 

repeatedly confiscated legitimate property because of this. which is 

incompatible with Islamic standards, he did not consider it legitimate and 

finally, through a decree, he asked the authorities to seriously prevent the 

confiscation of legitimate property. According to him, the truth of the 

confiscations, the return of public property to the treasury, or compensation 

and the like is legitimate. 
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مالکیت از جمله مهمترین مباحث حقوقی است که مورد  زمینه و هدف:

قرار گرفته است هدف از این پژوهش حمایت قوانین اساسی و عادی کشورها 

مبانی فقهی تملک اموال و امالک توسط ستاداجرائی فرمان حضرت امام 

 خمینی)ره( است.

ها آوری دادهمقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع ها:و روش مواد

 شده است.ای استفادهاز روش کتابخانه

داری رعایت صداقت و امانتدر این مقاله، اصالت متون،  :یاخالق مالحظات

 شده است.                    

های حقوقی عرفی، مصادره غالباً یک نوع مجازات است، در سیستم :هاافتهی

خواه مجازات اصلی و یا مجازات تکمیلی. اما مصادره هایی که به فرمان امام 

خمینی صورت گرفته ، ماهیت حقوقی دارد. به نظر ایشان حقیقت مصادره 

و مانند آن  ای انجام شده، استرداد اموال عمومی به بیت المال، یا تقاصّه

 است.

مصادره اموال را بر مبنای مبانی فقهی و  امام خمینی )ره( :یریگجهینت

اموال عمومی و حقوقی صحیح دانسته اند.ا همواره مصادره را به خاطر  غصب 

بارها مصادره اموال مشروع بدهی به ملت جایز شمردند اما او المال و غارت بیت

را به خاطر این که با موازین اسالمی ناسازگار است مشروع ندانسته و در نهایت 

طی فرمانی از مسئوالن خواسته است با جدیت از مصادره اموال مشروع 

های انجام شده، استرداد اموال ایند. به نظر ایشان حقیقت مصادرهجلوگیری نم

 .و مانند آن مشروع است اصّعمومی به بیت المال، یا تق
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 مقدمه. 1

در تمامی اعصار گذشته و در پی هر تحول سیاسی 

بزرگ )انقالب در یک کشور که منجر به سقوط 

قوای حاکمه آن شده است(، تملک امالک به جای 

مانده از حاکمان و عناصر و عوامل آنها به نفع 

حکومت جدید یکی از اولین اقدامات انجام شده 

ز افراد پیروز آن واقعه سیاسی بوده کشور ما نیز ا

این قاعده مستثنی نبوده. در همین راستا به فاصله 

مدت کوتاهی پس از پیروزی انقالب بزرگ ملت 

ایران و سقوط رژیم پهلوی امام خمینی )ره( با ابالغ 

 135۷حکم حکومتی و تاریخی خود در نهم اسفند 

به سالها مالکیت نامشروع خاندان پهلوی و عمال 

لمین پایان آن بر اموال عمومی و بیت المال مس

بخشیده برای حفظ و صیانت اموال به جای مانده 

از بنیاد پهلوی، نهادی انقالبی به نام بنیاد 

بعد از تصویب قانون  .مستضعفان تاسیس گردید

این قانون، مراجع  49اساسی و در اجرای اصل 

صالحیتدار دیگری تشکیل و در ادامه این اقدامات 

امالک افراد  نسبت به شناسایی و مصادره اموال و

مروری بر حوادث سال  .موصوف مبادرت نمودند

های نخستین پس از پیروزی انقالب اسالمی، به 

نشان می دهد که  1361تا  1358ویژه سال های 

یکی از جنجالی ترین مباحث آن دوره مسئله 

مصادرۀ اموال بوده است. ظاهراً نقطه آغازین این 

ز می گردد موضوع به فرمان تاریخی امام خمینی با

که طی آن، حکم مصادرۀ اموال سلسله پهلوی و 

عمال و مربوطین به آن را صادر نمودند. پس از آن، 

دا کرد و اموال مصادره جنبۀ عمومی تری پی

داران بزرگ نیز داران و زمینتعدادی از سرمایه

مصادره شد. امام خمینی در آثار فقهی خود بارها 

مالکیت خصوصی از اصل حرمت اموال و احترام 

چرا که اصوالً مشروعیت مالکیت ، دفاع کرده

خصوصی از ضروریات فقه اسالمی است هم چنین 

قانون اساسی که مورد تأیید و تأکید ایشان بود در 

و نیز قانون مدنی که مهم ترین  4۷، 46، 44اصول 

نظام نامه روابط حقوقی شهروندان جمهوری 

و  30واد اسالمی است در موادی چند از جمله م

 ، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته اند. 31

قاعده تسلیط مشهورترین قواعد فقهی است و به 

علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش از 

دیرباز از اساسی ترین قاعده های فقه در اسالم بوده 

است. این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است 

یت در زندگی و بعلت جایگاه خاص اموال و مالک

روزمره بشر اهمیت و برجستگی خاص در بین سایر 

موضوعات دارد. این قاعده مبتنی بر دالیل کتاب، 

، 1406)محقق داماد،  سنت، اجماع و عقل می باشد

همچنین اهمیت اموال و مالکیت در  (.61-95، 1

مکاتب الهی و حتی در نظام های غیر الهی یک 

روابط اجتماعی اصل اساسی و مسلم، برای تنظیم 

و اقتصادی افراد جامعه است.حدیث نبوی 

)ص(حُرمَۀ مال المسلم کحرمۀ دمۀ مال مسلمان 

، 1۷، 1414همانند خونش محترم است )حلی، 

( به خوبی بر اهمیت مال مسلمان حکایت 16۷

 دارد. مبنای قاعده تسلیط حدیث مشهور پیامبر

اند الناس مسلطون علی است که فرموده  )ص(

، مردم بر اموال دخل و تصرفی کندو مطابق مامواله

قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل  35ماده 

مالکیت است، مگر اینکه خالف آن ثابت شود. 
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متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر 

