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چکیده
قاچاق كاال كه از مســائل نوپيدا است، به معنی »نقض تشــريفات قانونی ورود و خروج كاال و ارز 
است«. ازجمله قواعد پذيرفته شــده نزد فقها، »قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص« است. مجموعه 
احكام شــرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفســده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش »عام و 
خاص« تقسيم می شــود و آنچه در اولويت شرع قرار دارد، تقدم مصلحت عام بر خاص است. تقدم 
جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی،1 نهی از سپردن اموال به سفيهان،2 
به اجرا گذاشــتن حكم قصاص،3 و همچنين نهی از تلقی ركبان و احتكار، از نمونه های آشكار تقدم 
مصلحت عام بر خاص، در نصوص دينی، است. رعايت مصالح از حيث قوت و ضعف دارای سه مرتبه 
ضروريات، حاجيات و تحســينيات است. با تطبيق اين قاعده بر قاچاق كاال و ارز بايد گفت: هرچند 
قاچاق كاال منافعی برای افراد خاص در پی دارد، ولی پيامدهای شــومی همچون رشد بيكاری، فقر، 
تضعيف توليد داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمی توان مصالح عام را قربانی مصالح خاص 
كرد. شايد قاچاق كاال توجيهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد، ولی اين 
حاجت و رفاه ضروريات زندگی را تشــكيل نمی دهند. از طرف ديگر می توان با راهكارهايی چون 
تقسيم عادالنه ثروت، تقويت بخش توليد و اشتغال در مناطق محروم و مرزی اين حاجت را پوشش 

داد؛ بنابراين با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص، قاچاق توجيهی ندارد.
1. توبه، 24-19.

2. نساء، 5.
3. بقره، 79.

قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و 
تطبیق آن با موضوع قاچاق کاال و ارز

کلیدواژه ها: قاچاق، مصلحت عام و خاص، ضروریات، حاجیات، تحسینیات.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( دوفصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 47/ بهار و تابستان 1396

صص 40-25
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مقدمه
قاچاق كاال و ارز، از مسائل مهمی است كه نگرانی 
بســياری از دولت مردان همه كشورهاســت. اين 
موضوع، گذشته از اينكه در ستاد مبارزه با قاچاق 
كاال و ارز، زير نظر نهاد رياست جمهوری پيگيری 
می شــود، از موضوعات محل توجــه مقام معظم 
رهبری هم می باشــد. اگرچه از ســويی مسئوالن 
حكومتی به دنبال كنترل مرزهــا و پايان دادن به 
قاچاق كاال و ارز هستند، ولی از سوی ديگر اين كار 
راهی برای گذران زندگی برخی از مردم، خاصه در 
مناطق مرزی كشــور است. وقتی سخن از قاچاق 
كاال و ارز و مبارزه بــا آن پيش می آيد، بحث بر 
سر كاالهای ممنوع شرعی نيست؛ چه آنكه چنين 
كاالهايی در شــرع حرام است و وظيفه حكومت 
اســالمی اســت كه با تجارت آن به طور معامله و 
خريدوفروش عادی مبارزه كند؛ طبيعتًا قاچاق آن 
به طور قطع ممنوع و حرام است و مبارزه با آن از 
ضرورتهای اوليه است؛ همچنين مقصود از آن چند 
نفر كول بری كه برای رفع نياز خود دست به چنين 
كاری می زنند هم نيســت، چه آنكــه بنا بر قاعده 
»الضــرورات تُبيح المحظورات« كار آنان می تواند 
توجيهی داشته باشد؛ بلكه مقصود كاالهای حاللی 
است كه در شرع منعی بر خريدوفروش آنها مبنی 
بر حرام بودن دادوستد آنها نيست و مقصود مافيای 
قاچاق است كه اقتصاد كشــور و چرخه توليد را 

فلج می كنند.
بنابراين برای يافتن حكم جواز يا عدم جواز چنين 
قاچاقهايی، الزم است به اصول و قواعد كلی شرع 
مراجعه كنيم و با مطالعــه دقيق آثار و پيامدهای 
قاچــاق كاال و ارز و تطبيق آن بــا اين اصول و 
قواعد، راهی برای برون رفت از اين موضوع ارائه 

كنيم.
يكی از قواعد محل اتفاق فقها كه در دســتيابی به 
حكم قاچاق كاال و ارز مؤثر اســت، قاعده »تقدم 

الخاصه« اســت.  العامــة علی مصلحة  المصلحة 
بازخوانی مستندات و مفهوم مصطلحات اين قاعده 
و تطبيق آن بــر موضوع قاچاق كاال و ارز، باعث 
می شود، با توجه به پيامدهای قاچاق كاال از سويی 
و نيــاز برخی از مردم برای گذران زندگی و روی 
آوردن آنان به اين كار از سوی ديگر، راهی برای 
جواز يا عدم جواز اين كار ارائه داده شود. در اين 
نوشــته پس از بيان مفهوم اين قاعده، به تطبيق آن 
بر موضوع قاچاق كاال و ارز پرداخته می شــود و 
از اين رهگذر به حكم قاچاق كاال و ارز اشــاره 

خواهد شد.

تعریف مصلحت
1( تعریف مصلحت در لغت

»مصلحت«، از ريشــه »صلح« در اصل به معنای 
صالح و درســتی اســت كه ضد آن، فساد است.1 
مصلحــت، مصدر )جمع آن مصالــح( و به معنای 
صالح و نفع است، چنانكه »منفعت« در همين وزن 
به معنای نفع است. صالح در اصل عبارت است از 
اينكه »هر چيــزی بر حالت كمال و تمام آفرينش 
خود باشــد به طوری كه هــدف خلقتش را محقق 
ســازد«.2 بنابراين مصلحت در لغت عبارت است 
از: »هر منفعتی، اعم از منافع دنيوی يا اخروی، كه 
از طريق تحصيل آن به صورت مستقيم، يا به دست 

آوردن آن با دفع ضرر، حاصل شود«.3
2( تعریف مصلحت در اصطالح

مفهوم مصلحت در فقه و اصول، خاصه باب مقاصد 
شريعت، بيشــتر از حوزه های علمی ديگر كاربرد 
دارد، برای همين مفهوم مصلحت از ديدگاه فقها و 

اصوليون بررسی می شود.
غزالــی مصلحــت را چنين تعريف كرده اســت: 

1. جمهرة  اللغة، ذيل مدخل؛ معجم مقاييس اللغة، ذيل مدخل.
2. تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج 3، ص 8.

3. التروك النبوية، ج 1، ص 389؛ اصول الفقه الذی اليسع الفقيه جهله، 
ص 204.
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»مصلحت در اصــل به معنای جلــب منفعت و 
دفع ضرراســت ... و منظور ما از مصلحت، حفظ 
مقاصد شــرع از آفرينش است كه مشتمل بر پنج 
چيز است: حفظ دين، نفس، عقل، نسل و مال. هر 
چيزی كه اين اصول پنج گانه را حفظ كند مصلحت 
و هر آنچه آنها را از بين ببرد مضرت است كه دفع 

آن خود، مصلحت است«.4
زركشی نيز همين تعريف را از خوارزمی نقل كرده 
و چنين به نظر می رســد كه تعريف مصلحت نزد 

خوارزمی همان تعريف غزالی است.5
شــاطبی، از كســانی كه در حــوزه مقاصد اثر 
گران ســنگی برجای گذاشته اســت، مصلحت را 
چنين تعريف كرده اســت: »َوأَْعنِــی بِالَْمَصالِِح َما 
يْرِجُع إِلَی قِياِم َحياِة اْلِنَْساِن َوتََماِم َعيِشِه، َونَيلِِه َما 
ْهَوانِيُة َوالَْعْقلِيُة َعَلی اْلِْطاَلِق«؛6  تَْقتَِضيِه أَْوَصافُُه الشَّ
»مقصود ما از مصلحت چيزهايی است كه به طور 
مطلق به ادامه حيات انسان و بهره مندی كامل او از 
زندگی و دستيابی به مقتضای خصائص شهوانی و 

عقالنی برمی گردد«.
شــاطبی پس از تعريف مصلحت، از زاويه ديگر 
اين مســئله را تبيين كرده و بيان می كند: »مصالح 
و مفاســدی كه شــرع در پی جلب يكی و دفع 
ديگری است، همان مصالح و مفاسدی هستند كه 
زندگی دنيا بر آن اســتوار اســت نه آن مصالح و 
مفاسد معمولی كه انسانها به جهت تبعيت از هوای 

نفسشان در پی جلب يا دفع آن هستند«.7
بنابراين جلب مصلحت و دفع مضرتی معتبر است 
كه نخســت نفع صحيح دنيوی يــا اخروی در پی 
داشته باشد و مخالف احكام و مقاصد شرع نباشد؛ 
ســپس جلب آن مصالح و دفع آن مفاســد تحت 
تأثير هوای نفس واقع نشــود؛ چــه آنكه طبيعت 

4. المستصفی من علم االصول، ج 1، ص 174.

