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چالش های اقتصادی قاچاق کاال با رویکرد فقهی
محمّدمهدی کریمی نیا  ، 1حامد

شیری 2

 1استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیه قم (نویسنده مسئول)
 2دانش آموخته حوزه و فارغ التحصیل سطح دو (کارشناسی) حقوق از مرکز تخصّصی حقوق و قضای اسالمی

چکیده
توجه به اقتصاد و مولفه های آن ،از مهم ترین دغدغه های حکومت ها در هر دوره و زمان بوده است ،یکی از مهم ترین
موضوعات و چالش های اقتصادی ،موضوع قاچاق کاال بوده است که در حقیقت زیر ساخت های یک اقتصاد را نشانه رفته و
بنیان آن را ویران می کند .در اقتصاد اسالمی این سوال مطرح است که مبانی جرم انگاری قاچاق چه اموری هستند و آیا این
امر مورد توجه شارع بوده است؟ در این تحقیق به موضوع قاچاق کاال از دریچه فقه و مبانی فقهی پرداخته شده و ادله حرمت
تکلیفی و بطالن وضعی معامالت ناشی از قاچاق کاال و قوانین موضوعه در خصوص این پدیده از نقطه نظر فقها و مجامع قانون
گذاری برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفته شده است.
واژههای کلیدی :قاچاق ،مرز ،ورود و خروج کاال ،قانون.
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مقدمه
یکی از قوانینی که امروزه و به تبع تحوالت جوامع بشری به منصه ی ظهور رسیده است ،قوانین مرتبط با نقل و انتقال کاال در
میان کشورهاست و به تبع آن کشور ها برای ضمانت اجرای این دسته از قوانین ،دست به جرم انگاری رفتارهایی به نام قاچاق
زده اند.
در کشور ما به خاطر وجود حوزه های علمیه و به تبع آن ورود فقها در عرصه تقنین ،قوانین از پشتوانه فقهی برخوردار هستند
و از جمله قانون قاچاق از این مقوله مستثنی نبوده و در زمینه مبارزه با قاچاق کاال ،مبانی فقهی بسیاری از سوی فقها در این
زمینه مطرح شده است.
در زمینه قوانین موضوعه ه م کشور ما در طول سالیان متمادی با وضع قوانین در زمینه مبارزه با این امر به تصویب قوانینی
پرداخته که آخرین اراده قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سال  1392مشاهده می شود.
بر این اساس نوشتار حاضر با بررسی فقهی حقوقی این جرم با روشی تحلیلی – توصیفی از حیث مبانی فقهی جرم انگاری در
خصوص قاچاق کاال و معامالت ناشی از آن و غیره ،مورد بررسی قرار داده و در آخر به عنوان نتیجه بیان خواهد شد که این
جرم و مجازات آن در فقه دارای مبنا بوده و انجام معامالتی که موضوع آنها توسط دولت جمهوری اسالمی تحت عنوان قاچاق
قرار گرفته شده است به عنوان حرمت ،دارای مبانی فقهی می باشد و همچنین جرم انگاری بر طریق صحیح شرعی صورت
گرفته است که این امر می تواند در پاسخ به پرسش هایی که به مبانی جرم انگاری این پدیده صورت می گیرد مؤثر قرار گیرد.
 .1بررسی احکام وضعی
یکی از افعالی که د ر خصوص رفتار های مسلمانان بررسی می شود ،فعل قاچاق است .این فعل هم همانند سایر افعال متعلق
احکام وضعی می باشد که در این قسمت از این نوشتار ،قصد داریم به بیان این دسته از احکام در خصوص فعل قاچاق کاال
بپردازیم.
.1-1

بررسی صحت معامالت ناشی از قاچاق به صورت مطلق

اولین نظریه ای که در خصوص معامالت ناشی از قاچاق ممکن است مطرح شود ،صحت به صورت مطلق است .این نظریه می
تواند مبتنی بر یک نظریه است که اصل در معامالت ،اصل صحت است .این اصل در فقه دارای مبنا است.
«اصل صحت» از قواعدى است که در کتب اصولى از آن بحث مىشود و در موارد مختلفى قابل طرح است .اجمالًا مىتوان گفت
اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار و عقاید دیگران (مسلمانان یا اعم از مسلمانان و غیر مسلمانان)
مربوط مىشود.
بنابراین ،هرگاه کسی عقد یا ایقاعی جاری ساخت ،برای مثال ،زنی را نکاح کرد یا طالق داد یا حیوانی را ذبح کرد یا جامهای را
شست ،و سپس در صحت عمل وی تردید شد ،با اجرای قاعده اصالت صحت ،حکم به صحت آن میگردد و آثار شرعی و قانونی
بر آنها بار می شود؛ برای مثال ،عقد نکاح وی صحیح دانسته می شود و آن زن همسر شرعی و قانونی وی محسوب میگردد .در
اینجا و در مورد موضوع معامالت ناشی از قاچاق کاال هم این نظریه مطرح است .در صورتی که شخصی معامالت ناشی از قاچاق
را انجام دهد ،در صورتی که شک در صحت معامالت وی شود ،می توان به وسیله اصل صحت ،اعمال وی را تصحیح کرد.
بسیارى از کتب اصولى عرصه هاى مختلف این بحث را یکجا و در قالب یک اصل بحث کردهاند (انصاری)717 ،1390 ،؛ ولى
برخى بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احکام به بحث گذاشتهاند:
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 .1اصل صحت به معناى حم ل فعل مؤمن بر وجه صحیح و جایز ،در مقابل قبیح (حرام و ممنوع) و .2اصل صحت به معناى
حمل فعل دیگران بر وجه تام و کامل ،در برابر ناقص .اصل صحت به معناى دوم مختص فعل مؤمن نیست ،بلکه درباره همه
مسلمانان ،بلکه کافران نیز در برخى موارد جارى مىشود( .خوئی ،بی تا ،ص )322
این اصل در ادله و مبانی فقه شیعه دارای پشتوانه هایی است که به برخی از آنان اشاره می کنیم.
اولین دلیل ،آیه  83از سوره مبارکه بقره است.
این آیه دستور به عبادت الهی می دهد ،دستور به احسان به پدر و مادر دارد ،همچنین رفتار مناسب با اقشار ضعیف جامعه و
اقامه نماز و اعطای زکات .یکی از دستورهای این آیه شریفه ،در مورد نحوه سخن گفتن با دیگران است .در این آیه دستور داده
شده است که آحاد جامعه اسالمی به عنوان یک فرد مسلمان ،موظف هستند که با روش مناسب و حسن با یکدیگر سخن گفته
و به نحوی صحبت نکنند که باعث ایجاد کدورت و دشمنی گردد .ظاهر این آیه در این است که دستورهای صادر شده،
دستورهای صرفا اخالقی هستند و در مورد حکم وضعی و تکلیفی دستوری نداریم .ولى مىتوان با توجّه به روایتى از امام صادق
(علیه السالم) در تفسیر آیه ،به آن استدالل کرد .در آن حدیث آمده است :تا زمانى که یقین ندارید کار دیگران شرّ و قبیح
است ،درباره آنان جز داورى خیر نداشته باشید (کلینی ،1378 ،ص .)164
از همین استناد امام صادق (علیه السالم) می توان استنباط کرد در صورتی ک ه به فساد یک عمل یقین نداشته باشیم ،حق
نداریم صاحب آن را به شر یاد کنیم.
شیخ انصاری مىگوید :شاید مراد از «قول» در آیه و روایت ،ظنّ و اعتقاد باشد ،بدین ترتیب آیه کریمه به کمک روایت ،به
حُسن ظنّ ترغیب کرده و بدگمانى نسبت به مردم را ناپسند مىشمارد( .انصاری،1390 ،ج ،2ص )717
نحوه استدالل در خصوص این آیه در مورد معامالت ناشی از قاچاق کاال و ارز بدین صورت است .هنگامی که شخصی معامله ای
انجام می دهد ،تا زمانی که قطع و یقین به بطالن آن نداشته باشیم ،حق نداریم در خصوص شر بودن آن اظهار نظر کنیم ،چه
برسد به حرمت وضعی آن! از همین رو توجه به ادله ضروری به نظر می رسد و از همین رو نمی توان حکم به بطالن این دسته
از معامالت صادر کرد و باید قائل به صحت آنها باشیم.
دلیل دیگری که در خصوص اثبات اصل صحت می توان به آن اشاره کرد ،آیه  16از سوره مبارکه توبه است.
.1-2