ندارد و در تمامی دعاوی مربوط به اموال، منقول 

که در  باشد یا غیر منقول،مدعیان مالکیت ناچارند

برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعاوی 

مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه 

را دارد، و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که 

می خواهد خالف اماره قانونی تصرف را ثابت 

کند.تصرفی دلیل مالکیت است که اوال تصرف  به 

عنوان مالکیت باشد و ثانیاً تصرف مشروع 

( و قاعده دیگری 188-186، 13۷6باشد)کاتوزیان، 

که در مورد حفظ حرمت مالکین افراد وجود دارد  

قاعده ال ضرر است این قاعده از مشهورترین قواعد 

فقهی است که در تمام ابواب فقه، اعم از عبادات و 

الضرر به  قاعدهمعامالت به آن استناد میشود و 

اسالم  در اضرار و ضرر گونههر مشروعیت نفی معنی

از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و . است

ضرار، قاعده الضرر و الضرار و قاعده نفی ضرر نیز 

و  (28، 1، 1411)مکارم شیرازی،  تعبیر می شود

مقصود از فقه اقتصادی فقه اموال است. فقه اموال 

به بحث درباره احکام اموال در چهار مرحله تملک 

تقال و ضمان میپردازد. فقه اولیه، تصرف و ان

اقتصادی مانند فقه غیر اقتصادی بر مسائل و قواعد 

، قضیه حقیقیه ای «مسئله فقهی»مشتمل است: 

است که موضوع آن عنوان اولی افعال عباد یا 

اشیایی است که متعلق افعال عباد میباشد و 

محمول آن یکی از احکام پنجگانه تکلیفی یا یکی 

بیع جایز »به طور مثال،  از احکام وضعی است؛

، «صدقه مستحب است»، «ربا حرام است»، «است

... مسائل فقهی و «گوشت خوک حرام است»

     (.                     3، 1399)خزائی،  هستند

یک سلسله قواعد و قوانینی گوید میشهید مطهری 

در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و 

است. فقیهان این قواعد را، تعدیل قوانین دیگر 

قواعد حاکمه می نامند، مانند الحرج و قاعده الضرر 

که بر سراسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله 

قواعد، کنترل و تعدیل قوانین دیگراست. در 

حقیقت، اسالم  برای قاعده ها نسبت به سایر 

)مطهری،  قوانین و مقررات، حق وتو قائل شده است

قاعده دیگری هم که وجود دارد  (.122، 19، 13۷8

قاعده والیت است طبق این قاعده، اگر کسی از 

ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام 

تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن 

افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسالمی یا 

منصوبین از سوی وی می توانند به قائم مقامی از 

و عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ا

، 2، 1418)غروی اصفهانی،  والیت انجام دهند

( و قاعده دیگر قاعده احترام و حرمت است. بر 399

اساس قاعده احترام مالکیت، اموال اشخاص دارای 

احترام بوده، تعرض غیر قانونی به آن ممنوع 

(. محققان 382و  559،  4،ج  13۷6است)نجفی، 

بر پایه ی این حکم، مال مسلم و کافر ذمی را در 

محترم و مصون از تعرض غیر سرزمین اسالمی 

در بیان  (.1381)جعفری لنگرودی،  انددانسته

مفهوم این قاعده گفته اند که تصرفات افراد در 

اموال خویش منوط به رعایت احترام حقوق دیگران 

 است؛ همچنان که در حقوق فرانسه این تعبیر به

معنای عدم اضرار و یا دخالت نکردن در امور مالی 

( و قاعده 14۷1، 1، 1384دیگران است )انصاری، 
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دیگر  قاعده اذن است یعنی  اعالم رضایت فرد و یا 

نماینده او برای انجام عملی گفته می شود اذن 

(. 16، 1389همان اراده فرد است. )کاتوزیان، 

منزلت تحقق منزلت تمام احکام و دولت اسالمی به 

سته است)رفیعی مصلحت فرد و جامعه اسالمی واب

از نظر اسالم  انحصار تولید و (. 26، 1386آتانی، 

توزیع به دست گروه و طبقه خاص چه طبقه 

حاکمه مشروع و چه غیر مشروع ممنوع است و باید 

اینگونه تصرفات در حدود حفظ مصلحت عموم آزاد 

 رگر بسته گرددباشد و راه نفوذ طبقه خاص و انحصا

با توجه به موارد یاد شده،  .(208، 1344)طالقانی، 

مهم ترین پرسش این تحقیق آن است که آیا امام 

خمینی در مورد مالکیت خصوصی و حقوق 

اقتصادی مردم تغییر موضع داده چگونه می توان 

میان مشروعیت مالکیت خصوصی و حکم به 

 مصادره اموال )سلب مالکیت خصوصی( سازگاری

ایجاد کرد؟ آیا مالکیت خصوصی حکم اولی و 

مصادره حکم ثانوی و منوط به دوران ضرورت 

است؟ و یا مصادره، یک حکم حکومتی و از 

اختیارات ولی فقیه است؟ به بیان دیگرمبانی فقهی 

و مصادرۀ اموال چه می باشد؟ فرضیه تحقیق است 

که منشا مالکیت از دیدگاه فقه و امام مهم است 

این  0مشروع حکم به سلب مالکیت میشودمنشا نا

تحقیق نظری به مصادره های انجام شده ندارد و 

همه آن ها را تأیید نمی کند، زیرا شماری از 

مصادره ها غیر شرعی و خالف قانون بوده است. 

تحقیق میدانی روند مصادره در طول سال های پس 

از پیروزی انقالب اسالمی و اظهارات صریح 

ی و نیز برخوردهای متفاوت قوه مسئوالن دولت

قضائیه با موضوع، به وضوح مدعای یاد شده را تأیید 

 می کند.

 

 هامواد و روش. 2

مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای 

شده ای استفادهها از روش کتابخانهآوری دادهجمع

 است. 

 

 . مالحظات اخالقی3

داری امانتدر این مقاله، اصالت متون، صداقت و 

 رعایت شده است.
 