5. البحر المحيط فی اصول الفقه، ج 8، ص 83.
6. الموافقات، ج 2، ص 44.

7. همان، ج 2، ص 63.

فطری نفس چنين اســت كه از سويی به شهوات 
گرايش دارد و برای آن حدومرزی قائل نيست و 
از ســويی ديگر از مفسده بيزار است و برای دفع 
آن می كوشد؛ نفس، چه بسا، برای جلب مصلحتی 

پيامدهای فاسد آن را نبيند و به آن توجه نكند.
بر اين اســاس می توان چنين نتيجــه گرفت كه 
مصلحت در اصطالح شــرعی همان جلب منافع 
و دفع ضررهايی اســت كه شــارع آنها را برای 
بندگانــش در نظر گرفته اســت و اين خود برای 
تحقق و حفظ اصول پنج گانه ای است كه ضروريات 
خمس ناميده می شوند و عبارت هستند از: »حفظ 
دين، نفس، نســل، عقل و مال«؛ بنابراين تعريف 
مصلحت نزد عالمانی چون غزالی، شــاطبی و ... 
قدری متفاوت با مفهوم آن در عرف است؛ چرا كه 
مفهــوم مصلحت در عرف همان جلب مصلحت و 
دفع مضرت به طور مطلق است، درحالی كه فقها و 
اصوليون اين منافع و مفاسد را منحصر به مقصود 
شــرع دانســته و بر اين عقيده اند كه چه بسا مردم 
كاری را مصلحــت بداننــد درحالی كه در ديدگاه 
شرع مفسده به حســاب آيد و برعكس برخی از 
امور از ديدگاه مردم مفســده هســتند درحالی كه 
از نگاه شــارع عين مصلحت است؛ پس بايد بين 

مصلحت شرعی و عرفی تفاوت قائل شد.

انواع مصلحت
هرچند عالمان و دانشمندان حوزه فقه و اصول در 
باب مصلحت و مفهوم و انواع آن ســخنان زيادی 
مطرح كرده اند، ولی آنچــه در مقوله قاچاق كاال 
و ارز می تواند افقهای بيشــتری را روشن سازد، 
تقسيم مصلحت از ديدگاه شموليت )مصلحت عامه 
و خاصه( و مصلحت از زاويه قوت و ضعف است 
كــه می تواند در باب ترجيــح مصالح متعارض ـ 

خاصه در موضوع مقاله ـ ما را ياری كند.
1( مصلحت عام و خاص
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مصالح معتبری كه شــارع به دنبال آن اســت كه 
بندگان آنهــا را رعايت كنند، تــا امنيت فردی و 
اجتماعی حاصل گــردد، مصالح عمومی يا فردی 
)كلی و جزئی( اســت. قــدر متيّقن اهميت اين دو 
دسته از مصالح مانند هم نبوده و از لحاظ اولويت 

با هم يكسان نيستند.
ابن عاشور، از نظريه پردازان حوزه مقاصد شريعت، 
مصالح را به دو دســته كلی و جزئی تقسيم می كند 
و می گويد: »مصلحــت از حيث تعلق آن به امت، 
جماعت يا فرد، به دو دســته كلی و جزئی تقسيم 
می شــود و مقصود از كلی بودن مصلحت آن است 
كه بــه عموم مردم يا به گــروه بزرگی از مردم يا 
منطقه ای جغرافيايی بازگردد و مصلحت جزئی غير 
از اين دو است«. چنانكه مشاهده می شود مصالح 
عامــه در ديدگاه او دو نوع اســت: الف( آنچه به 
عموم مردم )همه مردم دنيــا( يا به مردم منطقه و 
كشــوری برگردد؛ ب( مصالحی كه بخش عمده ای 

از مردم يك كشور را دربرگيرد.8
عزالدين بن عبدالسالم نيز با بيان مثالهايی مصلحت 
عامه و خاصه را تشريح می كند؛ او مصالحی كه به 
فــرد يا افراد كمی ـ به نســبت كل مردم جامعه ـ 
بازمی گردد را مصالــح خاص می نامد و می گويد: 
ــْرِع بِالَْمَصالِِح الَْعامَّــِة أَْوفَُر َوأَكثَُر ِمْن  »اْعتِنَاَء الشَّ
ِة«؛9 »توجه و اهتمام شرع  اْعتِنَائِِه بِالَْمَصالِِح الَْخاصَّ

به مصالح عامه بيشتر از مصالح خاصه است«.
شــاطبی نيز با مثالهايی، مصالح عامه و خاصه را 
توضيح می دهد؛ از جمله اين مثالها، مســئله پناه 
گرفتن كفار پشــت سر چند اسير مسلمان است كه 
در فقه به »الترس« معروف اســت. در اين مسئله 
كفار با پناه گرفتن پشت ســر چند اسير مسلمان 
قصد حملــه به آنها و تصرف جامعه اســالمی را 
دارنــد؛ در چنين حالتی اگــر به هدف حفظ جان 

8. مقاصد الشريعة االسالمية، ج 2، ص 253.
9. قواعد األحكام، ج 2، صص 38، 89و180.

اسرای مســلمان )مصلحت خاص( از هدف قرار 
دادن كفار دســت بكشند دشــمن به مقصود خود 
رســيده و مصحلت عامه )جامعه اسالمی( به خطر 
می افتــد.10 فقها در اين زمينه هدف قرار دادن چند 
اســير برای جلوگيری از سقوط جامعه اسالمی را 
جايز دانســته و مصلحت عــام را بر خاص مقدم 

می دانند.11
با توجه به آنچه گذشت می توان با تعيين ضوابطی بين 
مصلحت عام و خاص تفاوت قائل شد و آنها را از 
هم تفكيك كرد. اين ضوابط عبارت اند از: الف( آنچه 
به همه مردم يا بيشــتر افراد جامعه برگردد مصالح 
عام هســتند ب( مقصود از بيشتر يا غالب جامعه، 
به ترتيب، مردم جهان، منطقه، كشور و... است. ج( 
مصالح خاص مصالحی هســتند كه به گروه، فرد يا 

افرادی از مردم نسبت به غالب آنها مربوط شود.
2( مصلحت از نظر شدت و ضعف

يكی ديگر از تقسيم بنديهای مصلحت كه اصوليون و 
فقها به آن پرداخته اند، انواع مصلحت از حيث قوت 
و ضعف اســت. مقصود از قوت و ضعف مصلحت 
آن است كه منافع و ضررها مراتبی دارند، توجه به 
آن مراتب و رعايت فقه اولويات و فقه موازنات در 
آن، موجب می شود در راستای تحقق هدف شارع، 
آن مصالح يا مفاسد را تحصيل يا دفع كرد. مصلحت 
در اين تقســيم بندی سه قسم اســت: ضروريات، 
بيشتر اصوليون و  حاجيات، تحسينيات.12 هرچند 
علما مقاصد اين تقســيم بندی را در كتب خود ذكر 
كرده اند، ولی برخی ديگر تقسيمات ديگری چون: 
ضروريات، مكمل ضروريــات، حاجيات، مكمل 
حاجيات و... آورده اند؛ همه آنچه گفته اند در همين 

10. الموافقات، ج 3، ص 57.
11. الدر المختار، ج 1، ص 330؛ حاشية الدسوقی علی الشرح الكبير، 
ج 2، ص 178؛ مغنــی المحتــاج، ج 6، ص 31؛ االنصاف فی معرفة 

الراجح من الخالف، ج 4، ص 129.
12. الفروق، ج 2، ص 130؛ الموافقات، ج 2، ص 62؛ مقاصد الشريعة 

االسالمية، ج 2، ص 88.
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تقسيم بندی نخست جای می گيرد.13
الف( ضروریات

مقصود از ضروريات اموری هستند كه اگر رعايت 
نشــوند زندگی ادامه پيدا نخواهــد كرد و حيات 
كاماًل مختل می گردد؛ افزون بر آن، سعادت دنيا و 
نجات در آخرت نيز محقق نخواهد شــد.14 برخی 
از اهــل لغت از ضروريات ـ بــا توجه به زندگی 
انسانها ـ تعريف ديگری به دست داده اند و گفته اند: 
»نيازهای اوليه انســان كه بدون آنها ادامه حيات 

برای او غيرممكن است«.15
با توجه بــه آنچه علمای اهل لغــت و اصول در 
تعريف ضروريات بيان كرده اند می توان چنين گفت 
كه ضروريات در زندگی فردی و اجتماعی اموری 
هستند كه اگر وجود نداشته باشد حيات و زندگی 
بقا پيدا نخواهد كرد بلكه فاســد و تباه می گردد و 

صالح دنيا و آخرت بر آن استوار است.16
ب( حاجیات

در كتــب لغت غالبــًا »حاجــت« در معنای نياز 
شديد به كار رفته است.17 اصوليون نيز در تعريف 
حاجيات، معنای لغــوی را اصل قرار داده اند و با 
توضيحی بيشتر گفته اند: »حاجيات اموری هستند 
كه برای گشــايش و توســعه در زندگی بدان نياز 
است؛ به طوری كه برای رفع ضيق و سختی زندگی 
ـ كه غالبًا به حرج و مشقت منتهی می شود ـ الزم 
می شــوند؛ چه اگر آنها نباشــند زندگی و حيات 
مطلوب شرع و خواسته انسان تحقق پيدا نخواهد 
كــرد«.18 بنابراين می توان حاجيــات را به اجمال 
چنين تعريف كرد: »آن دسته از اموری كه نيازهای 
13. الموافقــات، ج 2، ص 25؛ الحكام فی أصول األحكام، ج 4، ص 

.528
14. الموافقات، ج 1، ص 5.

