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کلیدواژهها :قاچاق ،مصلحت عام و خاص ،ضروریات ،حاجیات ،تحسینیات.

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

قاچاق کاال که از مســائل نوپیدا است ،به معنی «نقض تشــریفات قانونی ورود و خروج کاال و ارز
است» .ازجمله قواعد پذیرفته شــده نزد فقها« ،قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص» است .مجموعه
احکام شــرعی مبتنی بر جلب مصلحت و دفع مفســده از زندگی است؛ مصلحت به دو بخش «عام و
خاص» تقسیم میشــود و آنچه در اولویت شرع قرار دارد ،تقدم مصلحت عام بر خاص است .تقدم
2
جهاد بر آب دادن به حجاج و آبادنی مسجدالحرام و امور خانوادگی 1،نهی از سپردن اموال به سفیهان،
به اجرا گذاشــتن حکم قصاص 3،و همچنین نهی از تلقی رکبان و احتکار ،از نمونههای آشکار تقدم
مصلحت عام بر خاص ،در نصوص دینی ،است .رعایت مصالح از حیث قوت و ضعف دارای سه مرتبه
ضروریات ،حاجیات و تحســینیات است .با تطبیق این قاعده بر قاچاق کاال و ارز باید گفت :هرچند
قاچاق کاال منافعی برای افراد خاص در پی دارد ،ولی پیامدهای شــومی همچون رشد بیکاری ،فقر،
تضعیف تولید داخلی و اقتصاد ملی را هم در پی دارد و نمیتوان مصالح عام را قربانی مصالح خاص
کرد .شاید قاچاق کاال توجیهی مبنی بر رفع حاجت و رفاه برای برخی از مردم داشته باشد ،ولی این
حاجت و رفاه ضروریات زندگی را تشــکیل نمیدهند .از طرف دیگر میتوان با راهکارهایی چون
تقسیم عادالنه ثروت ،تقویت بخش تولید و اشتغال در مناطق محروم و مرزی این حاجت را پوشش
داد؛ بنابراین با توجه به تقدم مصلحت عام بر خاص ،قاچاق توجیهی ندارد.
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مقدمه
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قاچاق کاال و ارز ،از مسائل مهمی است که نگرانی
بســیاری از دولتمردان همه کشورهاســت .این
موضوع ،گذشته از اینکه در ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز ،زیر نظر نهاد ریاست جمهوری پیگیری
میشــود ،از موضوعات محل توجــه مقام معظم
رهبری هم میباشــد .اگرچه از ســویی مسئوالن
حکومتی به دنبال کنترل مرزهــا و پایان دادن به
قاچاق کاال و ارز هستند ،ولی از سوی دیگر این کار
راهی برای گذران زندگی برخی از مردم ،خاصه در
مناطق مرزی کشــور است .وقتی سخن از قاچاق
کاال و ارز و مبارزه بــا آن پیش میآید ،بحث بر
سر کاالهای ممنوع شرعی نیست؛ چه آنکه چنین
کاالهایی در شــرع حرام است و وظیفه حکومت
اســامی اســت که با تجارت آن بهطور معامله و
خریدوفروش عادی مبارزه کند؛ طبیعت ًا قاچاق آن
بهطور قطع ممنوع و حرام است و مبارزه با آن از
ضرورتهای اولیه است؛ همچنین مقصود از آن چند
نفر کولبری که برای رفع نیاز خود دست به چنین
کاری میزنند هم نیســت ،چه آنکــه بنا بر قاعده
«الضــرورات تُبیح المحظورات» کار آنان میتواند
توجیهی داشته باشد؛ بلکه مقصود کاالهای حاللی
است که در شرع منعی بر خریدوفروش آنها مبنی
بر حرام بودن دادوستد آنها نیست و مقصود مافیای
قاچاق است که اقتصاد کشــور و چرخه تولید را
فلج میکنند.
بنابراین برای یافتن حکم جواز یا عدم جواز چنین
قاچاقهایی ،الزم است به اصول و قواعد کلی شرع
مراجعه کنیم و با مطالعــه دقیق آثار و پیامدهای
قاچــاق کاال و ارز و تطبیق آن بــا این اصول و
قواعد ،راهی برای برونرفت از این موضوع ارائه
کنیم.
یکی از قواعد محل اتفاق فقها که در دســتیابی به
حکم قاچاق کاال و ارز مؤثر اســت ،قاعده «تقدم

المصلحة العامــة علی مصلحة الخاصه» اســت.
بازخوانی مستندات و مفهوم مصطلحات این قاعده
و تطبیق آن بــر موضوع قاچاق کاال و ارز ،باعث
میشود ،با توجه به پیامدهای قاچاق کاال از سویی
و نیــاز برخی از مردم برای گذران زندگی و روی
آوردن آنان به این کار از سوی دیگر ،راهی برای
جواز یا عدم جواز این کار ارائه داده شود .در این
نوشــته پس از بیان مفهوم این قاعده ،به تطبیق آن
بر موضوع قاچاق کاال و ارز پرداخته میشــود و
از این رهگذر به حکم قاچاق کاال و ارز اشــاره
خواهد شد.
تعریف مصلحت

 )1تعریف مصلحت در لغت

«مصلحت» ،از ریشــه «صلح» در اصل به معنای
1
صالح و درســتی اســت که ضد آن ،فساد است.
مصلحــت ،مصدر (جمع آن مصالــح) و به معنای
صالح و نفع است ،چنانکه «منفعت» در همین وزن
به معنای نفع است .صالح در اصل عبارت است از
اینکه «هر چیــزی بر حالت کمال و تمام آفرینش
خود باشــد بهطوری که هــدف خلقتش را محقق
ســازد» 2.بنابراین مصلحت در لغت عبارت است
از« :هر منفعتی ،اعم از منافع دنیوی یا اخروی ،که
از طریق تحصیل آن بهصورت مستقیم ،یا به دست
3
آوردن آن با دفع ضرر ،حاصل شود».
 )2تعریف مصلحت در اصطالح

مفهوم مصلحت در فقه و اصول ،خاصه باب مقاصد
شریعت ،بیشــتر از حوزههای علمی دیگر کاربرد
دارد ،برای همین مفهوم مصلحت از دیدگاه فقها و
اصولیون بررسی میشود.
غزالــی مصلحــت را چنین تعریف کرده اســت:
 .1جمهرة اللغة ،ذیل مدخل؛ معجم مقاییس اللغة ،ذیل مدخل.
 .2تشنیف المسامع بجمع الجوامع ،ج  ،3ص .8
 .3التروک النبویة ،ج  ،1ص 389؛ اصول الفقه الذی الیسع الفقیه جهله،
ص .204

 .4المستصفی من علم االصول ،ج  ،1ص .174
 .5البحر المحیط فی اصول الفقه ،ج  ،8ص .83
 .6الموافقات ،ج  ،2ص .44
 .7همان ،ج  ،2ص .63

انواع مصلحت

هرچند عالمان و دانشمندان حوزه فقه و اصول در
باب مصلحت و مفهوم و انواع آن ســخنان زیادی
مطرح کردهاند ،ولی آنچــه در مقوله قاچاق کاال
و ارز میتواند افقهای بیشــتری را روشن سازد،
تقسیم مصلحت از دیدگاه شمولیت (مصلحت عامه
و خاصه) و مصلحت از زاویه قوت و ضعف است
کــه میتواند در باب ترجیــح مصالح متعارض ـ
خاصه در موضوع مقاله ـ ما را یاری کند.
 )1مصلحت عام و خاص
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«مصلحت در اصــل به معنای جلــب منفعت و
دفع ضرراســت  ...و منظور ما از مصلحت ،حفظ
مقاصد شــرع از آفرینش است که مشتمل بر پنج
چیز است :حفظ دین ،نفس ،عقل ،نسل و مال .هر
چیزی که این اصول پنجگانه را حفظ کند مصلحت
و هر آنچه آنها را از بین ببرد مضرت است که دفع
4
آن خود ،مصلحت است».
زرکشی نیز همین تعریف را از خوارزمی نقل کرده
و چنین به نظر میرســد که تعریف مصلحت نزد
5
خوارزمی همان تعریف غزالی است.
شــاطبی ،از کســانی که در حــوزه مقاصد اثر
گرانســنگی برجای گذاشته اســت ،مصلحت را
«وأَ ْعنِــی بِال ْ َم َصال ِ ِح َما
چنین تعریف کرده اســتَ :
ان َوتَ َما ِم َع ِ
النْ َس ِ
یر ِج ُع إِلَی قِیا ِم َحیا ِة ْ ِ
یش ِهَ ،ونَیلِ ِه َما
ْ
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َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
قِ
الش ْه َوانی ُة َوال َع ْقلی ُة َعلی الِطل »؛
تَ ْقتَضیه أ ْو َصافُ ُه َّ
«مقصود ما از مصلحت چیزهایی است که بهطور
مطلق به ادامه حیات انسان و بهرهمندی کامل او از
زندگی و دستیابی به مقتضای خصائص شهوانی و
عقالنی برمیگردد».
شــاطبی پس از تعریف مصلحت ،از زاویه دیگر
این مســئله را تبیین کرده و بیان میکند« :مصالح
و مفاســدی که شــرع در پی جلب یکی و دفع
دیگری است ،همان مصالح و مفاسدی هستند که
زندگی دنیا بر آن اســتوار اســت نه آن مصالح و
مفاسد معمولی که انسانها به جهت تبعیت از هوای
7
نفسشان در پی جلب یا دفع آن هستند».
بنابراین جلب مصلحت و دفع مضرتی معتبر است
که نخســت نفع صحیح دنیوی یــا اخروی در پی
داشته باشد و مخالف احکام و مقاصد شرع نباشد؛
ســپس جلب آن مصالح و دفع آن مفاســد تحت
تأثیر هوای نفس واقع نشــود؛ چــه آنکه طبیعت