 هایافته. 4

های حقوقی عرفی، مصادره غالباً یک در سیستم

نوع مجازات است، خواه مجازات اصلی و یا مجازات 

تکمیلی. اما مصادره هایی که به فرمان امام خمینی 

صورت گرفته ، ماهیت حقوقی دارد. به نظر ایشان 

اموال حقیقت مصادره های انجام شده، استرداد 

 و مانند آن است.  عمومی به بیت المال، یا تقاصّ
 

 . بحث 5

 مالكیت در اسالم . 1-5

 انواع مالكیت .1-1-5

مالکیت در اسالم نه مطلقاً خصوصی و نه کامالً 

عمومی است. برخی از اموال قابل تملک اشخاص 

می باشد و برخی دیگر یا ملک عموم و متعلق به 

حقوقی امام می همگان است و یا ملک شخصیت 

 باشد و بر مبنای دیگر امام ولی امر آن ها است.

مرحوم سید محمد باقر صدر در یک تقسیم بندی 

کلی مالکیت را به مالکیت خصوصی، عمومی و 
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دولتی تقسیم می کند. در تعریف مالکیت خصوصی 

مقصود رابطه ای است بین فرد انسان »می گوید: 

یگران را از با )مال( به طور اختصاصی که منع د

انتفاع ایجاب می کند یا به شکلی که مداخله 

دیگران جز در صورت ضرورت و به طور استثنایی 

 (61، 2، ج 1360)صدر، محدود در آن مال، 

به نظر وی مالکیت عمومی عبارت است از مالکیت 

عامه مردم نسبت به بعضی ثروت ها و به موارد زیر 

 تقسیم می شود:

به معنای مالکیت تمام نسل الف ـ مالکیت امت که 

های امت اسالمی در طول تاریخ است، مثل مالکیت 

بر زمین آبادی که در اثر جهاد ضمیمه قلمرو 

 اسالمی شده باشد.

ب ـ مالکیت توده که اصطالحاً در مورد اموالی به 

کار می رود که تنها عموم، حق انتفاع از آن ها را 

آن ها باشد؛  دارند و فرد نمی تواند به تنهایی مالک

به عبارت دیگر، این نوع مالکیت دارای دو جنبه 

 است:

یکی سلبی، یعنی ممنوعیت مالکیت فردی و 

خصوصی، و دیگری ایجابی، یعنی جواز انتفاع 

 (61-60، 1عمومی، مثل مالکیت دریاها)همان، ج 

منظور از مالکیت دولتی نیز، مالکیت پیامبر یا امام 

ها از جمله ه بعضی از ثروت است نسبت ب

بدین ترتیب بخش بزرگی از اموال، عمومی  معادن.

است که انفال مهم ترین آن ها است. صرف نظر از 

اختالفات و بحث های خاص فقهی مصادیق انفال 

عبارت اند از: زمین ها، اعم از زمین های موات 

اصلی، زمین های بدون صاحب، زمین هایی که 

ده است و بدون جنگ به تصرف سپاه اسالم در آم

زمین هایی که بدون اذن امام فتح شده است. کوه 

ها. جنگل ها، بیشه زارها و دره ها. آب های طبیعی 

اعم از آب های آزاد که در سطح زمین جریان دارد 

مانند دریاها، چشمه های طبیعی و آب های عمقی 

مانند چاه. ـ معادن مانند طال، نفت، نمک. اشیای 

رای خود برگزیده اند با ارزشی که پادشاهان ب

)صفایای ملوک( و نیز بخشش های غاصبانه آنان 

 )قطایع الملوک(، میراث کسی که وارث ندارد.

به عقیده برخی از فقیهان هر مالی که ملک 

اشخاص نبوده و عمومی باشد جزء انفال است، از 

همین رو انفال در موارد فوق محصور نشده و در 

و نهرهای بزرگ  حال حاضر فضا، راه های آسمانی

نیز از مصادیق انفال است، گرچه در روایات ذکری 

 (.61، 2همان، ج  ) از آن ها به میان نیامده است

بی شک تصرف در اموال فوق توسط بخش 

خصوصی و بدون اذن حاکم شرع نامشروع است و 

طبعاً یک واکنش مهم در قبال این گونه تصرفات، 

 0است استرداد یا به اصطالح معروف مصادره
 

 مشروعیت مالكیت خصوصی. 2-5

مالکیت از ضروریات فقه اسالمی مشروعیت این نوع 

و امام خمینی به (. 1388است )شهید ثانی، 

مناسبت حدیث سلطنت، بارها به این موضوع 

پرداخته اند. به نظر ایشان حق سلطه اشخاص بر 

اموال خود از احکام عقالیی است که توسط شارع 

موجب آن مالکان حق هر گونه امضا شده و به 

تصرفی اعم از حقیقی و اعتباری و حق حفظ مال 

خود و ممانعت از مداخله و استیالی دیگران بر آن 

 .(45۷، 456ـ  10، 1را دارند. )خمینی، ج 
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هم چنین ایشان، تصرف در ملک غیر را عقالً و نیز 

از نظر عقال قبیح دانسته و آن را خالف شرع قلمداد 

و با استناد به موثقه سماعه که امام صادق کرده اند 

الیحل دم امریً مسلم و »علیه السالمفرموده است: 

 (.3، حدیث 1حر عاملی، باب  الماله االبطیبۀ نفسه)

الیحل »و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: 

همان، «)الحد أن یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه

                      (. 6، حدیث 3ابواب انفال، باب

رضایت مالک را تمام الموضوع جواز تصرف دانسته 

و بدون آن هر گونه تصرفی را ـ خواه حسی و 

ـ حرام و باطل انگاشته  حقیقی باشد و خواه اعتباری 

اند . حضرت امام هم چنین در بیانات خود پس از 

پیروزی انقالب اسالمی ضمن دفاع از مصادره اموال، 

کیت به حرمت اموال مشروع و مشروعیت مال

 خصوصی، تصریح کرده اند. 
 