15. المعجم الوسيط، ج 1، ص 528.
16. نظرية  المقاصد عند االمام الشاطبی، ج 1، ص 319.

17. معجم مقاييس اللغة، ذيل مدخل.
18. الموافقات، ج 2، ص 62؛ ارشاد الفحول، ج 2، ص 131؛ المهذب 

فی علم اصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1005.

عمومی زندگی را تأمين می كند و نبود آن موجب 
مشقت و حرج خواهد شد«.

هرچنــد ضروريات و حاجيات از حيث لغت و در 
تعريف بعضی از اصوليــون بيانگر معنای واحدی 
اســت، ولی در حقيقت با هم متفاوت اند و می توان 
تفاوت آنها را در چند نكته برشمرد: 1ـ ضروريات 
اموری هســتند كه با نبود آنهــا زندگی و حيات 
ممكن نيست )مانند غذا برای انسان( ولی حاجيات 
چيزهايی هســتند كه اگر نباشــند زندگی مختل 
نخواهد شــد ولی ادامه حيات با مشــقت و حرج 
همــراه خواهد بود. 2ـ مقاصــد ضروری چنانچه 
رعايت نشــوند زندگی همه مــردم مختل خواهد 
شد ولی حاجيات اگر به دست نيايد همه مردم در 
سختی و مشــقت قرار نمی گيرند بلكه اين سختی 
دامن گيِر برخی از مردم خواهد شد. 3ـ ضروريات، 
از حيث اعتبار و قوت، مقدم بر حاجيات هســتند. 

4ـ ضروريات اصل مصالح را تشكيل می دهند.19
جواز افطار روزه رمضان برای مســافر و مريض، 
قصــر نمازها برای شــخص مســافر )در بخش 
عبادات(، واليت اجبار بر دختر صغيره در ازدواج 
)در بخش خانواده(، جواز بيع سلم و عقد استصناع 
)در بخــش معامالت(، اعتبار قســامه )در بخش 
جنايات(، جواز كشــف عورت قدر حاجت برای 
پزشك جهت درمان )بخش عمومی( از نمونه های 

حاجيات است كه فقها و اصوليون ذكر كرده اند.
ج( تحسینیات )رفاهیات(

»حســن« در لغت به معنای خوب و زيباست كه 
نقطه مقابل آن، قبح و زشــتی اســت؛20 اما فقها و 
اصوليون آن را بــه تعابير مختلفی تعريف كرده اند؛ 
آنها با رعايت معنای لغوی، به توضيح و تعريف آن 

پرداخته اند.
19. الموافقــات، ج 1، ص 292؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، 

ج 3، ص 1005؛ »الضروريات و الحاجيات و التحسينيات«، ص 7.
20. الصحاح، ذيل مدخل؛ جمهرة  اللغــة، ذيل مدخل؛ معجم مقاييس 

اللغة، ذيل مدخل.
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شاطبی در تعريف تحسينيات می گويد: »التَّْحِسينَاُت، 
فََمْعنَاَهــا اأْلَْخُذ بَِمــا يلِيُق ِمْن َمَحاِســِن الَْعاَداِت، 
اِجَحاُت،  َّتِی تَْأنَُفَها الُْعُقوُل الرَّ َِّســاِت ال َوتََجنُُّب الُْمَدن
َويْجَمُع َذلِك قِْسُم َمكاِرِم اأْلَْخاَلِق«؛21 »تحسينيات 
عبارت اند از تحصيل اموری كه ســبب آراستگی 
انســان به محاســن عادات و دوری از نقايص و 
پليديهايی می شود كه عقل از آن بيزار است و اين 

خود در مكارم اخالق خالصه می شود«.
غزالــی در تعريف اين اصطالح می گويد: »رعايت 
بهترين راه و رســم در كارها و مجموعه اموری كه 
به بهتر شدن زندگی و زيبايی و جمال برمی گردد، 

شامل تحسينيات می شود«.22
ابن عاشــور نيز با همان مفهوم و به تعبيری ديگر 
می گويد: »تحســينيات مجموعه اموری است كه 
چنان به كمال، آســايش و راحتــی در زندگی و 
زيبايی و جمال بازمی گردد كه همه مردم خواهان 

آن باشند«.23
عبدالكريــم نملــه از علمای معاصــر می گويد: 
»تحسينيات اموری است كه زندگی بر آن متوقف 
نبوده و بدون آنها زندگی مختل نمی شود و به فساد 
و تباهی نمی كشــد، بلكه بدون آنها زندگی بدون 
مشقت و حرج ادامه پيدا خواهد كرد؛ بنابراين نقش 
تحســينيات از باب بهتر و آســان تر بودن زندگی 

است«.24
بنا بر آنچه گذشــت می توان تحسينيات را چنين 
تعريــف كرد: »مجموعه امور رفاهــی كه در بهتر 
شــدن زندگی نقش دارند و از كماالت به شــمار 
می آيند و با نبود آنها نه تنها زندگی مختل نخواهد 
شــد بلكه با مشقت و ســختی نيز همراه نخواهد 
بود«. تفاوت حاجيات و تحســينيات را می توان 
چنين برشمرد: 1ـ تحسينيات برای راحتی زندگی 

21. الموافقات، ج 2، ص 22.
22. المستصفی من علم االصول، ج 1، ص 175.

23. مقاصد الشريعة االسالمية، ج 2، ص 142.
24. المهذب فی علم اصول الفقه المقارن، ج 3، ص 1005.

هستند، ولی حاجيات برای رفع حرج و مشقت. 2ـ 
بدون تحســينيات اگرچه كماالت و لذات كم رنگ 
می شود اما زندگی طبيعی و حيوانی برقرار خواهد 
بود؛ ولی بدون حاجيات زندگی مشقت بار و سخت 
خواهد بود. 3ـ از نظر اعتبار و قوت، حاجيات بر 

تحسينيات مقدم هستند.

ضوابط مصلحت
هرچند كــه مجموعــه احكام و نصــوص دينی 
به گونه ای برای جلب مصلحت و دفع ضرر اســت 
و مقصود اصلی و تشــويق شرع بر رعايت آن دو 
اســت، ولی هر مصلحتی هدف شــارع نبوده و به 
قطع يقين هر مصلحتی موردتوجه و تشــويق شرع 
نيســت؛ بر همين اساس برخی از دانشمندان برای 
مصلحت ضوابطی را تعيين كرده اند كه در راستای 
تطبيــق قاعده مورد بحث بر موضوع »قاچاق كاال 
و ارز« راه گشای بسياری از مبهمات است. رمضان 
بوطی مجموعــه ضوابط مصلحــت پراكنده را از 
البه الی كتب فقهی و اصولی استقرا كرده است كه 

به قرار ذيل است:
1- مصلحت بايد در راســتای مقاصد شرع باشد. 
او با تعيين مقاصد شــرع در امور پنج گانه: حفظ 
دين، نفس، نســل، عقل و مال می گويد: هر آنچه 
بتواند اين اصول را حفظ كند مصلحت معتبر است 
و مراتب محافظت بر ايــن اصول را به ترتيب در 
ســه رتبه ضروريات، حاجيات و تحسينيات قرار 

می دهد.
2- مصلحت نبايد با نصــوص كتاب؛ نص قطعی 
كتاب يا ظاهر آن، متعارض باشد؛ او در تبيين اين 
ضابطه می گويد: هــرگاه مصلحتی با نص يا ظاهر 
قرآن تعارض داشته باشد آن مصلحت ملغا است و 

معتبر نخواهد بود.
3- مصلحت نبايد با سنت )صحيح( تعارض داشته 
باشــد؛ چنانچه مصلحتی با نصوص صحيح سنت 
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تعارض داشته باشد آن مصلحت معتبر نخواهد بود، 
چه آنكه مجموعه نصوص سنت، مبين قرآن است 
و پيامبــر)ص( نمونه هايی از احكام عموم قرآن را 

در نصوص سنت عملی ساخته اند.
4- مصلحت با قياس تعارض نداشته باشد. ازآنجا 
كه قياس، مراعات كردن مصلحتی در فرع اســت 
بنابراين از مصلحت مطلق قوی تر است، چه آنكه 
در قياس رعايت مصلحتی در فرع و وجود علتی 

در آن است كه شارعان علت را معتبر می دانند.
5- مصلحت نبايد موجــب ترك مصلحتی مهم تر 
شــود؛ زيرا در چنين حالتی بنا بر فقه، اولويات با 
تعارض دو مصلحت، آن يك كه مهم تر است مقدم 

بر ديگری خواهد بود.25
به نظر می رسد در ضوابط پنج گانه باالـ  جز ضابطه 
چهارمـ  ميان اصوليون اختالفی نباشد چه آنكه هر 
يك از اين ضوابط خود مستند به ادله ای است كه 
برای جلوگيری از اطاله كالم از ذكر آن خودداری 

می شود.

