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 ایرانی کاالی از حمایت لزومِ فقهی ادلهواکاوی 

 2کبودیمحمد،  1معصومه رضائی

 مبانی حقوق اسالمی فقه وتخصصی  دانشجوی دکترای-1

 فقه و مبانی حقوق اسالمی ارشد سیکارشنا-2

 چکیده

 هایجنبه در آن پیامدهای و دارد وجود ما کشور در خارجی کاالهای مصرف سمت به گرایش است آن واقعیت

که: آیا ی شده به این سوال پاسخ داده شودسع در این مقاله. است کامال مشهود کشور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی

ای ابتدا مقدمه گرایش و وابستگی سنخیت دارد؟ در پاسخ به این پرسش در مقاله مذکوراسالم با این نوع از گیریموضع

االثم واالعدوان »نفی سبیل« ، »اعانت بر « ، و الضرار فی االسالم الضرر» فقهی قواعدسپس  شده است.پیرامون بحث بیان 

به  آن گاه.کندرا با استناد به ادله قرآنی و روایی بررسی می مهم« « ، » مصلحت نظام « ، »حکم حکومتی« ، »قاعده اهم و

م انقالب رهبر معظّنقل قولی از با پایان  درشود. ، پرداخته میدارند نقش عواملی که در مصرف کاالی خارجی اهتمام

                                               .یابدپایان میبحث  تامل نویسنده،  و نتیجه گیری حاصلِ )مدظله العالی(اسالمی
 تولید ،ادلۀ فقهی ،کاالی ایرانی واژه:کلید
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 بیان مسئله

 است مردم معیشت و اشتغال مشکل حل برای اقدام ترینبزرگ کنونی حساس شرایط در داخلی تولید از حمایت           

 متحد فرهنگی نهادهای و اجرایی هایگاهدست باید ایرانی ازکاالی حمایت سازیفرهنگ و ترویج جهت در که

 اهمیت بیانگر متوالی سال چندین در )مدظله العالی(انقالب معظم رهبر سوی از مقاومتی اقتصاد ابالغی هایسیاست.شوند

 معظم مقام سال شعار در را مقاومتی اقتصاد هایمؤلفه تریناصلی باید نیز امروز و است اقتصاد حوزه در امر این

 ضرورت ملی امر یک ایرانی کاالهای و ملی تولیدات از استفاده سازی فرهنگ امروز .کرد دنبال( العالی دظلهم)رهبری

 از استفاده که کنیم کاری باید .بگیرد قرار فرهنگی نهادهای خصوصاً نهادها، و ادارات همه کار دستور در باید که است

 کشور در تولید رونق و رشد به خودمان ملی تولیدات از حمایت با رمسی این از تا شود تلقی ارزش عنوان به داخلی کاالی

 مختلف درحوزه های  استکبار و کفار مقابل برآمادگی کامل در نیز اسالم مبین دین الهی آمیزه های در .کنیم کمک

اشاره شده  مهمنیز به این  1سورۀ انفال« 60 آیه» در که جایی تا. است شده تأکید فرهنگی و سیاسی اقتصادی، نظامی،

مورد مطالعه و بررسی از دیدگاه فقهای اسالمی در ادامۀ بحث ادله های فقهی لزومِ حمایت از کاالی ایرانی را  ؛ لذااست

 .قرار خواهیم داد

 

 در اسالم  مصرف کاالهای داخلیو  مبانی تولید. 1

 اخروی سعادت کنار در را آن که است تاجایی دنیوی مشروع حوائج به پرداختن اهمیت قرآن، آیات ه استنادب           

-می قرار مؤمنین دستورکار در توأمان طور به اخروی و دنیوی نیازهای و آخرت و دنیا به توجه عبارتی به داند؛می الزم

 و دخل دانش و مصرف و توزیع تولید، مدیریت مفهوم به اقتصاد اسالم، مبین دین الهی هایآموزه در همچنین. 2یردگ

زندگی نام برده  بخش قوام عنوان به ثروت، و دارایی از که جایی تا ؛است برشمرده جامعه صالبت هایهزینه و خرج

 3.شده است

 
 اللَّهِ سَبِیلِ فِی شَیْءٍ مِنْ ت نْفِق وا وَمَا یَعْلَم ه مْ للَّه ا تَعْلَم ونَه م  لَا د ونِهِمْ مِنْ وَآخَرِینَ وَعَد وَّک مْ اللَّهِ عَد وَّ بِهِ ت رْهِب ونَ الْخَیْلِ رِبَاطِ وَمِنْ ق وَّۀٍ مِنْ اسْتَطَعْت مْ مَا لَه مْ وَأَعِد ّوا»- 1

 (60-« )سورۀ انفالت ظْلَم ونَ لَا وَأَنْت مْ إِلَیْک مْ ی وَفَّ

 و. بترسانید را -شناسدمى خدا و شناسیدنمى شما که آنها جز و- خود دشمنان و خدا دشمنان تا کنید آماده سوارى اسبان و نیرو توانیدمى تا آنها برابر در و

 .نشود ستم شما به و شود بازگردانده شما به تمامىبه کنیدمى هزینه خدا راه در که را آنچه

 
 (77-قصاص )سورۀ الد ّنْیَا« مِنَ نَصِیبَکَ تَنْسَ وَلَا  الْآخِرَۀَ الدَّارَ اللَّه  آتَاكَ فِیمَا »وَابْتَغِ- 2

 "مکن فراموش دنیا از را ات بهره( نیز) و کن، طلب را آخرت سرای داده، تو به خدا آنچه در"

 
 (5_)سورۀ نساء «قَوْلًامَعْر وفًا لَه مْ وَق ول وا وَاکْس وه مْ فِیهَا وَارْز ق وه مْ قِیَامًا لَک مْ اللَّه  جَعَلَ الَّتِی أَمْوَالَک م  الس ّفَهَاءَ ت ؤْت وا وَلَا» - 3
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 کاال انبوه، تولید با چون دارد، همراه به را جامعه توسعه و رشد کنیم استفاده داخلی تولید ازقطع مادامی که  بطور           