 حدود مالكیت خصوصی. 3-5

مشروعیت مالکیت خصوصی به معنای قید ناپذیری 

آن نیست و محدودیت های مختلفی از قبیل 

ممنوعیت ربا، رشوه، احتکار، اضرار به غیر و مالیات 

های ثابت مانند زکات و خمس و مالیات های متغیر 

د، متوجه که توسط حکومت اسالمی وضع می گرد

این نوع مالکیت می باشد. امام خمینی در دفاع از 

مصادره اموال نامشروع با تصریح به این موضوع 

 فرموده اند:

مسئله مالکیت به یک معنا، مالکیت هم مشروع، »

هم مشروط، محترم است، لکن معنا این نیست که 

هر کس هر کاری می خواهد بکند و مالکیت از هر 

شود؛ مشروع بودن معنایش این جا می خواهد پیدا ب

است که روی موازین شرعی باشد. ربا در کار نباشد، 

مال مردم، استثمار بی جهت نباشد. اگر به من 

نسبت دادند که حد و مرزی ندارد، اگر مقصودشان، 

این است که حد و مرزی ندارد، یعنی نه قیدی دارد 

و نه حدی دارد، این غلط نسبت دادند ... مالکیت 

ورتی که مشروع باشد، روی موازین باشد، در ص

محترم است، چه ما مرتجع باشیم، چه نباشیم و 

خمینی، ج )«. مالکیت غیر مشروع محترم نیست

10 ،4۷6-4۷۷.) 
 

 مصادره اموال. 4-5

دولت ها اموال خصوصی را تحت عناوین مختلف 

ضبط و توقیف می نمایند. این عمل گاه موقت و 

با پرداخت غرامت و زمانی گاهی دائمی است، زمانی 

دیگر بدون پرداخت غرامت است، گاهی ماهیت 

حقوقی و گاهی دیگر جنبۀ کیفری دارد و باالخره 

زمانی عین اموال و زمانی دیگر قیمت و ارزش آن 

ها مورد نظر است. باز داشت موقت اموال، اقسام 

ضمان و مسئولیت مدنی، دیه، تعزیرات مالی، 

صاحب امالک خصوصی کفارات مالی، تملک و ت

برای استفاده عموم، ملی کردن اموال در نهایت 

از جمله مصادی توقیف به معنای اعم است.  مصادره

در این بین مصادره چه خصوصیتی دارد که در بین 

عام و خاص و در میان فقیهان و حقوق دانان و 

حتی در سیستم های حقوقی عرفی و نیز در عرف 

بین المللی، امری مغایر اخالق و حقوق طبیعی 

 قلمداد می شود؟ 

از تمام یا منظور از مصادره این است که دولت »

قسمتی از اموال فردی )شخصی( سلب مالکیت کند 
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بهرامی «) و خود، آن اموال را در اختیار گیرد.

 (.363، 1366احمدی، 

این تعریف تا اندازه ای مفهوم مصادره را روشن می 

 کند، ولی شامل اصطالح ملی کردن نیز می شود.

مصادره در لغت به معنای مطالبه مال است. در »

بان فارسی مطالبه و گرفتن مال به وسیلۀ اصطالح ز

دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف را 

 .(653، 13۷6جعفری لنگرودی، ) «گویند.

مصادره این است که دولت مال دیگری را بدون »

قلعه جی، معجم « پرداخت غرامت به اجبار بستاند.

زیر عنوان  م(.1993لغۀ الفقهاء )دارالنفائس، 

مصادره عبارت است »وریس می گوید: المصادره م

از ضبط دائمی اموال و دارایی های خصوصی، بدون 

 14۷،) موریس، میر فخرایی، ش « پرداخت غرامت.

 (. 196، 146ـ 

بدون پرداخت »دو تعریف اخیر با افزودن قید 

آن را از مفهوم ملی کردن متمایز می « غرامت

 سازند. اما تعریف کاملی نیستند.

گوییم مصادره عبارت است از تملک بهتر است ب

اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت که اغلب به 

عنوان مجازات و محکومیت در قبال جرم و گاه به 

دلیل تصرف و استفاده غیر قانونی از مال، صورت 

می گیرد. مقررات الزم االجرا، ضبط اموال را بدون 

پرداخت غرامت، جز در مورد اجرای صحیحِ نظم 

در تعریف یاد شده، عالوه  .«نع می کنندعمومی، م

بر این که مصادره از ملی کردن تفکیک شده، 

 .ماهیت حقوقی آن نیز بیان شده است

حال آیا فرمان امام خمینی بر مصادره اموال پهلوی 

و عمال و مربوطین به وی و آن چه که اصوالً ایشان 

در بیانات و بیانیه های خود بر آن پای می فشردند، 

ل تعریف های یاد شده از مصادره، می شود مشمو

یا نه؟ پاسخ منفی است، زیرا مصادره از دیدگاه 

ایشان سلب مالکیت خصوصی و تصرف در اموال 

مشروع نبوده، بلکه استرداد اموال عمومیِ به یغما 

رفته و تقاص به خاطر بدهی های سنگین عده ای 

از فراریان به بیت المال و عناوین دیگری از این 

قبیل بوده است؛ به بیان دیگر، سلب حق مالکیت، 

سلب به انتفای موضوع بوده است، به عنوان نمونه، 

 چند مورد از سخنان امام خمینی نقل می شود:

قضیه مصادره اموال هم که این مسئله ای است »

که به نظر من مگر در یک استثناهایی است که 

ه معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بود

و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده، واال اگر 

کسی فرض کنید ساواکی بوده یا کسی فرض کنید 

وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال 

، خمینی)«. داشته است، این را نباید مصادره کرد

 (.2۷3-2۷1، ۷ج 

اصالً مال مردم را، مال ملت را برداشتند، غارت »

که از زمین هایشان و  کردند و رفتند، این هایی

نمی دانم چه شان مصادره شده، بیش تر از این را 

 «.بده کار هستند

البته هم چنان که در سیستم های مختلف حقوقی 

حتی در سیستم های طرف دار بازار آزاد و اقتصاد 

باز، گاه مصادره را به منظور حفظ مصالحی از قبیل 

امام مشروع وقانونی قلمداد می کنند،  نظم عمومی

خمینی نیز گاه مصادره اموال مشروع را جایز می 

 . دانند
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این دیدگاه امام خمینی که به نظر عده ای بسیار 

می آید با توجه به مبنای برگزیدۀ ایشان در   غریب

مبحث والیت فقیه قابل توجیه است. پس می توان 

گفت: مصادره در سیرۀ امام خمینی، استرداد اموال 

دن آن ها به صاحبان اصلی )اعم نامشروع و بازگردان

از اشخاص خصوصی و عمومی( و یا تملک اموال 

خصوصی به دلیل بده کار بودن و امتناع از ادای 

دین )تقاص( می باشد. گرچه از جنبۀ نظری به نوع 

دیگری از آن که عبارت از تملک اموال مشروع به 

 اقتضای مصلحت نظام می باشد نیز، معتقد بوده اند.

