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چکیده
یکی از مسائل مســتحدثه و نوپیدا در عرصه معامالت تجاری ،نقض تشــریفات قانونی مربوط به ورود و
خروج کاال و ارز اســت که از این نوع عملیات به قاچاق کاال و ارز تعبیر میشــود .این نوع معامله هرچند
به طور جزئی دارای آثار ســودآوری برای عامالن قاچاق است ،اما بر حسب استقرا ،دارای پیامدهای منفی
عمیق اقتصادی ،بازرگانی ،فرهنگی ،سیاســی و امنيتي اســت .اگرچه اجرای قوانین وضعی در مبارزه با این
پدیده ،مؤثر اســت ،ولی آگاهی از مبانی فقهی پدیده قاچاق ،به سبب ایجاد نوعی اعتقاد و باور درونی برای
اشــخاص ،از عامل بازدارندگی مؤثرتری برخوردار است .جهت دستيابی به حكم قاچاق کاال و ارز ،دانش
اصول فقه و قواعد اصولی آن ،راهگشــا است که به طور اجمال از طریق منابع عقلی استنباط احکام از قبیل
قیاس ،مصالح مرسله ،استحسان و سد ذریعه میتوان به حکم اجتهادی آن دست یافت .مقاله حاضر به روش
توصیفی ـ تحلیلی به حکم اجتهادی قاچاق کاال و ارز از رهگذر منابع عقلی اســتنباط احکام در اصول فقه
میپردازد و چگونگی اســتنباط حکم آن را از این منابع تبیین میکند .دســتاوردهای مقاله نشان میدهد که
رابط مشترک بین ادله اجمالی چهارگانه قیاس ،مصالح مرسله ،استحسان و سد ذریعه به عنوان منابع استنباط
حکم مســئله قاچاق کاال و ارز ،وجود رکن مصلحت ـ به مفهوم جلب مصلحت و دفع ضرر ـ در آنها است.
مصلحت موجود در مسئله مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،جلب منافع ملی و دفع اضرار یا تغریر است.
کلیدواژهها :قاچاق کاال و ارز ،اصول فقه ،قیاس ،استحسان ،مصالح مرسله ،سد ذریعه.

مفهوم شناسی
 )1قاچاق

واژه قاچــاق برگرفته از کلمــه ترکی «قاچتماق» به
معنای فراری دادن اســت که با مفهوم لغوی آن :برده
و ربوده همســویی دارد 1.از آن جهت که قاچاق از
موضوعات نوپیدا اســت ،برای دستیابی به مفهوم آن
در اصطــاح ،باید از منظر برخی از قوانین مختلف و
حقوقدانان به آن پرداخت:
واژه قاچــاق در بنــد الف ماده  1قانــون مبارزه با
قاچاق کاال و ارز مصــوب 1392ش ،چنین تعریف
شده اســت« :هر فعل یا ترک فعلی است که موجب
نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال
و ارز میگردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین،
قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد،
در مبــادی ورودی یا هر نقطه از کشــور حتی محل
عرضه آن در بازار داخلی کشف گردد».
قاچاق کاال در اصطالح حقوقی وزارت دادگســتری
عبارت اســت از« :وارد کردن یا صــادر کردن کاال
برخالف قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی که قانون ًا
2
در حکم قاچاق محسوب شده است».
برخی از حقوقدانان و محققان در تعریف قاچاق کاال
بیان داشتهاند:
 «وارد کردن یا خارج کردن متقلبانه کاالی موضوعحق یا حقوق دولت یــا کاالی ممنوعه یا انحصاری
.1لغتنامه دهخدا ،ج ،2ص.2156
.2مجموعه نظرهای مشــورتی اداره حقوقی وزارت دادگســتری در
زمینه مسائل کیفری ،ص.۲۱۸
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مقدمه
حوادث نامتناهی جهان هستی در بستر تاریخ بشری،
انســان را بر آن میدارد که جهــت انتظام تعامالت
خود با همنوعــان خویش در قبال این نوع حوادث،
در چهارچوب مقررات خــاص گام بردارد .یکی از
مســائل نوپیدای جهان معاصر ،پدیــده غیراخالقی
اقتصــادی تحت عنوان قاچاق کاال و ارز اســت که
با فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی شــکل
میگیرد .به طور مســ ّلم در عصر کنونی درآمدهای
گمرکی هر دولت ،یکی از اساســیترین منابع درآمد
آن دولت محســوب میشود و هر نوع خللی در آن،
به نوعی منجر به سستی بنیان اقتصادی دولت خواهد
شد و قاچاق کاال و ارز مانع از تحقق اقتصاد سالم و
پویا میگردد ،بلکه اقتصاد دولت را به ســوی اقتصاد
بیمار گرایــش میدهد .اهمیت اساســی و محوری
درآمد ناشی از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی در
کشور ما ،به حدی است که سومین درآمد دولت پس
از درآمد ناشی از مالیات و نفت است.
بر این اســاس ،قاچــاق کاال و ارز ،آثار زیانباری
را بــرای اقتصاد دولت در پی خواهد داشــت که در
راســتای بازدارندگی از این پدیده ،اســتقرای مبانی
فقهی حکم قاچاق و تبیین فلسفه آن ،از اهمیت بسیار
واالیی برخوردار اســت؛ چه آنکه با آگاهی از مبانی
فقهی آن ،نوعی اعتقاد و باور درونی برای اشــخاص
ایجاد میگردد که به طور مســ ّلم ،منزلت آن ،بیش از
منزلت قوانین وضعی به عنوان عامل بازدارنده درونی
از ارتکاب جرایم است.
از جمله مبانی تحریم قاچاق کاال و ارز ،اســتدالل به
منابع عقلی استنباط ،قواعد و ضوابط اصولی است و
به دلیل فقدان نص شــرعی در این مسئله ،حکم آن
را باید در منابع عقلی اســتنباط در علم اصول فقه و
قواعد اصولی آن یافت .از جمله سؤاالت قابل طرح
در این راستا از این قرارند:
 -1حکــم قاچــاق کاال و ارز با کدامیــک از منابع

استنباط در اصول فقه و قواعد اصولی آن قابل اثبات
است؟
 -2اثبــات حکم قاچــاق کاال و ارز از طریق منابع
عقلی استنباط و قواعد اصولی چگونه تبیین میگردد؟
مقاله حاضر در صدد پاســخ به سؤاالت مورد نظر ،با
هدف دســتیابی به ضوابط ،نتایج و اهداف مبارزه با
قاچاق کاال و ارز است.

42

سال سیزدهم
شماره -48پاییز و زمستان 1396

یا اظهار ،واگذاری ،حمــل و نقل ،نگهداری ،عرضه و
فروش ،ســاخت ،تولید ،تغییر مــورد مصرف ،دخل و
تصرف ،اقدام ،صید ،مخفی کردن ،واســطهگی ،تردد،
ِ
ناقض قانون
تأسیس ،استرداد یا هرگونه تقلب گمرکی
ِ
خاص محــدود کننده آن ،قاچاق و یــا در حکم آن
3
محسوب میشود».
 «بــه هرگونه فعالیت غیرقانونــی در امر واردات یاصادرات کاال از کشــور ،و خرید و فروش و حمل و
نگهداری این کاالها به صورت غیرقانونی ،قاچاق گفته
4
میشود».
تعاریف آمده برای قاچاق در قانون و نزد پژوهشگران،
هرچند که دربر دارنده مصادیق قاچاق اســت ،اما یک
تعریف منطقی محســوب نمیشود ،بلکه نوعی تعریف
توضیحی اســت؛ چه آنکه اوصــاف عرضی موضوع
مورد نظر ،داخل این تعاریف میباشــند .از این جهت
به نظر میرســد که تعریف ذیل بیانگر ماهیت منطقی
واژه «قاچاق» باشــد و آن اینکه قاچاق عبارت است
از« :نقض تشــریفات قانونی مربوط به ورود و خروج
کاال و ارز» .این تعریف ،براساس بند الف ماده  ۱قانون
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب ۱۳۹۲ش است که
دربر دارنده ارکان قاچاق است.
این تعریف ،دارای قیودی است که خود مقنن در ماده ۱
به تبیین آن پرداخته است ،به طوری که مراد از «کاال»،
هر شیء دارای ارزش اقتصادی در عرف [بند ب ماده
 ،]۱مراد از «ارز» ،پول رایج کشــورهای خارجی اعم
از اســکناس ،مســکوکات ،حوالجات ارزی و سایر
اســناد مکتوب یا الکترونیکی دارای کاربرد مبادالت
مالی [بند پ ماده  ]۱و مراد از «تشــریفات قانونی»،
اقدامات الزمی از قبیل تشــریفات گمرکی و بانکی و
اخذ مجوزهای الزم برای ارائه به مراجع ذیربط [بند
ت ماده  ]1است.