 این. رسد می متناسب رفاه به جامعه متقابالً و کندافزایش پیدا می خرید قدرت است،  ارزان کاال وقتی و شود می تر ارزان

 اشتغال، های فرصت و ایجاد داخلی، تولیدات مصرف مزیت مهمترین شاید.است داخلی جنس از استفاده دلیل ترین ساده

                                                                                                          . است جامعه مشکالت سایر رفع ساز هزمین اینها از هرکدام که باشد جامعه در.. و اقتصادی رونق بیکاری، کاهش

 تواند می مختلف، صنایع فعاالن و شاغالن از بسیاری زندگی ارتقای کنار در داخلی کاالهای مصرف نمونه برای           

 خرید و رسیدگی بنابراین. بخشد رهایی اجتماعی های آسیب دیگر از را آنان حتی و دهد پایان بسیاری جوانان ریبیکا به

 نیز جامعه یک قشرهای سایر به منافع این بلکه شود نمی منجر شغلی عرصه یک اقتصادی رونق به فقط داخلی کاالهای

 تولید وقتی. شود می جوامع در ها قیمت ثبات سبب داخلی، ایکااله خرید و تولید افزایش اشتغال، از جدا اما .رسد می

 پی در را ها قیمت ثبات نیز آن نتیجه و رسد می توازن حالت به جامعه یک در تقاضا و عرضه میزان یابد، افزایش داخلی

 از پایدار توسعه سوی به جامعه حرکت که آورد می ارمغان به جوامع برای زیادی فواید خود همراه به ها قیمت ثبات.دارد

 می بهره بیشتری امنیت ضریب از جامعه طریق این از و شود می منتهی جامعه رفاه به پایدار توسعه این. آنهاست مهمترین

 (.1395)حبیبی ،برد

 فقهی لزوم حمایت از کاالی ایرانیادله . 2
 بلکه الزم، تنها نه داخلی تولید خرید د،شو احراز آن موضوع و لحاظ ، قواعد فقهی،اجتماعی فقه نگاه با اگر            

 بر مبتنی که فقهی قاعده چند تحلیل به موضوع، این بر فقهی قواعد تطبیق چگونگیگری روشن به منظور. شودمی واجب

  شود.، پرداخته میاست روایات و آیات

 سالماالالضرار فی  قاعده الضرر و. 2-1

 فی الضِرارَ وَ الضَرَرَ» حدیث به .باشدمی اسالم در ضرر تشریع عدم دلولم با معروف روایتی الضرر، حدیث           

 رسول از که (.32،ص18)همان ،ج «الم ؤمِن عَلیَ الضِرارَ وَ الضَرَرَ» (. یا14،ص26،ج 1414)حرعاملی،. «االسالم

 شده نقل نیز «الم ؤمِن یعَلَ» یا «االسالم فی» قید بدون حدیث این .گرددمی اطالق الضرر حدیث شده، نقل )ص(اکرم

 در اضرار و ضرر گونه هر مشروعیت نفی معنی بهباشد گرفته از همین سند وآیات قرآن میکه بر الضرر قاعده. است

 و الضرار و الضرر قاعده ضرار، و ضرر قاعده ضرر، قاعده به قاعده این از (203، ص1،جش1371)فیض،است. اسالم

است که برای پرهیز  شده استدالل عقلی، و روایی قرآنی، ادله به قاعده این اثبات برای .شودمی تعبیر نیز ضرر نفی قاعده

در این قاعده الزم است منظور از نفی ضرر روشن شود  کنیم ولی از دور شدن از موضوع بحث از بیان آنها جلوگیری می

 هم ای عده اند،دانسته دیگری حق کردن کم و نقص معنی به را ضرر نیز برخی و اندگرفته نفع مقابل در را ضرر برخی . 

                                                                  (. 49،ص1،ج1382دانند .)مکارم شیرازی ، می حال سوء معنای به را ضرر

 
 ".گویید دلپسند و نیکو سخن آنان با و دهید آنها به لباس و نفقه مالشان از و ندهید سفیهان تصرّف به داشته مقرّر آن به را شما زندگی قوام خدا که اموالی و"
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 رفته کار به نفی معنای در " ال " یعنی داند؛می ضرری احکام نفی را ضرر نفی از منظور»  :معتقد است شیخ انصار           

 اسالم در یعنی " االسالم فی ضرری حکم ال " که است این مراد این، بر بنا گرفت؛ تقدیر در باید را " حکم " کلمه و

 (.                                   460،ص2)انصاری ،ج« ندارد. وجود باشد بندگان بر ضرر موجب که احکامی

 در آن مانند که دانسته موضوع نفی لسان به حکم نفی را ضرر ال قاعده از منظور» گوید:می راسانیخ آخوند           

 دیگر، بیان به نیست؛ شک او شک کند، شک بسیار که کسی یعنی " الشک لکثیر شک ال " مثل است، فراوان اخبار،

 موضوعاتی پس شود؛می برداشته آن حکم بشوند، ضرر سبب شان، اولیه عنوان با اگر هستند، حکم دارای که موضوعاتی

 یعنی شود؛می برداشته ها آن احکام گردند، زیان موجب اگر دارند، لزوم و وجوب مانند احکامی که وضو و بیع مانند

 جمله از(.  381،ص1،ج1409)آخوند خراسانی ،« .شودمی برداشته آن وجوب حکم گردد، ضرر موجب وضو اگر

 قاعده است، شده متفرع آن از فراوانی فرعی احکام و دارد موثر کاربرد شرعی نصوص کمیلت یا تعدیل در که قواعدی

 شده واقع فقها استناد مورد مزبور قاعده مدرك بعنوان متعددی شرعی نصوص آنکه با. است ضرر نفی قاعده یا الضرر