 

 تفاوت مصادره اموال با ملی كردن آن .1-4-5

در توقیف و مصادره اموال رفتار افراد است که مورد 

توجه می باشد و به دلیل اشتباهات و خطاها، 

مجازات تعیین می شود. البته مجازات باید متناسب 

با خطا و اشتباه باشد، و در این جا اتخاذ تصمیم به 

تصمیم مصادره با قوه قضاییه است و حال آن که 

 به ملی کردن با قوه مجریه یا با قوه مقننه می باشد.

 

 تفاوت مصادره اموال با جزای نقدی. 2-4-5

جزای نقدی عبارت است از: الزام مجرم به پرداخت 

مقداری وجه نقد در قبال رفتار مجرمانه وی. در 

 این نوع اضرار مالی، نفس اموال موضوعیت ندارد.

ضبط عین اموال مجرم. اما مصادره عبارت است از: 

ظاهراً در مصادره، عین اموال موضوعیت دارد. و 

گویا اموال مزبور در زدودن آثار جرم نقش ویژه ای 

 دارند.

 

 
 

 مصادره مسئله حقوقی یا جزایی .3-4-5

در سیستم های حقوقی عرفی، مصادره غالباً یک 

نوع مجازات است، خواه مجازات اصلی و یا مجازات 

صادره هایی که به فرمان امام خمینی تکمیلی. اما م

صورت گرفته و معظم له از آن دفاع کرده اند، 

ماهیت حقوقی دارد. در هیچ یک از بیانات یا بیانیه 

های ایشان تا آن جا که استقرا نشان می دهد، از 

مصادره به عنوان کیفر و جزا نام برده نشده است. 

به نظر ایشان حقیقت مصادره های انجام شده، 

و  استرداد اموال عمومی به بیت المال، یا تقاصّ

، 12؛ ج 493-492، 10مانند آن است.) خمینی، ج 

206-20۷.) 

البته این سخن بدان معنا نیست که در فقه اسالمی 

مصادره به عنوان کیفر، قطعاً نامشروع و در قوانین 

جمهوری اسالمی ایران بی سابقه است، زیرا، 

(و  48، 2شهید ثانی،  ج ) مصادره اموال باغیان

(. 1۷، 39نجفی، ج  ) مرتدی که ورثه مسلمان ندارد

به عنوان مثال در فقه امامیه مورد بحث و بررسی 

 قرار گرفته است.
 

 مبانی فقهی مصادره اموال . 5-5

 مصادره اموال در فقه. 1-5-5

در منابع و ادله فقه هرگز اصطالح مصادره اموال به 

 کار نرفته است. 

تون کهن فقهی اهل سنت نیز ظاهراً اصطالح در م

مصادره استعمال نشده است، اما در برخی از آثار 

فقهی و حقوقی جدید اصطالح مزبور به چشم می 

خورد؛ به عنوان نمونه، عبدالقادر عوده در کتاب 



   1400                                            1401نامه جستارهای نوین فقه و حقوق، ویژهاقتصادی، امه مطالعات فقه فصلن /410

 

بارها اصطالح مصادره را به کار « التشریع الجنائی»

 برده است.

مصادره در منابع و البته عدم استفاده از اصطالح 

متون فقهی خدشه ای به مشروعیت مصادره، وارد 

نمی کند، زیرا معنایی از مصادره با اصطالحات 

و مشتقات آن « تقاص»، «أخذ»، «رد»دیگری نظیر 

ها ادا شده است؛ به عنوان نمونه، در دو مورد زیر 

 بدین منظور استفاده شده است:« رد»از واژه 

هنگامی که قطایع عثمان حضرت امیر علیه السالم 

واهلل لو وجدته »را به بیت المال باز گرداند، فرمود: 

فان « لرددته»قد تزوج به النساء و ملک به االماء 

فی العدل سعۀ و من ضاق علیه العدل فالجور علیه 

 (.66، 15)فیض االسالم خطبۀ «. اضیق

هم چنین آن حضرت در نامه ای به یکی از 

 کارگزارانش می نویسد:

کیف تسیغ شراباً و طعاماً و انت تعلم انک تأکل »

حراماً و تشرب حراماً و تبتاع االماء و تنکح النساء 

من اموال الیتامی و المساکین و المؤمنین و 

المجاهدین الذین افاء اهلل علیهم هذه االموال و احرز 

الی هوالء القوم « اردد»بهم هذه البالد، فاتق اهلل و 

لم تفعل ثم امکننی اهلل منک اموالهم فانک ان 

العزرنّ الی اهلل فیک و الضربنک بسیفی الذی 

 ماضربت منه احداً اال دخل النار.

قطایع و فی ءای که حضرت علی علیه السالم در 

سخنان فوق به استرداد آن ها امر نموده است از 

اموال عمومی است که عثمان و کارگزاران او در آن 

 ها تصرف شخصی نموده اند.
 

 

 حرمت مصادره اموال مشروع. 2-5-5

مشروعیت مالکیت خصوصی و حرمت اموال مردم، 

ایجاب می کند که هر گونه تصرف در مال غیر بدون 

اذن مالک یا قائم مقام قانونی و یا قرار دادی وی، 

مجاز نباشد. بدین ترتیب مصادره اموال مشروع از 

 نظر تکلیفی حرام و از نظر وضعی باطل است. جالب

توجه است که فقهای اسالمی یکی از اسباب ارتداد 

را حالل شمردن مال غیر دانسته اند، زیرا حرمت 

 اموال و مالکیت خصوصی از ضروریات فقهی است.