علمای اصول اهلســنت در گستره اقسام منابع نقلی و
عقلی ،دارای دیدگاههای متفاوتی هستند که بارزترین
آنها عبارت اســت از :الف) منابع نقلی شامل کتاب و
ســنت .ب) منابع عقلی با اختــاف در حجیت برخی
از آنها شــامل اجماع ،قیاس ،مصالح مرســله ،عرف،

.3جرم قاچاق کاال یا آنومی اقتصادی ،ص.42
.4احکام قاچاق و بررسی خرید و فروش کاالی قاچاق ،ص.23

.5جمع الجوامع ،ص.13
.6شرح مختصر ابنحاجب ،ج ،1ص.53
.7أصول الفقه ،ج ،1ص.5

 )2اصول فقه

اصول فقه یکی از دانشهای مهم اسالمی است که کاربرد
آن در استنباطهای احکام فقهی است .اصولیان تعاریف
متعددی برای این دانش بیان کردهاند ،از جمله:
« -1دالئل الفقه اإلجمالیة»؛« 5دالیل اجمالی فقه».
« -2العلم بالقواعد التی یتوصل بها المجتهد إلی استنباط
األحکام الشرعیة الفرعیة من أدلتها التفصیلیة»؛« 6علم
به قواعد دســتیابی مجتهد به اســتنباط احکام شرعی
فرعی از ادله تفصیلی».
« -3علم یبحث فیه عــن قواعد تقع نتیجتها فی طرق
إستنباط الحکم الشرعی»؛« 7دانشی است که از نتیجه
قواعد به دســت آمده آن ،روشــهای استنباط احکام
شرعی حاصل میشود».
تعریف نخســت از نوع تعریف اجمالی و تعریف دوم و
سوم از نوع تعریف توضیحی است و افزون بر آن ،ذکر
لفظ «قواعد» در تعریف دوم و سوم ،جای تأمل است؛
چه آنکه اصول فقه مجموعهای از منابع اجتهاد است نه
قواعد اصولی ،بلکه قواعد اصولی برگرفته از این منابع
هســتند .به نظر میرســد که تعریف نخست با شروط
منطقی تعریف مطابقت دارد.
منابع استنباط احکام به اعتبار ماهیت نقلی و
عقلی
منابع استنباط احکام به اعتبار ماهیت نقلی و عقلی نزد
اهلسنت و امامیه دارای تقسیمات مختلفی است که به
تفکیک به آنها پرداخته میشود.
 )1نزد اهلسنت

استحسان ،سد ذرایع ،قول صحابی و . ...
در یک نگرش فراگیر به مصادیق منابع نقلی ،شــاهد
تقســیم متمایزی در انواع مصادیــق نقلی و عقلی به
شرح ذیل هستیم :منابع نقلی مشتمل بر کتاب ،سنت،
اجماع ،عرف ،شــرع من قبلنــا و مذهب صحابی ،و
منابع عقلی مشتمل بر قیاس ،مصالح مرسله ،استحسان
9
و ذرایع.
8

 )2نزد امامیه

بررسی تطبیقی منابع عقلی استنباط احکام با
موضوع قاچاق کاال و ارز
در مبحث گذشته اقسام منابع استنباط احکام از دیدگاه
اهلســنت و امامیه بیان شد و اکنون در این بخش ،به
بررسی تطبیقی منابع عقلی چهارگانه استنباط احکام:
قیاس ،مصالح مرســله ،استحسان و ذرایع با موضوع
.8المدخل لدراسة التشریع االسالمی ،ج ،1ص.23
.9أصول الفقه اإلسالمی ،ج ،2ص.418
.10أصول الفقه ،ج ،2ص.107
.11أصول الفقــه ،ج ،2ص13؛ علم اصول در فقه و قوانین موضوعه،
ص144؛ اصول فقه کاربردی ،ج ،2ص.187

 )1قیاس

قیاس ،یکــی از منابع فرعی برای اســتنباط احکام
است که اصولیان ،تعابیر مختلفی در تعریف آن دارند.
مشهورترین این تعاریف عبارتند از:
 «هــو حمل معلوم علی معلوم لمســاواته فی علةحکمه عند الحامل»؛« 12آن عبارت اســت از حمل
[مسئله] مشخص بر [مسئله] مشخص [دیگر] به دلیل
مساوات در علت حکم آن نزد حمل کننده».
 «مســاواة فرع األصل فی علة حکمه»؛« 13برابری[مسئله] فرعی با اصل در علت حکم آن».
در بیان وجه تشــابه و تمایز بین دو تعریف میتوان
گفت :هــردو در برابری علت بین حکم فرع و اصل،
مشترک هستند ،ولی از سوی دیگر در تعریف نخست
بر لفظ «حمل» و در تعریف دوم بر لفظ «مســاوات»
تصریح شده است و این تمایز در این دو واژه ،بیانگر
تمایــز در نوع نگرش صاحبان این تعاریف به اجتهاد
ناشی از عملیات قیاس اســت ،به طوری که جمعی
14
از اصولیــان از جمله قاضــی ناصرالدین بیضاوی،
ابنســبکی 15،غزالی 16و ابوبکر باقالنی 17،قائل به آن
هستند که قیاس ،نتیجه عملیات اجتهادی مجتهد است؛
چه آنکه وی کاشــف و ظاهر کننده حکم فرع است،
18
ولی جمعــی دیگر از مجتهدان از جمله ابنحاجب،
آمدی 19و ابنهمام 20،بــر آن رفتهاند که قیاس ،فعل
اجتهادی مجتهد نیست ،بلکه قیاس به عنوان یک دلیل
شرعی است که شارع آن را برای کشف احکام مسائل
.12جمع الجوامع ،ص.80
.13شرح مختصر ابنحاجب ،ج ،2ص.204
.14نهایة السول ،ج ،3ص.3
.15نبراس العقول فی تحقیق القیاس ،ص.37
.16المستصفی من علم األصول ،ج ،2ص.238
.17المحصول فی علم األصول ،ج ،2ص.311
.18مختصر منتهي السؤل و األمل ،ج ،2ص.204
 19اإلحکام فی أصول األحکام ،ج ،3ص.173
.20تیسیر التحریر ،ج ،3ص.264
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امامیه نیز دارای دو تقسیم اجمالی و تفصیلی در اقسام
منابع اســتنباط احکام به اعتبار ماهیت نقلی و عقلی
میباشند :الف) منابع نقلی شامل کتاب ،سنت و اجماع
کاشــف از معصوم .ب) عقل یا دلیل عقلی که خود به
عقل مستقل (مستقالت عقلی) و استلزام عقلی تقسیم
10
میشود.
در یک تقســیم تفصیلی ،منابع استنباط را با اختالف
بین اصولیــان در برخی از عناوین آن ،به عنوان منبع
استنباط مســتقل یا وابسته ،و نیز اختالف در حجیت
برخی از آنها ،به گونه ذیــل بیان کردهاند -1 :کتاب
 -2سنت  -3اجماع کاشف از معصوم  -4دلیل عقلی
 -5شهرت فتوایی  -6قول لغوی  -7سیره  -8عرف
 -9قیاس منصوص العلة  -10سد ذریعه  -11اصول
عملیــه چهارگانه (اصل برائت ،اصــل تخییر ،اصالة
11
االحتیاط و استصحاب).

قاچاق کاال و ارز پرداخته میشود.

فاقد نصوص قرار داده است.
بر این اســاس ،اصولیان از اســتعمال لفظ «حمل»
اجتناب کردهاند ،تا تمایــز بین اصل و فرع مالحظه
شود .به نظر میرســد که نگرش اصولیان گروه اول،
ناظر بــر تعلق حکم برآمده از قیاس به نظر اجتهادی
مجتهد راجح باشد؛ چه آنکه عملیات اجتهادی قیاس
و اختالف بین مجتهدان در تعیین نوع علت آن ،دلیل
واضحی بر این مدعا است.
مذاهب در حجیت قیاس دارای ســه دیدگاه متفاوت
هستند:
 -1دیدگاه جمهور اهلسنت که قائل به حجیت قیاس
در احکام فقهی هستند.
 -2دیدگاه ظاهریه و برخی از معتزله که قائل به عدم
22
حجیت قیاس هستند.
 -3دیدگاه امامیــه که تنها قائل بــه حجیت قیاس
23
منصوص العله و قیاس اولویت میباشند.
ناگفته نماند که شیخ محمدرضا مظفر از علمای امامیه
قائل است که در حقیقت منصوص العله و اولویت از
باب قیاس حجت نیســت ،بلکه از باب حجیت ظهور
اســت 24.به نظر میرسد که اختالف در این مسئله از
نوع معنوی اســت نه حقیقی؛ چه آنکه در هر حالت،
این دو نوع دلیل اجتهادی نیز از فروع قیاس محسوب
میشود.
ابوالقاســم گرجی از علمای امامیــه ،ضابطه حجیت
برخی از منابع اســتنباط از جملــه قیاس را یکی از
دو ضابطه ذیل میداند :موجب حصول قطع به حکم
25
واقعی معتبر یا وجود دلیل معتبر بر حجیت آن.
قیاس دارای چهار رکن اصلی است :اصل ،فرع ،علت
و حکم اصل 26.پس از استقرای نصوص شرعی متعدد،

فقهــا تعاریــف متعــددی از دو واژه «الحاضر» و
«البادی» ارائه دادهاند ،به طوری که جمهور قائلند که
«الحاضر» ،عبارت است از شهرنشینان ،روستانشینان
و حومههای آن دو که قابل کشــت میباشند و غیر
آن را بادیهنشــین گویند 27.ولــی حنابله معتقدند که
«البادی» یا «البدوی» لفظ مطلقی اســت که شــامل
بادیهنشــینان و هر شــخص غریبی میشود که وارد
محلی گردد؛ خواه شهرنشــین باشد یا روستانشین یا
28
بادیهنشین.
تبیین عملیــات قیاس بین دو مســئله «بیع الحاضر
للبادی» و «قاچاق کاال و ارز»:
 -۱اصل :حدیث پیامبر(ص)« :نهی رســول اهلل(ص)
أن یبیــع
حاضر لبــا ٍد»؛« 29پیامبــر(ص) از فروش
ٌ
[کاالی] بادیهنشین توسط شهرنشین نهی کرده است».
حدیث پیامبــر(ص)« :ال یَبِع حاضر لبا ٍد ،دعوا الناس
یــرزق اهلل بعضهم من بعض»؛« 30کاالی بادیهنشــین
توسط شهرنشین فروخته نشود .مردم را به حال خود
واگذارید ،تا رزق خداوند را به همدیگر رسانند».
 -۲فرع :مســئله قاچــاق کاال و ارز به مفهوم نقض
تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز.
 -۳علــت اصل :با اســتقرا از طریق مســالک العله
به عنوان روشــهای علــت یابی به تخریــج المناط
میپردازیم:
علت اصل (مســئله بیع الحاضر للبــادی) :اضرار به