بررسی بطالن معامالت ناشی از قاچاق به صورت مطلق

دیدگاه دوم در خصوص حکم وضعی در مورد معامالت ناشی از قاچاق کاال ،بطالن به صورت کلی است .در این نظریه ،تمامی
معامالتی که در خصوص قاچاق کاال باشد ،بطالن است و به تبع آن و به علت بطالن ،می تواند از مصادیق اکل مال بالباطل
باشد.
در خصوص ادله و مبانی بطالن معامالت ناشی از قاچاق کاال می توان به ادله زیر اشاره کرد.
اولین دلیلی که می توان بر بطالن معامالت ناشی از قاچاق اقامه کرد :قاعده حرمت اعانه بر اثم وعدوان است.
اعانت اثم بر عدوان به این معنی است که دیگری کمک کار گناه کار است .به دیگر سخن ،گنهکار گاهی به تنهایی عمل گناه را
انجام میدهد که عنوان فاعل دارد و گاهی نیز با همکاری دیگری یا دیگران مرتکب می شود که این همکاری ممکن است دو
صورت داشته باشد؛ صورت اول ،دخالت همگی همکاران در عنصر مادی گناه که به تمامی آنان ،شرکا گفته می شود .صورت
دوم ،به گونه ایی است که فرد یا افرادی به تنهایی عنصر مادی گناه را مرتکب می شوند؛ ولی فرد یا افراد دیگری وی را در
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انجام عنصر مادی یاری و کمک می کنند که به عمل این فرد یا افراد در فقه اسالمی « اعانه بر اثم » گفته شده ،به آنان عنوان
« معین » نیز دادهاند( .موسسه دائرة المعارف فقه اسالمی ،بی تا ،ج ،35ص )120
این موضوع در کتب فقهای متقدم تحت این قاعده نیامده؛ بلکه به صورت موردی از آن سخن به میان آمده است؛ مثال در جایی
که میخواهند عمل فروش انگور به کسی که می خواهد شراب درست کند را مطرح نمایند یا فروش چوب به کسی که
میخواهد بت بتراشد ،و یا خدمت کردن در دستگاه طاغوت ها و ظالمان را مطرح کنند ،به این مطلب نیز اندکی اشاره می
کنند .به عنوان مثال ،شیخ انصاری در مکاسب محرمه در مبحث «معونة الظالمین» تا حدودی در این زمینه بحث کرده
است(.همان)
مهم ترین مستند در خصوص این قاعده آیه دوم سوره مائده یعنی آیه شریفه ی «تعاونوا علی البر و التقوی و ال تعاونوا علی
االثم و العدوان» است.
گروهی از فقها از این آیه شریفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده اند؛ با این استدالل که در این آیه تعاون بر اثم نهی شده
است و نهی داللت بر حرمت دارد.
.1-3

بررسی بطالن معامالت در کاالهایی که توسط حکومت به عنوان قاچاق اعالم شده اند.

آخرین نظریه در باب معامالت وضعی در احکام معامالت ناشی از قاچاق کاال ،مطرح است ،بطالن معامالتی کاالهایی است که
توسط حکومت به عنوان قاچاق اعالم شده است.
همان گونه که در فصل اول به تفصیل بیان شد ،اصوال جرم انگاری فعل قاچاق ،به عنوان یک پدیده نوظهور است و این عمل،
سابقه طوال نی ندارد .اما جرم انگاری در این دسته از جرایم ،بنابراین بوده که مصالح کلی نظام اسالمی باید رعایت شوند و از
همین رو می توان حکم به بطالن این دسته از معامالت حکم داد.
بر این اساس ،برخالف نظر دوم در این مبحث ،باید گفت صرفا خرید و فروش کاالهایی محکوم به بطالن است که توسط
حکومت اسالمی به عنوان قاچاق اعالم شده است .به دیگر سخن مبنا در بطالن این دسته از معامالت ،همانی است که در
قسمت قبلی باشد شده است اما این بطالن ،ناظر به همه معامالت نیست و نمی توان به صورت کلی گفت هر کاالیی که از مرز
عبور کرده است ،معامله آن با طل است؛ بلکه باید گفت ،کاالهایی که دولت به عنوان قاچاق اعالم کرده است ،موضوع بطالن قرار
دارند .مهم ترین دلیل این است که اصل جرم انگاری در این جرم ،همان اعالم توسط دولت ها است و در صورتی که کاالیی
توسط دولت قاچاق اعالم نشده است ،اصوال قاچاق نیست که مبتنی بر آن ،خرید و فروش آن به تبعیت از قاچاق بودن آن باطل
و در نتیجه از مصادیق اکل مال بالباطل باشد.
در قوانین مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،انواع و اقسام و شرایطی که یک کاال به عنوان قاچاق محسوب می شود ،بیان شده است و
از همین رو باید گفت ،صرفا معامالتی محکوم به بطالن و در نتیجه ،از مصادیق اکل مال بالباطل خواهد بود که مخالف قوانین
دولتی باشد.
 .2بررسی حرمت تکلیفی و لزوم مجازات در معامالت ناشی از قاچاق کاال
همان گونه که قبال بیان شد ،در اندیشه اسالم ،احکام تقسیمات متخلفی دارند و می توان به اعتبار های گوناگونی ،احکام را
مورد تقسیم قرار داد ،یکی از تقسیماتی که برای احکام وجود دارد ،تقسیم آن به حکم وضعی و تکلیفی است .معامالت ناشی از
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قاچاق کاال ،همانند سایر افعال ،می تواند متعلق این تقسیم بندی قرار گیرد و این دسته از معامالت می توانند ،به اعتبار های
گوناگون تقسیم شوند.
در قسمت گذشته در خصوص حکم وضعی معامالت ناشی از قاچاق کاال سخن گفته شد و سه دیدگاه مطرح که در نهایت
دیدگاه سوم مبتنی بر بطالن در خصوص کاالهایی که دولت آنها را قاچاق اعالم کرده است ،پذیرفته شد.
حکم تکلیفى ،در برابر حکم وضعی عبارت است از حکمى شرعى که مستقیم به فعل مکلّف تعلّق مىگیرد؛ و وظیفة او را در
ابعاد مختلف زندگى ،اعم از شخصى ،عبادى ،خانوادگى ،اقتصادى و سیاسى مشخص مىسازد ،مانند حرمت نوشیدن شراب،
وجوب نماز ،وجوب انفاق بر بعضى از نزدیکان و اباحة احیاى زمین موات و وجوب عادل بودن حاکم( .صدر ،1418 ،ج ،1ص
)53
اح کام تکلیفی بر پنج قسم است :وجوب؛ حرمت؛ استحباب؛ کراهت؛ اباحه .این احکام بهطور مستقیم به افعال مکلفان تعلق می
گیرد و رفتار آنان را از هر نظر تصحیح مینماید ،و موافقت یا مخالفت با آنها موجب مثوبت یا عقوبت می شود( .فاضل لنکرانی،
 ،1386ج ،6ص )401 – 403
بین حکم وضعی و تکلیفی از نظر مفهوم هیچ گونه ارتباطی وجود ندارد؛ برای مثال ،بین وجوب که یک حکم تکلیفی است و
سببیت که یک حکم وضعی است کمال مباینت وجود دارد( .خویی ،1387 ،ص)383
به هر روی در این قسمت از نوشتار قصد داریم در خصوص بررسی حکم تکلیفی معامالت قاچاق کاال صحبت کنیم.
.2-1

اصل صحت و آزادی اراده و اشتراط در اندیشه اسالم

منظور از اصل صحت در این معنا ،آن است که اعمال دیگران را باید حمل بر صحت و درستی کرد و مشروع و حالل انگاشت و
مادامی که دلیلی بر نادرستی و حرمت آن پیدا نشده است ،نباید نامشروع و نادرست پنداشت؛ مثال اگر کسی را ببینیم مایعی
می نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است ،نباید شراب بدانیم به دیگر سخن در این فرض بنابر اصل صحت که مسلمان
فعل حرام انجام نمی دهد ،بنا را بر حاللیت می گذاریم و می گوییم آن ،آب آشامیدنی است ،نه شراب(لطفی ،1391 ،ص.)10
در خصوص معامالت کاالی قاچاق نیز مطابق نظر اول ،در صورتی که احتمال دهیم ،معامله کاالی قاچاق ،صحیح است یا خیر؟
باید حکم به صحت آن کنیم.
اما همان گونه که در نظر سوم بیان شد ،در معامالت کاالی قاچاق نمی توان اصل صحت را جاری کرد چرا که جریان قاعده،
منوط به احراز عنوان عمل است ،در صورتی که فعلی از شخصی صادر شود و آن فعل ،معنون به یکی از عناوین باشد .اگر در
صحت و فساد آن عنوان شک شود ،بنای عقال حمل بر صحت آن عنوان است .بنابراین ،در عنوان موجود که احتمال فقدان جزء
یا شرط و یا وجود مانع در آن می رود و قهرا این احتمال سبب می شود که آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد ،بنای
عقال بر صحت آن عنوان است .ولی اگر اصل عنوان ،مشکوک و غیرمحرز باشد ،اصل صحت جاری نمی شود زیرا قصد عنوان به
منزله موضوع است برای این قاعده .نتیجه ،آن که بنای عقال بر حجیت این قاعده پس از احراز اصل عنوان است .در اصطالح
گفته می شود قصد عنوان در عناوین قصدیه ،محقِ ق خود عنوان است و بالضروره ،احراز عنوان به منزله احراز موضوع و
عقدالوضع قاعده است؛ مثال شخصی که نماز ظهر می خواند ،بعد از صدور نماز از شخص ،اصل صحت نماز جاری نمی گردد جز
این که محرز گردد که شخص ،عنوان ظهر را قصد کرده است .همچنین نیابت در عبادات نیز از عناوین قصدیه است ،مثال اگر
قرار است شخصی به نیابت از دیگری حجی به جا آورد یا زیارت یکی از معصومین (علیهم السالم) را بنماید ،اگر بدون قصد
معلوم گردد که نایب قصد نیابت کرده ،منتها شک کند که نایب ،عملش را درست انجام می دهد و شرایط الزم را به جا می
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آورد یا خیر؟ در این صورت ،اصل صحت در عمل نایب جاری می شود و طبق آن ،انجام تکلیف از شخص مستنیب ساقط می
گردد(همان ).اما در خصوص معامالت کاالی قاچاق ،به دلیل اینکه نص خاص در خصوص آن داریم ،و با وجود دلیل بر یک
امر(حرمت) مجرای اصل صحت از بین می رود و از همین رو نمی توان با استناد به این اصل ،حکم به عدم حرمت و جواز به
معنی اعم در معامالت کاالی قاچاق صادر نمود.
.2-2