ادله تقدم مصلحت عام بر خاص
پــس از تعريف قاعده مصلحــت و بيان برخی از 
اقسام آن و ضوابط اعتبار مصلحت، اكنون به بيان 
ادله ترجيح و تقدم مصلحت عام بر مصلحت خاص 
می پردازيم. فقها و اصوليــون ادله زيادی را برای 
تقدم مصلحت عام بر خــاص ارائه كرده اند كه به 

برخی از آنها اشاره می شود.
1( ادله قرآنی

الف( تقدم جهاد در راه خدا بر آب دادن به حجاج 
و آبادانی مسجدالحرام

نويسنده صحيح مســلم آورده است:26 روزی در 
مسجد پيامبر)ص(، درباره افضليت و تقدم جهاد در 
راه خدا و آب دادن به حاجيان و بازسازی و تعمير 

25. ضوابط المصلحة فی الشريعة االسالمية، ص 119؛ البدعة الشرعية، ص 121.
26. صحيح مسلم، ح 1879.

مسجدالحرام، ميان صحابه اختالف صورت گرفت. 
موضوع را برای داوری نزد ايشــان بردند؛ خداوند 
اين آيه را نازل كرد: »َأَجَعْلُتْم ِسَقایَة الَْحاجِّ َوِعَماَرَة 
الَْمْسِجِد الَْحَراِم کَمْن آَمَن بِاهلِل َوالْیْوِم اْلِخِر َوَجاَهَد 
ِفی َســِبیِل اهلِل َل یْســَتُووَن ِعْنَد اهلِل َواهللُ َل یْهِدی 
الِِمیَن«؛27 »آيا ســيراب كردن حاجيان و  الَْقْوَم الظَّ
تعمير مســجدالحرام را مانند عمل آنكه ايمان به 
خــدا و روز جزاء دارد و در راه خدا جهاد می كند 
قرار داده ايد، نزد خدا مســاوی نيستند و خدا قوم 

ستمگران را هدايت نمی كند«.
خداوند در اين آيه جهاد در راه خدا )مصلحت عام( 
را بر آب دادن به حجاج و آبادانی مســجدالحرام 

)مصلحت خاص( مقدم داشته است.28
ب( نهی از دادن اموال به دست سفیهان

خداوند تبــارك و تعالی از دادن مال به دســت 
ســفيهان نهی می كند هرچند مال از آن خود آنان 
َفَهاَء َأْمَوالَکُم الَِّتی َجَعَل اهللُ  باشد:29 »َوَل ُتْؤُتوا السُّ
لَکْم ِقیاًما«؛30 »و ندهيد به نابخردان اموالتان را كه 
خداوند آن را قيام شما گردانيده است«. بر اساس 
هميــن آيه، فقها به اتفاق واليت مالی بر ســفيه را 

جايز دانسته اند.
وجه استدالل: دليل نهی از تصرف سفيهان بر مال 
آن است كه آنها صالحيت استفاده از مال را نداشته 
و چه بســا آن را حيف وميل كنند درحالی كه قوام 
جامعه بر آن استوار است؛ جالب آنكه در اين آيه 
خداونــد اموال را به كل جامعــه معطوف می دارد 
هرچند مالــك حقيقی آن خود ســفيه يا ولی او 
باشد؛31 بنابراين خداوند مصلحت عام )جلوگيری 

27. توبه، 19.
28. روح المعانی، ج 5، ص 26؛ الجامع ألحكام القرآن، ج 8، ص 92؛ 

التحرير و التنوير، ج 10، ص 143.
29. المبســوط، ج 24، ص 157؛ مغنــی المحتــاج، ج 3، ص 130؛ 

االنصاف فی معرفة الراجح من الخالف، ج 5، ص 318.
30. نساء، 5.

31. روح المعانــی، ج 2، ص 166؛ الجامع ألحكام القرآن، ج 5، ص 
27؛ تفسير القرآن الحكيم، ج 4، ص 309.
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از تباه شــدن اموال توسط سفيهان( را بر مصلحت 
خاص )مالكيت فردی سفيه بر مال( مقدم می داند.

ج( مقــدم بــودن جهاد بــر مصالح خانــواده و 
خویشاوندان

خداوند متعــال می فرمايد: »ُقــْل ِإْن کاَن آبَاُؤکْم 
َوَأْبَناُؤکــْم َوِإْخَوانُکــْم َوَأْزَواُجکْم َوَعِشــیَرُتکْم 
َوَأْمــَواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوِتَجاَرٌة َتْخَشــْوَن کَســاَدَها 
َوَمَســاکُن َتْرَضْونََها َأَحبَّ ِإلَیکْم ِمَن اهلِل َوَرُســولِِه 
َوِجَهاٍد ِفی َسِبیِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّی یْأِتی اهللُ بَِأْمِرِه َواهللُ 
َل یْهــِدی الَْقْوَم الَْفاِســِقیَن«؛32 »بگو: اگر پدران و 
پســران شما و برادران شما و زنانتان و فاميلتان و 
اموالی كه كســب كرده ايد و تجارتی كه از كسادی 
آن می ترسيد و مســاكنی كه آنها را می پسنديد )و 
به آنها دل بســته ايد( نزد شما از خدا و رسول او و 
جهاد در راه او محبوب تر اســت پس منتظر باشيد 
تا خدا امر خود را بياورد و خدا قوم فاســقان را 

هدايت نمی كند«.
وجه استدالل: خداوند در اين آيه جهاد در راه خدا 
را كه يك مصلحت عام است بر مصالح خانوادگی 
و خويشــاوندی مقدم مــی دارد؛ بنابراين چنانچه 
تعارضــی بين مصلحت عمومی و خاص پيش آيد 

مصلحت عام مقدم خواهد بود.33
د( اجرای قصاص مقدم بــر ازهاق روح یا تحمل 

درد توسط جانی
خداوند می فرمايد: »َولَکْم ِفــی الِْقَصاِص َحیاٌة یا 
لَْباِب لََعلَّکْم َتتَُّقوَن«؛34 »و برای شــما در  ُأولِی اْلَ
قصاص، زندگی اســت ای صاحبان عقول تا باشد 

كه پرهيزكار شويد«.
وجه استدالل: خداوند در اين آيه به اجرا گذاشتن 
قصاص را كه يك مصلحت عمومی اســت بر عفو 
قاتل و بقای حياتش كه يك مصلحت خاص است 

32. توبه، 24.
33. مفاتيــح الغيــب، ج 16، ص 18؛ »تعارض المصلحــة  العامة و 

الخاصة«، ص 82.
34. بقره، 179.

مقدم می دارد.
2( ادله سنت

الف( نهی از تلقی رکبان و فروش حاضر لباد
در حديثی آمده اســت كه پيامبر)ص( فرمود: »اَل 
كبَاَن، َواَل يبِْع َحاِضٌر لِبَاٍد«؛35 »به اســتقبال  تََلقَُّوا الرُّ
ســواره ها نرويد و شهرنشــين برای باديه نشــين 

نفروشد«.
تلقی ركبان آن اســت كه واســطه گران به استقبال 
باديه و صحرانشينان يا مراكز توليد رفته و جنس و 
توليدات آنها را پيش از آنكه به دست مصرف كننده 
برســد با قيمت نازل خريداری كــرده و آن را با 
قيمتی كه خــود تعيين كــرده و به تدريج به بازار 
عرضه می كنند، به دست مصرف كننده برسانند؛ و بيع 
حاضر لباد آن اســت كه مراكز توليد و روستاييان، 
اجناس و توليدات خود را نزد فروشندگان بگذارند 
تا با نوعی كنترل بازار آن را به مردم عرضه كرده و 

در پی آن سود بيشتری به دست آورند.36
وجه استدالل: پيامبر)ص( اين دو كار را كه به نوعی 
نظم و روال طبيعی بازار را بر هم می زند و اجناس با 
قيمت باال به دست مصرف كننده می رسد )مصلحت 
عمومی(، هرچند گروهی به سود بيشتری خواهند 
رسيد )مصلحت خاص(، نهی می كند. بر همين مبنا 
فقها حكم به تحريم اين دو معامله داده اند و برخی 
مذاهــب چون مالكيه و حنابلــه اين دو معامله را 

باطل می دانند.37
ب( نهی از احتکار

پيامبــر)ص( فرمود: »َمِن اْحتَكــَر فَُهَو َخاِطٌئ«؛38 
»احتكار كننده خالف كار است«.