فطری نفس چنین اســت که از سویی به شهوات
گرایش دارد و برای آن حدومرزی قائل نیست و
از ســویی دیگر از مفسده بیزار است و برای دفع
آن میکوشد؛ نفس ،چهبسا ،برای جلب مصلحتی
پیامدهای فاسد آن را نبیند و به آن توجه نکند.
بر این اســاس میتوان چنین نتیجــه گرفت که
مصلحت در اصطالح شــرعی همان جلب منافع
و دفع ضررهایی اســت که شــارع آنها را برای
بندگانــش در نظر گرفته اســت و این خود برای
تحقق و حفظ اصول پنجگانهای است که ضروریات
خمس نامیده میشوند و عبارت هستند از« :حفظ
دین ،نفس ،نســل ،عقل و مال»؛ بنابراین تعریف
مصلحت نزد عالمانی چون غزالی ،شــاطبی و ...
قدری متفاوت با مفهوم آن در عرف است؛ چرا که
مفهــوم مصلحت در عرف همان جلب مصلحت و
دفع مضرت بهطور مطلق است ،درحالیکه فقها و
اصولیون این منافع و مفاسد را منحصر به مقصود
شــرع دانســته و بر این عقیدهاند که چهبسا مردم
کاری را مصلحــت بداننــد درحالیکه در دیدگاه
شرع مفسده بهحســاب آید و برعکس برخی از
امور از دیدگاه مردم مفســده هســتند درحالیکه
از نگاه شــارع عین مصلحت است؛ پس باید بین
مصلحت شرعی و عرفی تفاوت قائل شد.
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مصالح معتبری که شــارع به دنبال آن اســت که
بندگان آنهــا را رعایت کنند ،تــا امنیت فردی و
اجتماعی حاصل گــردد ،مصالح عمومی یا فردی
(کلی و جزئی) اســت .قــدر متی ّقن اهمیت این دو
دسته از مصالح مانند هم نبوده و از لحاظ اولویت
با هم یکسان نیستند.
ابنعاشور ،از نظریهپردازان حوزه مقاصد شریعت،
مصالح را به دو دســته کلی و جزئی تقسیم میکند
و میگوید« :مصلحــت از حیث تعلق آن به امت،
جماعت یا فرد ،به دو دســته کلی و جزئی تقسیم
میشــود و مقصود از کلی بودن مصلحت آن است
که بــه عموم مردم یا به گــروه بزرگی از مردم یا
منطقهای جغرافیایی بازگردد و مصلحت جزئی غیر
از این دو است» .چنانکه مشاهده میشود مصالح
عامــه در دیدگاه او دو نوع اســت :الف) آنچه به
عموم مردم (همه مردم دنیــا) یا به مردم منطقه و
کشــوری برگردد؛ ب) مصالحی که بخش عمدهای
8
از مردم یک کشور را دربرگیرد.
عزالدین بن عبدالسالم نیز با بیان مثالهایی مصلحت
عامه و خاصه را تشریح میکند؛ او مصالحی که به
فــرد یا افراد کمی ـ به نســبت کل مردم جامعه ـ
بازمیگردد را مصالــح خاص مینامد و میگوید:
ــر ِع بِال ْ َم َصال ِ ِح ال ْ َعا َّمــ ِة أَ ْوفَ ُر َوأَکثَ ُر ِم ْن
اء َّ
«ا ْعتِنَ َ
الش ْ
اص ِة»؛« 9توجه و اهتمام شرع
ا ْعتِنَائ ِ ِه بِال ْ َم َصال ِ ِح ال ْ َخ َّ
به مصالح عامه بیشتر از مصالح خاصه است».
شــاطبی نیز با مثالهایی ،مصالح عامه و خاصه را
توضیح میدهد؛ از جمله این مثالها ،مســئله پناه
گرفتن کفار پشــت سر چند اسیر مسلمان است که
در فقه به «الترس» معروف اســت .در این مسئله
کفار با پناه گرفتن پشت ســر چند اسیر مسلمان
قصد حملــه به آنها و تصرف جامعه اســامی را
دارنــد؛ در چنین حالتی اگــر به هدف حفظ جان
 .8مقاصد الشریعة االسالمیة ،ج  ،2ص .253
 .9قواعد األحکام ،ج  ،2صص 89 ،38و.180

اسرای مســلمان (مصلحت خاص) از هدف قرار
دادن کفار دســت بکشند دشــمن به مقصود خود
رســیده و مصحلت عامه (جامعه اسالمی) به خطر
میافتــد 10.فقها در این زمینه هدف قرار دادن چند
اســیر برای جلوگیری از سقوط جامعه اسالمی را
جایز دانســته و مصلحت عــام را بر خاص مقدم
11
میدانند.
با توجه به آنچه گذشت میتوان با تعیین ضوابطی بین
مصلحت عام و خاص تفاوت قائل شد و آنها را از
هم تفکیک کرد .این ضوابط عبارتاند از :الف) آنچه
به همه مردم یا بیشــتر افراد جامعه برگردد مصالح
عام هســتند ب) مقصود از بیشتر یا غالب جامعه،
به ترتیب ،مردم جهان ،منطقه ،کشور و ...است .ج)
مصالح خاص مصالحی هســتند که به گروه ،فرد یا
افرادی از مردم نسبت به غالب آنها مربوط شود.
 )2مصلحت از نظر شدت و ضعف

یکی دیگر از تقسیمبندیهای مصلحت که اصولیون و
فقها به آن پرداختهاند ،انواع مصلحت از حیث قوت
و ضعف اســت .مقصود از قوت و ضعف مصلحت
آن است که منافع و ضررها مراتبی دارند ،توجه به
آن مراتب و رعایت فقه اولویات و فقه موازنات در
آن ،موجب میشود در راستای تحقق هدف شارع،
آن مصالح یا مفاسد را تحصیل یا دفع کرد .مصلحت
در این تقســیمبندی سه قسم اســت :ضروریات،
حاجیات ،تحسینیات 12.هرچند بیشتر اصولیون و
علما مقاصد این تقســیمبندی را در کتب خود ذکر
کردهاند ،ولی برخی دیگر تقسیمات دیگری چون:
ضروریات ،مکمل ضروریــات ،حاجیات ،مکمل
حاجیات و ...آوردهاند؛ همه آنچه گفتهاند در همین
 .10الموافقات ،ج  ،3ص .57
 .11الدر المختار ،ج  ،1ص 330؛ حاشیة الدسوقی علی الشرح الکبیر،
ج  ،2ص 178؛ مغنــی المحتــاج ،ج  ،6ص 31؛ االنصاف فی معرفة
الراجح من الخالف ،ج  ،4ص .129
 .12الفروق ،ج  ،2ص 130؛ الموافقات ،ج  ،2ص 62؛ مقاصد الشریعة
االسالمیة ،ج  ،2ص .88

 .13الموافقــات ،ج  ،2ص 25؛ اإلحکام فی أصول األحکام ،ج  ،4ص
.528
 .14الموافقات ،ج  ،1ص .5
 .15المعجم الوسیط ،ج  ،1ص .528
 .16نظریة المقاصد عند االمام الشاطبی ،ج  ،1ص .319
 .17معجم مقاییس اللغة ،ذیل مدخل.
 .18الموافقات ،ج  ،2ص 62؛ ارشاد الفحول ،ج  ،2ص 131؛ المهذب
فی علم اصول الفقه المقارن ،ج  ،3ص .1005