.21القاموس المبین ،ص.181
.22إرشاد الفحول ،ص.298
.23أصول الفقه ،ج ،2ص.173
.24همان ،ج ،2ص.174
.25مقاالت حقوقی ،ج ،2ص.165
.26إرشاد الفحول ،ص.304

.27رد المحتار ،ج ،4ص132؛ نهایة المحتاج ،ج ،4ص309؛ القوانین
الفقهیة ،ص.171
.28کشــاف القنــاع ،ج ،3ص184؛ المغنی مع الشــرح الکبیر ،ج،4
ص.279
.29صحیح البخاری ،ج ،4ص361؛ صحیح مسلم ،ج ،3ص.1157
.30صحیح البخاری ،ج ،4ص370؛ صحیح مسلم ،ج ،3ص.1157

21
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به نظر میرســد که با دو مسئله از مسائل شرعی به
عنوان اصل ،میتــوان در عملیات اجتهادی قیاس از
باب مناســب مالئم به حکم مسئله فرعی قاچاق کاال
و ارز دست یافت.
الف) بیع الحاضر للبادی
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ب) تلقی الرکبان

مذاهب فقهــی اربعه با وجود اتفــاق در ماهیت این
.31تبییــن الحقائق ،ج ،4ص68؛ حاشــیة الدســوقی ،ج ،3ص69؛
حاشيتا قلیوبی و عمیرة ،ج ،2ص182؛ المغنی مع الشرح الکبیر ،ج،4
ص.280
.32إرشاد الفحول ،ص.319
.33رد المحتار ،ج ،4ص.182
.34حاشيتا قلیوبی و عمیرة ،ج ،2ص.182
.35حاشیة الدسوقی ،ج ،3ص96؛ کشاف القناع ،ج ،3ص.18

.36بدائع الصنائع ،ج ،5ص232؛ تحفة المحتاج ،ج ،4ص311؛ المغنی
مع الشرح الکبیر ،ج ،4ص.281
.37صحیح البخاری ،ج ،2ص.48
.38بدائــع الصنائــع ،ج ،5ص232؛ المغنی مع الشــرح الکبیر ،ج،4
ص.281
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شهروندان به دلیل عبارت پایانی حدیث (دعوا الناس
یرزق  .)...مذاهب فقهی اربعه نیز به علت (اضرار) به
31
سبب بیع الحاضر للبادی تصریح کردهاند.
نوع مناسب :مناســب مالئم حالت دوم؛ 32عین علت
(دارای علــت واحد بین اصل و فرع) ،به عنوان علت
برای جنس حکم (مسئله فرع عین مسئله اصل نیست،
بلکه از جنس آن است).
تبیین وجه مناســب همجنس بین دو مســئله «بیع
الحاضر للبادی» و «قاچاق کاال و ارز»:
وجه مناسب همجنس بین دو مسئله از آن جهت است
که دالل شهرنشــین در مسئله اصل از راه غیرمشروع
بــه جلب کاال از محل غیر خود به شــهر میپردازد،
هرچند که اصل معامله شــرع ًا جایز است ،ولی چون
مانع رواج کاال به طور عادی در شــهر میگردد و از
این طریق موجب گرانی میشود (اضرار به عموم) ،به
این علت ،از این معامله نهی شده است.
در مســئله قاچاق کاال و ارز نیز قاچاقچیان کاالهای
مــورد معامله خود را از غیر محل خویش با ارتکاب
به نقض تشــریفات قانونــی در ورود و خروج کاال
جلب کرده ،اضرار به بیتالمال میکنند .از این جهت
دو مسئله مذکور به طور اجمال همسان یکدیگر ،و به
طور تفصیل ،از همدیگر متمایز هستند.
 -۴حکــم اصل :حرمت معامله بــا صحت عقد نزد
حنفیه 33و شافعیه 34،و حرمت و بطالن بیع نزد مالکیه
35
و حنابله بنابر قول مذهب آنان.
 -۵حکــم اجتهادی فــرع :همان حکــم اصل بنابر
اختالف مذاهب در آن.

معامله ،در عنوان آن ،دارای تعابیر مختلفی هســتند،
الجلب» ،نزد مالکیه
به طوری که نزد حنفیه به «تلقی َ
به «تلقی الســلع» ،و نزد شــافعیه و حنابله به «تلقی
الرکبان» معروف است و آن عبارت است از :استقبال
افرادی از شــهر از تاجران خارجی در نقاط مرزی یا
حاشیه شهر جهت خرید کاالی آنان به قیمت ارزانتر
و فروش آن به قیمت مــورد نظر خریداران در بازار
36
شهر خویش.
تبیین عملیات قیاس بین دو مسئله «تلقی الرکبان» و
«قاچاق کاال و ارز»:
 -۱اصل :حدیث پیامبــر(ص)« :نهی النبی(ص) عن
التلقــی ،و أن یبیع حاضر لبــاد»؛« 37پیامبر(ص) از
استقبال کاروان حامل غله و فروش اموال بیاباننشین
به وسیله شهرنشین نهی کرده است».
 -۲فرع :مســئله قاچــاق کاال و ارز به مفهوم نقض
تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کاال و ارز.
 -۳علت اصل :فقها ،علت نهی در این نوع معامله را
38
اضرار و تغریر بیان کردهاند.
نوع مناســب :مناسب مالئم حالت دوم؛ عین علت به
عنوان علت برای جنس حکم.
تبیین وجه مناســب همجنس بین دو مســئلۀ «تلقی
الرکبان» و «قاچاق کاال و ارز»:
شــخص خریدار در بیع تلقی الرکبــان ،مبادرت به
معامله در نقاط مرزی منطقه خویش یا حاشــیه آن
قبل از ورود فروشندگان به شهر ـ جهت منع آگاهی
آنان از نرخ کاال ـ میکند ،تا کاالی خریداری شده را
در بازار به قیمت مورد نظر خویش به فروش برساند
که موجب تغریر و اضرار به فروشــندگان و نیز بازار
داخلی میگردد.
همین علت تغریر و اضرار در معامله قاچاق کاال و ارز

قابل سرایت است؛ چه آنکه عملیات قاچاق ،حداقل
موجب اضرار به منابع درآمد دولت و نیز بازار تولید
داخلی میگردد .این دو مسئله به طور اجمال ،دارای
جنس واحد میباشــند و به طور تفصیل از همدیگر
متمایزند.
 -۴حکم اصل :مذاهب فقهی از جهت داشتن حق خیار
غبن برای چنیــن معاملهای و نیز از جهت عدم خلل
در ارکان آن ،این نوع معامله را صحیح دانستهاند ،جز
آنکه جمهور مذاهب فقهی سهگانه آن را حرام دانسته،
39
و حنفیه ،حکم به کراهت تحریمی دادهاند.
 -۵حکــم اجتهادی فــرع :همان حکــم اصل بنابر
اختــاف مذاهب فقهی در حکم تکلیفی و اتفاق آنان
در حکم وضعی آن.
 )2مصالح مرسله
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علمای اصول فقه ،افزون بر عنوان مشــهور «مصالح
مرسله» ،از این منبع فرعی ،به عناوین دیگری نیز تعبیر
کردهاند ،از جمله« :استدالل مرسل»« ،استدالل» 40و
41
قیاس.
اصولیان بر حســب عناوین مختلف اصولی ،تعاریف
مختلفی نیز از این منبع فرعــی ارائه دادهاند .در این
بخش به دو نمونه از این تعاریف پرداخته میشود:
 -1تعریــف غزالی« :أن یوجد معنی یشــعر بالحکم
مناسب عق ً
ال و ال یوجد اصل متفق علیه»؛« 42وجود
علتی مناســب حکم [در مسئلهای] به لحاظ عقلی که
فاقد اصل مورد اتفاق باشد».
 -2تعریف شاطبی« :هی األوصاف التی تالئم تصرفات
الشــارع و مقاصده ،ولکن لم یشهد لها دلیل معین من
الشــرع باالعتبار أو بااللغاء و یحصل ربط الحکم بها
جلب المصلحة أو دفع مفسده عن الناس»؛« 43علتهای
.39تبیین الحقائق ،ج ،4ص68؛ تحفة المحتاج ،ج ،4ص311؛ المغنی
مع الشرح الکبیر ،ج ،4ص.281
.40إرشاد الفحول ،ص.358
.41الرسالة ،ص.515
.42المستصفی من علم األصول ،ج ،2ص.119
.43الموافقات ،ج ،1ص.39