امام خمینی نیز بارها مصادره اموال مشروع را مغایر 

 با موازین اسالم دانسته اند، از جمله فرموده اند:

که من راضی و هر کس که به من نسبت دهد »

هستم به این که یک وجب از زمین مردم غصب 

بشود، برخالف موازین اسالمی اخذ بشود یا یک 

شاهی از مردم گرفته بشود و مصادره بشود و 

موازین اسالمی نداشته باشد ... من از آن ها بری ء 

هستم و خدای تبارک و تعالی هم بری ء است 

 (.512، 13، ج  )خمینی

 فرموده اند:و در جای دیگر 

می گویند که زمین های مردم و باغات مردم را »

غصب می کنند و هیچ جا هیچ کس هم دخالت در 

این امر نمی کند. می گویند این گروه هفت نفری 

که گفته شده به آن ها، اعالم کردند بر آن ها، دولت 

هم اعالم کرده است که باید در آن چیزهایی که 

، آن ها دخالت می غیر مشروع است دخالت نکنند

کنند و هیچ اعتنا به این مسائل نمی کنند. می 

گویند مصادرۀ اموال مردم، بی جا مصادره می شود، 

اموال مردم بدون این که جهت شرعی داشته 

و درنهایت ایشان طی فرمانی از مسئولین  «.باشد
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می خواهند که با جدیت از مصادره اموال مشروع 

  به مجازات برسانند. جلوگیری کرده و متخلفین را

 

 انواع مصادره اموال. 6-5

مصادره به عناوین گوناگون قابل بررسی است؛ مثالً 

مصادره به عنوان مجازات، مانند مصادره اموال 

محتکر، مصادره اموال ممتنع از پرداخت زکات، 

مصادره اموال مرتد فطری و نیز به عنوان عدم 

و  مالکیت حکمی، مانند مصادره ادوات حرام

مصادره ابزار و آالت جرم در منابع و متون فقهی 

طرح شده است. واقعیت این است که در یک دسته 

بندی کلی مصادره در اندیشه و سیره حضرت امام 

سلب »و « تقاصّ»، «استرداد»با سه عنوان 

 به عنوان حکم حکومتی باز می گردد:« مالکیت

 

 مصادره به عنوان استرداد. 1-6-5

اموال در بیانات و بیانیه های  حقیقت مصادره

حضرت امام غالباً به استرداد اموال باز می گردد و 

استرداد به معنی بازگرداندن مالی به محل واقعی 

 خود، بی تردید مشروع است.

دسته ای از اموال، قابل تملک خصوصی نبوده و 

جنبۀ عمومی دارد. بسیاری از اموال به غارت رفته 

ره آن ها دفاع می کردند از که حضرت امام از مصاد

 این قبیل است. 

این امالکی که گفته شدند که مصادره می شوند »

و دولت چه می کند امالک مردم نیست، عبارت از 

زمین های مواتی که دولت سابق بدون این که 

مالک باشد فروخته است یا اشخاص بدون این که 

مالک شده باشند فروخته اند. نه این که یک کسی 

 ش زمینی را احیا کرده و بروند از او بگیرند)خود

 (.۷-6، 8خمینی، ج 

قضیه مصادره اموال هم که این مسئله ای است »

که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم 

است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از 

و امثال ذلک بوده و اال اگر کسی   خیانت و چپاول

فرض کنید ساواکی بوده یا کسی وکیل مجلس 

بوده، محتمل است که خودش مال داشته است. 

 ...«این را نباید مصادره کرد 

امام هم چنین در موارد دیگر به لزوم بازگشت اموال 

عمومی که توسط طاغوتیان غصب گردیده به بیت 

تاریخی ایشان به  حکم  المال، تأکید ورزیده اند.

مصادره، اموال سلسله پهلوی نیز ناشی از علم 

خارجی معظم له به نامشروع بودن اموال آنان بوده 

 است.
 

 ه عنوان تقاصمصادره ب. 2-6-5

گاهی مقصود از مصادره اموال در کلمات امام 

خمینی تقاص است. تقاص که عبارت است از 

دین  تملک اموال مدیون در صورتی که وی از ادای

امتناع ورزد یا احیاناً ورشکست شود و اتفاقاً مالی 

نزد طلب کار داشته باشد، از عناوین شناخته شده 

فقهی است که در ابواب قرض، رهن و قضا بحث و 

بررسی شده است. )نجفی و آشتیانی، کتاب القضاء، 

342.) 

شکی نیست که خاندان پهلوی و بسیاری از سرمایه 

بدهی های سنگینی به خزانۀ  داران فراری از کشور،

عمومی دولت داشته اند که اموال به جای مانده از 

آنان، جواب گوی آن همه دین نمی باشد. یکی از 
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نمایندگان مجلس شورای اسالمی هنگام بررسی 

قانون اساسی جمهوری  49الیحه نحوه اجرای اصل 

اوالً عرض بکنم که حدوداً »اسالمی ایران می گوید: 

و کارخانه مصادره شده، آن وقت چه شرکت  5600

جایش مانده؟ البته نمی گویم که آن هایی که 

مصادره شده به نفع ملت شد، نه؛ یعنی این ثروتی 

است که به جیب ملت وارد شده پول هایش را آن 

ها خورده بودند؛ به عنوان مثال، بزرگ ترین شرکت 

بود سه « هژبر یزدانی»و ثروتی که مصادره شد 

تومان جمعاً بدهی به بانک ها داشته و میلیارد 

هفتصد میلیون تومان دارایی ندارد؛ یعنی شما دل 

گرم می شوید که هژبر یزدانی را ما به اصطالح 

پوستش را کندیم و ملت صاحب نوایی شد، نه، این 

)مذاکرات جلسه علنی ...«. دزدها خوردند و رفتند 

، روزنامه رسمی، 483مجلس شورای اسالم، جلسه 

 شماره(.