بررسی وجوب پیروی ازاحکام حاکمیتی حکومت اسالمی

جرم قاچاق ،از دسته جرایمی است که سابقه طوالنی به اندازه سایر جرایم ،مانند قتل ،سرقت و غیره ندارد .اصل و مبنا در جرم
انگاری عمل قاچاق ،ضرورت حکومت ها است و دولت ها برای حفظ منافع اقتصادی خود ،دست به جرم انگاری این دسته از
جرام زده اند.
از همین رو الزم است که ابتدا مشروعیت اصل حکومت و در ادامه لزوم پیروی از دستورات حاکمیتی تبیین شود.
 .2-2-1دالیل مشروعیت حکومت اسالمی
مشروعیت یکی از کهن ترین و اساسی ترین مباحث نظام های سیاسی است که از زمان یونان باستان توسط افالطون و ارسطو
و سپس از سوی متفکرانی چون سیسرو ،آگوستین قدیس ،توماس آکوئیناس و غیر آن از شخصیت های علمی مغرب زمین و
نیز توسط متفکران بزرگی نظیر فارابی ،ابن رشد ،غزالی ،ماوردی ،ابن سینا و غیر آنها در حوزه تفکر اسالمی و مشرق زمین
مورد توجه بوده و با تقسیم حکومت به آریستوکراسی ،دموکراسی ،جمهوری و مانند آن به بحث در باره مصادیق حکومت های
مشروع و نامشروع پرداخته اند .هر حکومت ،دولت و نظام سیاسی برای حدوث و بقای خویش ناچار به بازشناسی مبانی
مشروعیت نظام سیاسی خویش است تا با پشتیبانی از مبانی بتواند در امور عمومی و اجتماعی مردم تصرف کند و حق
فرمانروایی را از آن ِخود قرار دهد(ابراهیم زاده آملی ،1375 ،ص .)10
مشروعیت در اندیشه سیاسی اسالم (فلسفه ،کالم و فقه اسالمی) ،به معنای مطابقت با موازین و آموزه های شریعت اسالم است،
یعنی حکومت و حاکمی مشروع است که پایگاه دینی داشته باشد .بر این اساس ،حکومتی که پایبند به موازین شرعی و الهی
باشد ،حقانیت دارد.
مشروعیت سیاسی در اندیشه و تفکر اسالمی از نوع پدرساالری ،وراثت ،شیخوخت ،نژادی ،ملیت پرستی ،حکومت های اشراف
گرایی ،نخبه گرایی ،کاریزمایی و مانند اینها نیست؛ گرچه به لحاظ توجه تام از سوی اسالم به ویژگی ها و اوصاف رهبری،
مدیران ،کارگزاران نمونه دینی از فرهمندی و وارستگی خاصی برخوردارند و همین امر سبب می شود تا بر اطاعت پذیری،
عالقه و رضایت مردم تأثیر روانشناسانه ای داشته باشند .ولی این نکته از حقانیت حاکم و حکومت کامالً جداست؛ در نتیجه اگر
حکومتی یا حاکمی تمام اسباب و عوامل رضایت مردم را فراهم کند اما مطابق موازین شریعت عمل ننماید ،مشروعیت دینی
پیدا نمی کند ،و در بر ابر ،حکومت و حاکمی که آموزه های دینی را رعایت کند و به احکام الهی پایبند باشد ،همچنان که
مشروعیت دینی دارد باید اسباب و عوامل رضایت مشروع اکثریت مردم را نیز فراهم کند و حقوق طبیعی و شرعی ملت را
تحقق بخشیده و تأمین کند .در این صورت است که متدینان به دلیل اعتقاد آنها به فرامین الهی و پایبندی شان به شریعت،
مشروعیت و مقبولیت جامعه شناسانه را نیز پدید می آورند( ،عالم ،1394 ،ص .)107
اما در باب منبع مشروعیت ،باید توجه داشت که از منظر درون دینی ،خداوند تنها منبع ذاتی و اصلی مشروعیت سیاسی است؛
زیرا مبانی اعتقادی اسال م ،توحید در همه ابعاد آن ،یعنی توحید ذاتی ،صفاتی ،افعالی ،ربوبی ،خالقی و عبادی را از آن ِخداوند
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سبحان دانسته ،و نیز حق حاکمیت ،تشریع و قانونگذاری را به تمام و کمال مختص آن ذات پاک و یگانه می داند ،و حق
فرمانروایی و حاکمیت اجتماعی از سوی خداوند به افراد برگزیده اش یعنی پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و سلم) و امام (علیه
السالم) و به توسط آنان به وارثان راستین رسالت و امامت ،یعنی عالمان و فقیهان واجد شرایط رهبری واگذار شده است؛ حال
چه به صورت نصب خاص و تعیین مصداق ،که مخصوص زمان حضور معصوم (علیه السالم) است و چه به صورت نصب عام و
بدون تعیین مصداق ،که مربوط به عصر غیبت است( ،ابراهیم زاده آملی ،همان).
بنابراین ،از میان منابع و مبانی متعدد مشروعیت (شجاعی زند ،1376 ،ص  ،)45تنها منبع و سرچشمه مشروعیت حکومت در
دیدگاه دینی  -اسالمی ،الهی بوده و از والیت تشریعی و یا اراد ه تشریعی الهی سرچشمه می گیرد؛ زیرا چنان که استاد آیة اهلل
جوادی آملی فرمودند اساساً هیچ گونه والیتی جز با انتساب به نصب و اذن الهی ،مشروعیت نمی یابد  -هر چند همراه با
مقبولیت باشد  -و هر گونه مشروع دانستن حکومتی جز از این طریق نوعی شرک در ربوبیت تشریعی الهی بشمار می رود.
(مجله حکومت اسالمی ،1379 ،ص )68
به دیگر سخن ،مشرعیت نظام اسالمی در عصر غیبت ناشی از ادامه حکومت و مشروعیت حکومت اهل بیت(علیه السالم) می
باشد این سلسله در ادامه به امام زمان(عجل اهلل فرجه) رسیده است که به عنوان آخرین امام طالیه دار حکومت الهی است و
این امر در دوران غیبت حضرت ،ابتدا به نواب خاص و در ادامه به نواب عام حضرت که همان فقها می باشند رسیده است.
مطابق حدیث شریفی که منقول از ناحیه ایشان است ،حضرت ،وظیفه شیعیان را در دوران غیبت مشخص نموده است.این
حدیث ،از جمله مطالبی است که امام زمان (علیهالسّالم) در جواب مسائل اسحاق بن یعقوب فرمودهاند .در این حدیث شریف،
حضرت به وظیفه شیعیان در حوادث پیش آمده در عصر غیبت اشاره کردهاند( .أبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه
القمّی ،1382 ،ج ،1ص )484
 .2-2-2لزوم اتباع از دستورات حکومت اسالمی
در قسمت قبل ی از همین نوشتار در خصوص مشروعیت نظام اسالمی سخن گفته شد و بیان شده که حکومت الزمه زندگی
اجتماعی بشر است و در این میان بهترین نوع حکومت ،حکومتی است که مطابق با موازین شرعی تقنین و اداره می شود .این
حکومت توسط پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله) در  1400سال قب ل پایه ریزی شد و پس از ایشان توسط امیرالمومنین(علیه
السالم) و برای مدتی کوتاه امام حسن مجتبی(علیه السالم) ادامه پیدا کرد .متاسفانه پس از این رهبران الهی ،جامعه برای
مدتی طوالنی در دست کسانی بود که از اسالم فقط به نام آن اکتفا کرده بودند و در صدد تامین منافع خود و سوء استفاده از
نام اسالم بودند .این روند ادامه داشت تا اینکه در امامت آخرین حجت الهی بر زمین ،به علت دشمنی با این خاندان ،از نظر ها
غایب شده و بشریت را به انتظار وا داشت.
البته در مدت غیبت هم خداوند متعال ،هدایت خود را از بشر منع نکرده است و نائبان حضرت ،این وظیفه را بر دوش دارند.
نائبانی که بنابر گفته حضرت ،مرجع رجوع مردمان هستند و در سایه هدایت امام عصر(علیه السالم) به تبیین سیاست های
اسالم مشغولند.
آیا اوامری که پس از تشکیل حکومت اسالمی توسط این نهاد وارد می شود ،آیا همانند سایر دستورات شرعی الزم الرعایه
است؟ به دیگر سخن آیا میان قوانینی که توسط حکومت اسالمی وضع می شود ،آیا همانند احکام شرع واجب است و تخلف از
آنها ،مصداق گناه و معصیت خواهد بود؟
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یکی از دستوراتی که توسط حکومت اسالمی به منصه ظهور رسیده است ،قوانین مبارزه با قاچاق کاال است .مطابق این قانون
هر گونه خرید و فروش کاالی قاچاق از نظر قانونی ممنوع است و مرتکبین آن مجازات خواهند داشت .سوال این قسمت از
نوشتار این است که آیا معامالت ناشی از قاچاق کاال عالوه بر اینکه از نظر قانونی ممنوع است ،شرعا هم حرام است؟
خدای متعال اطاعت از خود و پیغمبر(صلی اهلل علیه و آله و سلم) و صاحبان امر را در آیه  59سوره مبارکه نساء ،بر تمام
مؤمنین واجب نموده و فرمان برداری از کسی دیگر جز این سه نفر را واجب نکرده است.
در مورد اطاعت از خداوند و پیامبر او (صلی اهلل علیه و آله و سلم) اختالف نظری وجود ندارد .آنچه در این باب مورد اختالف و
منشا بروز مشکالت شده است ،مصداق اولی االمر است که در عصر حاضر تطابق بر نائبان عام حضرت داده شده است.
حال سؤال این است که این اولوا االمر چه کسانی هستند و باید چگونه اشخاصی باشند؟ بعضی می گویند :خدا بر مردم واجب
کرده است که از سالطین و پادشا هان خود پیروی کنند چنان که در زمان مصطفی کمال شاه ،رئیس جمهور ترکیه و رضا خان
ایران آن ها را اولوا االمر می دانستند؛ هم چنان که سنیّان در رابطه با خلفای اسالم از جمله معاویة بن ابی سفیان و یزید بن
معاویه و دیگر خلفای اموی و عباسی چنین نظری داشته اند( .خمینی ،1378 ،ص )110-109
از فقیهان تشیع امام خمینی اولی االمر را در غیاب امام زمان (عج) فقهای جامع شرایط می داند .عالمه طباطبائی نیز در تفسیر
المیزان تصریح دارد که این آیه بر وجوب اطاعت اولی االمر داللت دارد بدون آن که مقیّد یا مشروط باشد؛ یعنی اطاعت از
صاحبان امر در صورتی که متهم به فسق و خطا نباشد واجب است اگر چه معصوم نباشند(طباطبایی ،1383 ،ج ،5ص .)31
.2-3