 .19الموافقــات ،ج  ،1ص 292؛ المهذب فی علم اصول الفقه المقارن،
ج  ،3ص 1005؛ «الضروریات و الحاجیات و التحسینیات» ،ص .7
 .20الصحاح ،ذیل مدخل؛ جمهرةاللغــة ،ذیل مدخل؛ معجم مقاییس
اللغة ،ذیل مدخل.
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تقسیمبندی نخست جای میگیرد.
الف) ضروریات
مقصود از ضروریات اموری هستند که اگر رعایت
نشــوند زندگی ادامه پیدا نخواهــد کرد و حیات
کام ً
ال مختل میگردد؛ افزون بر آن ،سعادت دنیا و
نجات در آخرت نیز محقق نخواهد شــد 14.برخی
از اهــل لغت از ضروریات ـ بــا توجه به زندگی
انسانها ـ تعریف دیگری به دست دادهاند و گفتهاند:
«نیازهای اولیه انســان که بدون آنها ادامه حیات
15
برای او غیرممکن است».
با توجه بــه آنچه علمای اهل لغــت و اصول در
تعریف ضروریات بیان کردهاند میتوان چنین گفت
که ضروریات در زندگی فردی و اجتماعی اموری
هستند که اگر وجود نداشته باشد حیات و زندگی
بقا پیدا نخواهد کرد بلکه فاســد و تباه میگردد و
16
صالح دنیا و آخرت بر آن استوار است.
ب) حاجیات
در کتــب لغت غالبــ ًا «حاجــت» در معنای نیاز
شدید به کار رفته است 17.اصولیون نیز در تعریف
حاجیات ،معنای لغــوی را اصل قرار دادهاند و با
توضیحی بیشتر گفتهاند« :حاجیات اموری هستند
که برای گشــایش و توســعه در زندگی بدان نیاز
است؛ بهطوری که برای رفع ضیق و سختی زندگی
ـ که غالب ًا به حرج و مشقت منتهی میشود ـ الزم
میشــوند؛ چه اگر آنها نباشــند زندگی و حیات
مطلوب شرع و خواسته انسان تحقق پیدا نخواهد
کــرد» 18.بنابراین میتوان حاجیــات را بهاجمال
چنین تعریف کرد« :آن دسته از اموری که نیازهای
13

عمومی زندگی را تأمین میکند و نبود آن موجب
مشقت و حرج خواهد شد».
هرچنــد ضروریات و حاجیات از حیث لغت و در
تعریف بعضی از اصولیــون بیانگر معنای واحدی
اســت ،ولی در حقیقت با هم متفاوتاند و میتوان
تفاوت آنها را در چند نکته برشمرد1 :ـ ضروریات
اموری هســتند که با نبود آنهــا زندگی و حیات
ممکن نیست (مانند غذا برای انسان) ولی حاجیات
چیزهایی هســتند که اگر نباشــند زندگی مختل
نخواهد شــد ولی ادامه حیات با مشــقت و حرج
همــراه خواهد بود2 .ـ مقاصــد ضروری چنانچه
رعایت نشــوند زندگی همه مــردم مختل خواهد
شد ولی حاجیات اگر به دست نیاید همه مردم در
سختی و مشــقت قرار نمیگیرند بلکه این سختی
دامنگی ِر برخی از مردم خواهد شد3 .ـ ضروریات،
از حیث اعتبار و قوت ،مقدم بر حاجیات هســتند.
19
4ـ ضروریات اصل مصالح را تشکیل میدهند.
جواز افطار روزه رمضان برای مســافر و مریض،
قصــر نمازها برای شــخص مســافر (در بخش
عبادات) ،والیت اجبار بر دختر صغیره در ازدواج
(در بخش خانواده) ،جواز بیع سلم و عقد استصناع
(در بخــش معامالت) ،اعتبار قســامه (در بخش
جنایات) ،جواز کشــف عورت قدر حاجت برای
پزشک جهت درمان (بخش عمومی) از نمونههای
حاجیات است که فقها و اصولیون ذکر کردهاند.
ج) تحسینیات (رفاهیات)
«حســن» در لغت به معنای خوب و زیباست که
نقطه مقابل آن ،قبح و زشــتی اســت؛ 20اما فقها و
اصولیون آن را بــه تعابیر مختلفی تعریف کردهاند؛
آنها با رعایت معنای لغوی ،به توضیح و تعریف آن
پرداختهاند.
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ات،
شاطبی در تعریف تحسینیات میگوید« :التَّ ْح ِسینَ ُ
فَ َم ْعنَا َهــا ْ َ
یق ِم ْن َم َح ِ
اســنِ ال ْ َعا َد ِ
ات،
ال ْخ ُذ ب ِ َمــا یلِ ُ
َوتَ َجنُّ ُب ال ْ ُم َدن َِّس ِ
ــات الَّتِی تَ ْأن َ ُف َها ال ْ ُع ُق ُ
الر ِ
ات،
اج َح ُ
ول َّ
یج َم ُع َذلِک قِ ْس ُم َمکا ِر ِم ْ َ
ال ْخ َلقِ »؛« 21تحسینیات
َو ْ
عبارتاند از تحصیل اموری که ســبب آراستگی
انســان به محاســن عادات و دوری از نقایص و
پلیدیهایی میشود که عقل از آن بیزار است و این
خود در مکارم اخالق خالصه میشود».
غزالــی در تعریف این اصطالح میگوید« :رعایت
بهترین راه و رســم در کارها و مجموعه اموری که
به بهتر شدن زندگی و زیبایی و جمال برمیگردد،
22
شامل تحسینیات میشود».
ابنعاشــور نیز با همان مفهوم و به تعبیری دیگر
میگوید« :تحســینیات مجموعه اموری است که
چنان به کمال ،آســایش و راحتــی در زندگی و
زیبایی و جمال بازمیگردد که همه مردم خواهان
23
آن باشند».
عبدالکریــم نملــه از علمای معاصــر میگوید:
«تحسینیات اموری است که زندگی بر آن متوقف
نبوده و بدون آنها زندگی مختل نمیشود و به فساد
و تباهی نمیکشــد ،بلکه بدون آنها زندگی بدون
مشقت و حرج ادامه پیدا خواهد کرد؛ بنابراین نقش
تحســینیات از باب بهتر و آســانتر بودن زندگی
24
است».
بنا بر آنچه گذشــت میتوان تحسینیات را چنین
تعریــف کرد« :مجموعه امور رفاهــی که در بهتر
شــدن زندگی نقش دارند و از کماالت به شــمار
میآیند و با نبود آنها نهتنها زندگی مختل نخواهد
شــد بلکه با مشقت و ســختی نیز همراه نخواهد
بود» .تفاوت حاجیات و تحســینیات را میتوان
چنین برشمرد1 :ـ تحسینیات برای راحتی زندگی
 .21الموافقات ،ج  ،2ص .22
 .22المستصفی من علم االصول ،ج  ،1ص .175
 .23مقاصد الشریعة االسالمیة ،ج  ،2ص .142
 .24المهذب فی علم اصول الفقه المقارن ،ج  ،3ص .1005

هستند ،ولی حاجیات برای رفع حرج و مشقت2 .ـ
بدون تحســینیات اگرچه کماالت و لذات کمرنگ
میشود اما زندگی طبیعی و حیوانی برقرار خواهد
بود؛ ولی بدون حاجیات زندگی مشقتبار و سخت
خواهد بود3 .ـ از نظر اعتبار و قوت ،حاجیات بر
تحسینیات مقدم هستند.
ضوابط مصلحت

هرچند کــه مجموعــه احکام و نصــوص دینی
بهگونهای برای جلب مصلحت و دفع ضرر اســت
و مقصود اصلی و تشــویق شرع بر رعایت آن دو
اســت ،ولی هر مصلحتی هدف شــارع نبوده و به
قطع یقین هر مصلحتی موردتوجه و تشــویق شرع
نیســت؛ بر همین اساس برخی از دانشمندان برای
مصلحت ضوابطی را تعیین کردهاند که در راستای
تطبیــق قاعده مورد بحث بر موضوع «قاچاق کاال
و ارز» راهگشای بسیاری از مبهمات است .رمضان
بوطی مجموعــه ضوابط مصلحــت پراکنده را از
البهالی کتب فقهی و اصولی استقرا کرده است که
به قرار ذیل است:
 -1مصلحت باید در راســتای مقاصد شرع باشد.
او با تعیین مقاصد شــرع در امور پنجگانه :حفظ
دین ،نفس ،نســل ،عقل و مال میگوید :هر آنچه
بتواند این اصول را حفظ کند مصلحت معتبر است
و مراتب محافظت بر ایــن اصول را به ترتیب در
ســه رتبه ضروریات ،حاجیات و تحسینیات قرار
میدهد.
 -2مصلحت نباید با نصــوص کتاب؛ نص قطعی
کتاب یا ظاهر آن ،متعارض باشد؛ او در تبیین این
ضابطه میگوید :هــرگاه مصلحتی با نص یا ظاهر
قرآن تعارض داشته باشد آن مصلحت ملغا است و
معتبر نخواهد بود.
 -3مصلحت نباید با سنت (صحیح) تعارض داشته
باشــد؛ چنانچه مصلحتی با نصوص صحیح سنت

ادله تقدم مصلحت عام بر خاص

پــس از تعریف قاعده مصلحــت و بیان برخی از
اقسام آن و ضوابط اعتبار مصلحت ،اکنون به بیان
ادله ترجیح و تقدم مصلحت عام بر مصلحت خاص
میپردازیم .فقها و اصولیــون ادله زیادی را برای
تقدم مصلحت عام بر خــاص ارائه کردهاند که به
برخی از آنها اشاره میشود.
 )1ادله قرآنی