مناسب روشهای [تشریعی] شــارع و مقاصد آن ،که
دلیل شــرعی معیّنی ناظر بر اعتبار یا الغای آن وجود
نداشته باشد و رابطه حکم شرعی با آن از طریق جلب
مصلحت یا دفع مفسده از مردم ،ایجاد میشود».
دو تعریف مذکور از جهت محوریت علت در ماهیت
مصالح مرســله و عدم وجود دلیل شرعی معیّن برای
مســئله مورد اجتهاد ،همسان ولی به اعتبارات متعدد
از همدیگر متمایز میباشند؛ از جمله وجه تمایز بین
این دو تعریف عبارت اســت از -1 :ایجاز در تعریف
غزالی و اطاله در تعریف شــاطبی -2 .مصالح مرسله
نــزد غزالی با تصریح بر ابتنای عقلی و نزد شــاطبی
با تصریح بر همســویی با اصول ،روشهای تشریعی و
مقاصد شریعت.
در موضوع تعریف مصالح مرسله ،به نظر میرسد که
تعریف غزالی در مقایســه با تعریف شاطبی ،از نوع
تعریف منطقی باشــد ،به طوری که با شروط منطقی
یک تعریف مطابقت دارد ،حال آنکه تعریف شاطبی،
از نوع تعریف توضیحی اســت و با این وجود تعریف
غزالی ،مشــعر بر عدم اســتقالل مصلحت مرسله به
عنوان منبع فرعی اســت ،بلکه بیشتر با مناسب مالئم
در باب قیاس همخوانی دارد .بر این اســاس ،به نظر
میرســد که تعریف ذیل تا حدی به ماهیت مصلحت
مرسله نزد اصولیان نزدیکتر باشد« :اجتهاد براساس
علتهای همسو با مصالح کلی شریعت».
در شرح این تعریف میتوان گفت -۱ :لفظ «اجتهاد»
بیانگر اجتهادی بودن «مصلحت مرســله» است-۲ .
واژه «همســو» بیانگر عدم وجود دلیل شرعی معیّن
برای اعتبــار یا الغای علتهای موجــود در عملیات
اجتهادی مصلحت مرســله اســت ،بلکه همســویی
علتهای اســتقرایی با مصالح کلی شــریعت ،محور
اجتهادی مصلحت مرسله قرار گرفته است .نکته قابل
ذکر در این راستا ،آن است که عدم وجود دلیلی معیّن
در مصلحت مرسله به معنای عدم وجود دلیل به طور
مطلق نیست؛ زیرا هر مصلحت مرسلهای باید مستند

.44أثر األدلة المختلف فیها فی الفقه االسالمی ،ص.36
 .45اإلحــکام فی أصول األحکام ،ج ،4ص140؛ إرشــاد الفحول،
ص.358
.46شرح تنقیح الفصول ،ص.171
.47البحر المحیط ،ص.154
.48أثر األدلة المختلف فیها فی الفقه االسالمی ،ص.44
.49فتح القدیر ،ج ،7ص.200
.50بدایة المجتهد ،ج ،2ص.229
.51المغنی مع الشرح الکبیر ،ج ،5ص.388

 .52األم ،ج ،3ص.264
.53کشف األسرار ،ج ،1ص.383
.54العنایة شرح الهدایة ،ج ،8ص278؛ بدایة المجتهد ،ج ،2ص392؛
مغنی المحتاج ،ج ،4ص20؛ المغنی مع الشرح الکبیر ،ج ،8ص.290
.55مقاالت حقوقی ،ج ،2ص.18
.56مبانی استنباط حقوق اسالمی اصول فقه ،ص.238
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به دلیلی باشــد ،نه دلیل معیّن شــرعی برای مسئله
جزئــی ،بلکه وجود دلیلی کلی از مقاصد شــریعت،
چنین اجتهــادی را محقق میســازد -۳ 44.مراد از
مصالح کلی شریعت ،جلب مصلحت و دفع ضرر است
که از آن به مقاصد شریعت تعبیر میگردد.
در بیان حجیت مصالح مرســله باید گفت :در لسان
علمای اصول فقه مشهور است که استدالل به مصالح
مرسله ،از خصائص اجتهادی مالکیه است 45،در حالی
که قرافی 46،زرکشی 47و مصطفی بغا 48،بر آنند که تمام
مذاهب فقهی اهلسنت عم ً
ال قائل به اجتهاد از طریق
مصلحت مرسله هستند.
در تبیین دیدگاه مشــهور ناظر بر ویژگی مالکیه در
دلیل اجتهادی مصلحت مرسله ،میتوان گفت :مالکیه
در بهرهمندی از مصلحت مرســله ،بیش از دیگران به
اجتهاد پرداختهاند ،افزون بر آنکه آنان ،مصلحت مرسله
را به عنوان یک منبع فرعی یا دلیل اجمالی دانستهاند،
حال آنکــه دیگران آن را تحت عنوان «مناســب»،
جزء رکــن «علت» در باب قیاس برشــمردهاند .از
جمله نمونههــای فقهی مبتنی بر مصلحت مرســله،
تمام نمونههای فقهی مبتنی بر استحســان غیر از نوع
نص نزد حنفیه از قبیل استحسان ضروری ،استحسان
عرفی ،استحســان اجماعی و استحسان از نوع قیاس
خفی است.
از جمله مثالهای فقهی مبتنی بر مصالح مرسله عبارت
اســت از :ضمانتآوری صنعتگــران مانند خیاطان،
رنگرزان و  ...در عقد استصناع نزد حنفیه (ابویوسف
و محمد) 49،مالکیه 50و حنابله 51و عدم ضمانتآوری

آن نزد شــافعیه 52و ابوحنیفه و زفر 53،و قتل جماعت
54
به واحد نزد مذاهب فقهی.
مصالح مرسله نزد امامیه به عنوان منبع مستقل استنباط
احکام نیست ،بلکه به عنوان یک منبع فرعی و وابسته
به یکــی از منابع اســتنباط چهارگانه دارای حجیت
است .بر این اســاس ،برخی از مصالح مرسله داخل
در سنت و برخی دیگر داخل در دلیل عقلی و برخی
نیز بیاساس است .به عنوان نمونه برخی از نمونههای
اســتصالح از قبیل شکنجه متهم ،بیاساس میباشد و
نمونههای دیگری از قبیل مســئله معالجه زن آبستن
و اسیران مسلمانی که سپر کفار واقع میشوند ،تحت
عنوان عقل و احیان ًا ســنت مورد استناد است؛ چه در
باب تزاحم مالکات ،به حکم عقل ،حکم شرعی تابع
55
مالک اهم است.
در یک نظریه جدید نزد امامیه ،مصلحت بر دو گونه
اســت :یکی آنکه عقل آن را به طــور قطعی درک
میکند و علم حاصل میشــود و جامع تمام شرایط
است .این نوع مصلحت الزم االتباع است .نوع دیگر
از مصلحت آن اســت که عقــل آن را به روش ظنی
میفهمد ،به طوری که موجب قطع نیســت .این نوع
مصلحت ،حجت نیســت .قابل ذکر اســت که مجمع
تشــخیص مصلحت نظام در جمهوری اسالمی ایران
در راستای تصویب قوانین مورد تأیید مجلس و مورد
مخالفت شورای نگهبان بر مبنای مصلحت نظام عمل
56
میکند.
با اســتقرا در دیدگاههای اصولیــان در باب مصالح
مرســله ،به وضوح مشــخص میگردد کــه اجتهاد
استصالحی ،به طور مطلق و بدون قید و شرط نیست،
بلکه اصولیان ،شــروطی را برای عمل به اجتهادات
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مبتنی بر مصالح مرســله بیان کردهاند که میتوان این
شروط را به دو نوع :شروط عدمی و شروط وجودی
تقسیم کرد:
شروط عدمی اجتهاد استصالحی را میتوان از ماهیت
آن به دســت آورد؛ چه آنکه در بخشی از تعریف آن
به عدم وجود دلیل شــرعی معیّن برای مصالح مرسله
تصریح شده است .بر این اساس ،قلمرو اجتهاد مبنی
بر مصالح مرســله با نبود نصی از کتاب یا ســنت به
اعتبار یا الغای حکم مســئله مورد اجتهاد و نیز عدم
اجماع بر حکم آن مســئله و عدم وجود قیاس برای
57
آن مشخص میگردد.
در بیان شروط وجودی مصالح مرسله ،شروط غزالی
در این باب ،قابل اهتمام است که سه شرط ضروری،
عمومی (کلی) و قطعی از ســوی ایشان برای عمل به
اجتهاد اســتصالحی ارائه شده است 58.غزالی شروط
ســهگانه مذکور را در قالب مسئله «تُرس» به معنای
ســپر قرار دادن عدهای از مســلمانان و در شرایط
ضروری تبیین میکند .ناگفته نماند که شــرط وجود
ضروری علت در حق شخص و وجود شرط حاجت
به معنــای اصولی آن در حق عمــوم افراد جامعه و
نیز شــرط اغلبی به جای کلی یا عمومی و همچنین
شــرط ظن غالب به جای شــرط قطعی ،در تحقق
شــروط وجودی اجتهاد استصالحی کفایت میکند و
تصریح غزالی به لفظ ضروری ،کلی و قطعی در مسئله
«تُرس» به دلیل رعایت اوصاف یا علتهای خاص آن
59
مسئله است.
در تطبیق مســئله قاچــاق کاال و ارز با منبع فرعی
مصالح مرسله ،فرض بر عدم وجود دلیل شرعی برای
این مســئله اســت؛ چه آنکه ـ همانگونه که گذشت
ـ یکی از شــروط اجتهاد استصالحی ،انتفای شروط
.57أثر األدلة المختلف فیها فی الفقه االسالمی ،ص.40
.58المستصفی من علم األصول ،ج ،1ص.141
.59المقاصــد العامة للشــریعة اإلســامیة ،ص456؛ أصــول الفقه
اإلسالمی ،ج ،2ص.774