لزوم حفظ نظام اسالمی و جلوگیری از قاچاق

از دیگر مباحثی که می توان در خصوص موضوع بررسی فقهی و حقوقی قاچاق کاال بدان اشاره کرد ،موضوع کلیت نظام
اسالمی است .پدیده قاچاق ،از جمله اموری است که با تاثیرات منفی بسیاری که دارد ،می تواند مهلک ترین ضربات را به
جامعه اسالمی وارد سازد.
این پدیده که امروزه بسته به انواع دالیل از جمله اقتدار دولت در حفظ مرزها ،شرایط خاص جغرافیایی و همسایگان ،فرهنگ
عمومی مردم ،سطح فقر جامعه ،تع رفه باالی کاالها ،بیکاری و توسعه نیافتگی مناطق مرزی و ...در کشورهای مختلف ،متفاوت
است ،پدیده ایی شوم است که می تواند ضربهای مهلک بر چارچوب اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی وارد آورد.
اهم این پیامدهای منفی به قسم زیر هستند:
 -1ایجاد اشتغال کاذب و موقتی و زودگذر در حین باال بودن نرخ رشد بیکاری؛
 -2ضعیف شدن انباشت کاال و سرانجام ورشکستگی صنایع داخلی کوچک و بزرگ؛
 -3ضعیف شدن اعتقادات دینی ،مذهبی و فرهنگی به علت ترویج فرهنگ مصرف کاالی خارجی؛
 -4از بین بردن فرصتهای شغلی به جهت غیرمولد بودن قاچاق؛
 -5توسعه قانون شکنی و تسری آن به همه امور کشور همانند اسناد ،آلوده کردن عوامل مبارزه با دادن رشوه و...؛
 -6گریز سرمایههای قابل بازده؛
 -7اختالل در بازار و چند نرخی کردن کاال؛
 -8اشاعه برخی امراض به جهت قاچاق کاالهای غیربهداشتی و غیراستاندارد به کشور مثل لوازم آرایشی و بهداشتی؛
 -9کاهش درآمد دولت به جهت نپرداختن حقوق و عوارض.
و ...در میان این پیامدها دو مورد نقش اقتصادی پر رنگتری دارا هستند؛ فقر و بیکاری.
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آثار و تبعات این پدیده شوم منحصر در اقتصاد نیست و به تبع اقتصاد و اهمیت آن ،آثار شوم خود را در سایز عرصه ها نیز به
دنبال دارد .به عنوان مثال ،با ظهور بی کاری ،شاهد کاهش نرخ ازدواج و باال رفتن سن ازدواج در میان جامعه هستیم که می
تواند باعث بروز مشکالت فرهنگی ،خانوادگی و حتی بروز جرایم متنوع شود که همگی در نهایت می تواند باعث متزلزل شدن
پایه های نظام اسالمی شود .نظام اسالمی ای که حفظ آن از اوجب واجبات است.
مقصود از حفظ نظام ،رعایت اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخالل در آن ،نظم زندگی و
معیشت مردم به خطر می افتد و دچار هرج و مرج می شود .نظام به این معنا ،در برابر ازهم گسیختگی و هرج و مرج به کار
می رود و در غالب مواردی که درکتاب های فقهی به کار رفته ،این معنا منظور بوده است( ،باقی زاده ،1393 ،ص .)9
این مهم ،همواره مورد تأکید فقیهان بوده است؛ برای مثال ،از نظر ایشان به دست آوردن مرتبة اجتهاد ،واجب کفایی است؛
بهویژه با توجه به آنکه ایشان اجتهاد را شرط قضا می دانند .صاحب جواهر دربارة دلیل این امر (یعنی وجوب تالش برای
رسیدن به اجتهاد ،و وجوب حکم دادن و افتا) می نویسد« :لتوقف النظام علیها»(.نجفی جعفری ،1393 ،ج ،21ص.)404
منظور ایشان این است که نظام جامعه و پیوند میان اعضای آن ،متوقف بر وجود افرادی برای انجام این امور است؛ زیرا اگر
افرادی با قوة اجتهاد و در سمت قضا در جامعه حضور نداشته باشند ،حقوق افراد مشخص نخواهد شد و ممکن است پایمال
شده ،ستیزه جویی و اختالف در جامعه همیشگی شود.
همچنین یکی از فلسفه های تشکیل حکومت ها ،چه اسالمی و چه غیراسالمی ،جلوگیری از هرج و مرج و حفظ نظام به این
معناست .برخی از فقیهان با این پیشفرض که احکام اسالم دائمی است و مختص زمان حضور امام نیست و اجرای این احکام از
سوی اشخاص بدون ضابطه و نظام خاص ،بر فرض امکان ،به هرج و مرج می انجامد ،ضرورت حکومت اسالمی را نتیجه گرفته
وگفته اند:
« احکام الهی ،چه احکام مالی یا سیاسی و یا حقوقی ،نسخ نشده اند؛ بلکه تا روز قیامت ماندگارند؛ و روشن است نفس ماندگاری
این احکام اقتضای حکومتی را اقتضا می کند که ضامن نگهداری و سیادت قانون الهی و عهدهدار اجرای آن باشد .اجرای احکام
خداوند ،بدون تأسیس حکو مت امکان پذیر نیست ،تا اینکه هرج و مرج الزم نیاید؛ افزون بر اینکه ،حفظ نظام از واجب های
مؤکّد ،و ازهم گسستگی و اختالل امور مسلمانان از جمله امور ناخوشایند است؛ و اجرای احکام خداوند و منع از اختالل نظام،
بدون وجود والی و برقراری حکومت ،امکان ندارد»(.موسوی خمینی ،1389 ،ج ،2ص)619
دربارة اختالل نظام نیز باید گفت :منظور ،انجام هر عملی است که یک دستی ،هماهنگی و پیوستگی یک جمعیت نظام مند را
ازمیان ببرد و گسست و بی نظمی و پراکندگی به وجود آورد .که از جمله مصادیق آن می توان به قاچاق کاال اشاره کرد .اخالل،
هر نوع بح ران آفرینی و ایجاد خلل و وقفه در تمامی حوزه های اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و ...را در جامعه را شامل می شود
که در نتیجة آن ،جامعه دچار هرج و مرج شود و روند عادی زندگی مردم برهم خورد و آنها را گرفتار عسر و حرج کند .در
صورتی که کاالیی در کشور قاچاق شود ،آثاری که به دنبال دارد ،در حقیقت مصداق هرج و مرج و در نهایت اقدام به نابودی
ساختار اسالمی محسوب می شود.
.2-4