الف) تقدم جهاد در راه خدا بر آب دادن به حجاج
و آبادانی مسجدالحرام
نویسنده صحیح مســلم آورده است 26:روزی در
مسجد پیامبر(ص) ،درباره افضلیت و تقدم جهاد در
راه خدا و آب دادن به حاجیان و بازسازی و تعمیر
 .25ضوابط المصلحة فی الشریعة االسالمیة ،ص 119؛ البدعة الشرعیة ،ص .121
 .26صحیح مسلم ،ح .1879

 .27توبه.19 ،
 .28روح المعانی ،ج  ،5ص 26؛ الجامع ألحکام القرآن ،ج  ،8ص 92؛
التحریر و التنویر ،ج  ،10ص .143
 .29المبســوط ،ج  ،24ص 157؛ مغنــی المحتــاج ،ج  ،3ص 130؛
االنصاف فی معرفة الراجح من الخالف ،ج  ،5ص .318
 .30نساء.5 ،
 .31روح المعانــی ،ج  ،2ص 166؛ الجامع ألحکام القرآن ،ج  ،5ص
27؛ تفسیر القرآن الحکیم ،ج  ،4ص .309
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تعارض داشته باشد آن مصلحت معتبر نخواهد بود،
چه آنکه مجموعه نصوص سنت ،مبین قرآن است
و پیامبــر(ص) نمونههایی از احکام عموم قرآن را
در نصوص سنت عملی ساختهاند.
 -4مصلحت با قیاس تعارض نداشته باشد .ازآنجا
که قیاس ،مراعات کردن مصلحتی در فرع اســت
بنابراین از مصلحت مطلق قویتر است ،چه آنکه
در قیاس رعایت مصلحتی در فرع و وجود علتی
در آن است که شارعان علت را معتبر میدانند.
 -5مصلحت نباید موجــب ترک مصلحتی مهمتر
شــود؛ زیرا در چنین حالتی بنا بر فقه ،اولویات با
تعارض دو مصلحت ،آن یک که مهمتر است مقدم
25
بر دیگری خواهد بود.
به نظر میرسد در ضوابط پنجگانه باال ـ جز ضابطه
چهارم ـ میان اصولیون اختالفی نباشد چه آنکه هر
یک از این ضوابط خود مستند به ادلهای است که
برای جلوگیری از اطاله کالم از ذکر آن خودداری
میشود.

مسجدالحرام ،میان صحابه اختالف صورت گرفت.
موضوع را برای داوری نزد ایشــان بردند؛ خداوند
این آیه را نازل کردَ :
«أ َج َع ْل ُت ْم ِسق َ
ار َة
َایة الْ َح ِّ
اج َو ِع َم َ
کم ْن آ َم َن بِا ِ
یو ِم ْال ِخ ِر َو َجا َه َد
الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِم َ
هلل َوالْ ْ
ون ِع ْن َد ا ِ
ِفی َســبِیلِ ا ِ
هلل َواهللُ َل ی ْه ِدی
یســ َت ُو َ
هلل َل ْ
الْق َْو َم َّ
ین»؛« 27آیا ســیراب کردن حاجیان و
الظالِ ِم َ
تعمیر مســجدالحرام را مانند عمل آنکه ایمان به
خــدا و روز جزاء دارد و در راه خدا جهاد میکند
قرار دادهاید ،نزد خدا مســاوی نیستند و خدا قوم
ستمگران را هدایت نمیکند».
خداوند در این آیه جهاد در راه خدا (مصلحت عام)
را بر آب دادن به حجاج و آبادانی مســجدالحرام
28
(مصلحت خاص) مقدم داشته است.
ب) نهی از دادن اموال به دست سفیهان
خداوند تبــارک و تعالی از دادن مال به دســت
ســفیهان نهی میکند هرچند مال از آن خود آنان
َ
کم الَّ ِتی َج َع َل اهللُ
باشدَ 29:
«و َل تُؤْ ُتوا ُّ
الس َف َها َء أ ْم َوالَ ُ
کم ِقیا ًما»؛« 30و ندهید به نابخردان اموالتان را که
لَ ْ
خداوند آن را قیام شما گردانیده است» .بر اساس
همیــن آیه ،فقها بهاتفاق والیت مالی بر ســفیه را
جایز دانستهاند.
وجه استدالل :دلیل نهی از تصرف سفیهان بر مال
آن است که آنها صالحیت استفاده از مال را نداشته
و چهبســا آن را حیفومیل کنند درحالی که قوام
جامعه بر آن استوار است؛ جالب آنکه در این آیه
خداونــد اموال را به کل جامعــه معطوف میدارد
هرچند مالــک حقیقی آن خود ســفیه یا ولی او
باشد؛ 31بنابراین خداوند مصلحت عام (جلوگیری
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از تباه شــدن اموال توسط سفیهان) را بر مصلحت مقدم میدارد.
خاص (مالکیت فردی سفیه بر مال) مقدم میداند )2 .ادله سنت
ج) مقــدم بــودن جهاد بــر مصالح خانــواده و الف) نهی از تلقی رکبان و فروش حاضر لباد
در حدیثی آمده اســت که پیامبر(ص) فرمودَ « :
خویشاوندان
ال
ال یبِ ْع َح ِ
خداوند متعــال میفرماید« :ق ْ
انَ ،و َ
اض ٌر لِبَا ٍد»؛« 35به اســتقبال
ُــل إ ِْن َ
الرکبَ َ
کان آبَاؤُ ْ
کم تَ َلق َُّوا ُّ
َ
َ
کم ســوارهها نروید و شهرنشــین برای بادیهنشــین
ــیر ُت ْ
ُکــم َوأزْ َو ُاج ْ
کــم َوإِخْ َوان ْ
َوأ ْب َناؤُ ْ
کم َو َع ِش َ
َ
ــو ٌ
کســا َد َها نفروشد».
ال ا ْق َت َر ْف ُت ُمو َها َو ِت َج َ
َوأ ْم َ
ار ٌة َتخْ شَ ْ
ــو َن َ
َ
یکم ِم َن ا ِ
َو َم َس
هلل َو َر ُســولِ ِه تلقی رکبان آن اســت که واســطهگران به استقبال
ُ
ــاکن َت ْر َض ْونَ َها أ َح َّب ِإلَ ْ
َو ِج َه ٍ
اد ِفی َس ِبی ِل ِه َف َت َربَّ ُصوا َح َّتی ْیأ ِتی اهللُ بِ َأ ْم ِر ِه َواهللُ بادیه و صحرانشینان یا مراکز تولید رفته و جنس و
ــدی الْق َْو َم الْ َف ِ
َل ی ْه ِ
ین»؛« 32بگو :اگر پدران و تولیدات آنها را پیش از آنکه به دست مصرفکننده
اســ ِق َ
پســران شما و برادران شما و زنانتان و فامیلتان و برســد با قیمت نازل خریداری کــرده و آن را با
اموالی که کســب کردهاید و تجارتی که از کسادی قیمتی که خــود تعیین کــرده و بهتدریج به بازار
آن میترسید و مســاکنی که آنها را میپسندید (و عرضه میکنند ،به دست مصرفکننده برسانند؛ و بیع
به آنها دلبســتهاید) نزد شما از خدا و رسول او و حاضر لباد آن اســت که مراکز تولید و روستاییان،
جهاد در راه او محبوبتر اســت پس منتظر باشید اجناس و تولیدات خود را نزد فروشندگان بگذارند
تا خدا امر خود را بیاورد و خدا قوم فاســقان را تا با نوعی کنترل بازار آن را به مردم عرضه کرده و
36
هدایت نمیکند».
در پی آن سود بیشتری به دست آورند.
وجه استدالل :خداوند در این آیه جهاد در راه خدا وجه استدالل :پیامبر(ص) این دو کار را که بهنوعی
را که یک مصلحت عام است بر مصالح خانوادگی نظم و روال طبیعی بازار را بر هم میزند و اجناس با
و خویشــاوندی مقدم مــیدارد؛ بنابراین چنانچه قیمت باال به دست مصرفکننده میرسد (مصلحت
تعارضــی بین مصلحت عمومی و خاص پیش آید عمومی) ،هرچند گروهی به سود بیشتری خواهند
33
رسید (مصلحت خاص) ،نهی میکند .بر همین مبنا
مصلحت عام مقدم خواهد بود.
د) اجرای قصاص مقدم بــر ازهاق روح یا تحمل فقها حکم به تحریم این دو معامله دادهاند و برخی
مذاهــب چون مالکیه و حنابلــه این دو معامله را
درد توسط جانی
37
کم ِفــی الْ ِق َص ِ
اص َحیا ٌة یا باطل میدانند.
خداوند میفرمایدَ :
«ولَ ْ
ُأولِی ْ َ
اللْ َب ِ
ُون»؛« 34و برای شــما در ب) نهی از احتکار
کم َت َّتق َ
اب لَ َع َّل ْ
38
کــر فَ ُه َو َخا ِط ٌئ»؛
«منِ ْ
قصاص ،زندگی اســت ای صاحبان عقول تا باشد پیامبــر(ص) فرمودَ :
احتَ َ
که پرهیزکار شوید».
«احتکار کننده خالفکار است».
وجه استدالل :خداوند در این آیه به اجرا گذاشتن وجه اســتدالل :پیامبر(ص) احتکار را به ســبب
قصاص را که یک مصلحت عمومی اســت بر عفو
 .35صحیح البخاری ،ج  ،3ص  ،72ح 1582؛ صحیح مســلم ،ج ،2
قاتل و بقای حیاتش که یک مصلحت خاص است ص  ،1023ح .1413
 .32توبه.24 ،
 .33مفاتیــح الغیــب ،ج  ،16ص 18؛ «تعارض المصلحــةالعامة و
الخاصة» ،ص .82
 .34بقره.179 ،