 نظر صرف عقل، که است احکامی از اضرار، از نهی نتیجه در و آن از جلوگیری حسن و ضرر قبح تردید، بدون اما. است

 است کلی قاعده 5 یا 4 از یکی الضرر قاعده. است عقلیه مستندات از و کندمی حکم آن به نقلی، ادله یا شرعی متون از

 ضروری اعمال از جلوگیری برای مستند مهمترین قاعده این .انددانسته فقه تشکیل اساس را آن اسالم فقهای از بسیاری که

 اما است، تکلیفی احکام از الضرر آنکه با .نمایدمی منع مومنان جان و مال آبرو، به معنوی و مادی ضرر هر زا و است

 و الضرر حکم به که آنجا از بعنوان مثال:. کندمی فراهم موارد بسیاری در را وضعی احکام ایجاد زمینه غیرمستقیم بطور

 مشروع آن ظاهر هرچند گیرد انجام اضرار قصد به که عملی ست،ا شده نهی دیگران و خود به رساندن زیان الضرار،

 معامله جهت شدن نامشروع موجب معامالت در اضرار قصد وجود شد خواهد نامشروع اضرار قصد وجود سبب به باشد،

.در بحث استفاده ومصرف کاالی خارجی با ضرر زدن به اقتصاد حکومت اسالمی  شد خواهد آن صحت نتیجه عدم در و

آید زیرا از طرفی موجبات بیکاری ده کاالی خارجی مسئول به حساب میردم تحت حکومت عمال مصرف کننوم

 باشد .لیغی برای مصرف کاالهای خارجی میرافراهم کرده واز طرف دیگر این عمل باعث تضعیف تولید داخل شده وتب

 و دارد وجود خارجی کاالی از باالتر کیفیت با یا و مساوی کیفیت با ایرانی کاالی شود احراز که است صورتی در این و

 و جوانان بیکاری موجب و دارد اجتماعی ضرر چون ولی باشد، نداشته ضرر شخص برای چند هر خارجی کاالی خرید

                                                                         .    است الزم ایرانی کاالی خرید قاعده، این طبق شود،می داخلی تولید تعطیلی

 قاعده نفی سبیل . 2-2

 سیاسی، جمله از ایزمینه هر در را مسلمانان بر کفار تسلط هرگونه که است اسالمی ایقاعده نفی سبیل ، قاعده           

 4«نساء سوره 141 ۀ»آی به اصل، این اثبات برای (1382)رحمانی ،.شماردنمی جایز نظامی، و اقتصادی فرهنگی، اجتماعی،

 
 (141-)سورۀ نساء« سَبِیلًا الْم ؤْمِنِینَ عَلَى لِلْکَافِرِینَ اللَّه  یَجْعَلَ ...وَلَن » - 4

 ".نمود نخواهد باز تسلّط راه ایمان اهل به نسبت کافران برای گاه هیچ خداوند و"
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 ازدواج نبودن جایز غیرمسلمان، قصاص حق شدن ساقط مسلمان، بر غیرمسلمان والیت نبودن جایز. است شده استناد

 .شودمی استناد سبیل نفی قاعده به که است مواردی از غیرمسلمان برای شفعه حق ثبوت عدم و مسلمان با غیرمسلمان

 و افزایش باعث که ارتباطی هرگونه و نارواست امری اسالمی، فقه نظر از انمسلمان و اسالمی جامعه بر دشمن سلطه

 کنند، دخالت مسلمین امور در بتوانند آنان که ایگونهبه گردد اسالمی جامعه در بیگانگان و غیرمسلمانان نفوذ گسترش

                                                                          (. 168،ص 1393)محمدی کیا، .شودمی تلقی ممنوع

 قاعده( ع)معصومین روایات و کریم قرآن آیات به استناد با مسلمانان عظمت و عزت حفظ برای اسالمی فقهای           

 کفار سلطه و نفوذ نوع هر راه قاعده، این براساس(. 169)همان،صاند.کرده تأسیس سبیل نفی قاعده عنوان به را ایفقهی

 «سبیل نفی»شود.دومین قاعده  مسدود باید فرهنگی و اقتصادی نظامی، سیاسی، مختلف هایحوزه در اسالمی جوامع رب

.  دارد وجود باالتر یا و مساوی کیفیت با ایرانی کاالی شود احراز که است صورتی در نیز این. است سورۀ نساء« 141 آیۀ»

 این از استفاده با آنان و شودمی کشور بر بیگانگان نظامی و دیاقتصا و سیاسی استیالی موجب خارجی کاالی خرید

 فقهی آثار در قاعده این .است الزم سلطه نفی جهت ایرانی کاالی خرید قاعده، این طبق. کنندمی بیشتر را فشار ضعف،

 احکام استنباط بر نافزو ایشان. است یافته بازتاب چشمگیری نحو به( ره) ، یزدی طباطبایی کاظم محمد سید بزرگ، عالم

 ساحت در قاعده این کاربرد پایه بر. است جسته بهره شایستگی به آن از نیز اجتماعی  سیاسی فقه مسائل در فردی، فقه در

 را مسلمانان وظایف است، اثرگذار جامعه ارزشی وضعیت بر که اقتصادی فقه مسائل از دسته نیزآن و سیاسی فقه اندیشه

 موجود نامه چند قالب در اقتصادی، فقه زمینه در ایشان هایاندیشه. است نموده روشن استعمار، هایگریسلطه برابر در

 کفر جهان به مسلمانان اقتصادی هایوابستگی زیرا. است داخلی کاالهای از استفاده و ملی تولید رونق آن، محور و است

 در اسالم، جهان حیاتی هایارزش و منافع گاه هر ای،یژهو موارد در .است مسلمین بر کفار سیاسی غلبه و سلطه ساززمینه ،

 قواعد برافراشته، قد است، اسالم حیاتی و متعالی هایارزش تأمین ضامن که فقهی ثانویه قواعد گیرد، قرار خطر معرض