قاعده غرور و جلوگیری از قاچاق

قاچاق کاال یکی از انواع مکاسب محرمه بهشمار میآید و معامله کاالی قاچاق می تواند از مصادیق «اَکل مال بالباطل» محسوب
شود .بررسی کتب فقهی نشان می دهد فقها باب مستقلی را در فقه به موضوع قاچاق اختصاص ندادهاند و به همین دلیل ،این
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موضوع در کتابهای فقهی بحث و بررسی نشده است .این موضوع پس از پیدایش انقالب اسالمی و تشکیل حکومت اسالمی در
بخش حکم خرید و فروش اسلحه از کفار استفتا شده است.
قلمر و قاچاق در فقه شیعه شامل واردات ،خرید ،فروش و مصرف کاالی قاچاق است که هر کدام از انواع قاچاق ،حکم فقهی
متناسب با خود را دارد .بررسی دقیق احکام اقتصادی اسالم گویای آن است که اسالم در همه بخشهای یادشده ،یک سلسله
دستورهای عمومی و اجتماعی دارد .این احکام و دس تورها ،برای آن است که نظامی بر اساس عدل استوار گردد و هرگونه
سلطهگری یا سلطهپذیری برطرف شود و افراد انسانی ،به سعادت و کمال شایسته خویش برسند(جاللی ،1389 ،ص .)4
گرچه اقتصاد در فرهنگ دینی روبناست یعنی در مورد زندگی جاودان پس از مرگ نیست؛ اما اسالم نسبت به مسائل روبنایی و
فرعی نیز بی اهتمام نیست .تعدیل اقتصاد و توزیع عادالنه درآمدهای سرانه ملّی و دولتی ،عهد الهی است که در طول تاریخ
دینی ،بر عهده عالمان دینی بوده و هست و اگر عالمان دینی به چنین عهدی عمل نکنند ،مورد عتاب الهی قرار میگیرند( .
جوادی آملی ،1390 ،ص  .)203اموال ،ستون فقرات اقتصاد کشور است و هر فرد یا ملتی که فاقد آن باشد فقیر است؛ یعنی
ستون فقرات و مهره پشت او شکسته است و قدرت قیام ندارد( ،همان ،ص .)172
«مال» در اسالم ،به شخصی ،عمومی و دولتی قابل تقسیم است که مسؤوالن نظام دینی ،عهدهدار تبیین و تدوین قوانین آن
هستند.
نظام اقتصاد اسالم ،تبیین خطوط کلی مال در نظام اسالمی را به عهده دارد و قوانین الهی ،گذشته از آنکه مردم را به تولید،
مصرف و توزیع در همه شؤون اقتصادی دعوت میکند و حالل بودن آن را در همه مراحل تحصیل ،نگهداری ،توزیع ،و صرف و
هزینه مال ،رکن الزم یک اقتصاد سالم میداند .از این رو ،هر نوع کسب که فاقد جنبه حلیت و حرمت باشد زمینه اقتصاد ناسالم
را فراهم خواهد ساخت( ،جاللی ،1397 ،ص .)7
پدیده قاچاق با عوامل زیادی از جمله سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و نظایر آن در ارتباط است .قاچاق دارای پیامدهایی سوء است
که باعث توزیع نامتعادل سرمایهها و انباشت ثروت در دست عدهای خاص می گردد و سبب خواهد شد تا جامعه به جای گام
برداشتن به سوی اهداف بلند اقتصادی ،به سمت مصرفزدگی و تجملگرایی کشیده شود.
بنابراین فقها باید برای مقابله با موضوع قاچاق ،الزامات فقهی و حقوقی را بر مبنای قرآن و سنت تبیین و نظام اقتصادی جامعه
را بر آن پایه ریزی کنند تا با تنظیم و تطبیق الزامات و هشدارهای الهی ،حدود و ثغور خرید و فروش و مصرف کاالی قاچاق بر
اساس حدود الهی صورت گیرد چرا که در اسالم ،از یک طرف بر کار و تالش برای به دستآوردن روزی حالل تاکید زیادی
شده و از طرف دیگر ،توجه به حدود الهی و احکام شریعت اسالم در این رابطه از توصیههای اکید فقه اسالمی است(همان).
.2-5

قاعده اهم و مهم یا قاعده مصلحت و لزوم جلوگیری از قاچاق

قاعده دیگری که در اثبات حرمت تکلیفی معامالت قاچاق مورد استناد قرار می گیرد و می توان با آن حرمت تکلیفی را اثبات
کرد قاعده اهم و مهم است
قاعده اهم و مهم یا قانون اهمیت ،به معنای تقدم حکم مهمتر در جایی است که بین دو حکم (مهم و مهمتر) تزاحم وجود دارد.
بنابراین ،هرگاه بین دو واجب تزاحم باشد ،در مقام رفع تزاحم ،در صورتی که یکی اهمیت بیشتری داشته باشد ،مقدم میگردد
و در صورت تساوی ،مکلف در امتثال هر یک از آن دو مخیر است ،مثل آن که دو نفر در حال غرق شدن باشند و مکلف فقط
قادر به نجات یکی از آنان باشد ،حال در صورتی که یکی از دو نفر ،پدر نجات دهنده و دیگری فردی بیگانه باشد ،نجات پدر
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مقدم ا ست؛ ولی هر گاه هر دو بیگانه باشند ،وی در نجات دادن هر یک از آنها مخیّر است .این راه حل را ،قاعده تقدم اهم بر
مهم میگویند( ،مرکز اطالعات و منابع اسالمی ،1390 ،ج ،1ص .)613
اصل یا قاعده اهم و مهم ،یکی از اصول و قواعد عقلی است و اگر در منابع نقلی نیز به آن تصریح یا اشاره شده است ،جنبه
ارشادی دارد نه تعبدی و مولوی .این قاعده عقلی یکی از اصول کلیدی در فقه اسالمی و ابزاری کارآمد در دست مجتهدین
است .براساس آن ،چه بسا کاری که واجب است ،حرام یا کاری که حرام است ،واجب می شود .قاعده اهم مهم مربوط به موارد
تزاحم مالکات احکام در مقام عمل به آن هاست ،یعنی مکلف نمی تواند به دو حکم شرعی اهم و مهم عمل کند و تنها بر انجام
یکی از آن دو قادر است .در این جا باید به اهم عمل کند و مهم را فرو بگذارد .از باب مثال اگر نجاتدادن جان فردی که در
حال غرقشدن یا سوختن یا خطر دیگری است ،جز با تصرف در مال دیگران بدون اذن و رضایت مالک امکان ندارد ،تصرف
مزبور که در شرایط عادی حرام است ،در فرض مزبور مباح و بلکه واجب می شود .همین گونه است لمسکردن بدن زن نامحرم
توسط مرد در صورتی که نجات جان او از خطر متوقف بر آن باشد .تشریح بدن مسلمان برای کشف علت بیماری خاصی و
نجات بیماران از خطر مرگ و بیماری یا جلوگیری از آن در صورتی که از راه تشریح بدن غیرمسلمان غرض مزبور قابل تحصیل
نباشد ،فداکردن مصلحت فرد برای مصلحت عموم ،مثال های دیگری از قاعده اهم و مهم و نقش آن در اجتهاد اسالمی است،
(مطهری ،1380 ،ص .)139
مصلحت در لغت ،به کارهایی که موجب صالح ،آسایش و سود افراد میشود ،اطالق میگردد و جمع آن مصالح است( ،عابدیان،
ارمک ،1389 ،ص .)6
امام خمینی درباره شمول و گستره این قاعده ،معتقد است گاه مسائل عالی حکومت؛ مثل حفظ نظام اسالمی ،عدالت اجتماعی،
حفظ کیان کشور اسالمی ،حفظ جان مؤمنان و وحدت مسلمانان ،اقتضای آن را دارد که حاکم به تناسب زمان و مکان ،پا را
فراتر نهاده ،حکمی دیگر صادر کند که این ،همان احکام حکومتی است که گاه بر احکام اولیه و ثانویه مقدم است(همان).
و در مورد مرجع تشخیص مصالح عمومی جامعه ،باید گفت که این تشخیص ،با فقیه و حاکم اسالمی میباشد .دلیل این مطلب
نیز روایاتی است که در این زمینه وجود دارد؛ مثل توقیع امام زمان که ایشان امت را در حوادث پیشآمده به راویان حدیث که
منظور ،فقها هستند ،ارجاع داده است( .أبی جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه القمّی ،1382 ،ج ،1ص )484
.2-6

قاعده نفی سبیل و لزوم جلو گیری از قاچاق

از دیگر قواعدی که می توان از آن برای حرمت تکلیفی معامالت قاچاق استفاده کرد ،قاعده نفی سبیل است.
«قاعده نفی سبیل» از جمله قواعد فقه است که در روابط حقوقی مسلمانان با غیرمسلمانان نقش تعیینکنندهای دارد و به
عنوان شاخصی مطمئن برای تعدیل و تنطیم روابط یادشده به کار میرود و حافظ استقالل ،عزت و شرافت مسلمانان است .در
جهان امروز که کشورهای استعمارگر به دنبال نفوذ و سلطه هر چه بیشتر بر ممالک اسالمی هستند ،قاعده نفی سبیل،
سنگری مهم در برابر هجمه ها محسوب می شود .بسیاری از روابط و مناسبات جهان اسالم و جهان کفر ،در ابعاد فرهنگی،
اقتصادی ،نظامی و اجتماعی تحت تأثیر این قاعده قرار می گیرد و با قاطعیت م ی توان گفت که این قاعده در روابط خارجی
اسالم و مسلمانان ،حق وتو دارد .در هر عمل ،قرارداد و تصمیمی در زمینههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،فرهنگی و...
در صورتی که مقدمه و زمینه تسلط کفار بر مسلمین را فراهم آورد ،قاعده نفی سبیل پای در میان میگذارد و آن قرارداد را
باطل میسازد( ،دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم ،بی تا ،ج ،73ص.)6
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مهم ترین ادله این قاعده ،مستندات قرآنی و روایی است .برای حجیت قاعده نفی سبیل به آیات متعددی از قرآن می توان
استناد کرد.
از مهم ترین ادله و مستنند برای اثبات این قاعده می توان به آیه  141از سوره نساء و حدیث شریف نبوی اشاره کرد .مراد از
جعل در آیه شریفه سوره نساءجعل تشریعی است؛ به این معنا که خداوند متعال در عالم تشریع ،حکمی که موجب سبیل و
سلطه کافران بر مؤمنان باشد ،وضع نکرده است(بجنوردی ،1386 ،ج ،1ص.)188
عالوه بر جعل تشریعی ،جعل تکوینی نیز مراد است؛ یعنی در عالم تکوین نیز خداوند سبحان برای کفار ،غلبهای بر مؤمنان قرار
نداده است؛ بلکه همیشه مؤمنان تفوق و غلبه دارند(خمینی ،1386 ،ج ،2ص .)723
پاره ای از محققان معتقدند آنچه با ظاهر این آیه شریف بیشتر تناسب دارد و در عمل هم امکان اجرا مییابد ،نظریه اول است؛
چراکه این آیه به مقام تکوین و چگونگی تحقق خارجی روابط کافران و مؤمنان مربوط نیست .چون عالوه بر اینکه آیه ،خبری
است؛ اگر جعل را تکوینی بدانیم ،با واقع و حقایق تاریخی مسلم ،منطبق نیست .چه بسیار که کافران در ظاهر بر مؤمنان پیروز
شده و غلبه و استیال پیدا نمودهاند .بنابراین ،شارع مقدس در مقام تشریع و قانونگذاری اعالم مینماید که خداوند هرگز حکمی
که موجب سبیل و سلطه کافران بر مؤمنان باشد ،تشریع ننموده است( ،عمید زنجانی ،1389 ،ج ،3ص.)27
.2-7