وجه اســتدالل: پيامبر)ص( احتكار را به ســبب 

35. صحيح البخاری، ج 3، ص 72، ح 2  158؛ صحيح مســلم، ج 2، 
ص 1023، ح 1413.

36. ســبل السالم، ج 2، ص 27؛ نيل األوطار، ج 5، ص 158؛ توضيح 
األحكام من بلوغ المرام، ج 5، ص 15.

37. بدائــع الصنائع، ج 5، صص 129و232؛ مغنی المحتاج، ج 2، ص 
.388

38. صحيح مسلم، ج 3، ص 1227، ح 1605.
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اضرار به مردم و عدم دسترســی آنان به اجناس 
مورد نيازشــان با قيمت مناسب، نهی كرده است؛ 
از اين رو هرچند محتكر ســود بيشتری نصيبش 
خواهد شــد، چون مصلحت خاصه است مشروع 
نيست و مصلحت عامه بر مصلحت خاص محتكر 

مقدم خواهد بود.39
ج( نهی از ذخیره کردن گوشت قربانی در مکه

پيامبر)ص( در ســالی كه مردم به علت قحطی و 
خشكســالی به مواد غذايی نياز داشتند و فقرا و 
باديه نشينان هم وارد مدينه شده بودند، مسلمانان 
را از ذخيره كردن گوشت قربانی ـ جز برای مدت 
3 روز ـ منع كردند؛ سال بعد اين منع را برداشتند 
َّتِی َدفَّْت،  افَِّة ال ََّما نََهيتُكْم ِمْن أَْجِل الدَّ و فرمودند: »إِن
قُوا«؛40 »همانا شما را به خاطر  ِخُروا َوتََصدَّ فَكُلوا َوادَّ
فقرا ]و نيــازی[ كه پيش آمده بود نهی كردم، ولی 
حاال ]كه آن نياز نيســت[ بخوريد و ذخيره كنيد و 

صدقه بدهيد«.
وجه استدالل: پيامبر)ص( مصلحت عمومی )نياز 
فقرا( را بر مصلحت خاص )ذخيره گوشت قربانی( 

مقدم دانستند.
د( صلح حدیبیه

يكی از مفاد پيمان نامه صلح حديبيه كه پيامبر)ص( 
در ســال ششم هجری با قريش امضا كرد اين بود 
كه اگر مســلمانی از مكه فرار كند و به مدينه پناه 
بياورد، مسلمانان بايد او را به مكه برگردانند و به 
آنها تحويل دهند؛ ولی چنانچه مسلمانی از مدينه 
به مكه فرار كند اهل مكه مجبور به برگرداندن وی 
نزد مســلمانان نخواهند بود. اين بند از پيمان نامه 
بر مسلمانان بسيار گران آمد تا جايی كه تحملش 

برای آنان بسيار سخت بود.41
39. توضيح األحكام من بلوغ المرام، ج 4، ص 346؛ الفقه االســالمی 
و ادلتــه، ج 1، ص 38؛ ج 8، ص 386؛ المعامــالت المالية أصالة و 

معاصرة، ج 4، ص 411.
40. صحيح مسلم، ج 3، ص 1561، ح 1971.

41. الســيرة  النبوية، ابن هشام، ج 2، ص 308؛ الرحيق المختوم، ج 1، 
ص 308؛ السيرة  النبوية، ندوی، ص 377.

وجه استدالل: در اين پيمان نامه پيامبر)ص( چند 
امتياز فردی به كفار می دهد و مصلحت عمومی را 

بر خاص ترجيح می دهد.

تطبیق قاعده بر مثالهای فقهی
فقها و اصوليون بــرای تطبيق اين قاعده بر فروع 
فقهی و فتاوای صحابه مثالهای زيادی ذكر كرده اند 

كه به برخی از آنها اشاره می شود:
1( منع از تقسیم اراضی فتح شده میان مجاهدین

در زمان خليفه دوم شخص خليفه پس از مشورت 
با بزرگان صحابه اعالم كــرد كه زمينهايی كه در 
فتوحات تصرف می شــود ميان جنگجويان تقسيم 
نمی شــود بلكه به عنــوان منابع ملــی در اختيار 
بيت المال قــرار می گيرد و آنهــا را اجاره ای در 
اختيار كشــاورزان قرار می دهد. اين تصميم برای 
رعايت مصلحت عام بود و شخص خليفه مصلحت 

عام را بر مصلحت خاص مقدم دانست.42
2( ممانعت از قطع درختان حرم مکه جز درختان 

اذخر )تبن مکه یا کاه مکه یا گربه دشتی(
پيامبر)ص( زمانی كه در مورد جايگاه مكه و حرم 
صحبت می كردند، فرمودند كه كسی درختان آن را 
قطع نكند. عباس بن عبدالمطلب از ايشــان تقاضا 
كــرد درختان اذخر را اســتثنا كند چه آنكه برای 
پوشش خانه ها و قبرها به كار می رفت؛ پيامبر)ص( 

هم آن تقاضا را برای مصلحت عمومی پذيرفت.43
3( قصاص قطاع الطریــق )راه زنان( با وجود عفو 

اولیای دم
چنانچه قطاع الطريق افرادی را به قتل برســانند، 
اگر اوليای مقتولين آنهــا را از قصاص عفو كنند، 
حاكم می تواند برای رعايت مصلحت عمومی آنها 
را قصاص كند، چه آنكه مصلحت عموم )قصاص 
آنها( بــر مصلحت خاص )عدم قصاص و عفو در 

42. قواعد األحكام، ج 2، ص 184.
43. صحيــح البخــاری، ج 1، ص 33، ح 1349؛ قواعد األحكام، ج 

2، ص 184.
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مقابل ديه توسط وارثان( مقدم است.44
4( حرمت ربا

هرچنــد ربا منافعی برای رباخــوار به دنبال دارد 
)مصلحت خاص( ولی خداوند آن را برای مصلحت 
عامه )توازن مالی اجتماعی و جلوگيری از اضرار 

عمومی( مقدم داشته و آن را حرام كرده است.45
5( پناه گرفتن دشــمن پشت سر اسیران مسلمان 

)الترس(
اگر دشمنان اسرای مسلمانی را به عنوان سپر قرار 
دهند تا پشــت سر آنان به مســلمانان حمله كنند 
جايز اســت برای جلوگيــری از حمله )مصلحت 
عامه( ابتدا اسرا را مورد هدف قرار دهند )مصلحت 

خاص(.
6( قصاص و حدود

مقصود نهايی از اجرای حدود و قصاص ـ اگرچه 
تنبيه جانی هم در آن گنجانده شــده استـ  امنيت 
اجتماعی و جلوگيری از هرج ومرج و فســاد در 
جامعه اســت. اين خود نمونه بارز تقدم مصلحت 

عام بر مصلحت خاص است.46

تطبیق قاعده مصلحت بر مسئله قاچاق کاال و ارز
پس از توضيــح قاعده و تبييــن مصلحت عام و 
خاص، بايد قاچاق كاال و ارز را بر آن عرضه كرد 
تا مشخص شود با توجه به اين قاعده، قاچاق كاال 
و ارز چگونه اســت؛ الزمه اين مطلب آن است كه 
پس از تعريف قاچاق كاال، منافع و پيامدهای آن، 

به تطبيق قاعده با آن پرداخته شود.
قاچــاق واژه ای تركی و به معنای »برده، ربوده47و 
گريزان« است؛ كااليی كه معامله آن ممنوع باشد. 
ازآنجا كه قاچاق از مفاهيم دنيای مدرن اســت، از 

44. موسوعة  القواعد الفقهية، ج 7، ص 409.
45. علم المقاصد الشــريعة، ج 1، ص 28؛ الفقه االسالمی و ادلته، ج 

6، ص 4583.
46. شرح المعتمد فی اصول الفقه، ج 1، ص 32.

47. لغت نامه دهخدا، ذيل مدخل »قاچاق«؛ قاچاق و تخلفات گمركی، 
ص 25.