 مىخواهد الماس (27 ص،1390)عمید زنجانی ،است. فقهی ثانویه قواعد از سبیل، نفی قاعده. کندمی اعالم باطل را اولیه

 نیازمند اقتصاد در مسلمان ملت که است میسر هنگامى این هدف،.  باشد نداشته نفوذ و تسلط مسلمان بر مسلمان غیر که

 در بردگى اسم که آن ولو بردگى، اسارت و با است مالزم نیازمندى الّا و نباشد دراز مسلمان غیر طرف به دستش نباشد

 به ملتى اعتبارى و است او ه برد و اسیر باشد، دراز دیگر ملت طرف به اقتصاد دستش لحاظ از که ملتى هر. نباشد کار

 (.                       21،ص)مطهری ،بی تا.باشد داشته اقتصادى جهش یقول به. نیست معمولى دیپلماسى تعارفهاى«  نهرو »، که است مستقل

 االثم واالعدوان بر  اعانت قاعده. 2-3

 مادی عنصر انجام در را گنهکار دیگری افراد یا فرد که است اثم بر اعانت حرمت ی قاعده فقهی قواعد از یکی           

 همکاری با نیز گاهی و دارد فاعل عنوان که دهدمی انجام را گناه عمل تنهایی به گاهی گنهکار کنند.می کمک و یاری

 همگی دخالت اول، صورت باشد؛ داشته صورت ود است ممکن همکاری این که شودمی مرتکب دیگران یا دیگری

 به افرادی یا فرد که است ایی گونه به دوم، صورت. شودمی گفته شرکا آنان، تمامی به که گناه مادی عنصر در همکاران

 کنندمی کمک و یاری مادی عنصر انجام در را وی دیگری افراد یا فرد ولی شوند؛می مرتکب را گناه مادی عنصر تنهایی
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 جزای حقوق در. اندداده نیز«  معین»  عنوان آنان به شده، گفته«  اثم بر اعانه»  اسالمی فقه در افراد یا فرد این عمل به هک

  (173، ص4، جق 1406)یزدی .اندداده «معاون» عنوان فوق افراد به شده، گفته«  جرم در معاونت»  فوق، عمل به عرفی

 مثال است؛ آمده میان به سخن آن از موردى صورت به بلکه نیامده؛ قاعده این تحت متقدم فقهاى کتب در موضوع این

 به چوب فروش یا نمایند مطرح را کند درست شراب خواهدمى که کسى به انگور فروش عمل خواهندمى که جایى در

 اندکى نیز مطلب نای به کنند، مطرح را ظالمان و طواغیت دستگاه در کردن خدمت یا و بتراشد، بت خواهدمى که کسى

 در حدودى تا «الظالمین معونۀ» مبحث در محرمه مکاسب در( الرحمه علیه) انصارى شیخ مثال، عنوان به. کنندمى اشاره

 متأخر فقهاى خوشبختانه. باشدده ،قرآن ،روایات ،عقل ،احماع میازجمله ادله مستندات قاع. است کرده بحث زمینه این

 االیام، عوائد کتاب در نراقى مرحوم اندجمله آن از. اندداشته اشاراتى «اثم بر ىاعانه ىاعدهق» عنوان تحت موضوع این به

 (173،ص4ق،ج1406)محقق داماد ،.بجنوردى مرحوم نیز و الفقهیّه القواعد کتاب در لنکرانى فاضل

  :دانندمى زیر دالیل به مستند را «اثم» بر اعانت حرمت فقها

 که استدالل این با اند؛نموده استنباط را اثم بر اعانه حرمت شریفه آیه این از فقها از گروهى : 5مائده« سوره 2آیۀ»           

 کافی مقصود این برای را آیه این دیگر گروهی دارد. حرمت بر داللت نهى و است شده نهى اثم بر تعاون آیه این در

 بنابراین،. تحریمی نه باشد؛ تنزیهی حکم تعاون آیه مؤدای که ددار وجود احتمال این اوال که این دلیل به اند؛ندانسته

 امر چون. است تقوی به اعانه به امر اثم، بر اعانه نکوهش مقابل اینکه دلیل به حرمت؛ نه بود خواهد کراهت تعاون، حکم

)منتظری .بود هدخوا اعانه برای حرمت حکم اثبات از مانع احتمال این وجود رو این از است، مستحب امری تقوی به

 موضوع و کلمه تناسب زیرا نیست؛ مسلم آیه جمالت از بعضی بودن قرینه: »اندگفته اشکال این رد در (327،ص1415،

 است. تحریم برای اینجا در نهی که دهندمی شهادت عقل برای

 و ظلم حرمت چون گذارد؛نمی یباق کراهت بر حمل برای را مجالی هیچ عدوان با اثم بودن مقارن این، بر عالوه           

 بیکاری موجب بیگانگان کاالی خرید که شرایطی در آیه این به باتوجه (328.)همان ،ص«است بدیهی و ضروری عدوان

همکاری با منافع و دشمنان به کمک خریدی چنین چون شود، کارخانجات تعطیلی یا و داخلی تولید افت و ایرانی جوانان

وخرید کاالی خارجی .بود خواهد الزم داخلی خرید قطعاً شود،می داخلی مفاسد صدها ترویج وآنها بر ضد نظام وکشور 

شود زیرا کاالی ایرانی عمل نیکو محسوب می باشد پس این فعل حرمت دارد.همچنین خرید»اثم«میمصداق اعانت بر 

عیت کارخانجات وتولیدات هبود وضنتیجه این خرید تقویت اقتصاد جامعه مسلمین وکمک به اشتغال جوانان مسلمان وب

 .                                                              باشد ودر این آیه به همکاری در عمل نیکو تاکید شده است داخلی می

 . مصلحت نظام2-4

 
 (2-)سورۀمائده الْعِقَابِ« شَدِید  اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّق وا وَالْع دْوَانِ الْإِثْمِ عَلَى تَعَاوَن وا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَن وا» - 5