 .36ســبل السالم ،ج  ،2ص 27؛ نیل األوطار ،ج  ،5ص 158؛ توضیح
األحکام من بلوغ المرام ،ج  ،5ص .15
 .37بدائــع الصنائع ،ج  ،5صص 129و232؛ مغنی المحتاج ،ج  ،2ص
.388
 .38صحیح مسلم ،ج  ،3ص  ،1227ح .1605

 .40صحیح مسلم ،ج  ،3ص  ،1561ح .1971
 .41الســیرةالنبویة ،ابنهشام ،ج  ،2ص 308؛ الرحیق المختوم ،ج ،1
ص 308؛ السیرةالنبویة ،ندوی ،ص .377

 .42قواعد األحکام ،ج  ،2ص .184
 .43صحیــح البخــاری ،ج  ،1ص  ،33ح 1349؛ قواعد األحکام ،ج
 ،2ص .184
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اضرار به مردم و عدم دسترســی آنان به اجناس وجه استدالل :در این پیماننامه پیامبر(ص) چند
مورد نیازشــان با قیمت مناسب ،نهی کرده است؛ امتیاز فردی به کفار میدهد و مصلحت عمومی را
از این رو هرچند محتکر ســود بیشتری نصیبش بر خاص ترجیح میدهد.
خواهد شــد ،چون مصلحت خاصه است مشروع
نیست و مصلحت عامه بر مصلحت خاص محتکر تطبیق قاعده بر مثالهای فقهی
39
فقها و اصولیون بــرای تطبیق این قاعده بر فروع
مقدم خواهد بود.
فقهی و فتاوای صحابه مثالهای زیادی ذکر کردهاند
ج) نهی از ذخیره کردن گوشت قربانی در مکه
پیامبر(ص) در ســالی که مردم به علت قحطی و که به برخی از آنها اشاره میشود:
خشکســالی به مواد غذایی نیاز داشتند و فقرا و  )1منع از تقسیم اراضی فتح شده میان مجاهدین
بادیهنشینان هم وارد مدینه شده بودند ،مسلمانان در زمان خلیفه دوم شخص خلیفه پس از مشورت
را از ذخیره کردن گوشت قربانی ـ جز برای مدت با بزرگان صحابه اعالم کــرد که زمینهایی که در
 3روز ـ منع کردند؛ سال بعد این منع را برداشتند فتوحات تصرف میشــود میان جنگجویان تقسیم
کم ِم ْن أَ ْجلِ ال َّدافَّ ِة الَّتِی َدف َّْت ،نمیشــود بلکه بهعنــوان منابع ملــی در اختیار
و فرمودند« :إِن ََّما ن َ َهیتُ ْ
فَک ُلوا َوا َّد ِخ ُروا َوتَ َص َّدقُوا»؛« 40همانا شما را بهخاطر بیتالمال قــرار میگیرد و آنهــا را اجارهای در
فقرا [و نیــازی] که پیش آمده بود نهی کردم ،ولی اختیار کشــاورزان قرار میدهد .این تصمیم برای
حاال [که آن نیاز نیســت] بخورید و ذخیره کنید و رعایت مصلحت عام بود و شخص خلیفه مصلحت
42
صدقه بدهید».
عام را بر مصلحت خاص مقدم دانست.
وجه استدالل :پیامبر(ص) مصلحت عمومی (نیاز  )2ممانعت از قطع درختان حرم مکه جز درختان
فقرا) را بر مصلحت خاص (ذخیره گوشت قربانی) اذخر (تبن مکه یا کاه مکه یا گربه دشتی)
مقدم دانستند.
پیامبر(ص) زمانی که در مورد جایگاه مکه و حرم
د) صلح حدیبیه
صحبت میکردند ،فرمودند که کسی درختان آن را
یکی از مفاد پیماننامه صلح حدیبیه که پیامبر(ص) قطع نکند .عباس بن عبدالمطلب از ایشــان تقاضا
در ســال ششم هجری با قریش امضا کرد این بود کــرد درختان اذخر را اســتثنا کند چه آنکه برای
که اگر مســلمانی از مکه فرار کند و به مدینه پناه پوشش خانهها و قبرها به کار میرفت؛ پیامبر(ص)
43
بیاورد ،مسلمانان باید او را به مکه برگردانند و به هم آن تقاضا را برای مصلحت عمومی پذیرفت.
آنها تحویل دهند؛ ولی چنانچه مسلمانی از مدینه  )3قصاص قطاع الطریــق (راهزنان) با وجود عفو
به مکه فرار کند اهل مکه مجبور به برگرداندن وی اولیای دم
نزد مســلمانان نخواهند بود .این بند از پیماننامه چنانچه قطاع الطریق افرادی را به قتل برســانند،
بر مسلمانان بسیار گران آمد تا جایی که تحملش اگر اولیای مقتولین آنهــا را از قصاص عفو کنند،
41
حاکم میتواند برای رعایت مصلحت عمومی آنها
برای آنان بسیار سخت بود.
 .39توضیح األحکام من بلوغ المرام ،ج  ،4ص 346؛ الفقه االســامی را قصاص کند ،چه آنکه مصلحت عموم (قصاص
و ادلتــه ،ج  ،1ص 38؛ ج  ،8ص 386؛ المعامــات المالیة أصالة و
آنها) بــر مصلحت خاص (عدم قصاص و عفو در
معاصرة ،ج  ،4ص .411

مقابل دیه توسط وارثان) مقدم است.

44

 )4حرمت ربا

هرچنــد ربا منافعی برای رباخــوار به دنبال دارد
(مصلحت خاص) ولی خداوند آن را برای مصلحت
عامه (توازن مالی اجتماعی و جلوگیری از اضرار
45
عمومی) مقدم داشته و آن را حرام کرده است.
 )5پناه گرفتن دشــمن پشت سر اسیران مسلمان
(الترس)

اگر دشمنان اسرای مسلمانی را بهعنوان سپر قرار
دهند تا پشــت سر آنان به مســلمانان حمله کنند
جایز اســت برای جلوگیــری از حمله (مصلحت
عامه) ابتدا اسرا را مورد هدف قرار دهند (مصلحت
خاص).
 )6قصاص و حدود

34

مقصود نهایی از اجرای حدود و قصاص ـ اگرچه
تنبیه جانی هم در آن گنجانده شــده است ـ امنیت
اجتماعی و جلوگیری از هرجومرج و فســاد در
جامعه اســت .این خود نمونه بارز تقدم مصلحت
46
عام بر مصلحت خاص است.
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تطبیق قاعده مصلحت بر مسئله قاچاق کاال و ارز

پس از توضیــح قاعده و تبییــن مصلحت عام و
خاص ،باید قاچاق کاال و ارز را بر آن عرضه کرد
تا مشخص شود با توجه به این قاعده ،قاچاق کاال
و ارز چگونه اســت؛ الزمه این مطلب آن است که
پس از تعریف قاچاق کاال ،منافع و پیامدهای آن،
به تطبیق قاعده با آن پرداخته شود.
47
قاچــاق واژهای ترکی و به معنای «برده ،ربوده و
گریزان» است؛ کاالیی که معامله آن ممنوع باشد.
ازآنجا که قاچاق از مفاهیم دنیای مدرن اســت ،از
 .44موسوعةالقواعد الفقهیة ،ج  ،7ص .409
 .45علم المقاصد الشــریعة ،ج  ،1ص 28؛ الفقه االسالمی و ادلته ،ج
 ،6ص .4583
 .46شرح المعتمد فی اصول الفقه ،ج  ،1ص .32
 .47لغتنامه دهخدا ،ذیل مدخل «قاچاق»؛ قاچاق و تخلفات گمرکی،
ص .25