عدمی در مسئله است و بنابر فرض ما ،منبعی از منابع
فرعی مذکور در اعتبــار یا الغای آن مؤثر نبودهاند و
از جهتی شروط سهگانه معروف تحت عنوان شروط
وجودی :ضروری ،قطعی و کلی ،تفســیر آن با مفهوم
عالی و دانی برای هرکدام از آنها ،در مســئله قاچاق
کاال و ارز محقق شده است؛ بدینگونه که قاچاق کاال
و ارز موجب اضرار حتمی به اقتصاد جامعه میگردد.
بنابراین در قاچاق کاال و ارز سه شرط وجود اجتهاد
استصالحی قابل تحقق است:
الف) شرط ضروری
قاچاق کاال و ارز منجر به سستی بنیان اقتصاد کشور
میگردد و قاچاقچیان و افــراد مرتبط با آنان را در
معرض خطــرات جدی جانی قرار میدهد .در نتیجه
مقصد ضروری یا حاجی حفظ مال و نفس ،با روش
دفع مفســده و از طریق مبارزه با قاچاق کاال و ارز
محقق میگردد.
ب) شرط عمومی (کلی)
آثار منفی قاچــاق کاال و ارز ،دامنگیر افراد خاص
جامعه نمیگردد ،بلکه در تضعیف اقتصاد کلی کشور
اثرگذار است.
ج) شرط قطعی
بر حســب اســتقرا و تحقیقات میدانی در معامالت
قاچاق کاال و ارز ،اثر منفی آن بر اقتصاد کشور ،امری
مســ ّلم و بالمنازع است و احتماالت جانی آن به حد
ظن غالب رســیده اســت .بر این مبنا تحریم عرضی
قاچــاق کاال و ارز و مبارزه با این نوع معامله از باب
مصلحت مرسله ،قابل اثبات است.
 )3استحسان

استحسان یکی از انواع منابع فرعی است که اصولیان
در نوع آن به لحاظ منبع فرعی مســتقل یا وابســته
اختــاف کردهاند ،به طوری که برخی آن را به عنوان
منبع فرعی مستقل و برخی آن را جزء مصالح مرسله
و برخی دیگر نیز آن را بر حسب انواع مبتنی بر دلیل،

.60الموافقات ،ج ،4ص206؛ إرشــاد الفحــول ،ص358؛ اإلعتصام،
ج ،2ص126؛ أصــول الفقــه اإلســامی ،ج ،2ص751؛ أثر األدلة
المختلف فیها فی الفقه االسالمی ،ص.126
.61لسان العرب ،ج ،8ص.510
.62کشــف األســرار ،ج ،4ص3؛ اإلحکام فی أصول األحکام ،ج،2
ص.137
.63الموافقات ،ج ،4ص205؛ اإلعتصام ،ج ،2ص.139
.64المستصفی من علم األصول ،ج ،1ص.137
.65روضة الناظر ،ج ،1ص.85

.66الموافقــات ،ج ،2ص138؛ اإلحکام فی أصــول األحکام ،ج،4
ص138؛ أصول الفقه اإلســامی ،ج ،2ص739؛ أثر األدلة المختلف
فیها فی الفقه االسالمی ،ص.129
.67إرشاد الفحول ،ص.357
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جزء منابع فرعی کتاب یا ســنت یا اجماع یا قیاس
60
دانستهاند.
استحسان در لغت از ماده «حسن» و از باب استفعال
به معنای چیزی را نیک دانســتن است 61.ولی برای
استحســان در اصطالح ،تعاریف متعددی ارائه شده
اســت که در این بخش به ماهیــت آن نزد مذاهب
مختلف پرداخته میشود.
 -1حنفیه« :العدول فی المســألة عن حکم نظائرها
62
إلی حکم آخر لوجه أقوی یقتضــی هذا العدول»؛
«انصــراف از حکم نظایر مســئله به حکمی دیگر به
دلیلی برتر [از دلیل نظایر آن مســئله] که [آن دلیل]
سبب این انصراف است».
 -2مالکیه« :األخــذ بمصلحة جزئیة فی مقابلة دلیل
کلی»؛« 63اجتهاد براســاس یک مصلحت جزئی در
قبال یک دلیل کلی».
 -3شــافعیه« :ما یستحسنه المجتهد بعقله»؛« 64آنچه
که مجتهد آن را بنابر عقل خویش نیک برشمارد».
 -4حنابله« :العدول بحکم المسألة عن نظائرها لدلیل
خاص من کتاب أو سنة»؛« 65انصراف از حکم نظایر
مسئله به دلیل معیّنی از کتاب یا سنت».
با نگرش تطبیقی به تعاریف مذکور ،مالحظه میشود
که تعاریف ارائه شده از سوی حنفیه ،مالکیه و حنابله
به طور اجمال ،از نوعی همانندی و همســویی باهم
برخوردارند ،هرچند کــه در تعریف مالکیه ،به جای
عــدول از حکم نظایر یک مســئله ،مفهوم عدول از
حکم کلی یک مسئله برای ماهیت استحسان ،استعمال
شده است ،ولی این نوع تمایز در تعبیر ،بیانگر تمایز

در مفهوم نیست؛ چه آنکه الزمه عدول از حکم کلی
مســئله ،عدول از حکم نظایر آن محسوب میشود و
نیــز هرچند قید «لدلیل خاص من کتاب أو ســنة»،
در تعریف حنابله ،آن را از تعاریف همســان خویش
متمایز میگرداند ،ولی چنین قیدی در حقیقت شرط
استحسان است و شــروط جزء ماهیت یک تعریف
نیســت و بر این اســاس میتوان قائل به همســانی
اجمالی بین تعاریف سهگانه مذکور شد.
از سوی دیگر ،هرچند برخی اصولیان متقدم و معاصر
پس از تحلیل و توجیه تعاریف ارائه شده استحسان از
اصولیان ،به اتفاق نظر در مفهوم آن ،تصریح کردهاند،
به طوری که اختالف در استحســان را از نوع لفظی
دانســتهاند 66،اما به نظر میرسد که تعریف غزالی از
استحســان با محوریت عقل بدون قید ادله شرعی ،از
تعاریف گذشــته متمایز است ،به خصوص آنکه ارائه
تعریفی دیگر از استحســان از متقدمان حنفیه ،چنین
تمایزی را تقویت میکنــد و آن اینکه« :دلیل ینقدح
فی نفس المجتهد و یعسر علی التعبیر عنه»؛« 67دلیلی
است که در ذهن مجتهد رسوخ پیدا کرده ،ولی از تعبیر
آن عاجز میماند».
در تعریف استحســان آمد که عبارت است از :عدول
از حکم نظایر مســئله به حکمی دیگر ،به دلیلی برتر
از دلیل حکم نظایر آن مســئله .بر مبنای این تعریف،
مسئله مورد استحسان ،دارای نظایری است که مجتهد
به دلیل خاص به جداسازی حکم مسئله مورد نظر از
حکم نظایر آن مسئله میپردازد .با تطبیق این تعریف
با ماهیت قیاس اصولی ،همانندی این دو منبع اصولی
در وجود نظایر برای هردو منبع قابل تصور اســت و
از ســوی دیگر استحسان از قیاس ،در عدول و عدم
عدول از حکم نظایــر خویش متمایز میگردد؛ بدین
معنا که استحســان برخالف قیاس با عدول از حکم
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نظایر محقق میشــود ،حال آنکــه در قیاس نه تنها
عدولی از حکم نظایر وجود ندارد ،بلکه انطباق آن با
نظایر آن که در واژگان اصولی تعبیر به اصل میگردد،
از شروط عملیات اجتهادی قیاس محسوب میشود
و از این جهت است که باید از طریق تحقیق المناط به
وجود علت اصل در فرع اطمینان حاصل نمود.
وجه تشابه بین ســه منبع اجتهادی قیاس ،مصلحت
مرسله و استحسان نیز از جهت وجود رکن مصلحت
ـ البته با وجود اختالف در مراتب و درجات مصلحت
ـ در آنها اســت ،به طوری که مصلحت در بخشی از
باب قیاس ،تحت عنوان «مناسب» و در باب مصلحت
مرســله ،به عنوان عنصر اصلی و در باب استحسان،
به عنوان عنصر راجح دخیل اســت .ولی تفاوت بین
مصلحت مرســله و دو منبع دیگــر ،وجود نظایر در
قیاس و استحســان و عدم وجــود آن در مصلحت
مرسله است؛ چه آنکه مصلحت مرسله در حالت عدم
68
وجود نظیری برای آن ،کاربرد دارد.
هرچند که در بحث گذشته ،ادعای برخی از محققان
در اتفاق نظر اصولیان در تعریف استحسان بیان شد،
ولی از سوی دیگر تنها مذاهب فقهی سهگانه :حنفیه،
مالکیــه و حنابله 69،معروف به جواز اجتهاد از طریق
استحسان میباشند.
قابل ذکر اســت که استحســان مورد نظر مالکیه غیر
از استحســان مورد نظر حنفیه اســت ،هرچند که در
برخی از انواع استحسان مانند «استحسان بالمصلحة»
همانند هســتند؛ چه آنکه اساس اســتقرا در مثالهای
فقهی مالکیه برای استحسان ،با مفهوم مصالح مرسله
مطابقت دارد ،نه مفهوم استحســان 70.شافعیه نیز در
منابع اصولی معتبر معروف به عدم پذیرش استحسان
.68أصول السرخســی ،ج ،2ص206؛ أصول مذهــب اإلمام احمد،
ص138؛ تاریــخ الفقه اإلســامی ،ص256؛ المبــادی العامة للفقه
الجعفری ،ص292؛ أصول الفقه اإلســامی ،ج ،2ص740؛ أثر األدلة
المختلف فیها فی الفقه االسالمی ،ص.126
.69کشف األسرار ،ج ،4ص3؛ اإلعتصام ،ج ،4ص210؛ روضة الناظر،
ج ،1ص.407
.70أثر األدلة المختلف فیها فی الفقه االسالمی ،ص.131