 است. سخت خدا عقاب که بترسید خدا از و. یستمکار و گناه بر نه کنید کمک تقوا و نیکوکاری در یکدیگر با باید و
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 مقصود گاهی زیرا رود؛می کار به معنی دو در ،(نظام حفظ) عنوان شود،می روشن فقهی، هاینوشته به نگاهی با           

. است اسالم خارجی و داخلی دشمنان دست به آن شدن دار خدشه از جلوگیری و اسالمی حاکمیت نگهداری آن از

 میرزای جهت، همین روی. دانست این به نزدیک معنایی دارای یا معنی همین به نیز را( اسالم بیضه حفظ) عنوان توانمی

 دین زبان در را( حربیه استعدادات و دفاعیه قوه تهیه و باب این در معموله حیل از تحذّر و جانبا مداخله از تحفظ) نائینی

 آن، از مراد گاهی(. 5ش،ص 1382) نائینی ،است نامیده(  وطن حفظ) دیگران بیان در و اسالم بیضه حفظ مداران،

 به نظام حفظ. است اجتماعی نهادهای و انهاسازم و مردم بین کردن بسامان و اسالمی جامعه درون در آراستگی نگهداری

 دوم معنای در جاها، تر بیش نظام، حفظ اصطالح. شودمی کاربرده به مرج، و هرج و گسیختگی هم از برابر در معنی، این

 از حق جداکردن و گشایی گره برای که حکم این برای آوری علت در جواهر، صاحب مثال، باب از. است رفته کار به

،  1430)نجفی،.(علیها النظام لتوقف:)نویسدمی است، واجب اجتهاد، مرتبه آوردن دست به ها، ستیز از جلوگیری و باطل

 قرار وگو گفت و بحث مورد گوناگون ابعاد از را آن توانمی که است واژگانی جمله از مصلحت واژه(404،ص 21ج

 که معنا بدین است؛ احکام از بسیاری تشریع مناط و عیارم مفاسد، و مصالح از احکام تابعیت امر سو یک از که چرا داد،

 مفسده وجود اساس بر باز شده حرام چیزی اگر و است ملزمه مصلحت وجود پایه بر شده واجب چیزی اسالم در اگر

 در الزم امری عنوان به مصلحت دیگر، سوی از .باشد نداشته محض تعبد جز رازی که نیست گونه این و باشدمی ملزمه

 ها آن جز و وقف بر والیت و مفلس مجنون، سفیه، بر والیت صغیر، فرزند بر پدر والیت مانند شرعی، عام والیت اعمال

 به که است مطرح آن از بخشی یا و ادله دیگر کنار در حقوق منابع از یکی عنوان به سوم، سوی از. دارد وگو گفت جای

  .است برخوردار ای ویژه جایگاه از اسالمی نظام سیاسی اداره در باالخره و دارد، شهرت مرسله مصالح

 امام: شودمی گفته که چنان گردد، می آن درستی سبب و شودمی بار عملی بر که چه آن از است عبارت مصلحت           

 انجام بردن سود برای انسان که کارهایی رو همین از و شود،می صالح سبب که چیزی »یعنی دید؛ این در را مصلحت

 پایه یک به همگی قیمت و ارزش جهت از انسان مصالح (319ص ،1378)میبدی، .«شودمی نامیده مصلحت دهدمی

 مصالح ایام گذشته از رو این از نیست، سان یک مصالح متعلق که چرا دارند، تقدم و رجحان دیگری بر برخی بلکه نیستند

 شده، گفته گانه پنج امور که پذیرفتیم اگر .مال و نسل عقل، جان، دین،: از است عبارت که اندداده قرار گروه پنج در را

 دارد عهده بر را مصالح این از پاسداری که نظامی کرد، تردید نباید هستند فرد و جامعه اساسی و اصلی مصالح عنوان به

 پنج این از حمایت چه هر که اردد اشارت نکته این به نیز غزالی. دارد قرار ها آن همه رأس در بلکه مصالح از یکی خود

 (.287ـ286،ص1،ج1231)غزالی شودمی نامیده مصلحت باشد مورد

 نظام مصلحت. گرددمی عزیز اسالم شکست موجب آن از غفلت گاهی که است ای مهمه امور از نظام مصلحت           

 زیر نزدیک و دور هایزمان در را زمین پابرهنگان اسالم است ممکن آن، مقابل در مقاومت که است ای مهمّه امور از

 آنان بر خارجی و داخلی ایادی توسط دالر میلیاردها پشتوانه با را متکبرین و مستکبرین آمریکایی اسالم و ببرد سؤال

 اگر که است، معنا بدین مصلحت نظام در معنای موضوع تحقیق ما (446 ص ،20 ج ،1368 ،خمینی)امام  ..«گرداند پیروز

 طبیعی ندارد، داخلی تولید افزایش جز راهی که است ایگونه به کشور نظامی و سیاسی و اقتصادی مصلحت شود احراز
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 خارجی کاالی با رقابت جهت در کاال کیفیت باالبردن و خریداران برای وجوبی حکم مولد مرتبه این در مصلحت است

 نباشد برخوردار الزم کیفیت از ایرانی کاالهای از ضیبع است ممکن به نظر نگارنده . است داخلی کنندگان تولید برای

 مصلحت باید درنتیجه. چربدمی شود،می کفار به وابستگی ایجاد باعث کهآن یمفسده بر کاال، این خرید مصلحت ولی

 یمفسده جهت به است، باالتر مرغوبیت ازلحاظ ولو را خارجی کاالی باید لذا و کرد عمل آن طبق بر و گرفت را اهم

                                                                   .بدهیم آن خریدوفروش حرمت به حکم کفار، یسلطه ایجاد و وابستگی

 حکم حکومتی. 2-5

 به تدااب در به ناچار اند؛ارائه نکرده بپردازد، حکومتی حکم ابعاد و جوانب همه به بتواند که واحدی تعریف علما           