لحاظ مفهوم شرعی به طور خاص، در منابع شرعی 
به چشــم نمی خورد و نمی توان بــرای آن تعريف 
مستقلی در منابع فقهی قديم يافت. ليكن اين مفهوم 
در اصطالحات حقوقی و در قانون مبارزه با قاچاق 

كاال تعريف شده است.
در بند الف مــاده )1( قانون مبارزه با قاچاق كاال 
و ارز آمده اســت: »هر فعل يا ترك فعلی است كه 
موجب نقض تشــريفات قانونی مربوط به ورود و 
خروج كاال و ارز می گردد و بر اســاس اين قانون 
و يا ســاير قوانين، قاچاق محســوب و برای آن 
مجازات تعيين شده باشد، در مبادی ورودی يا هر 
نقطه از كشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی 

كشف گردد«.
در اصطالح اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق 
چنين تعريف شده است: »قاچاق عبارت است از 
واردكردن يا صادركــردن كاال برخالف قوانين و 
مقــررات جاريه و يا اقدامی كه در قانون در حكم 

قاچاق محسوب شده است«.48
برخــی از حقوق دانان در جمع بندی تعريق قاچاق 
كاال گفته اند: »واردكــردن يا خارج كردن متقلبانه 
كاالی موضــوع حق يا حقوق دولــت يا كاالی 
ممنوعه يا انحصاری يا اظهار، واگذاری، حمل ونقل، 
نگهداری، عرضه و فروش، ســاخت، توليد، تغيير 
مــورد مصرف، دخل و تصرف، اقدام، صيد، مخفی 
كردن، واسطگی، تردد، تأسيس، استرداد يا هرگونه 
تقلب گمركی ناقِض قانون خاِص محدودكننده آن؛ 

قاچاق و يا در حكم آن محسوب می شود«.49
به نظر می رسد بتوان در يك عبارت كوتاه جامع و 
مانع، قاچاق را چنين تعريف كرد: »نقض تشريفات 

قانونی مربوط به ورود و خروج كاال و ارز«.
بــا توجه به قاچاقهايی كه صــورت می گيرد بايد 

كاالهای قاچاق را به دو دسته تقسيم كرد:

48. مجموعه نظرهای مشــورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در 
زمينه مسائل كيفری، ص 218.

49. جرم قاچاق يا آنومی اقتصادی، ص 42.
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1- كاالهای حرام و غيرمشــروع: اين نوع قاچاق 
شــامل كاالهايی می شود كه خريدوفروش آنها در 
شرع ممنوع است و شرع برای تبعات و آثار منفی 
آنها در جامعه، معامله آنها را ممنوع و حرام كرده 
است و به تبع آن قانون نيز تجارت و تبادل آنها را 
ممنوع كرده است؛ بنابراين از حقوق اوليه بلكه از 
وظايف حكومت اسالمی است كه با آن مبارزه كند 
و مانع آن شــود. مشروبات الكلی و مواد مخدر از 

اين نوع كاالها هستند.
2- كاالهای حالل و مشــروع: دسته ای ديگر از 
كاالها به گونه ای اســت كه شرع در حالت عادی 
تجارت و دادوســتد آنها را جايز و مباح دانســته 
است. بيشــتر معامالتی كه مردم در حالت عادی 
انجام می دهند مصاديقی از اين نوع كاالهاست از 

جمله: فروش ظروف، لباس و ... .
آنچه در اين مقاله محل بحث اســت حكم قاچاق 
اين نوع كاال و تطبيق قاعده مصلحت بر آن اســت 
و در مــورد نوع اول اختالفــی در عدم جواز آن 
در حالت طبيعی نيســت تا چه رسد به قاچاق آن، 
بنابراين بحــث در اين مورد خارج از قلمرو مقاله 

است.
بررســی ضررها و پيامدهای قاچــاق كاال و ارز، 
منافــع و پيامدهای قاچاق كاالهايی كه معامله آن 
جايز و مباح اســت و چگونگی رســيدن به نقطه 
مطلــوب در زمينه قاچاق، با توجه به فقه اولويات 
و تقدم و تأخر مصالح عام و خاص، از مســائلی 
هســتند كه در بحث تطبيق قاعده »تقدم المصلحة 
العامة علی مصلحة الخاصة« بر قاچاق كاال و ارز 
می توانند گره گشا باشــند. بر اين اساس برخی از 
ضررهــا و پيامدهای قاچاق كاال و ارز را می توان 

چنين برشمرد:
ـ شــكل گيری باندهای اقتصادی بزرگ و اقتصاد 

زيرزمينی
ـ كاهش ســطح توليدات داخلی و كســاد بازار و 

ورشكستگی صنايع داخلی
ـ خروج ارز از كشور و به هدر رفتن منابع ارزی

ـ افزايش فاصله طبقاتی
ـ باال رفتن رشد بيكاری و كاهش اشتغال

ـ ايجاد شغلهای كاذب و زودگذر
ـ اختالل در بازار و چند نرخی شدن كاالها

ـ كاهش درآمدهای دولت و كسر بودجه حاصل از 
عدم پرداخت عوارض و تعرفه های گمركی

ـ رواج قانون گريزی و پرداخت رشوه و ... .50
با بررســی پيامدها و ضررهايی كه قاچاق كاال بر 
پيكره جامعه و اقتصــاد آن وارد می كند، واضح و 
روشن اســت كه اگرچه از رهگذر قاچاق منافعی 
عايد برخی از افراد جامعه می گردد ولی در نهايت 
با مصلحت عام در تعارض اســت؛ باال رفتن رشد 
بيكاری، فقر، تضعيف اقتصاد ملی و ... ضررهايی 
هســتند كه در برابر سود و منافع حاصل از آن، كه 
تنها برای برخی از افراد و باندهای قاچاق اســت، 
بسيار فراگيرتر و سنگين تر است؛ بنابراين بر كسی 
پوشيده نيست كه مصلحت عام ايجاب می كند برای 
جلوگيــری از قاچاق كاال و ارز، راه كارهايی ارائه 
شود و برای جبران ضررهای خاص ناشی از منع 

آن بسترهايی فراهم گردد.
پس با يك مقايســه ســاده و دور از تعصب ميان 
منفعتها و ضررهــای قاچاق كاال و ارز می توان به 
اين نتيجه رسيد كه منافع آن نسبت به ضررهايش 
بسيار اندك اســت و پيامدهايی كه متوجه عموم 
مردم می شــود به مراتب بيشــتر از منافع آن برای 
گروهی خاص اســت. اگر بخواهيم از باب موازنه 
مصالح يا فقه اولويات نيز اين مسئله را نقد و بررسی 
كنيم به اين نتيجه می رســيم كه منع آن بر جوازش 
مقدم است. در اين زمينه بيان چند قاعده كه مكمل 
قاعده مصلحت عام است الزم و ضروری است و 

50. »قاچاق كاال و اثرات آن بر اقتصاد«، ص 98؛ احكام قاچاق كاال 
 http://aftabir. و بررسی خريد و فروش كاالی قاچاق، ص 182؛

com
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می تواند تقدم مصلحت عام بودن منع قاچاق كاال 
و ارز را روشن سازد:

1- قاعده »الضرر يــزال« يا قاعده »الضرر يزال 
بقدر االمكان«:51 اين قاعده كه اصلی پذيرفته شده 
نزد همه فقهای مذاهب اســت گويای آن است كه 
حتی المقدور بايد جلوی ضرر گرفته شــود؛ قطعًا 

ضررهای قاچاق كاال بر كسی پوشيده نيست.
2- قاعده »الضرر األشد يزال بالضرر األخف«:52 
ضررهــا و پيامدهای قاچــاق كاال از ضررهايی 
اســت كه متوجه تعدادی خاص از مردم خواهد 
شد. بنابراين مقتضای عمل به اين قاعده آن است 
كه مصلحت عمومی بر مصالح خاص مقدم شود.

3- قاعده »اذا تعارَضت مفسدتان روعی اعظمهما 
ضــرراً بارتكاب اخفهما« يا قاعده »تحتمل اخف 
المفســدتين لدفِع اعظمهما«:53 اين قاعده گويای 
آن اســت كه مجموعه احكام شريعت برای جلب 
مصلحت و دفع مفســده از زندگی انســانها نازل 
شده اند.54 در يك مقايســه بين مصالح و مفاسد 
قاچــاق كاال مشــخص می شــود ضررهای آن 
به مراتب بيشــتر از منافعش است؛ از سوی ديگر 
چنانچه بين ضررهای منــع و جواز قاچاق كاال 
مقايسه ای صورت بگيرد مشخص می شود مفاسد 
جواز آن بيش از ضررهای منع آن است، بنابراين 
مصلحت ايجاب می كند كه قاچاق كاال مفاسد كلی 

در پی دارد و بايد آن مفاسد دفع شود.
4- قاعده »يتحمل الضــرر الخاص لدفع الضرر 
العام«:55 مفهوم قاعده چنين است كه هرچند دفع 
ضرر از خواسته های شرع است، ولی اين مهم گاه 
ممكن نيست؛ بدين صورت كه ضررها به گونه ای 

51. األشــباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعية، ج 1، ص 83؛ 
شرح القواعد الفقهية، ج 1، ص 207.

52. شرح القواعد الفقهية، ج 1، ص 199.
53. القواعد الفقهية و تطبيقاتها فی المذاهب األربعة، ج 1، ص 226.

54. الموافقات، ج 3، ص 538.
55. األشباه و النظائر علی مذهب أبی حنيفة النعمان، ج 1، ص 74.