قاعده افساد فی االرض و لزوم جلوگیری از قاچاق

عنوان دیگری که بر حرمت تکلیفی جرم قاچاق کاال می توان با استفاده از آن عنوان کرد ،افساد فی االرض است که این عنوان
هم در جرم قاچاق متصور است.
عنوان افساد فی االرض از جمله عناوین محرمه ای است که در ادبیات فقهی شیعه در کنار محارب به کار رفته است و یکی از
اختالفات مط رح در میان اندیشمندان شیعه این نکته بوده که آیا این دو جرم یکی اند یا دو جرم متفاوت هستند؟
به عنوان مثال فقیه عالیقدر مرحوم شیخ محمدحسن نجفی ،صاحب کتاب جواهر الکالم ،افساد فی االرض را به تجرید سالح
تفسیر کرده است( ،نجفی جواهری ،1393 ،ج ،41ص .)570
و چنان که از این عبارت پیدا است سعی در افساد فی االرض را همان تجرید سالح معنی کرده و عین همین را محاربه با خدا و
رسولش دانسته است و علت این امر آن است که محاربه با خدا و رسول در حقیقت همان محاربه با بندگان خدا است و محاربه
با آنها از راه تجرید سالح صورت می گیرد.
تعریفی که فقهاء برای محاربه کردهاند در حقیقت خواسته اند آیه را تفسیر نمایند از جمله ،امام خمینی محارب را چنین تعریف
کرده است :محارب کسی است که تجرید سالح کرده است به جهت اخافه مردم و اراده فساد در ارض( ،خمینی ،1393 ،ج،2
ص .)492
و از این عبارت استفاده می شود که مراد از افساد فی االرض در آیه ،مطلق افساد نیست بلکه متمم معنای محاربه است .حضرت
امام در این خصوص تصریح می فرمایند :کسانیکه تجرید سالح نکرده اما مفسد باشند چنین حکمی درباره آنها جاری نیست.
همچنین در این زمینه میفرماید:
حکم محارب برای کسانیکه ر فت و آمد قافله را مراقبت می کنند تا دوستان محارب خود را خبر دهند و برای ردء که ضبط و
نگهداری اموال به محاربین کمک می کند حکم مذکور ثابت نیست(همان).
و از این عبارت که دیگران هم مانند محقق در شرایع و شهید در لمعه نقل کردهاند بهخوبی استفاده می شود کسانی که با
محاربین همکاری می کنند اما مسلح نیستند ولیکن مفسد هستند حکم محارب جاری نیست(مرعشی ،1389 ،ص .)7
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در متون فقهی موارد متعددی از جرائم مشاهده می شود که برخی از فقها موضوع آن را بر افساد فیاالرض تطبیق نمودهاند .که
از جمله آنها می توان به مجازات آتش افروز(،ابن بابویه ،1385 ،ج ،4ص  )162مجازات قاتل اهل ذمه( همان ،ج ،4ص ،)124
مجازات قاتل بردگان(کلینی ،1387 ،ج ،3ص  ،)303مجازات کفندزد (نبّاش) (طوسی ،1390 ،ج ،10ص  ،)117تکرار
کنندگان محرمات(کلینی ،همان ،ص  )219عالوه ،روایات خاصی وجود دارد که براساس آنها برخی فقها فتوا دادهاند که که از
جمله این موارد خاص می توان به قاچاق اشاره کرد و شاهد محل در این قسمت از نوشتار همین مبحث است.
به اعتقاد برخی از فقها اشخاصی که در حد وسیع اقدام به توزیع مواد مخدر مینمایند ،مصداق مفسد فیاالرض بوده و به
مجازات مفسد محکوم می شوند( .مکارم شیرازی ،گنجینة آرای فقهی ـ قضایی :کد 6484؛ امام خمینی ،همان :کد )1130
با توجه به جمیع مباحثی که در این گفتار بیان شد ،می توان به این جمع بندی رسید که در نظر اکثر فقها ،دو عنوان محرمانه
افساد فی االرض و محاربه ،دو عنوان مستقل از هم هستند و میان آن دو رابطه تساوی برقرار نمی باشد ،همچنین مصادیق
عنوان محرمانه افساد فی االرض منحصر در یک عنوان خاص نمی باشد بلکه این عنوان محرمانه ،یک تعریف و مفهوم است و در
طی ازمنه مختلف ،قابل تغییر و به دیگر سخن ،یک مفهوم شناور محسوب می شود از همین رو فقهای زمان معاصر ،در تعریف
و انطباق جرم قاچاق و حرمت تکلیفی آن از این دسته از ادله یاد کرده اند(.همان)
.2-8

قاعده سوق مسلمین و لزوم جلوگیری از قاچاق

یکی دیگر از قواعدی که در حرمت تکلیفی معامالت قاچاق بدان می توان استناد کرد ،قاعده سوق مسلمین است.
مراد از جمعیت سوق مسلمین این است که اگر گوشت ،پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود ،حکم
طهارت رادارد و بایدآن را در حکم گوشت حیوان ذبح شده ای قرار داد و الزم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد.
(بجنوردی ،1386 ،ج ،3ص )150
این قاعده از جمله قواعدی است که همواره مورد استناد فقها و اندیشمندان تشیع بوده است و در کتب خود بدان استناد کرده
اند .البته همان گونه که در آثار اندیشمندان تشیع موجود است ،این قاعده به صورت مطلق نبوده و اجرای آن منوط به احراز
سه شرط می باشد.
بازاری که محل اجرای این قاعده است ،بازار مسلمانان باشد.
از ظاهر ادله ای که حجیت چنین بازاری را به اثبات می رساند ،چنین برداشت می شود که بازاری چنین حجیتی را دارد که
اکثر اهالی آن مسلمان باشند ،ولو این بازار در سرزمین کفار باشد(زین الدین بن علی ،1375 ،ج  ،1ص  .)285و اگر در کشور
اسالمی ،اکثراهل یک بازار ،غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی شود.
به دیگر سخن مهم ترین مالک در اجرای این قاعده ،مسلمان بودن افراد موجود در یک بازار است و در این میان مهم نیست
حکومتی که بر این بازار حاکم است ،مسلمان باشد یا غیر مسلمان .حتی اگر حکومت حاکم بر یکی بازار ،مسلمان باشد ولی
افراد موجود در یک بازار مسلمان نباشند ،باز هم مجرای این قاعده نخواهد بود و نوع حکومت و قواعد تاثیری در این میان
نخواهد داشت.
دومین شرط در اجرای این قاعده ،این است که در بازاری که خرید صورت گرفته است ،توسط افراد مسلمان صورت گرفته باشد
یاخرید از شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد(و محکوم به مسلمان بودن باشد)( .مقدس اردبیلی ،1377 ،ج  ،11ص
 )269البته دو دسته از علما ،با این شرط مخالفت کردهاند .عده ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده ی آن جنس،
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مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد(طباطبائی حکیم ،1390 ،ج  ،1ص  .)328و در مقابل ،عدهای میگویند که بازار
مسلمانان اماره و نشانه تذکیه و ذبح شرعی است و الزم نیست از دست مسلمان گرفته باشد(نراقی ،بی تا ،ج  ،1ص .)351
همان گونه که قبال بیان شد در اجرای این قاعده احراز اسالم کفایت می کند و در اجرای این قاعده تشیع الزم نیست .پس از
خ رید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر) ،براساس اصالت صحت فعل مسلمان ،می توان تعبدا حکم کرد که این حیوان ،ذبح
شرعی شده است .البته احراز مسلمان بودن ،تنها شیعه نیست و سایر فرق اسالم را هم شامل می شود به این دلیل که در زمان
صدور این روایات ،در بازار مرسوم و معهود ،اکثرافراد ،غیر شیعی بودهاند .و روایاتی(طوسی ،1369 ،ج  ،2ص  )371هم داللت بر
عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد(سبزواری ،1387 ،ج ،1ص .)175
در صورتی این قاعده اجرا می شود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه ی معتبر نزداهل سنت) نداشته باشیم در این
صورت مطلقاً این قاعده ،حجت است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال ،و چه با علم به بی مباالتی فروشنده مسلمان در
امر حالل و حرام(،میرزای قمی1420 ،ق ،ص  )136البته در مقابل عده ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم
علم به عدم تذکیه نداشته باشیم ،هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بیمباالتی او در طهارت و حالل و
حرام(نائینی ،بی تا ،ص  178و .)179
این قاعده همانند سایر قواعد ،در اندیشه فقه شیعه ،مستنداتی دارد که پشتوانه آن محسوب می شود و فقها با تکیه بر آنها
توانسته اند این دسته از قواعد را اجرا ن مایند برای قاعده سوق المسلمین مستنداتی وجود دارد از جمله یکی از ادله و مبانی در
حجیت قاعده سوق مسلمانان است .مطابق سیره متشرعه ،از صدر اسالم ،مسلمانان ،ائمه علیهم السالم(،حرعاملی ،1386 ،ج ،2
ص  )1072اصحاب و وکالی ایشان ،از بازار مسلمانان خرید مینمودند بدو ن اینکه از نحوه ذبح آن حیوان خریداری شده ،سوال
نمایند و با توجه به این سیره مستمر می توان ادعای قطع نمود که این سیره ،مورد امضا و تایید شارع است(فاضل هندی ،بی
تا ،ج ،9ص .)238
به نظر می رسد محکم ترین دلیل بر اثبات این قاعده روایات وارده در این باب است .که به برخی از آنها اشاره می کنیم.
از امام صادق(علیه السالم) در باره کفش هایی که از چرم ساخته می شوند در بازار فروخته می شوند سوال کردم حضرت
فرمودند بخر و در آن نماز بخوان مگر اینکه قطعا بدانی از پوست مردار ساخته شده است( .حرعاملی ،1386 ،ج ،3ص )310
روایت دیگری که در این باره می توان بدان استناد کرد ،روایت ابی بصیر از امام صادق (علیه السالم) است که از ایشان درباره
مردی می پرسد که پوست دباغی شده ای را می خرد ولیکن نمی داند تذکیه شده است یا خیر؟و در آن جایز است نماز
بخواند؟ امام فرمودند :بله اشکالی ندارد همانا خوا رج به دلیل نادانی کارها را برخود سخت و تنگ گرفتند ،لیکن حوزه دین
خیلی از این حالت وسیع تر است( ،همان ،ج ،3ص .)332
در برخی از روایات ،تعلیل آمده که اگر چنین کالمی وجود نمیداشت ،بازار مسلمانان و امر خرید و فروش معطل
میماند(کلینی ،1387 ،ج  ،7ص  )387که این قطع ًا امری است که شارع ازآن بیزار است و با توجه به این روایات که در جوامع
روایی آمده است ،هیچ شک و شبههای در صحت این حکم باقی نمیماند( ،محقق بحرانی ،شیخ یوسف ،الحدائق الناضرة،
 ،1389ج  ،5ص .).64
اما آنچه که در باب حرمت تکلیفی معامالت قاچاق می توان به در این زمینه به آن استناد کرد ،این نکته مهم است که قاعده
سوق المسلمین ،از جمله قواعد فقهیهای است که دارای منفعت بسیاری در زندگی میباشد و برخی از احکام فقهی بر آن
استوار است.
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علت ایجاد این قاعده در آن است که خداوند متعال به عنوان شارع مقدس ،توجه ویژه ای به نظام اقتصادی در ساختار جامعه
داشته است و اقتصاد را به عنوان قلب تپنده جامعه مدنظر داشته است .اهمیت اقتصاد در جامعه به نحوی بوده است که ائمه
معصومین به عنوان عامالن دین الهی ،موظف بوده اند به این جریان حیاتی اقتصاد تا حد توان کمک کرده و مشکالت پیش رو
را برد ارند از همین رو با احادیث و سیره عملی خود در تالش بوده اند تا شبهات ناشی از گروه های معاند از جمله خوارج را
برطرف سازند.
این قاعده ،به این معناست که بازار مسلمین ،نشانه ای است که حیوان موجود در آن بازار ،با روش شرعی ذبح گردیده و مذکی
میباشد .هدف این قاعده  ،آن است که بازار مسلمانان حفظ گردد و هر چه به نظام معامالت آنان ،صدمه بزند ،غیر قابل پذیرش
میباشد .بنابراین ،بدون تردید ،قاچاق کاال و یا ارز ،باعث بهمخوردن نظم بازار مسلمین شده و تعادلش را به هم میزند.
.2-9