میباشــند ،به طوری که سخن امام شــافعی درباره
بطالن و تلذذ آن 71،معروف است.
امامیه قائل به حجیت استحسان نیستند 72.ولی جمعی
از محققان امامیه بــر آن رفتهاند که معیار حجیت دو
چیز است :یکی قطع و دیگری چیزی که دلیل معتبری
از قبیل ظواهر الفاظ و خبــر ثقه بر حجیت آن قائم
شــده باشد .بر این مبنا استحسان به معنای مذکور که
73
مصداق هیچیک از دو قسم نیست ،حجت نیست.
در کاربــرد استحســان در حقوق موضوعــه ایران،
حقوقدانان قائل به عدم منع آن هستند؛ با استدالل به
اینکه رعایت مصلحت ظاهرا ً اصلی عقالیی است که
قانونگذار عرفی نمیتواند آن را نادیده بگیرد .اگرچه
در هیچ متنی این مطلب عنوان نشده که حقوق مبتنی
بر رعایت مفاسد و مصالح است ،ولی به نظر میرسد
که قدر مســ ّلم آن عدم لزوم عنوان کردن آن است و
این اصل همواره به هنــگام تصویب مقررات قانونی
عم ً
ال رعایت میشــود و یکی از مثالهای حقوقی آن
است که براساس انصاف و عدالت قضائی ،زن حامله
در مدت عده وفات مســتحق نفقه میگردد .مراد از
عبــارت انصاف و عدالت قضائی ،همان استحســان
74
قیاسی است.
نکتــه پایانی در حجیت استحســان ،ســخن ارزنده
شوکانی اســت که میگوید :ذکر استحسان به عنوان
دلیل مســتقل به طور مطلق بیثمر اســت؛ چه آنکه
اگر دلیل آن به یکی از ادله [کتاب ،ســنت ،اجماع و
قیاس] بازنگردد ،تکرار محسوب میشود و اگر به آن
75
بازگردد ،دلیل محسوب نمیشود.
از ماهیت استحســان اصولی برمیآیــد که این منبع
فرعــی اجتهاد ،محل تعارض بین دو مصلحت کلی و
جزئی یا عام و خاص اســت که استحسان با ترجیح
.71الرسالة ،صص277و.507
.72قوانین األصول ،ج ،2ص.92
.73مقاالت حقوقی ،ج ،2ص.15
.74مبانی استنباط حقوق اسالمی اصول فقه ،ص.256
.75إرشاد الفحول ،ص.358

مصلحــت جزئی بر کلــی و خاص بر عــام محقق
میگــردد .در تطبیق موضوع قاچــاق کاال و ارز با
استحســان اصولی ،جواز معاملــه کاال و ارز به طور
قاچاق به عنوان مصلحت عام و کلی ،مبتنی بر عموم
اباحه معامالت و تحریم آن مبتنی بر آسیبهای امنیت
اقتصادی ،اجتماعی و سیاســی بــه عنوان مصلحت
خاص و جزئی ،اســت که بنابر استحسان ،مصلحت
خاص و جزئی بر مصلحت عام و کلی مقدم میگردد.
 )4سد و فتح ذریعه

.76الصحاح ،ج ،3ص.1211
.77أنوار البروق ،ج ،3ص33؛ زاد المعاد ،ج ،3ص.120

.78شرح تنقیح الفصول ،ص200؛ أنوار البروق ،ج ،3ص.33
.79الموافقــات ،ج ،4ص199؛ کتاب الحــدود فی األصول ،ص68؛
أحــکام القرآن ،ج ،2ص265؛ المقدمــات الممهدات ،ج ،2ص524؛
القاموس المبین ،ص.126
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سد و فتح ذریعه ـ صرفنظر از درجه و اعتبار آن به
عنوان منبع فرعی یا قواعد فقهی ـ یکی از قواعد مهم
اجتهاد است که در نهاد فتوا و سیاست شرعی ،دارای
کاربرد فراوان اســت .در این بخش به ماهیت سد و
فتح ذریعه اصولی ،حجیت آن و تطبیق مسئله قاچاق
کاال و ارز با آن پرداخته میشود.
جهت دســتیابی به مفهوم ترکیب اضافی ســد و فتح
ذریعه ،نخست به تبیین مفهوم ذریعه پرداخته میشود.
ذریعه در لغت ،وسیله دستیابی به چیزی است 76و در
اصطالح بنابر تقســیم عام و خاص آن ،دارای مفهوم
متفاوتی است:
 -1مفهوم عام ذریعه :عبارت است از وسیله دستیابی
به چیــزی 77.جمعی از اصولیــان از جمله قرافی و
ابنقیم قائل به این نوع ذریعه هســتند .در شرح این
تعریف باید گفت :او ً
ال؛ تعریف مذکور با تعریف لغوی
همســویی دارد ،ثانی ًا؛ این تعریف ،مطلق اســت در
وسیله دســتیابی به مصلحت یا مفسده ،به طوری که
شامل سد و فتح ذریعه میگردد.
قرافی مینویســد« :بدان که ذریعه [بر حسب حاالت
مختلف دارای احکام مختلفی اســت] سد و فتح آن
واجب ،مکروه ،مندوب و مباح است؛ چه آنکه ذریعه
عبارت است از وسیله ،همانگونه که وسیله دستیابی
به حرام ،حرام اســت .پس وسیله دستیابی به واجب

همانند ســعی در رفتن به جبهه و جهاد واجب است.
جز آنکه درجه وسایل پایینتر از درجه مقاصد است
و درجه وســایل نیز بر حسب درجه مقاصد ،متفاوت
میباشــد ،به طوری که وسیله دســتیابی به برترین
مقاصد ،برترین وسایل محسوب میشود ،همانگونه
که وسیله دستیابی به ناپسندترین مقاصد ،ناپسندترین
وسایل است و وسیله دستیابی به مقاصد متوسط ،جزء
78
وسایل متوسط محسوب میشود».
 -2مفهوم خاص ذریعه :عبارت اســت از وســیله
دســتیابی به چیز حرام 79.برخی از اصولیان از جمله
شــاطبی ،باجی ،ابنالعربی و قرطبــی قائل به مفهوم
مذکور برای ذریعه هستند.
در شرح این تعریف باید گفت :مفهوم مذکور ناظر بر
سد ذریعه است ،به طوری که عمل به ظاهر مسئلهای
جایز ،ولی به ســبب حاکمیت شرایط خاص بر آن،
امکان وصول به مفسده از طریق آن تقویت میگردد
که در این حالت ،حکم به تحریم آن داده میشود.
براســاس مطالب مذکور در راســتای مفهوم ذریعه،
ذریعه یا به مفهوم عام آن اســت که شامل هر وسیله
دســتیابی به چیزی است؛ خواه وســیله دستیابی به
مصلحت باشد یا مفسده که حالت وصول به مصلحت،
ناظر بر فتح ذریعه و حالت وصول به مفسده ،ناظر بر
سد ذریعه است .یا به مفهوم خاص آن است که مراد،
وسیله دستیابی به مفسده است که ناظر بر سد ذریعه
میباشد.
در بیان حجیت ذریعه باید گفت :فقها به گونه ذیل در
برخی انواع ذریعه اتفــاق و در برخی دیگر اختالف
کردهاند:
 -1ذریعه منجر به مصلحت بر دو قســم است :قسم
اول؛ خود ذریعه ،بنفســه مصلحت باشد که به اتفاق
فقها به تناســب نوع مصلحت حاصله به ســبب این
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ذریعه ،فتح ذریعه میگردد ،به طوری که اگر مصلحت
حاصله ،مباح یا مندوب یا واجب باشــد ،ذریعه نیز
دارای همــان حکم خواهد بود .مانند کســب حالل
ذریعه برخورداری از نعمتهای الهی که جایز اســت و
وضو به عنوان ذریعه گزاردن نماز که واجب اســت.
قســم دوم؛ خود ذریعه ،بنفسه مفســده باشد .مانند
ســرقت ،جهت دستیابی به هزینههای زندگی که بنابر
اتفاق فقها ،سد ذریعه میگردد؛ چه آنکه هدف ،وسیله
را توجیه نمیکند ،جز در عمل به قاعده ضرورت که
ناظر بر اباحه محرمات است.
 -2ذریعه منجر به مفســده نیز بر دو قسم است :قسم
اول؛ خود ذریعه ،بنفسه مفسده باشد که به اتفاق فقها
به تناســب نوع مفســده حاصله به سبب این ذریعه،
ســد ذریعه میگردد .مانند عمل زنا ،ذریعهای برای
رسیدن به اختالط انساب و زوال نسل ،یا ترک اسالم،
ذریعهای برای قطع رابطه و  . ...قسم دوم؛ خود ذریعه،
بنفسه مصلحت باشــد ،ولی در صورت ارتکاب آن،
منجر به مفســده میگردد که مذاهب فقهی ،در حکم
این نوع ذریعه اختالف کردهاند 80.بدینگونه که حنفیه
و شــافعیه قائل به فتح ذریعه در این قســم ـ جز در
برخی موارد ـ و مالکیه و حنابله قائل به ســد ذریعه
81
آن هستند.
نکته قابل ذکر در باب سد ذریعه ،وجود استثنایی در
حکم آن اســت و آن اینکه نزد قائالن به سد ذریعه،
اگر سد ذریعه منجر به فوت مصلحت راجحی یا جلب
مفسده راجحی گردد ،فتح ذریعه میگردد .همانگونه
که ابنقیم مینویسد« :إن باب سد الذرائع متی فاتت
به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة راجحة لم یلتفت
إلیــه» 82و قواعد فقهــی ذیل نیز مؤیــد این مفهوم
لسد الذرائع فإنه یباح عند الحاجة و
حرم ّ
اســت« :ما ّ
.80إعــام الموقعین ،ج ،3ص148؛ الموافقــات ،ج ،4ص191؛ أثر
األدلة المختلف فیها فی الفقه االسالمی ،ص.572
.81إرشاد الفحول ،ص365؛ الموافقات ،ج ،3ص305؛ أصول مذهب
اإلمام احمد ،ص.138
.82زاد المعاد ،ج ،3ص.130