هستند كه نمی توان آنها را به طور كلی از بين برد 
و ناگزير اين ضرر متوجه افرادی خواهد شد. در 
چنين مواردی دفع ضررهــای عام كه بر مصالح 
عمومی تأثيرگزار است مقدم بر ضررهای خاص 
است؛ بر همين مبنا با تحمل ضرر خاص، ضرر عام 
دفع می شــود. در موضوع قاچاق كاال نيز هرچند 
منع آن ضررهايــی به دنبــال دارد، بااين وجود 
ضررهای خاص تحمل می شود تا ضررهای عام 

)مصالح عمومی( برطرف گردد.
5- قاعــده »َدرء المفاســد اولــی مــن جلب 
المصالح«:56 هرچند خواسته شرع جلب مصلحت 
و دفع مفسده است، ولی چنانچه در مواردی بين 
جلب مصلحت و دفع مفسده تعارض ايجاد شود، 
دفع مفسده مقدم بر جلب مصلحت است. قاچاق 
كاال نيز هرچند مصالحی برای افرادی در پی دارد 
ولی برای ضررهای عامی كــه گريبان جامعه را 
می گيرد، بايد از خيــر آن مصالح صرف نظر كرد 
و دفع مفاســد و پيامدهای ناگوار آن را بر جلب 

منفعتهای آن مقدم شمرد.

تطبیق قاچاق کاال بــا ضروریات، حاجیات و 
تحسینیات

شــايد يكی از توجيهات قاچاق كاال نزد برخی 
از مــردم جامعه ـ خاصه در مراكز و اســتانهای 
مرزی ـ آن باشد كه امروزه قاچاق كاال در برخی 
از مناطق، يكی از مهم تريــن منابع مالی مردم به 
شــمار می آيد و حيات اقتصادی و وضع معيشتی 
مردم بدان وابسته اســت. برای تبيين اين مسئله 
و بررســی و تحليل اين توجيه بهتر است قاچاق 
كاال بر اساس تقسيم بندی مصلحت بر مبنای قوت 
و ضعــف )ضروريات، حاجيات و تحســينيات( 
بررســی شود و به اين پرسش پاسخ داده شود كه 

56. األشــباه و النظائر، ج 1، ص 105؛ الموافقات، ج 1، ص 382؛ 
ج 3، ص 538.
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قاچاق كاال و ارز در كدام دسته از سه قسم فوق 
قرار می گيرد؟

با بررســی وضع زندگی، معيشــتی و اقتصادی 
مردم ايران و با توجه به بررســی قاچاق كاال و 
افرادی كه در اين زمينه ذی نفع هســتند چنين به 
نظر می رسد كه قاچاق كاال از مصاديق ضروريات 
نيســت، چه آنكه بدون قاچــاق كاال زندگی در 
مناطق مرزنشــين نيز امكان پذير اســت و دايره 
ضروريات اموری هســتند كه بدون آنها زندگی 
و حيات ادامه پيدا نخواهــد كرد؛ اين خود بدان 
جهت اســت كه با نگاهی گذرا به قاچاق كاال در 
اين مناطق مشــخص می شــود از يك سو منافع 
حاصل در اين رهگذر به افراد خاصی برمی گردد 
و آنهايی كه در پی ضروريات زندگی خود هستند 
در اين گيرودار وسيله و قربانی سود كالن مافيای 
اقتصادی و قاچاق قرار می گيرند؛ از سوی ديگر 
چنانچه ضرورتی ايجاب كنــد می توان با فراهم 
كردن بسترهای اقتصادی و توليدی، زمينه حصول 
زندگی متناسب با مردم آن مناطق فراهم ساخت؛ 
بنابرايــن ضروريات در ايــران و خاصه مناطق 
مــرزی را می توان با توزيع ثــروت عادالنه و با 
كارآفرينی و اشــتغال زايی محقق ساخت تا وضع 
معيشــتی مردم اصالح و آنچه شايسته يك انسان 
اســت حاصل گردد؛ وانگهی در صورت صحت 
اين توجيه، نمی توان مفاسد بی حدوحصر عمومی 
قاچاق را ناديده گرفت و برای رفع مشــكلی، از 

يك بحران بزرگ تر استفاده كرد.
امــا در مورد تطبيق قاچاق كاال و ارز با مســئله 
حاجيات و تحســينيات نيز بايد گفته شود: شكی 
نيســت كه قاچاق كاال در برخی از مناطق نقش 
مهمی دارد و بدون آن زندگی برای برخی از مردم 
سخت و گاه طاقت فرسا است يا دست كم زندگی 
چندان راحت نخواهــد بود و اين خود در بخش 
حاجيات يا تحسينيات جای می گيرد، ولی آنچه 

محل تأمل است آنكه آيا اين حاجت جنبه عمومی 
دارد كه بتوان بنا بر قاعــده »الَْحاَجُة تَْنِزُل َمْنِزلََة 
ًة«، حكم به ضرورت  ُروَرِة َعامًَّة كانَْت أَْو َخاصَّ الضَّ
آن داد يا تنها بخشــی از مردم در سختی و حرج 
واقع می شــوند؟ چه آنكه اگر مصلحتی عمومی 
باشد شايد بتوان توجيهی پذيرفتنی برای آن پيدا 
كرد ولی چنانچه مصلحت خاص باشــد قاچاق 
كاال نمی تواند راهكار مناســب و توجيه معقولی 
داشته باشد. از محاسبه ای ساده و جمع آوری آمار 
و ارقام چنين برمی آيد كه اين حاجت نيز فراگير 
نيست و اگر چنين باشــد دولت مردان می توانند 
با ارائه راه كارها و فراهم ســاختن زيرســاختها، 
حاجت و نياز مردم را به گونه ای ديگر تأمين كنند 
تــا از اين طريق عالوه بر رفع اين حاجت در آن 
مناطق، مصالح عمومی نيز رعايت شــده و مانع 

پيامدهای سوء قاچاق گردد.
بنابرايــن می توان چنين نتيجه گرفت كه شــايد 
بتوان گفت قاچــاق كاال و ارز نيــاز و حاجت 
برخی از مردم را در مناطقی مهيا می ســازد ولی 
با يك برنامه ريــزی از طرف دولت و با توجه به 
رعايت مصالح عامه بر خاصه می توان اين نياز را 

به گونه ای ديگر محقق ساخت.
در پايان اين مبحث بيان اين نكته الزم می نمايد كه 
وقتی صحبت از قاچاق كاال و مبارزه با آن مطرح 
می شــود، مقصود تعدادی كول بر كه دست آويز و 
قربانی افراد و باندهــای مافيای اقتصادی بزرِگ 
قاچاق می گردند نيســت و چنانچــه مقام معظم 
رهبری در مناســبتهای مختلف رهنمون شده اند 
كــه »مراد مــن از قاچاق، فــالن كول بِر ضعيِف 
بلوچستانی نيست كه می رود آن طرف يك چيزی 
را برمی دارد روی كول خودش می آورد اين طرف؛ 
اينها كه چيزی نيســت، اينها اهميتی ندارد؛ با آنها 
مبارزه هم نشــود اشــكالی ندارد. من قاچاقهای 
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سازمان يافته بزرگ را می گويم«.57 بر اين اساس 
بيانات راهبردی معظم له، صريح و روشن، متوجه 
باندهای قاچاق است نه تعدادی معدود از كول بران 

كه برای امرار معاش قربانی ديگران می شوند.

نتیجه گیری
1. قاعــده »تقدم المصلحة العامــة علی مصلحة 
الخاصة« از قواعد پذيرفته شده نزد فقها و مبتنی 

بر نصوص قرآن و سنت و ادله ديگر است.
2. مجموعه احكام شــرعی، برای جلب مصلحت 
و دفع مفســده از زندگی هســتند و در تعارض 
مصلحت و مفســده، دفع مفســده مقدم بر جلب 
مصلحت است. قاچاق كاال نيز هرچند منافعی به 
دنبال دارد ولی با پيامدها و ضررهای بزرگ آن، 

دفع آن ضررها مقدم بر منافع اندك آن است.
3. مصالح عمومی بر مصالح خاص مقدم هســتند 
و اولويت دارنــد؛ در قاچاق كاال مصالح عمومی 
ايجــاب می كند كــه حكم بر منع آن داده شــود 

هرچند منافع خاصی نيز به دنبال داشته باشد.