 مقام در جواهر صاحب. کنیم می اشاره شده ذکر معاصر گذشته و فقهای برخی نوشته های و آثار در که مختلفی تعاریف

شیء  در دو آن موضوع یا و وضعی یا شرعی حکم اجرای فرمان حکم، کند»اما بیان می حکم و فتوا بین فرق بیان

 تعریف این در ( 100،ص40 ج ق، 1404 نجفی،) تعالی « و تبارك خدای جانب از نه است، حاکم سوی از مخصوص

 بیانگر اینکه دیگر جهت از و است الزم حکومتی احکام با رابطه در آن وجود که حالی در نشده، مصلحت عنصر به اشاره

 تعریف این خمینی امام. یگردد نم اسالمی حاکم سوی از صادره احکام همه وشامل میکند صادر قاضی که است حکمی

 دارد که والیتی و ریاست به توجه با جامعه رهبر که است احکامی حکومتی احکاماست » نموده ارائه حکومتی حکم از را

 ،1410،)امام خمینی« است  متفاوت شود می بیان دستورهای الهی و اوامر بیان مقام در که احکامی با و کند می صادر

 و تأسیسی وضعی، و تکلیفی به را حکم مثال است، ای دهعدی تقسیمات دارای مختلف جهات از احکام (.52ص ،1ج

 شده، مطرح کمتر که احکام تقسیمات مهمترین جملۀ از میکنند تقسیم... و ظاهری و واقعی ارشادی، و مولوی امضایی،

 یا یک وظایف مستقیم طور به که است احکامی فردی یا خصوصی احکام.  است عمومی و به خصوصی حکم تقسیم

                                  نمود:     تعریف گونه این را حکومتی حکم یتوان م شد، ذکر که تعاریفی به توجه با . کند می بیان را خصوصب فرد چند

 حاکم سوی از یا غیرمستقیم مستقیم طور به عقالیی و شرعی ضوابط اساس بر که مقرراتی و دستورات مجموعه»           

 و داخلی روابط تنظیم و آن گوناگون ابعاد در  جامعه اداره منظور به و الهی حدود و احکام ایاجر برای و اسالمی

 و گرفته سرچشمه والیت کرسی از که مقرراتی و قوانین به عبارتی (. 11ص ،1388)کالنتر «. میگردد صادر آن خارجی

 قوانین نوع این شود می اجرا و گذاری قانون زمان، متغیر مصالح اساس بر که شود می ناشی اسالمی حکومت اختیارات از

 پیدا تبدیل و تغییر مفاسد و مصالح تغییر و مدنیّت با پیشرفت حتمًا و بوده زمان مصالح و مقتضیات تابع خود زوال و بقا در

ی ، ب)طباطبایینیست.  نسخ و تغییر قابل است شریعت مواد از و آسمانی حکم یک چون والیت اصل خود آری،. کند می

 نیز و جزئی دستورات و فرامین عالوۀ نوع است. به همین شود می خوانده حکومتی احکام که آنچه (111-113ص ،تا

 احکام احیانًا و احکام سلطانیه یا والیتی احکام به حکومتی احکام از محققان از برخی.  الهی کلی احکام اجرای دستور

 معظم مقام بیانات شود احراز پس یعنی  اگر. (377، ص2 ج ،1415 ،ی.)امام خمین کنند می تعبیر نیز اجتماعی و عمومی

 أَی ّهَا یَا » حکم به است طبیعی است، حکومتی امری بلکه نیست، توصیه و ارشادی امر داخلی کاالی خرید در  رهبری

 نیز کنندگان تولید. کنند خریداری را داخلی الکا اندموظف همه (49نساء،آیه) « الرَّس ولَ وَأَطِیع وا اللَّهَ أَطِیع وا آمَن وا الَّذِینَ
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 مطهر حرم در از بیانات مقام معظم رهبری  . کنند فراهم را داخلی مشتریان جذب زمینه کیفیت، باالبردن با دارند وظیفه

 محصوالت – اندکننده مصرف واقع در ما ملّت ی همه هستندکه کننده مصرف که کسانی این است :1/1/1394رضوی

 سعی همه کنممی تکیه و کنممی عرض هم امروز و کردم تکیه بارها و بارها این روی من که کنندمی مصرف را داخلی

 کردن مصرف با را داخلی تولیدی کارگاه بکنند، حمایت را ایرانی کارگر بکنند، مصرف را داخلی محصوالت بکنند

 کنم،می درخواست ایران ملت ی همه از کنم،می اصرار ،کنممی تأکید من فرمایند : ایشان می.بدهند رونق آن[ محصول]

است.  بزرگ کار یک این نیست؛ اهمیتی کم کار این نیست، کوچکی کار این داخلی؛ تولیدات مصرف سمت به بروید

 آنچه خصوص اطاعت در که است این روایات و آیات  از متیقن حکم شرعی  اطاعت کردن از حکم حکومتی قدربنابر 

                                       (. 93ص ،1406 ،)خراسانی  .است واجب شود می صادر امامت و نبوت جهت از ایشان از

 مهم قاعده اهم و. 2-6

 تزاحم( تر مهم و مهم) حکم دو بین که است جایى در تر مهم حکم تقدم معناى به اهمیت، قانون یا مهم و اهم قاعده   

 داشته بیشترى اهمیت یکى که صورتى در تزاحم، رفع مقام در باشد، تزاحم واجب دو بین گاههر بنابراین،. دارد وجود

 حال در نفر دو که آن مثل است، مخیر دو آن از یک هر امتثال در مکلف تساوى، صورت در و گردد مى مقدم باشد،

 و دهنده نجات پدر نفر، دو از ىیک که صورتى در حال باشد، آنان از یکى نجات به قادر فقط مکلف و باشند شدن غرق