المصلحة الراجحة»« 83،ما ُح ّرم تحریم الوســائل فإنه
یباح للحاجة و المصلحة الراجحة» 84و «ما کان منهی ًا
85
عنه للذریعة فإنه یُفعل ألجل المصلحة الراجحة».
به عنوان نمونه ،حرمت معامله به هنگام اذان دوم نماز
جمعه از باب سد ذریعه است و از آن جهت که معامله
بنفسه حرام نیست ،ولی بیم منجر شدن معامله به فوت
نماز جمعه یا بخشی از نماز جمعه وجود دارد .معامله
در این وقت از باب سد ذریعه تحریم شده است .ولی
این نوع معامله به وقت حاجت یا ضرورت معامله از
قبیل حاجت یا ضرورت به خرید خوراک یا پوشاک
جهت حجاب یا خرید کفن برای میت حاضر و خرید
86
وسایل نقلیه برای شــخص ناتوان ،جایز میگردد.
نکته پایانی در باب حجیت ســد ذریعه آن است که
مبنای ذرایع از باب قضا است نه دیانت 87،و این نوع
مبنا را شیخ وهبه زحیلی از سخن امام شاطبی درباره
ذرایع استنباط کرده است که شاطبی ذرایع را براساس
88
مآالت افعال یا مقاصد افعال بنا گذاشته است.
نزد امامیه عنوان سد ذرایع مورد قبول قرار نگرفته و
بر آنند که مسائل مصداق آن در هر مورد طبق دالیل
خاص حکم مخصــوص را دارد ،به طوری که تحت
عنوان «تعاون بر اثم و عدوان» قرار میگیرد 89.اما در
اعانــت بر اثم ،همه ذرایع را از مصادیق اعانت بر اثم
قرار ندادهاند ،بلکه در اعانت بر اثم شرط دانستهاند که
90
فاعل قصد داشته باشد تا مجرم مرتکب جرم شود.
در اینجا به تطبیق تفصیلی قاچاق کاال و ارز با ســد
ذریعه بنابــر مفهوم عام و خاص ایــن اصل اصولی
پرداخته میشود:
.83همان ،ج ،4ص.78
.84همان ،ج ،2ص.242
.85مجموع الفتاوی ،ج ،2ص.298
.86مغنی المحتاج ،ج ،1ص566؛ شرح منتهی اإلرادات ،ج ،2ص22؛
الحاجة و أثرها فی األحکام ،ص.359
.87نظریة الضرورة الشرعیة ،ص.172
.88الموافقات ،ج ،2ص.323
.89مبانی استنباط حقوق اسالمی اصول فقه ،ص.258
.90علم اصول در فقه و قوانین موضوعه ،ص.167

نتیجهگیری
 .۱مســئله قاچاق کاال و ارز از مســائل مستحدثه و
نوپیدا است که حکم آن از طریق منابع عقلی استنباط
احکام ،قابل دستیابی است.
 .2حکم قاچاق کاال و ارز از طریق قیاس با دو مسئله
«بیع الحاضر للبادی» و «تلقی الرکبان» با وجود علت
مشــترک تحت عنوان تغریر و اضرار به شهروندان و
مناســب از نوع مالئم حالــت دوم (عین علت برای
جنس حکم) قابل دستیابی است.
 .3ممنوعیــت قاچــاق کاال و ارز از طریق مصلحت
مرسله به عنوان یکی از منابع فرعی احکام ،با فرض
عدم وجود نصوص شرعی قابل استنباط است.
 .4ممنوعیــت قاچاق کاال و ارز با تمســک به دلیل
فرعی استحســان ،با فرض وجود دو قضیه کلی ناظر
بر جــواز و جزئی ناظر بر عدم جواز و ترجیح قضیه
جزئی بر کلی اثبات میگردد.
 .5ممنوعیت قاچاق کاال و ارز از طریق استحســان
بنابر مقتضیات این دلیل فرعی ،برخالف اصل است.
 .6دستیابی به حکم قاچاق کاال و ارز مباح از طریق
سد و فتح ذریعه ،به تناسب نوع مقصد حاصله ،متغیر
است ،به طوری که اگر مقصد حاصله از نوع مصلحت
باشــد ،ذریعه میگردد و از ســوی دیگر ،اگر مقصد
حاصله از نوع مفســده باشــد ،بنابر دیدگاه حنفیه و
شــافعیه ،فتح ذریعه و بنابر دیدگاه مالکیه و حنابله،
سد ذریعه میگردد.
 .7رابط مشــترک بین منابع فرعی چهارگانه قیاس،
مصلحت مرسله ،استحسان و سد ذریعه به عنوان منابع
اســتنباط حکم مسئله مورد نظر (قاچاق کاال و ارز)،
وجــود رکن مصلحت ـ به مفهــوم جلب مصلحت و
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اول؛ قاچاق کاال و ارز که بنفسه دارای مصلحت ولی
منجر به مصلحت عام یا خاص میگردد ،تحت عنوان
یکی از اقسام جایز سد ذریعه قرار میگیرد .مصلحت
عام قاچاق در شرایطی قابل تصور است که عملیات
قاچــاق کاال و ارز به عنوان نمونــه ،در دولت مورد
تحریم اقتصادی قرار گیرد ،به گونهای که ورود برخی
از کاالها از قبیل سالحهای نظامی ،وسایل میکانیکی
و  ...از طرف دیگر دولتها علیه دولتی تحریم شــده و
در شــرایط ســختتر ،دولت نیز به عدم دریافت آن
متعهد باشــد ،ولی از ســوی دیگر ورود آن به دولت
تحریم شده دارای مصالحی برای آن دولت باشد .در
این حالت ،به نظر میرســد که فتــح ذریعه منجر به
مصلحت عمومی میگردد.
مصلحت خاص قاچاق نیز برای اشــخاص نیازمند یا
در حالت ضروری اشــخاص قابل تصور است؛ بدین
معنا که در فرض جواز معامالت قاچاق بنفسه و تحریم
آن از باب آســیبهای اقتصادی عمومی جامعه ،برخی
از افراد جامعه ممکن اســت تحت شرایط حاجت یا
ضرورت ،متوســل به عملیات قاچاق گردند که این
عملیات نســبت به آنها در حد رفع نیاز و ضرورت
جایز است؛ چه آنکه براساس قاعده« :الضرورة تقدر
بقدرها» ،شاید بتوان کولبران را از مصادیق بارز این
نوع قاچاق دانست .در این راستا دولت اسالمی باید
قوانین را برای چنین اشــخاص مقــرر دارد تا او ً
ال؛
چنین اشخاصی مشمول مجازات قاچاق قرار نگیرند،
ثانی ًا؛ این قضیه به نوعی به اضطراب در احکام و هرج
و مرج در عملکردهای اقتصادی منجر نشود.
دوم؛ قاچــاق کاال و ارز که بنفســه دارای مفســده
اســت ،ولی منجر به مصلحت عام یا خاص میگردد،
بر مبنای قواعد ســد ذریعه چنیــن قاچاقی به قصد
مصلحت عمومی جایز نیست.
سوم؛ قاچاق کاال و ارز که بنفسه مفسده باشد و منجر
به مفســده نیز گردد ،بنابر قواعد ســد ذریعه ،چنین
قاچاقی جایز نیست.

چهارم؛ قاچاق کاال و ارز که بنفســه مصلحت باشد،
ولی منجر به مفســده گردد ،بنابر دیــدگاه حنفیه و
شــافعیه ،چنین قاچاقی جایز اســت و بنابر دیدگاه
مالکیه و حنابله جایز نیست.

دفع ضرر ـ در آنها است .مصلحت موجود در مسئله
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،جلب منافع ملی و دفع

اضرار یا تغریر است.