لحاظ مفهوم شرعی بهطور خاص ،در منابع شرعی
به چشــم نمیخورد و نمیتوان بــرای آن تعریف
مستقلی در منابع فقهی قدیم یافت .لیکن این مفهوم
در اصطالحات حقوقی و در قانون مبارزه با قاچاق
کاال تعریف شده است.
در بند الف مــاده ( )1قانون مبارزه با قاچاق کاال
و ارز آمده اســت« :هر فعل یا ترک فعلی است که
موجب نقض تشــریفات قانونی مربوط به ورود و
خروج کاال و ارز میگردد و بر اســاس این قانون
و یا ســایر قوانین ،قاچاق محســوب و برای آن
مجازات تعیین شده باشد ،در مبادی ورودی یا هر
نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی
کشف گردد».
در اصطالح اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق
چنین تعریف شده است« :قاچاق عبارت است از
واردکردن یا صادرکــردن کاال برخالف قوانین و
مقــررات جاریه و یا اقدامی که در قانون در حکم
48
قاچاق محسوب شده است».
برخــی از حقوقدانان در جمعبندی تعریق قاچاق
کاال گفتهاند« :واردکــردن یا خارج کردن متقلبانه
کاالی موضــوع حق یا حقوق دولــت یا کاالی
ممنوعه یا انحصاری یا اظهار ،واگذاری ،حملونقل،
نگهداری ،عرضه و فروش ،ســاخت ،تولید ،تغییر
مــورد مصرف ،دخل و تصرف ،اقدام ،صید ،مخفی
کردن ،واسطگی ،تردد ،تأسیس ،استرداد یا هرگونه
ِ
ِ
خاص محدودکننده آن؛
ناقض قانون
تقلب گمرکی
49
قاچاق و یا در حکم آن محسوب میشود».
به نظر میرسد بتوان در یک عبارت کوتاه جامع و
مانع ،قاچاق را چنین تعریف کرد« :نقض تشریفات
قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز».
بــا توجه به قاچاقهایی که صــورت میگیرد باید
کاالهای قاچاق را به دو دسته تقسیم کرد:
 .48مجموعه نظرهای مشــورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در
زمینه مسائل کیفری ،ص .218
 .49جرم قاچاق یا آنومی اقتصادی ،ص .42

« .50قاچاق کاال و اثرات آن بر اقتصاد» ،ص 98؛ احکام قاچاق کاال
و بررسی خرید و فروش کاالی قاچاق ،ص 182؛ http://aftabir.
com
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 -1کاالهای حرام و غیرمشــروع :این نوع قاچاق
شــامل کاالهایی میشود که خریدوفروش آنها در
شرع ممنوع است و شرع برای تبعات و آثار منفی
آنها در جامعه ،معامله آنها را ممنوع و حرام کرده
است و بهتبع آن قانون نیز تجارت و تبادل آنها را
ممنوع کرده است؛ بنابراین از حقوق اولیه بلکه از
وظایف حکومت اسالمی است که با آن مبارزه کند
و مانع آن شــود .مشروبات الکلی و مواد مخدر از
این نوع کاالها هستند.
 -2کاالهای حالل و مشــروع :دستهای دیگر از
کاالها بهگونهای اســت که شرع در حالت عادی
تجارت و دادوســتد آنها را جایز و مباح دانســته
است .بیشــتر معامالتی که مردم در حالت عادی
انجام میدهند مصادیقی از این نوع کاالهاست از
جمله :فروش ظروف ،لباس و . ...
آنچه در این مقاله محل بحث اســت حکم قاچاق
این نوع کاال و تطبیق قاعده مصلحت بر آن اســت
و در مــورد نوع اول اختالفــی در عدم جواز آن
در حالت طبیعی نیســت تا چه رسد به قاچاق آن،
بنابراین بحــث در این مورد خارج از قلمرو مقاله
است.
بررســی ضررها و پیامدهای قاچــاق کاال و ارز،
منافــع و پیامدهای قاچاق کاالهایی که معامله آن
جایز و مباح اســت و چگونگی رســیدن به نقطه
مطلــوب در زمینه قاچاق ،با توجه به فقه اولویات
و تقدم و تأخر مصالح عام و خاص ،از مســائلی
هســتند که در بحث تطبیق قاعده «تقدم المصلحة
العامة علی مصلحة الخاصة» بر قاچاق کاال و ارز
میتوانند گرهگشا باشــند .بر این اساس برخی از
ضررهــا و پیامدهای قاچاق کاال و ارز را میتوان
چنین برشمرد:
ـ شــکلگیری باندهای اقتصادی بزرگ و اقتصاد
زیرزمینی
ـ کاهش ســطح تولیدات داخلی و کســاد بازار و

ورشکستگی صنایع داخلی
ـ خروج ارز از کشور و به هدر رفتن منابع ارزی
ـ افزایش فاصله طبقاتی
ـ باال رفتن رشد بیکاری و کاهش اشتغال
ـ ایجاد شغلهای کاذب و زودگذر
ـ اختالل در بازار و چند نرخی شدن کاالها
ـ کاهش درآمدهای دولت و کسر بودجه حاصل از
عدم پرداخت عوارض و تعرفههای گمرکی
50
ـ رواج قانونگریزی و پرداخت رشوه و . ...
با بررســی پیامدها و ضررهایی که قاچاق کاال بر
پیکره جامعه و اقتصــاد آن وارد میکند ،واضح و
روشن اســت که اگرچه از رهگذر قاچاق منافعی
عاید برخی از افراد جامعه میگردد ولی در نهایت
با مصلحت عام در تعارض اســت؛ باال رفتن رشد
بیکاری ،فقر ،تضعیف اقتصاد ملی و  ...ضررهایی
هســتند که در برابر سود و منافع حاصل از آن ،که
تنها برای برخی از افراد و باندهای قاچاق اســت،
بسیار فراگیرتر و سنگینتر است؛ بنابراین بر کسی
پوشیده نیست که مصلحت عام ایجاب میکند برای
جلوگیــری از قاچاق کاال و ارز ،راهکارهایی ارائه
شود و برای جبران ضررهای خاص ناشی از منع
آن بسترهایی فراهم گردد.
پس با یک مقایســه ســاده و دور از تعصب میان
منفعتها و ضررهــای قاچاق کاال و ارز میتوان به
این نتیجه رسید که منافع آن نسبت به ضررهایش
بسیار اندک اســت و پیامدهایی که متوجه عموم
مردم میشــود بهمراتب بیشــتر از منافع آن برای
گروهی خاص اســت .اگر بخواهیم از باب موازنه
مصالح یا فقه اولویات نیز این مسئله را نقد و بررسی
کنیم به این نتیجه میرســیم که منع آن بر جوازش
مقدم است .در این زمینه بیان چند قاعده که مکمل
قاعده مصلحت عام است الزم و ضروری است و
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میتواند تقدم مصلحت عام بودن منع قاچاق کاال
و ارز را روشن سازد:
 -1قاعده «الضرر یــزال» یا قاعده «الضرر یزال
بقدر االمکان» 51:این قاعده که اصلی پذیرفته شده
نزد همه فقهای مذاهب اســت گویای آن است که
حتیالمقدور باید جلوی ضرر گرفته شــود؛ قطع ًا
ضررهای قاچاق کاال بر کسی پوشیده نیست.
52
 -2قاعده «الضرر األشد یزال بالضرر األخف»:
ضررهــا و پیامدهای قاچــاق کاال از ضررهایی
اســت که متوجه تعدادی خاص از مردم خواهد
شد .بنابراین مقتضای عمل به این قاعده آن است
که مصلحت عمومی بر مصالح خاص مقدم شود.
تعارضت مفسدتان روعی اعظمهما
 -3قاعده «اذا
َ
ضــررا ً بارتکاب اخفهما» یا قاعده «تحتمل اخف
المفســدتین لدف ِع اعظمهما» 53:این قاعده گویای
آن اســت که مجموعه احکام شریعت برای جلب
مصلحت و دفع مفســده از زندگی انســانها نازل
شدهاند 54.در یک مقایســه بین مصالح و مفاسد
قاچــاق کاال مشــخص میشــود ضررهای آن
بهمراتب بیشــتر از منافعش است؛ از سوی دیگر
چنانچه بین ضررهای منــع و جواز قاچاق کاال
مقایسهای صورت بگیرد مشخص میشود مفاسد
جواز آن بیش از ضررهای منع آن است ،بنابراین
مصلحت ایجاب میکند که قاچاق کاال مفاسد کلی
در پی دارد و باید آن مفاسد دفع شود.
 -4قاعده «یتحمل الضــرر الخاص لدفع الضرر
العام» 55:مفهوم قاعده چنین است که هرچند دفع
ضرر از خواستههای شرع است ،ولی این مهم گاه
ممکن نیست؛ بدین صورت که ضررها بهگونهای
 .51األشــباه و النظائر فی قواعد و فروع فقه الشافعیة ،ج  ،1ص 83؛
شرح القواعد الفقهیة ،ج  ،1ص .207
 .52شرح القواعد الفقهیة ،ج  ،1ص .199
 .53القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب األربعة ،ج  ،1ص .226
 .54الموافقات ،ج  ،3ص .538
 .55األشباه و النظائر علی مذهب أبیحنیفة النعمان ،ج  ،1ص .74