قاعده حرمت اعانت بر اثم عدوان و لزوم جلوگیری از قاچاق

از دیگری قواعدی که بر حرمت تکلیفی قاچاق می توان بدان استناد کرد ،قاعده حرمت اعانت بر اثم است.
فقها از اعانت تعاریفی گوناگون ارائه دادهاند:
مرحوم نائینی به عنوان یکی از فقهای متاخر اعانت را این گونه تعریف می کند :معاونت عبارت است از هر گونه فعلی که
د یگری را یاری نموده ،او را در تحقق هدف مورد نظرش قادر سازد؛ مثل دادن عصا به شخصی ظالم که میخواهد مظلومی را
بزند(نجفی خوانساری ،بی تا ،ص.)11
شیخ انصاری هم در این زمینه به عنوان یکی از بزرگ ترین فقهای متاخر در تعریف اعانت میگوید :معاونت عبارت است از
انجام د ادن برخی از مقدمات فعل حرام ،به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات (انصاری ،1390 ،ج ،1ص
.)133
اثم به معنای مخالفت با امر خداوند است؛ خواه فعل باشد ،خواه ترک فعل .در قرآن مجید واژه اثم و هم خانوادههای آن (آثم،
اثام ،اثیم ،تاثیم) مجموعا  48بار به کار رفته است که معنای اصلی آن ،عمل غیر مجاز است .اثام از همین ریشه در قرآن به
معنای کیفر آمده که ظاهرا استعمال مجازی است(محقق داماد ،1389 ،ج ،4ص .)179
طبرسی در تفسیر آیه شریفه «و ال تعاونوا عَلَی االِث ِم و العُدوان» عدوان را ناظر به فعل و اثم 1را ناظر به ترک فعل دانسته
است(طبرسی ،1390 ،ج ،3ص .)267
این قاعده در کتب فقهای متقدم تحت این قاعده نیامده؛ بلکه به صورت موردی از آن سخن به میان آمده است؛ مثال در جایی
که میخواهند عمل فروش انگور به کسی که میخواهد شراب درست کند را مطرح نمایند یا فروش چوب به کسی که
میخواهد بت بتراشد ،و یا خدمت کردن در دستگاه طاغوت ها و ظالمان را مطرح کنند ،به این مطلب نیز اندکی اشاره می
کنند .به عنوان مثال ،شیخ انصاری (علیه الرحمه) در مکاسب محرمه در مبحث «معونة الظالمین» تا حدودی در این زمینه
بحث کرده است(محقق داماد 1389 ،ج ،4ص .)173
اما خوشبختانه فقهای متاخر به این موضوع تحت عنوان «قاعده ی اعانه ی بر اثم» اشاراتی داشتهاند .از آن جملهاند مرحوم
نراقی در کتاب عوائد االیام ،فاضل لنکرانی در کتاب القواعد الفقهیه و نیز مرحوم بجنوردی در کتاب قواعد الفقیه(همان).

1
 .مائده ،آیه .2
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این قاعده هم همانند سایر قواعد فقهی دارای مبانی و مستنداتی می باشد .فقها حرمت اعانت بر «اثم» را مستند به دالیل زیر
میدانند:
اولین مستند در این خصوص ،آیه شریفه ی «تعاونوا علی البر و التقوی و ال تعاونوا علی االثم و العدوان» :است.
گروهی از فقها از این آیه شریفه حرمت اعانه بر اثم را استنباط نموده اند؛ با این استدالل که در این آیه تعاون بر اثم نهی شده
است و نهی داللت بر حرمت دارد.
گروهی دیگر این آیه را برای این مقصود کافی ندانسته اند؛ به دلیل این که اوال این احتمال وجود دارد که مؤدای آیه تعاون
حکم تن زیهی باشد؛ نه تحریمی .بنابراین ،حکم تعاون ،کراهت خواهد بود نه حرمت؛ به دلیل اینکه مقابل نکوهش اعانه بر اثم،
امر به اعانه به تقوی است .چون امر به تقوی امری مستحب است ،از این رو وجود این احتمال مانع از اثبات حکم حرمت برای
اعانه خواهد بود( .منتظری ،1378 ،ص)327
در رد این اشکال گفتهاند « :قرینه بودن بعضی از جمالت آیه مسلم نیست؛ زیرا تناسب کلمه و موضوع برای عقل شهادت
می دهند که نهی در اینجا برای تحریم است .عالوه بر این ،مقارن بودن اثم با عدوان هیچ مجالی را برای حمل بر کراهت باقی
نمیگذارد؛ چون حرمت ظلم و عدوان ضروری و بدیهی است( ».همان ،ص )328
مستند دوم ،روایت قول پیامبر اکرم(صلی اهلل علیه و آله و سلم) است .از پیامبر (صلیاهللعلیهوآلهوسلّم) منقول است که:
کسی که همکاری و کمک کند برای قتل مسلمانی و لو دخالتش در حد یک کلمه باشد ،روز قیامت در حالی محشور می شود
که بین دو چشمش نوشته شده است« :ناامید از رحمت خدا»( .حر عاملی ،1386 ،ج ،19ص)9
به جز این روایت ،روایات زیادی در خصوص کمک و یاری به ظالمین وارد شده است .از جمله روایتی که از کتاب ورام بن ابی
فراس به شرح زیر نقل شده است :هر کس قدمی برای کسی که میداند ظالم است بر دارد ،قطعا از اسالم خارج شده است.
هنگامی که روز قیامت فرا میرسد منادی ندا می دهد :ظالمین کجایند؟ کمک کنندگان به ظالمین کجایند؟ آنهایی که شبیه
ظالمین هستند کجایند؟ حتی کسانی که قلمی برای ظالمین تراشیده و دواتی برای آنها مهیا کردهاند جزء آنها هستند .آنها در
تابوتی از آهن گذاشته شده ،سپس در جهنم انداخته می شوند(همان ،ج ،12ص .)131
از دیگری دالیلی که فقها در خصوص حرمت معاونت در اثم ذکر کرده اند ،عقل است .فقها در بیان دلیل عقل چنین گفتهاند:
« همچنان که انجام منکر عقال قبیح است و همچنان که امر به آن و تشویق به سوی آن عقال قبیح است ،انجام مقدمات برای
منکر هم قبیح است.
به خاطر همین ،قو انین عرفی عهده دار وضع مجازات برای معین جرم هستند .پس اگر کسی سارقی را در سرقت کمک کند یا
با او در مقدمات آن همکاری کند ،در نظر عقال و قوانین کیفری مجرم است؛ که نظیر آن در شرع وارد شده است؛ مثال جایی که
شخصی ،دیگری را بگیرد و نفر سوم او را بکشد و یک نفر ناظر باشد .قاتل قصاص می شود ،مُمسِک (گیرنده) به حبس ابد
محکوم شده و ناظر کور می شود .این حرف با آن چه که در علم اصول گفته شده که مقدمات حرام ،حرام نیست تنافی ندارد؛
زیرا آنچه که در اصول گفته شده ،انکار مالزمه بین حرمت اشیا و حرمت مقدمات آن است و آنچه که در اینجا اثبات کردهایم
ادراک عقل به قبح تعاون بر معصیت و گناه است؛ نه به خاطر اینکه مقدمه حرام است؛ بلکه به خاطر اینکه عقل مستقال به قبح
اعانه بر حرامی که از دیگری صادر می شود حکم می دهد .پس نزد عقل ،معین جرم مانند شریک جرم است؛ اگر چه در میزان
قبح با هم متفاوتاند»( ،منتظری ،1378 ،ص )248
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از همه آ نچه تا کنون بیان شد ،می توان یک حکم قطعی در خصوص حرمت اعانت بر اثم را به خوبی دریافت کرد .این قاعده از
جمله قواعدی است که در آن شک و شبهه ای در میان فقها وجود ندارد؛ اگرچه در برخی از مبانی آن در میان فقها اختالف
نظر وجود دارد اما همگی در این مفهوم اتفاق نظر دارند که اگر شخصی قصد ارتکاب محرمی را دارد ،اعانت و کمک رساندن به
وی به هر طریق ممکن از مصادیق حرام تکلیفی خواهد بود.
شاهد مثال در این باب و این نوشتار ،انجام فعل قاچاق کاال است که در حرمت و تبعات آن سخن بسیار گفته شد .این پدیده
شوم ،دارای تبعات اقتصادی ،فرهنگی ،و غیره است و از ابتدای این نوشتار در خصوص بطالن وضعی و حرمت تکلیفی آن سخن
بسیار گفته شد .یکی دیگر از دالیلی که برای اثبات حرمت تکلیفی آن می توان اقامه کرد ،این قاعده یعنی قاعده اعانت بر اثم
است.
.2-10