57. http://www.leader.ir; http://farsi.khamenei.ir

4. قاچاق كاال و ارز، ضروريات زندگی مردم را 
تشكيل نمی دهد، شايد در برخی از مناطق حاجت 
و رفاه مردم را تأمين كنــد، بنابراين نمی توان با 

توجيه ضرورت بودنش به اين كار روی آورد.
5. در صورت وابســته بودن نياز و رفاه مردم به 
قاچاق، بــا توجه به پيامدهــا و ضررهای آن ـ 
در مقابــل منافع اندكش ـ مصالح عمومی ايجاب 
می كنــد كه مردم اين كار را انجام ندهند و مصالح 
عام بر مصالح خاص مقدم، و دفع مفسده قاچاق 

بر جلب مصلحت آن اوالتر است.
6. يكی از اسباب و عوامل قاچاقچيان، تأمين نياز 
و رفاه آنان اســت، با برنامه ريزی و اشتغال زايی 
می توان ايــن امر را محقق ســاخت كه خود به 

تعطيل شدن قاچاق منتهی می شود.
7. در مبــارزه با قاچاق، مــراد بخش كوچكی 
همچون كول بران نيســتند، بلكه مقصود باندهای 
بزرگی هســتند كه می توان بــا علت يابی آنها را 

كنترل و خنثی ساخت.
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- قرآن كريم.
- آلوسی، محمود بن عبداهلل، روح المعانی فی تفسير 
القرآن العظيم و الســبع المثانی، بيــروت، دارالكتب 

العلمية، 1415ق.
- آمدی، علی بن محمد، الحكام فی أصول األحكام، 

بيروت، المكتب السالمی، بی تا.
- ابراهيم، مصطفی، و ديگران، المعجم الوسيط، بی جا، 

دارالدعوة، بی تا.
- ابن دريد، محمد بن حســن، جمهرة  اللغة، بيروت، 

دارالعلم للماليين، 1987م.
- ابن عاشور، محمدطاهر بن محمد، التحرير و التنوير، 

تونس، الدار التونسية، 1984م.
- همو، مقاصد الشــريعة  االســالمية، دوحه، وزارة 

األوقاف و الشؤون السالمية، 1425ق.
- ابن فــارس، احمد، معجم مقاييــس اللغة، بيروت، 

دارالفكر، 1979م.
- ابن نجيــم مصری، زين الدين بن ابراهيم، األشــباه 
و النظائر علــی مذهب أبی حنيفة النعمــان، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1419ق.
- ابن هشــام، عبدالملك، السيرة  النبوية، مصر، مطبعة 

مصطفی البابی الحلبی و أوالده، 1375ق.
- اتربی، محمد، التروك النبوية تأصياًل و تطبيقًا، قطر، 

وزارة  األوقاف و الشؤون السالمية، 1433ق.
- احمدی، عبداهلل، جــرم قاچاق يا آنومی اقتصادی، 

تهران، ميزان، 1385ش.
- بخاری، محمد بن اســماعيل، صحيــح البخاری، 

بيروت، دارطوق النجاة، 1422ق.
- بســام، عبداهلل، توضيح األحكام مــن بلوغ المرام، 

مكه، مكتبة األسدی، 1423ق.
- بوطی، محمد ســعيد رمضان، ضوابط المصلحة فی 

الشريعة  االسالمية، دمشق، مؤسسة الرسالة، بی تا.
- بيابانی، غالمحســين، »قاچــاق كاال و اثرات آن 
بــر اقتصاد«، مجله كارآگاه، شــماره 11، تابســتان 

1389ش.
- جوان، محمدتقی، قاچاق و تخلفات گمركی، تهران، 

شهريور، 1351ش.
- جوهری، اســماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و 

صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للماليين، 1407ق.
- حبش، محمد، شرح المعتمد فی اصول الفقه، بی جا، 

بی نا، بی تا.
- حصكفی، محمد بن علی، الدر المختار شرح تنوير 
 األبصار و جامع البحار، بيــروت، دارالكتب العلمية، 

1423ق.
- خادمی، نورالدين، علم المقاصد الشريعة، عربستان، 

مكتبة العبيكان، 1421ق.
- دبيان، دبيــان بن محمد، المعامالت المالية أصالة و 
معاصرة، رياض، مكتبة الملك فهد الوطنية، 1432ق.

- دســوقی، محمد بن احمد، حاشــية  الدسوقی علی 
الشرح الكبير، بيروت، دارالفكر، بی تا.

- دليرفرهنگ، مهدی، احكام قاچاق كاال و بررســی 
خريــد و فــروش كاالی قاچاق، قم، قلــم جوان، 

1393ش.
- دهخدا، علی اكبر، لغت نامه دهخدا، تهران، دانشگاه 

تهران، 1377ش.
- رشــيدرضا، محمد، تفســير القرآن الحكيم، مصر، 

الهيئة المصرية العامة للكتاب، بی تا.
- ريسونی، احمد، نظرية  المقاصد عند االمام الشاطبی، 

بی جا، الدار العالمية للكتاب السالمی، 1412ق.
- زحيلی، محمــد، القواعد الفقهيــة و تطبيقاتها فی 

المذاهب األربعة، دمشق، دارالفكر، 1427ق.
- زحيلی، وهبه، الفقه االســالمی و ادلته، دمشــق، 

دارالفكر، بی تا.
- زرقاء، احمد، شرح القواعد الفقهية، دمشق، دارالقلم، 

1409ق.
- زركشی، محمد بن عبداهلل، البحر المحيط فی اصول 

الفقه، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414ق.

  کتابنامه
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- همو، تشــنيف المســامع بجمع الجوامع لتاج الدين 
السبكی، مكتبة قرطبة للبحث العلمی و إحياء التراث، 

1418ق.
- ســبكی، عبدالوهاب بن علی، األشــباه و النظائر، 

بيروت، دارالكتب العلمية، 1411ق.
- سرخســی، محمد بن احمد، المبســوط، بيروت، 

دارالمعرفة، 1414ق.
- ســلمی، عبدالعزيز بن عبدالسالم، قواعد األحكام 
فی مصالح األنام، قاهره، مكتبــة الكليات األزهرية، 

1414ق.
- ســلمی، عياض بن نامی، أصول الفقه الذی اليسع 

الفقيه جهله، رياض، دارالتدمرية، 1426ق.
- ســيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر، األشباه و النظائر 
فی قواعد و فروع فقه الشــافعية، بيروت، دارالكتب 

العلمية، 1411ق.
- شاطبی، ابراهيم بن موســی، الموافقات فی اصول 

الشريعة، بی جا، دارابن عفان، 1417ق.
- شربينی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة 
العلمية،  دارالكتــب  بيروت،  المنهــاج،  ألفاظ  معانی 

1415ق.
- شوكانی، محمد بن علی، ارشاد الفحول إلی تحقيق 
الحق من علم االصول، بيــروت، دارالكتاب العربی، 

1419ق.
- همو، نيل األوطار، مصر، دارالحديث، 1413ق.

- صنعانی، محمد بن اســماعيل، سبل السالم، بی جا، 
دارالحديث، بی تا.

- عبدالعاطی، محمدعلی، »الضروريات و الحاجيات 
و التحسينيات«، أبحاث و وقائع المؤتمر العام الثانی و 

العشرين، بی جا، بی نا، بی تا.
- عبدالكريم، خالد حمدی؛ و ياســر محمد طرشانی، 
»تعارض المصلحة  العامــة و الخاصة«، مجلة جامعة 

المدينة العالمية المحكمة، شماره 13، 2015م.
- غزالــی، محمد بــن محمد، المســتصفی من علم 

االصول، بيروت، دارالكتب العلمية، 1413ق.

- غزی، محمد صدقی، موســوعة  القواعــد الفقهية، 
بيروت، مؤسسة  الرسالة، 1424ق.

- فخررازی، محمد بــن عمر، مفاتيح الغيب، بيروت، 
دارإحياء التراث العربی، 1420ق.

- قرافی، احمــد بن ادريس، الفــروق، بی جا، عالم 
الكتب، بی تا.

- قرطبی، محمد بن احمــد، الجامع ألحكام القرآن، 
قاهره، دارالكتب المصرية، 1384ق.

- كاسانی، ابوبكر بن مسعود، بدائع الصنائع فی ترتيب 
الشرائع، بيروت، دارالكتب العلمية، 1406ق.

- مباركفــوری، صفــی الرحمن، الرحيــق المختوم، 
بيروت، دارالهالل، بی تا.

- محســنی، مرتضی؛ و مرتضی كالنتريان، مجموعه 
نظرهای مشــورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری 
در زمينه مســائل كيفری، تهــران، جاودانه؛ جنگل، 

1389ش.
- مرداوی، علی بن ســليمان، االنصــاف فی معرفة 
الراجح من الخالف، بيروت، دارإحياء التراث العربی، 

بی تا.
- مسلم بن حجاج نيشابوری، صحيح مسلم، بيروت، 

دارإحياء  التراث العربی، بی تا.
- منياوی، محمود بن محمد، البدعة  الشــرعية، مصر، 

المكتبة الشاملة، 1432ق.
- ندوی، علی بن عبدالحی، الســيرة النبوية، دمشق، 

دارابن كثير، 1425ق.
- نملــة، عبدالكريم، المهذب فی علــم اصول الفقه 

المقارن، رياض، مكتبة الرشد، بی تا.
- http://aftabir.com
- http://farsi.khamenei.ir
- http://www.leader.ir
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