 آنها از یک هر دادن نجات در وى باشند، بیگانه دو هر گاه هر ولى ;است مقدم پدر نجات باشد، بیگانه فردى دیگرى

 دیگرى بر ها واجب از یکى اهمیت، قانون سبب به گاه . هرگویند مى مهم بر اهم تقدم قاعده را، حل راه این. است مخیّر

 مهم واجب وجوب صورت، این در ;است مشروط اهم واجب به مکلف اشتغال عدم به دیگر، واجب بوجو شود، مقدم

 به مفاسد و مصالح سلسله یک به اسالمی احکام بودنمبتنی (215-216، ص2 ج ،1429)صدر . نامند مى ترتبى وجوب را

 به که دهدمی مجتهد به زیادی انامک است بشر علم و عقل کشف دسترس در که انسان به مربوط یعنی زمینی، اصطالح

 زمان یک در چیزی که کند کشف واقع در و بدهد مختلف فتواهای مکانی و زمانی مختلف شرایط در اسالم، خود حکم

 طبق(.21، ص1 ج ،1380)مطهری،.مستحب زمان یک در و است واجب زمان یک در. حرام زمان یک در و است حالل

 داخلی کاالی خرید اگر مواردی، چنین در ، باشد خارجی و ایرانی کاالی خرید بین دایر امر اگر مهم، و اهم قاعده مفاده

 نشود گفته اگر بیتردید گردد، کشور اقتصادی استقالل نتیجه در و بیکاری خودکفایی رفع داخلی، بازار رونق موجب

 مهم و اهم قاعده از میتوان نیز دیگر منظر از دارد. اولویت خارجی کاالی خرید بر قطعاً است، واجب داخلی خرید کاالی

 کاالی خرید که معنا این به باشد؛ اجتماع منافع و خریدار شخص منافع دایرمدار امر اگر که صورت این به نمود؛ استفاده

 و کار و کسب رونق موجب کاالی داخلی خرید ولی کند، تضمین را خریدار منافع باالتر، کیفیت داشتن دلیل به خارجی

 رجحان داخلی کاالی خرید حداقل و شده مقدم فرد مصلحت بر مصلحت اجتماع موردی چنین در شود، جوانان اشتغال

 (.80ص ،1398 ،)خزائی وهمکاران.کندمی پیدا

 

 عواملی که در مصرف کاالی خارجی نقش دارند. 3
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 :پردازیما میکه در ادامه به شرح آنه دارند جدّی نقشمصرف کاالی خارجی  در عامل ینچند           

 قیمت به را خودی جامعه فرهنگ حاضرند اینان کنند؛می خالصه خود مادّی سود در را چیز همه که سودپرستانی  -1

 خود موقت و ظاهری خوشبختیِ قیمت به را خود جامعه و اطرافیان بدبختیِ حاضرند بفروشند؛ ،«خودشان شدنِ پولدار»

 بمکند؛                                                   را آن توانندمی چه هر و بچسبند کشور اقتصادیِ هبدن جان به صفت زالو حاضرند کنند؛ فدا

 فراوانی و ارزانی این شود؛می ارائه مشتریان به خارجی، هایکمپانی توسط که داری جهت و موقت ارزانیِ و فراوانی -2

 نوبت شد، خراب چیز همه که آنگاه شود؛ خراب کامل طور به ،کشور اقتصادی هایزیرساخت که دارد ادامه زمانی تا

 ضعیف ملت حلقوم بر پا آنگاه. باشد آن جلودار تواندنمی هم دیگری عامل هیچ و رسدمی فرا برابر چند سودِ و جبران

                                                                                                                 آورد.   خواهند فشار و گذاشته

 را مردم باید. ها نگری آینده و ها ریزیبرنامه در آنان نبودن همت بلند و مردم از بسیاری گرایشی و دانشی ضعف -3

 مرهون المللی،بین فضای در آینده در احترامِ و بزرگی و شرف که کرد رسانی اطالع و کرد راهنمائی جهت، این در

 ممکن و باشد، الزم اقتصادی جراحی نوعی شاید که بپذیرند باید مردم دیگر عبارت به است، ها سختی بعضی تحمل

                                                                                                 باشد.  همراه ناراحتی و درد با جراحی این است

 رغمعلیی؛ رسم غیر و رسمی هایرسانه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، نهادهای در گیران تصمیم از بسیاری غفلتِ -4

 مسائل حیطۀ در کنون تا پیش دهه سه حدود از که رهنمودهائی و ،)مدظله العالی(رهبری معظم مقام مکرر فرمایش

-بوده تالش در شده ریزیبرنامه گویا و عمدی صورت به بعضی و غافلند اندرکاراندست از بسیاری اما اند،داده اقتصادی

 .    یابند دست خود دنیوی پست مطامع به تا بکشند ناتوانی و استضعاف به اقتصادی، مبارزه میدان در را ملت این تا اند

 یغیرملّ و اسالمی غیر صورت به قبال که ایاجتماعی فرهنگی، اقتصادی، هایمناسبت و گرفته شکل ساختارهای -5

 کاالی مصرف شده باعث امر این کند؛می عمل خارجی کاالهای مصرف برای ریلی عنوان به و است گرفته شکل

                                                                باشد.   پرستیژتر با برخی نگاه در نیز گاه و ارزانتر، گاه تر، آسان گاه خارجی

 زندگی سبک مختلف هایمولفه که ،...و سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، مسائل تغییر و اصالح بودنِ مشکل -6

 آنها دام از شودنمی راحتی به کنند؛می عمل گونه مشبّک و تنیده هم در صورت به و دارند هم گردن در دست هستند،

 (.1397 ،یافت. )زارعی رهائی

 نتیجه گیری

 در و امسال اول در هم کردیم؛ تکیه داخلی تولید روی بر ما)مدظله العالی(: م معظم رهبریبیانات مقا به استناد            