هستند که نمیتوان آنها را بهطور کلی از بین برد
و ناگزیر این ضرر متوجه افرادی خواهد شد .در
چنین مواردی دفع ضررهــای عام که بر مصالح
عمومی تأثیرگزار است مقدم بر ضررهای خاص
است؛ بر همین مبنا با تحمل ضرر خاص ،ضرر عام
دفع میشــود .در موضوع قاچاق کاال نیز هرچند
منع آن ضررهایــی به دنبــال دارد ،بااینوجود
ضررهای خاص تحمل میشود تا ضررهای عام
(مصالح عمومی) برطرف گردد.
 -5قاعــده « َدرء المفاســد اولــی مــن جلب
المصالح» 56:هرچند خواسته شرع جلب مصلحت
و دفع مفسده است ،ولی چنانچه در مواردی بین
جلب مصلحت و دفع مفسده تعارض ایجاد شود،
دفع مفسده مقدم بر جلب مصلحت است .قاچاق
کاال نیز هرچند مصالحی برای افرادی در پی دارد
ولی برای ضررهای عامی کــه گریبان جامعه را
میگیرد ،باید از خیــر آن مصالح صرفنظر کرد
و دفع مفاســد و پیامدهای ناگوار آن را بر جلب
منفعتهای آن مقدم شمرد.
تطبیق قاچاق کاال بــا ضروریات ،حاجیات و
تحسینیات

شــاید یکی از توجیهات قاچاق کاال نزد برخی
از مــردم جامعه ـ خاصه در مراکز و اســتانهای
مرزی ـ آن باشد که امروزه قاچاق کاال در برخی
از مناطق ،یکی از مهمتریــن منابع مالی مردم به
شــمار میآید و حیات اقتصادی و وضع معیشتی
مردم بدان وابسته اســت .برای تبیین این مسئله
و بررســی و تحلیل این توجیه بهتر است قاچاق
کاال بر اساس تقسیمبندی مصلحت بر مبنای قوت
و ضعــف (ضروریات ،حاجیات و تحســینیات)
بررســی شود و به این پرسش پاسخ داده شود که
 .56األشــباه و النظائر ،ج  ،1ص 105؛ الموافقات ،ج  ،1ص 382؛
ج  ،3ص .538
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قاچاق کاال و ارز در کدام دسته از سه قسم فوق
قرار میگیرد؟
با بررســی وضع زندگی ،معیشــتی و اقتصادی
مردم ایران و با توجه به بررســی قاچاق کاال و
افرادی که در این زمینه ذینفع هســتند چنین به
نظر میرسد که قاچاق کاال از مصادیق ضروریات
نیســت ،چه آنکه بدون قاچــاق کاال زندگی در
مناطق مرزنشــین نیز امکانپذیر اســت و دایره
ضروریات اموری هســتند که بدون آنها زندگی
و حیات ادامه پیدا نخواهــد کرد؛ این خود بدان
جهت اســت که با نگاهی گذرا به قاچاق کاال در
این مناطق مشــخص میشــود از یکسو منافع
حاصل در این رهگذر به افراد خاصی برمیگردد
و آنهایی که در پی ضروریات زندگی خود هستند
در این گیرودار وسیله و قربانی سود کالن مافیای
اقتصادی و قاچاق قرار میگیرند؛ از سوی دیگر
چنانچه ضرورتی ایجاب کنــد میتوان با فراهم
کردن بسترهای اقتصادی و تولیدی ،زمینه حصول
زندگی متناسب با مردم آن مناطق فراهم ساخت؛
بنابرایــن ضروریات در ایــران و خاصه مناطق
مــرزی را میتوان با توزیع ثــروت عادالنه و با
کارآفرینی و اشــتغالزایی محقق ساخت تا وضع
معیشــتی مردم اصالح و آنچه شایسته یک انسان
اســت حاصل گردد؛ وانگهی در صورت صحت
این توجیه ،نمیتوان مفاسد بیحدوحصر عمومی
قاچاق را نادیده گرفت و برای رفع مشــکلی ،از
یک بحران بزرگتر استفاده کرد.
امــا در مورد تطبیق قاچاق کاال و ارز با مســئله
حاجیات و تحســینیات نیز باید گفته شود :شکی
نیســت که قاچاق کاال در برخی از مناطق نقش
مهمی دارد و بدون آن زندگی برای برخی از مردم
سخت و گاه طاقتفرسا است یا دست کم زندگی
چندان راحت نخواهــد بود و این خود در بخش
حاجیات یا تحسینیات جای میگیرد ،ولی آنچه

محل تأمل است آنکه آیا این حاجت جنبه عمومی
اج ُة تَ ْنز ُِل َم ْن ِزل َ َة
دارد که بتوان بنا بر قاعــده «ال ْ َح َ
اص ًة» ،حکم بهضرورت
ور ِة َعا َّم ًة کان َ ْت أَ ْو َخ َّ
الضَّ ُر َ
آن داد یا تنها بخشــی از مردم در سختی و حرج
واقع میشــوند؟ چه آنکه اگر مصلحتی عمومی
باشد شاید بتوان توجیهی پذیرفتنی برای آن پیدا
کرد ولی چنانچه مصلحت خاص باشــد قاچاق
کاال نمیتواند راهکار مناســب و توجیه معقولی
داشته باشد .از محاسبهای ساده و جمعآوری آمار
و ارقام چنین برمیآید که این حاجت نیز فراگیر
نیست و اگر چنین باشــد دولتمردان میتوانند
با ارائه راهکارها و فراهم ســاختن زیرســاختها،
حاجت و نیاز مردم را بهگونهای دیگر تأمین کنند
تــا از این طریق عالوه بر رفع این حاجت در آن
مناطق ،مصالح عمومی نیز رعایت شــده و مانع
پیامدهای سوء قاچاق گردد.
بنابرایــن میتوان چنین نتیجه گرفت که شــاید
بتوان گفت قاچــاق کاال و ارز نیــاز و حاجت
برخی از مردم را در مناطقی مهیا میســازد ولی
با یک برنامهریــزی از طرف دولت و با توجه به
رعایت مصالح عامه بر خاصه میتوان این نیاز را
بهگونهای دیگر محقق ساخت.
در پایان این مبحث بیان این نکته الزم مینماید که
وقتی صحبت از قاچاق کاال و مبارزه با آن مطرح
میشــود ،مقصود تعدادی کولبر که دستآویز و
ِ
بزرگ
قربانی افراد و باندهــای مافیای اقتصادی
قاچاق میگردند نیســت و چنانچــه مقام معظم
رهبری در مناســبتهای مختلف رهنمون شدهاند
ِ
ضعیف
کــه «مراد مــن از قاچاق ،فــان کولب ِر
بلوچستانی نیست که میرود آنطرف یک چیزی
را برمیدارد روی کول خودش میآورد اینطرف؛
اینها که چیزی نیســت ،اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها
مبارزه هم نشــود اشــکالی ندارد .من قاچاقهای

سازمانیافته بزرگ را میگویم» 57.بر این اساس
بیانات راهبردی معظم له ،صریح و روشن ،متوجه
باندهای قاچاق است نه تعدادی معدود از کولبران
که برای امرار معاش قربانی دیگران میشوند.
نتیجهگیری
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 .1قاعــده «تقدم المصلحة العامــة علی مصلحة
الخاصة» از قواعد پذیرفته شده نزد فقها و مبتنی
بر نصوص قرآن و سنت و ادله دیگر است.
 .2مجموعه احکام شــرعی ،برای جلب مصلحت
و دفع مفســده از زندگی هســتند و در تعارض
مصلحت و مفســده ،دفع مفســده مقدم بر جلب
مصلحت است .قاچاق کاال نیز هرچند منافعی به
دنبال دارد ولی با پیامدها و ضررهای بزرگ آن،
دفع آن ضررها مقدم بر منافع اندک آن است.
 .3مصالح عمومی بر مصالح خاص مقدم هســتند
و اولویت دارنــد؛ در قاچاق کاال مصالح عمومی
ایجــاب میکند کــه حکم بر منع آن داده شــود
هرچند منافع خاصی نیز بهدنبال داشته باشد.
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57. http://www.leader.ir; http://farsi.khamenei.ir