کتابنامه
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 آمدی ،علی بن ابیعلی ،اإلحکام فی أصول األحکام،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،بیتا.
 ابنتیمیــه ،احمد بن عبدالحلیــم ،مجموع الفتاوی،مدینه ،مجمع الملک فهد۱۴۱۶ ،ق.
 ابنجزی ،محمد بن احمــد ،القوانین الفقهیة ،بیجا،بینا ،بیتا.
 ابنحاجب ،عثمان بن عمر ،مختصر منتهی السؤل واألمل فی علمی األصــول و الجدل ،بیروت ،دارالکتب
العلمیة۲۰۰۸ ،م.
 ابنحجــر هیتمی ،احمد بن محمــد ،تحفة المحتاجبشرح المنهاج ،بیروت ،دارالکتب العلمیة۱۴۱۶ ،ق.
 ابنرشــد ،محمد بن احمد ،بدایــة المجتهد و نهایةالمقتصد ،بیروت ،دار ابنحزم۱۹۹۵ ،م.
 ابنعابدیــن ،محمدامین بن عمــر ،رد المحتار علیالدر المختار ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی؛ مؤسسة
التاریخ العربی۱۴۱۹ ،ق.
 ابنعربــی ،محمد بن عبداهلل ،أحکام القرآن ،بیروت،دارالکتب العلمیة1424 ،ق.
 ابنقدامه ،عبداهلل بن احمد ،المغنی مع الشرح الکبیر،قاهره ،دارالحدیث۱۴۱۶ ،ق.
 همو ،روضــة الناظر و جنة المناظر فی أصول الفقه،المطبعة السلفیة1391 ،ق.
 ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،إعالم الموقعین عنرب العالمین ،بیروت ،داراألرقم۱۴۱۸ ،ق.
 همو ،زاد المعاد فی هدی خیر العباد ،بیروت ،مؤسسةالرسالة۱۴۱۸ ،ق.
 ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لســان العرب ،بیروت،دارإحیاء التراث العربی۱۴۱۶ ،ق.
 -ابنهمــام ،محمد بن عبدالواحد ،فتح القدیر ،بیروت،

دارإحیاء التراث العربی ،بیتا.
 احمدی ،عبداهلل ،جرم قاچاق کاال یا آنومی اقتصادی،تهران ،میزان۱۳۸۵ ،ش.
 اســنوی ،عبدالرحیم بن حســن ،نهایة السول شرحمنهاج الوصول ،بیروت ،دارالکتب العلمیة۱۴۲۰ ،ق.
 امیر پادشــاه ،محمدامین بن محمود ،تیسیر التحریر،بیروت ،دارالکتب العلمیة1403 ،ق.
 بابرتی ،محمد بن محمد ،العنایة شرح الهدایة ،بیروت،دارإحیاء التراث العربی ،بیتا.
 باجی ،سلیمان بن خلف ،کتاب الحدود فی األصول،مؤسسة الزعبی۱۹۷۳ ،م.
 بخاری ،عبدالعزیز بن احمد ،کشــف األســرار عنأصول فخراالســام البزدودی ،بیــروت ،دارالکتاب
العربی1308 ،ق.
 بخــاری ،محمد بن اســماعیل ،صحیــح البخاری،بیروت ،دارالکتب العلمیة1410 ،ق.
 بغــا ،مصطفی ،أثــر األدلة المختلف فیهــا فی الفقهاالســامی ،دمشــق ،دارالعلوم االنســانیة؛ دارالقلم،
۱۴۲۰ق.
 بهوتــی ،منصور بن یونس ،شــرح منتهی اإلرادات،بیروت ،مؤسسة الرسالة۱۴۲۱ ،ق.
 همو ،کشــاف القناع عن متن اإلقناع ،بیروت ،عالمالکتب۱۴۱۷ ،ق.
 ترکی ،عبدالمحســن ،أصول مذهــب اإلمام احمد،دراسة اصولیة مقارنة ،ریاض ،مکتبة الریاض۱۳۹۷ ،ق.
 جوهری ،اســماعیل بن حماد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،بیروت ،دارالحضارة العربیة۱۹۷۴ ،م.
 حسنی ،هاشم معروف ،المبادی العامة للفقه الجعفری،بیروت ،دارالنشر للجامعیین ،بیتا.
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 دســوقی ،محمد بن احمد ،حاشــیة الدسوقی علیالشرح الکبیر ،بیروت ،دارالفکر۱۴۱۹ ،ق.
 دهخدا ،علیاکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،دانشگاهتهران۱۳۷۷ ،ش.
 رشــید ،احمد بن عبدالرحمن ،الحاجة و أثرها فیاألحکام ،ریاض ،دار کنوز اشبیلیا۱۴۲۹ ،ق.
 رملی ،محمد بن احمد ،نهایة المحتاج إلی شــرحالمنهاج ،المکتبة االسالمیة ،بیتا.
 زحیلی ،وهبــه ،أصول الفقه اإلســامی ،بیروت،دارالفکر المعاصر؛ دمشق ،دارالفکر۱۴۱۶ ،ق.
 همو ،نظریة الضرورة الشــرعیة ،بیروت ،دارالفکرالمعاصر؛ دمشق ،دارالفکر۱۴۱۸ ،ق.
 زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البحر المحیط فی أصولالفقه ،کویت ،وزارة األوقاف و الشــؤون اإلســامیة،
۱۹۸۸م.
 زیلعی ،عثمان بن علی ،تبیین الحقائق شــرح کنزالدقائق ،بیروت ،دارالمعرفة۱۳۱۳ ،ق.
 ســبکی ،عبدالوهاب بن علی ،جمــع الجوامع فیأصول الفقه ،بیروت ،دارالکتب العلمیة۱۴۲۴ ،ق.
 سرخســی ،محمد بن احمد ،أصول السرخســی،بیروت ،دارالمعرفة ،بیتا.
 شاطبی ،ابراهیم بن موسی ،اإلعتصام ،عربستان ،دارابنعفان۱۹۹۷ ،م.
 همــو ،الموافقــات فی أصول األحــکام ،بیروت،دارالفکر ،بیتا.
 شــافعی ،محمد بن ادریس ،األم ،بیروت ،دار قتیبة،۱۴۱۶ق.
 همو ،الرسالة ،مصر ،مکتبة الحلبی۱۳۵۸ ،ق. شربینی ،محمد بن احمد ،مغنی المحتاج إلی معرفةمعانی ألفاظ المنهــاج ،بیروت ،دارالکتــب العلمیة،
۱۴۱۵ق.
 شوکانی ،محمد بن علی ،إرشاد الفحول إلی تحقیقالحق مــن علم األصول ،بیــروت ،دارالکتب العلمیة،
۱۴۱۴ق.

 صابونی ،عبدالرحمن ،المدخل لدراســة التشــریعاالسالمی ،حلب ،جامعة الحلب۱۴۲۷ ،ق.
 عالم ،یوســف حامــد ،المقاصد العامة للشــریعةاإلســامیة ،قاهــره ،دارالحدیث؛ خارطــوم ،الدار
السودانیة ،بیتا.
 عثمــان ،محمــود حامــد ،القامــوس المبین فیإصطالحات األصولیین ،قاهره ،دارالحدیث۱۴۲۱ ،ق.
 عضد الملة و الدین ،عبدالرحمن بن احمد ،شــرحمختصر ابنحاجب ،مصــر ،مکتبة الکلیات األزهریة،
۱۹۸۳م.
 غزالــی ،محمد بــن محمد ،المســتصفی من علماألصول ،مطبعة مصطفی محمد۱۳۵۶ ،ق.
 فخررازی ،محمــد بن عمر ،المحصــول فی علماألصول ،بیروت ،مؤسسة الرسالة1418 ،ق.
 فرهنگ دلیر ،مهدی ،احکام قاچاق و بررسی خریدو فروش کاالی قاچاق ،قم ،قلم جوان۱۳۹۳ ،ش.
 قاضی ،حســین ،و ســعید شــریعتی ،اصول فقهکاربردی ،ج( 2ادله و منابع فقه) ،تهران ،پژوهشــگاه
حوزه و دانشگاه؛ سمت1395 ،ش.
 قبلــهای خویی ،خلیل ،علم اصول در فقه و قوانینموضوعه ،تهران ،سمت1386 ،ش.
 قرافــی ،احمد بن ادریس ،أنــوار البروق فی أنواءالفروق ،بیجا ،بینا۱۳۴۵ ،ق.
 همو ،شــرح تنقیح الفصول فی إختصار المحصول،قاهره ،مکتبة الکلیات األزهریة1393 ،ق.
 قرطبی ،محمــد بن احمد ،المقدمــات الممهدات،بیروت ،دارالغرب اإلسالمی۱۴۰۸ ،ق.
 قلیوبی ،احمد سالمة ،و احمد برلسی عمیرة ،حاشیتاقلیوبی و عمیرة علی شرح المحلی علی المنهاج ،مصر،
مطبعة مصطفی البابی الحلبی و أوالده۱۳۷5 ،ق.
 کاسانی ،ابوبکر بن مسعود ،بدائع الصنائع فی ترتیبالشــرائع ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی؛ مؤسســة
التاریخ العربی۱۴۱۷ ،ق.
 -گرجی ،ابوالقاسم ،مقاالت حقوقی ،تهران ،دانشگاه

تهران1369 ،ش.
 محســنی ،مرتضی ،و مرتضی کالنتریان ،مجموعهنظرهای مشــورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری
در زمینه مســائل کیفری ،تهران ،جنــگل؛ جاودانه،
1389ش.
 محمدی ،ابوالحسن ،مبانی استنباط حقوق اسالمیاصول فقه ،تهران ،دانشگاه تهران1388 ،ش.
 مسلم بن حجاج نیشابوری ،صحیح مسلم ،بیروت،دارإحیاء التراث العربی ،بیتا.
 -مظفــر ،محمدرضا ،أصول الفقه ،بیروت ،مؤسســة
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األعلمی للمطبوعات1410 ،ق.
 منون ،عیسی ،نبراس العقول فی تحقیق القیاس عندعلماء األصول ،مصر ،مکتبــة المصطفی االلکترونیة،
۱۹۱۶م.
 موسی ،محمد یوسف ،تاریخ الفقه اإلسالمی ،مصر،دارالکتاب العربی۱۳۷۸ ،ق.
 میرزای قمی ،ابوالقاســم بن محمدحســن ،قوانیناألصول ،تهران ،مکتبة العلمیة اإلسالمیة1378 ،ق.
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