 مصرف به دارد احتیاج داخلی لذا تولید. گرفته انجام سال اول از ماه چند این طول در که صحبتهائی در هم سال، شعار

 کاالی از حمایت نکردن. کنیم انتخاب انخودم تولیدات از باید را خودمان مصرف. است مردم ی عهده به این داخلی؛

 کاالی از است الزم نتیجه در است؛ گردیده نفی ضرر این الضرر، قاعده طبق و است اجتماعی ضرر مستلزم داخلی،

 کاالهای و داخلی تولیدات از حمایت با دارد وظیفه اسالمی جامعه سبیل، نفی قاعده با مطابق گردد. حمایت ایرانی

همچنین خرید کاالی  . شود کشور امور بر بیگانگان تسلط و نفوذ راه بستن موجب ملی، اقتصاد یتتقو ضمن ایرانی،
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بازار آنها  صاد مسلمین وزیرا موجب ضرر زدن به اقت باشد؛آن همکاری وتعاون در فعل حرام میخارجی وحمایت از 

 حد تا است الزم نظام، حفظقاعد طبق ،خارجی کاالهای اردات و با معیشتی نظام اختالل احراز صورت در .خواهد شد

 حکم احراز صورت در .نمایند استفاده و حمایت داخلی کاالی از و ممانعت خارجی ضرور غیر کاالی ورود از امکان

 .کنند خریداری را داخلی کاالی اندهمه موظف ، داخلی کاالی خرید وحفظ نظام در رهبری معظم مقام حکومتی

 مهم، و اهم قاعده مفاد طبق. کنند فراهم را داخلی مشتریان جذب زمینه باالبردن کیفیت، با دارند وظیفه نیز تولیدکنندگان

 جیخار کاالی خرید بر داخلی کاالی خرید شود، جوانان و اشتغال کار و کسب رونق موجب داخلی کاالی خرید اگر

 .دارد تقدم
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 منابع

                                                                                                                                                                                   قرآن کریم 

 .امیریه مصر، اوّل، چ االصول، علم من المستصفی (،1231)محمد بن محمد طوسی،  ،ابوحامد غزالی

 .(سه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )رهموس ،، تهرانصحیفه امام ،(1368) ، روح اهلل امام خمینی

 اسماعیلیان  مطبوعاتی مؤسسه قم،  الرسائل،، (1410) ---------------------

 .(ره) خمینی امام آثار نشرو  تنظیم موسسه تهران، بیع، کتاب (،1415) -------------------

 الفکر اسالمیه. مجمع ،فرائد االصول، (1419مرتضی ) ،انصاری

 .موسسه آل البیت )ع( ،(، کفایه االصول، قم1409) ،محمد کاظم ،آخوند خراسانی

کدخبر  ایران، خبرگزاری جمهوری اسالمی های مصرف کاالهای داخلی،مزیت(، 1395علی ) ،حبیبی

 اسفند.82457796،18:

 .، موسسه آل البیت )ع(وسائل الشیعه(، 1414شیخ محمد بن حسن ) ،حرعاملی

 ،، سال بیست وچهارمتحلیل فقهی حمایت از کاالی ایرانی )داخلی(،حکومت اسالمی (،1398)خزائی وهمکاران، میثم

 . 80ص بهار، ،شماره اول

 .1390 آذر 14 در شدهدریافت حوزه پایگاه ،«فریقین منظر از سبیل نفی قاعده»، (1382 تابستان)حسین  ،رحمانی

زندگی، پژوهش اجتماعی  الی داخلی یا خارجی در شکل دهی به سبک، نقش مصرف کا(1397زارعی ،حمید)

 .2162416،کد خبر :فرهنگی، خبرگزاری صدا وسیما

 انتشارات آوند دانش. تهران، ،، اقتصاد در مکتب اسالم( 1379سید موسی) ،صدر

 .قم، دارالصدر دروس فی علو االصول، ،( 1429محمد باقر) ،صدر

 فرازهایی از اسالم، جهان آرا. ، تا( ، سید محمد حسین)بیطباطبایی

 و مطالعات ، دفتر(سمت) دانشگاهها انسانی علوم کتب تدوین و مطالعه سازمان قواعدفقه،(، 1390عباسعلی) ،عمید زنجانی

 .اسالمی علوم تحقیقات

 ، نشرالهادی.( اصطالحات االصول  ش1371علی اکبر) ،فیض)مشکینی(

 کتاب. بوستان قم، اسالم، تشریع در ثانوی حکم ،( 1388)  اکبر علی کالنتری،

، مطالعات انقالب اسالمی ایران (.  قاعده نفی سبیل در اندیشه اسالمی ومباحث خارجی جمهوری1393محمدی،کیمیا)

 .168، صبهار ،56شماره  ،سال یازدهم اسالمی ایران،

 .، اسالم ومقتضیات زمان، صدرا( 1380مرتضی) ،مطهری

 صدرا. ،تهران نظری به نظام اقتصادی ایران، ،مرتضی)بی تا( ،مطهری

 ، انتشارات امام علی )ع(. ،قم قواعد مهم فقهی (،1382ناصر) ،مکارم شیرازی
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نشر تفکر  ،کتاب: مکاسب، انصاری، مرتضی، قمشرح   (، دراسات فی المکاسب المحرمه،1415حسینعلی ) ،منتظری

 اسالمی  

 .موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی )ص( هران،تخمینی،  امام ندیشها در نظام مصلحت(. 1378)، محمدمیبدیفاکر

 بوستان کتاب. تنبیه االمه وتنزیه المله، ش(،1382محمد حسین )نائینی، 

 دار احیا التراث العربی. ،جواهر الکالم(، 1430محمد حسن) ،نجفی

 رکز نشر علوم اسالمی.، تهران، م، چ دوازدهمقواعد فقه (،1406سید مصطفی ) ،یزدی)محقق داماد (

 .ایران-تهران ،(. قواعد فقهق 1406سید مصطفی) یزدی)محقق داماد (،
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