 .4قاچاق کاال و ارز ،ضروریات زندگی مردم را
تشکیل نمیدهد ،شاید در برخی از مناطق حاجت
و رفاه مردم را تأمین کنــد ،بنابراین نمیتوان با
توجیه ضرورت بودنش به این کار روی آورد.
 .5در صورت وابســته بودن نیاز و رفاه مردم به
قاچاق ،بــا توجه به پیامدهــا و ضررهای آن ـ
در مقابــل منافع اندکش ـ مصالح عمومی ایجاب
میکنــد که مردم این کار را انجام ندهند و مصالح
عام بر مصالح خاص مقدم ،و دفع مفسده قاچاق
بر جلب مصلحت آن اوالتر است.
 .6یکی از اسباب و عوامل قاچاقچیان ،تأمین نیاز
و رفاه آنان اســت ،با برنامهریزی و اشتغالزایی
میتوان ایــن امر را محقق ســاخت که خود به
تعطیل شدن قاچاق منتهی میشود.
 .7در مبــارزه با قاچاق ،مــراد بخش کوچکی
همچون کولبران نیســتند ،بلکه مقصود باندهای
بزرگی هســتند که میتوان بــا علتیابی آنها را
کنترل و خنثی ساخت.
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قاعده تقدم مصلحت عام بر خاص و تطبیق آن با موضوع قاچاق کاال و ارز

 قرآن کریم. آلوسی ،محمود بن عبداهلل ،روح المعانی فی تفسیرالقرآن العظیم و الســبع المثانی ،بیــروت ،دارالکتب
العلمیة1415 ،ق.
 آمدی ،علی بن محمد ،اإلحکام فی أصول األحکام،بیروت ،المکتب اإلسالمی ،بیتا.
 ابراهیم ،مصطفی ،و دیگران ،المعجم الوسیط ،بیجا،دارالدعوة ،بیتا.
 ابندرید ،محمد بن حســن ،جمهرة اللغة ،بیروت،دارالعلم للمالیین1987 ،م.
 ابنعاشور ،محمدطاهر بن محمد ،التحریر و التنویر،تونس ،الدار التونسیة1984 ،م.
 همو ،مقاصد الشــریعة االســامیة ،دوحه ،وزارةاألوقاف و الشؤون اإلسالمیة1425 ،ق.
 ابنفــارس ،احمد ،معجم مقاییــس اللغة ،بیروت،دارالفکر1979 ،م.
 ابننجیــم مصری ،زینالدین بن ابراهیم ،األشــباهو النظائر علــی مذهب أبیحنیفة النعمــان ،بیروت،
دارالکتب العلمیة1419 ،ق.
 ابنهشــام ،عبدالملک ،السیرة النبویة ،مصر ،مطبعةمصطفی البابی الحلبی و أوالده1375 ،ق.
 اتربی ،محمد ،التروک النبویة تأصی ًال و تطبیق ًا ،قطر،
وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمیة1433 ،ق.
 احمدی ،عبداهلل ،جــرم قاچاق یا آنومی اقتصادی،تهران ،میزان1385 ،ش.
 بخاری ،محمد بن اســماعیل ،صحیــح البخاری،بیروت ،دارطوق النجاة1422 ،ق.
 بســام ،عبداهلل ،توضیح األحکام مــن بلوغ المرام،مکه ،مکتبة األسدی1423 ،ق.
 بوطی ،محمد ســعید رمضان ،ضوابط المصلحة فیالشریعة االسالمیة ،دمشق ،مؤسسة الرسالة ،بیتا.
 بیابانی ،غالمحســین« ،قاچــاق کاال و اثرات آنبــر اقتصاد» ،مجله کارآگاه ،شــماره  ،11تابســتان

1389ش.
 جوان ،محمدتقی ،قاچاق و تخلفات گمرکی ،تهران،شهریور1351 ،ش.
 جوهری ،اســماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،بیروت ،دارالعلم للمالیین1407 ،ق.
 حبش ،محمد ،شرح المعتمد فی اصول الفقه ،بیجا،بینا ،بیتا.
 حصکفی ،محمد بن علی ،الدر المختار شرح تنویراألبصار و جامع البحار ،بیــروت ،دارالکتب العلمیة،
1423ق.
 خادمی ،نورالدین ،علم المقاصد الشریعة ،عربستان،مکتبة العبیکان1421 ،ق.
 دبیان ،دبیــان بن محمد ،المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة ،ریاض ،مکتبة الملک فهد الوطنیة1432 ،ق.
 دســوقی ،محمد بن احمد ،حاشــیة الدسوقی علیالشرح الکبیر ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 دلیرفرهنگ ،مهدی ،احکام قاچاق کاال و بررســیخریــد و فــروش کاالی قاچاق ،قم ،قلــم جوان،
1393ش.
 دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاهتهران1377 ،ش.
 رشــیدرضا ،محمد ،تفســیر القرآن الحکیم ،مصر،الهیئة المصریة العامة للکتاب ،بیتا.
 ریسونی ،احمد ،نظریة المقاصد عند االمام الشاطبی،بیجا ،الدار العالمیة للکتاب اإلسالمی1412 ،ق.
 زحیلی ،محمــد ،القواعد الفقهیــة و تطبیقاتها فیالمذاهب األربعة ،دمشق ،دارالفکر1427 ،ق.
 زحیلی ،وهبه ،الفقه االســامی و ادلته ،دمشــق،دارالفکر ،بیتا.
 زرقاء ،احمد ،شرح القواعد الفقهیة ،دمشق ،دارالقلم،1409ق.
 زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البحر المحیط فی اصولالفقه ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1414 ،ق.
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 همو ،تشــنیف المســامع بجمع الجوامع لتاج الدینالسبکی ،مکتبة قرطبة للبحث العلمی و إحیاء التراث،
1418ق.
 ســبکی ،عبدالوهاب بن علی ،األشــباه و النظائر،بیروت ،دارالکتب العلمیة1411 ،ق.
 سرخســی ،محمد بن احمد ،المبســوط ،بیروت،دارالمعرفة1414 ،ق.
 ســلمی ،عبدالعزیز بن عبدالسالم ،قواعد األحکامفی مصالح األنام ،قاهره ،مکتبــة الکلیات األزهریة،
1414ق.
 ســلمی ،عیاض بن نامی ،أصول الفقه الذی الیسعالفقیه جهله ،ریاض ،دارالتدمریة1426 ،ق.
 ســیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،األشباه و النظائرفی قواعد و فروع فقه الشــافعیة ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة1411 ،ق.
 شاطبی ،ابراهیم بن موســی ،الموافقات فی اصولالشریعة ،بیجا ،دارابنعفان1417 ،ق.
 شربینی ،محمد بن احمد ،مغنی المحتاج الی معرفةمعانی ألفاظ المنهــاج ،بیروت ،دارالکتــب العلمیة،
1415ق.
 شوکانی ،محمد بن علی ،ارشاد الفحول إلی تحقیقالحق من علم االصول ،بیــروت ،دارالکتاب العربی،
1419ق.
 همو ،نیل األوطار ،مصر ،دارالحدیث1413 ،ق. صنعانی ،محمد بن اســماعیل ،سبل السالم ،بیجا،دارالحدیث ،بیتا.
 عبدالعاطی ،محمدعلی« ،الضروریات و الحاجیاتو التحسینیات» ،أبحاث و وقائع المؤتمر العام الثانی و
العشرین ،بیجا ،بینا ،بیتا.
 عبدالکریم ،خالد حمدی؛ و یاســر محمد طرشانی،«تعارض المصلحة العامــة و الخاصة» ،مجلة جامعة
المدینة العالمیة المحکمة ،شماره 2015 ،13م.
 غزالــی ،محمد بــن محمد ،المســتصفی من علماالصول ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1413 ،ق.

 غزی ،محمد صدقی ،موســوعة القواعــد الفقهیة،بیروت ،مؤسسة الرسالة1424 ،ق.
 فخررازی ،محمد بــن عمر ،مفاتیح الغیب ،بیروت،دارإحیاء التراث العربی1420 ،ق.
 قرافی ،احمــد بن ادریس ،الفــروق ،بیجا ،عالمالکتب ،بیتا.
 قرطبی ،محمد بن احمــد ،الجامع ألحکام القرآن،قاهره ،دارالکتب المصریة1384 ،ق.
 کاسانی ،ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع فی ترتیبالشرائع ،بیروت ،دارالکتب العلمیة1406 ،ق.
 مبارکفــوری ،صفــی الرحمن ،الرحیــق المختوم،بیروت ،دارالهالل ،بیتا.
 محســنی ،مرتضی؛ و مرتضی کالنتریان ،مجموعهنظرهای مشــورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
در زمینه مســائل کیفری ،تهــران ،جاودانه؛ جنگل،
1389ش.
 مرداوی ،علی بن ســلیمان ،االنصــاف فی معرفةالراجح من الخالف ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی،
بیتا.
 مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح مسلم ،بیروت،دارإحیاءالتراث العربی ،بیتا.
 منیاوی ،محمود بن محمد ،البدعةالشــرعیة ،مصر،المکتبة الشاملة1432 ،ق.
 ندوی ،علی بن عبدالحی ،الســیرة النبویة ،دمشق،دارابنکثیر1425 ،ق.
 نملــة ،عبدالکریم ،المهذب فی علــم اصول الفقهالمقارن ،ریاض ،مکتبة الرشد ،بیتا.
- http://aftabir.com
- http://farsi.khamenei.ir
- http://www.leader.ir