اصالً مال مردم را، مال ملت را برداشتند، غارت »

کردند و رفتند، این هایی که از زمین هایشان و 

نمی دانم چه شان مصادره شده، بیش تر از این را 

  :«بده کار هستند اینجا

رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به حضرت امام 

 می نویسد:

شته که عده ای از طاغوتیان و فراریان رژیم گذ»

اموالشان اینک در اختیار بنیاد مستضعفان و سایر 

نهادهای انقالبی می باشد، به شبکه بانکی کشور 

مقروض می باشند. تقاضا می شود دستور فرمایید: 

شبکه بانکی کشور بتواند مطالبات خود را از محل 

این دارایی ها که اینک در اختیار نهادهای فوق 

حضرت امام  .«نماید. الذکر می باشد، تأمین و اخذ

  در پاسخ با این درخواست موافقت می نمایند

 

   مصادره به عنوان حكم حكومتی. 3-6-5

ما »دره تحت عنوان ضرورت و مصلحت است مصا

فرض می کنیم که حضرت امیر علیه السالم امروز 

در ایران بود و رئیس دولت بود و مالحظه می کرد 

با او موافق  که یک جمعیتی، صدام و آن هایی که

اند، یعنی همه دولت های دنیا به استثنای بعضی، 

این هجوم کرده است به ایران و خرابی کرده است 

و نفوس مردم را تلف کرده است و آواره کرده است 

و غارت کرده است و خرابی. حضرت ببیند که االن 

نفوس ملت اسالم در خطر   اسالم و ملت اسالم و

مأجوج بریزد به ایران و  این است که این یأجوج و

همان کاری را که در اهواز کرد و خرمشهر کرد در 

تهران بکند و در مشهد بکند و در اصفهان. اگر 

حضرت احساس این معنا را می کرد چه می کرد؟ 

می نشست موعظه می کرد؟ می گفت که خودم 

تنها درست می کنم؟ پول نداشت، کافی نبود، 

کند؟ حضرت آن وقت مالیات تنها کافی نبود چه ب

حکم می کرد به این که مردم به حسب توانشان، 

مستضعفین، طایفه کم درآمد، این ها کنار ... امیر 

المؤمنین با این کشوری که در معرض خطر است 

چه می کرد؟ همه افراد را می فرستاد جنگ با فشار، 

اموال اشخاصی که ثروتمند بود و این ها را می 

اگر نمی رسید عبای خودش گرفت و می فرستاد و 

را می داد، عبای من را هم می داد، کاله شما را هم 

می داد برای حفظ کشور اسالم، برای حفظ نوامیس 

 .(2۷6ـ  2۷3، 1۷)خمینی، ج  «خود این مردم.
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به حکم مصادره در شرایط خاص که از آن می توان 

به دوران ضرورت و اضطرار نام برد، ناظر است. بله، 

بروز چنان رخدادهایی مصادره اموال در صورت 

مشروع به عنوان حکم ثانوی جایز است، هم چنان 

که اکل میته به عنوان ثانوی مباح می شود. اما 

حضرت امام)ره( به این حد بسنده نکرده و تملک 

اموال مشروع )مصادره( را صرفاً به دلیل مصلحت 

)و نه ضرورت( از شئون و اختیارات ولی فقیه 

 مودند:قلمداد ن

ما اگر فرض بکنیم که یک کسی اموالی هم دارد، »

خوب اموالش هم مشروع است، لکن اموال طوری 

است که حاکم شرع، فقیه، ولی امر تشخیص داد 

که این به این قدر که هست نباید این قدر باشد، 

برای مصالح مسلمین می تواند غصب کند و تصرف 

ت فقیه کند و یکی از چیزهایی که مترتب بر والی

است و مع االسف این روشنفکرهای ما نمی فهمند 

که والیت فقیه یعنی چه، یکی اش هم تحدید این 

امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس 

محترم شمرده است، لکن ولی امر می تواند همین 

مالکیت محدودی که ببیند خالف صالح مسلمین 

دودش و اسالم است، همین مالکیت مشروع را مح

کند به یک حد معینی و با حکم فقیه از او مصادره 

 « .بشود.

این نوع مصادره گرچه بر مبنای برگزیده حضرت 

امام در باب والیت فقیه، مصلحت نظام و تقدم 

احکام حکومتی بر کلیه احکام )حتی احکام اولیه( 

توجیه پذیر است و در سیستم های عرفی نیز به 

ی نظم عمومی( لحاظ تئوریک در صورت اقتضا

پذیرفته شده، اما عمال مورد استفاده قرار نگرفته و 

به عکس همواره از مصادره اموال مشروع برحذر 

داشته اند. حتی در همین سخن رانی که به جواز 

مصادره مصلحتی تصریح می کنند، چندین بار بر 

حرمت اموال مشروع و خودداری از مصادره آن ها 

 تأکید کرده اند!

ری را که غیر مشروع است، ازشان مصادره آن مقدا»

می کنند. اما نه معنایش این است که شما بگویید 

که حاالیی که بنا شد چه باشد پس تا یک هتلی ما 

دیدیم از یک کسی است، بریزیم و بگیریم، دیگر 

 «.هیچ موازین نداشته باشد

در موضع گیری های دیگری نیز که پس از تجویز 

کرده اند از جمله در پیام  مصادره مصلحتی اتخاذ

و بیانیۀ هشت ماده ای  ( 8)بند  59نوروزی سال 

  (.5)بند 

از مصادره اموال مشروع به شدت اظهار تأسف  

کرده و بر پیگرد متخلفین تأکید ورزیده اند. پس 

مواضع حضرت امام نشان می دهد که ایشان 

مصادره های انجام گرفته را به دلیل نامشروع بودن 

کرده اند و هیچ گاه از آن به خاطر توجیه 

و نیاز جامعه و حتی ضرورت، دفاع « مصلحت»

 ننموده اند. 
 

تعارض مالكیت خصوصی و حكم مصادره . 7-5

 اموال

تردیدی در سازگاری مبنای حضرت امام در باب 

مالکیت خصوصی و تجویز مصادره اموال باقی نمی 

ماند، زیرا مالکیت تنها در صورتی که از راه مشروع 

به دست آمده باشد، محترم است. از این رو غصب 

اموال غیر و تصرف و یا تملک اموال عمومی 
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اقعی، نامشروع و ردّ یا استرداد آن ها به صاحبان و

ضرورت دارد، هم چنان که تقاصّ از اموال مدیون 

)با حفظ شرایط( شرعاً جایز است. مواضع حضرت 

امام در باب مصادره نیز که تا کنون نقل شد، نشان 

می دهد که ایشان همواره مصادره را به دلیل غصب 

اموال عمومی و غارت بیت المال و یا به دلیل بدهی 

لبته ایشان در موردی به ملت، جایز شمرده اند. ا

تصریح کرده اند که در صورت ایجاب مصلحت، 

حتی مصادره اموال مشروع هم جایز است. توجیه 

این دیدگاه چنانکه گفته شد با مالحظۀ مبنای کلی 

ایشان در باب مصلحت نظام اسالمی، امکان پذیر 

است، زیرا از دیدگاه حضرت امام در صورت تعارض 

لیه اسالم، حفظ نظام و مصلحت نظام با احکام او

 مصلحت آن مقدم است.
 

 یجهنت. 6

نشان  1361تا  1358مروری بر حوادث سال های 

می دهد که یکی از جنجالی ترین مباحث آن دوره 

مسئله مصادرۀ اموال بوده است. ظاهراً نقطه آغازین 

این موضوع به فرمان تاریخی امام خمینی باز می 

اموال سلسله پهلوی گردد که طی آن، حکم مصادرۀ 

و عمال و مربوطین به آن را صادر نمودند. پس از 

آن، مصادره جنبۀ عمومی تری پیدا کرد و اموال 

تعدادی از سرمایه داران و زمین داران بزرگ نیز 

مصادره شد. امام خمینی در آثار فقهی خود بارها 

از اصل حرمت اموال و احترام مالکیت خصوصی 

صوالً مشروعیت مالکیت دفاع کرده ، چرا که ا

 30مواد  خصوصی از ضروریات فقه اسالمی است و

 ، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته اند. 31و 

امام خمینی )ره(مصادره اموال را بر مبنای مبانی  

فقهی و حقوقی درست دانسته اند و از آن نیز دفاع 

نموده اند.ایشان همواره مصادره را به خاطر  غصب 

ی و غارت بیت المال و  بدهی به ملت اموال عموم

جایز شمردند اما او بارها مصادره اموال مشروع را 

به خاطر این که با موازین اسالمی ناسازگار است 

مشروع ندانسته و در نهایت طی فرمانی از مسئوالن 

خواسته است با جدیت از مصادره اموال مشروع 

 ند.جلوگیری نمایند و متخلفین را به مجازات برسان

 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 د.انپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع .8

 ندارد.در این پژوهش، تضاد منافعی وجود 
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 منابع

چاپ وسیله النجاه، ، اصفهانی، سید ابوالحسن -

شر آثار امام خمینی، موسسه تنظیم و ناول، قم، 

 .1422قم، 

الروضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ الدمشقیه، )دار  -

 جلد ششم.الهادی للمطبوعات(، 

جلد اول، چاپ حقوق مدنی، امامی، حسن،  -

 .13۷4تهران، کتاب فروشی اسالمیه، پانزدهم، 

، استفاده از حقحمید، سوءبهرامی احمدی،  -

 .1366انتشارات اطالعات، 

محمد جعفر، ترمینولوژی جعفری لنگرودی،  -

 .13۷6کتابخانه گنج دانش، حقوق، تهران، 

های ضبط اموال و دارایی»جی.اچ، موریس،  -

، «خصوصی توسط دولت از دیدگاه حقوق انگلیس

 اد میر فخرایی، مجله کانون وکال.ترجمه محمد جو

الشیعه، ابواب قصاص نفس،  حر عاملی، وسائل -

 باب یک، حدیث سوم.

القواعد مکی،  بن )شهید اول(، محمدحر عاملی  -

المفید،  ۀمنشورات مکتبالفوائد؛ چاپ اول، قم،  و

 تا.بی

 إیضاححسن،  بن المحققین(، محمد حلّی )فخر -

مؤسسه جلد اول تا سوم، چاپ اول، قم، الفوائد؛ 

 .138۷اسماعیلیان، 

کاربرد قواعد فقهی در اقتصاد »، خزائی، احمدرضا -

، مطالعات فقه اقتصادی،  شماره «از  منظر قران

 .1399، سوم

موسسه تهران،  صحیفه امام، روح اهلل، خمینی، -

 .1385، امام خمینی تنظیم و نشر

لد جکتاب البیع )مطبعه مهر(،  روح اهلل، خمینی، -

 اول.

الفقاهۀ، جلد پنجم،  مصباحابوالقاس،  خویی، سید -

 .13۷۷الداوری،  ۀمکتبچاپ اول، قم، 

 .1331سمی، روزنامه ر -

 .1358/  5/  9، 10031روزنامه رسمی، ش  -

شهید ثانی، الروضۀ البهیه فی شرح اللمعۀ  -

 لد دوم.الدمشقیه، ج

لد دوم، چاپ اقتصادنا، ج ،باقر محمد سید ،صدر -

 .138۷ب، موسسه بوستان کتاسوم، 

صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی  -

 55اسالمی ایران، جلسه ی جمهوری قانون اساس

تهران،  اسالم و مالکیت، طالقانی، سید محمود، -

 .1344شرکت سهام انتشار، 

محمدحسین، حاشیۀ کتاب غروی اصفهانی،  -

 جلد دوم، چاپ جدید، قم، انوار الهدی.المکاسب، 

چاپ ششم، اموال و مالکیت،  کاتوزیان، ناصر، -

 .1388تهران، نشر میزان، 

جواهر الکالم، کتاب الرهن نجفی، محمد حسن،  -

 حسن آشتیانی، کتاب القضاء. و القرض و محمد

محمد حسن، جواهر الکالم، جلد سی و نجفی،  -

 نهم، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی.
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الم فی شرح جواهر الک نجفی، محمد حسین، -

تهران،  جلد چهارم، چاپ چهارم،شرایع اسالم، 

 .13۷6، اسالمیهدارالکتاب 

 .15ج البالغه، فیض االسالم خطبۀ نه -

د اول قواعد فقه، جل، محقق داماد، سید مصطفی -

 مرکز نشر علوم اسالمی،و چهارم، چاپ دوازدهم، 

1406. 

مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسالم،  -

 .11189، روزنامه رسمی، شماره 483 جلسه

 

 

 