قاعده نفی رعایت قوانین نظام اسالمی و لزوم جلوگیری از قاچاق

همان گونه که قبال بیان شد ،حکومت از الزمه تشکیل نظام اجتماعی بشر است و انسان از اولین قدم خود بر این کره خاکی به
تبع زندگی اجتماعی ،الجرم از تشکیل جامعه بوده است و از همان آغاز آفرینش پی بردند که هوش و استعداد و توانمندی های
نهفته در درون هر فرد ،در فرآیند زندگی اجتماعی و ارتباط میان افراد شکوفا می شود و شکل می گیرد .از این رو ،رشد و
کمال و شکوفایی ابعاد وجودی انسان نیز تنها در پرتو زندگی اجتماعی و پذیرش مسئولیت های اجتماعی امکان پذیر است .با
توجه به سودمندی زن دگی اجتماعی و این که در بسیاری از موارد ،مسیر سعادت فرد از اجتماع می گذرد ،ضرورت زندگی
اجتماعی آشکار می گردد .آیاتی از قرآن ناظر به زندگی اجتماعی آدمیان است.
با توجه به این بعد از زندگی انسانی ،و ادله ای مثل تزاحم منافع و غیره ،بشر ناگزیر از تشکیل حکومت هاست .جامعهشناسان
می گویند تشکیل دولت و حکومت در همه شرایط ،یک ضرورت اجتماعی است و نمی توان بینیاز از آن بود و نیاز به تشکیل
حکومت از مسائل جدید حیات اجتماعی انسان نیست ،این ضرورت مربوط به تمامی دورانهای گذشته زندگی مدنی و
اجتماعی بشر بوده است .از نظر افالطون «ارتقای به سطح واالی زندگی فرد ،بدون دولت امکانپذیر نیست و ارسطو این
حقیقت را از مظاهر طبیعی حیات بشری شمرد و میگوید« :دولت از مقتضیات طبع بشری است؛ زیرا انسان بالطبع موجود
اجتماعی است و کسی که قائل به عدم لزوم دولت است ،روابط طبیعی را ویران می کند و خود یا انسانی وحشی است یا از
حقیقت انسانیت خبر ندارد»( ،ارسطو ،2008 ،ص.)96
ابن خلدون از متفکرین اسالمی ،نیز فطری بودن زندگی اجتماعی را برای انسان دلیل بر ضرورت تعاون و تشکیل حکومت و
پیروی از یک مرکزیت سیاسی میداند .مسئله ضرورت تشکیل حکومت برای ایجاد نظام و عدالت و ارتقای زندگی انسانی با دید
عقلی و نیز از دیدگاه شرع و اسالم از قضایایی است که تصور دقیق آن ما را از توسل به استدالل بینیاز میسازد( ،عمید
زنجانی ،1389 ،ج  ،2ص.)154
عالمه طباطبایی در بحث «والیت و زعامت در اسالم» مسئله ضرورت تشکیل دولت اسالمی را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی
اسالم مورد بحث قرار داده است(همان) و همچنین امام خمینی در لزوم تشکیل حکومت اسالمی میفرماید« :احکام اسالمی
اعم از قوانین اقتصادی ،سیاسی و حقوق تا روز قیامت باقی و الزم االجرا است ،هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده ،از بین نرفته
است .این بقا و دوام همیشگی احکام ،نظامی را ایجاب می کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده ،عهدهدار اجرای
آن ها شود؛ چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسالمی امکانپذیر نیست .در غیر این صورت ،جامعه مسلم ًا
بهسوی هرج و مرج رفته ،اختالل وبینظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد»(.خمینی ،1368 ،ج ،2ص)461
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با توجه به ادله یاد شده ،تشکیل حکومت از ملزومات زندگی اجتماعی انسان است و هیچ انسانی نمی تواند بدون حکومت به
نیاز های اجتماعی خود پاسخ دهد و به تنهایی از پس نیازهای خود بر آید و از همین رو بر تک تک افراد بشر الزم است در این
مهم سهیم شوند.
اما در میان انواع و اقسام حکومت هایی که از ابتدای تولد بشر در این کره حاکی به وجود آمده است ،اسالم بهترین و کامل
ترین حکومت ها را به ارمغان آورده است و از همین رو یکی از اقسام واجبات دینی که بر آحاد جامعه واجب و ضروری است،
تشکیل این حکومت است .علت این امر را می توان در بررسی آیات مربوط به احکام و ابعاد حکومت جستجو کرد که برپایی
حکومت در جامعه اسالمی ،امری است که نیازی به اثبات ندارد و هیچ تردیدی هم در آن وجود ندارد؛ زیرا اجرای احکام،
متوقف بر وجود حکومت است و یا بیانگر تکالیف مردم است(همتی ،1390 ،ص )38بهعنوان مثال می توان به موارد زیر اشاره
کرد:
وجوب اطاعت از ولی امر ،وجوب اجرای حدود ،وجوب تهیه و تدارک قوای نظامی برای جنگ با دشمنان خدا و همچنین احکام
مربوط به قضاوت .این نمونهها ،نشانگر این است که برپایی حکومت اسالمی در جامعه جزء ضروریات عقلی است و با توجه به
این که حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تاکید شرایع الهی است و بینظمی امور مسلمانان نزد خدا و خالق امری قبیح است و
روشن است که حفظ نظام و سد طریق اختالل ،جز به استقرار حکومت اسالمی در جامعه تحقق نمیپذیرد ،لذا هیچ شک و
شبههای در وجوب اقامه حکومت باقی نمیماند(خمینی ،1368 ،ج ،2ص.)461
.2-11

بررسی فتوای مراجع تقلید معاصر در خصوص قاچاق

هر آنچه که تاکنون در خصوص بطالن وضعی و حرمت تکلیفی در مورد معامالت قاچاق بیان شد ،تتبعی بود از نظرات
اندیشمندان حوزه فقه و تحلیل و برداشت نگارنده در خصوص جرم قاچاق بود .اما در قسمت آخر از بخش فقهی این نوشتار
قصد داریم به این نکته مهم اشاره کنیم که آنچه که تا کنون بیان شد ،صرفا جنبه نظری و مطالعاتی نداشته و کارایی عملی هم
دارد و مبنای نظرات فقهی مراجه قرارگرفته است.
قاچاق از پدیده هایی است که از دیر باز وجود داشته است و از بزرگ ترین معضالت اقتصادی بوده و خواهد بود و در این
خصوص تدابیر دولتی و فرهنگی تنها راه چاره مبارزه با آن است.
مراجع عظام تقلید هم با استفاده از هم همین مبانی به بیان نظرات و پاسخ به استفتائات مربوط پرداخته اند که دراین قسمت
به بیان برخی این استفائات می پردازیم.
به عنوان مثال پایگاه اطالع رسانی مقام معظم رهبری به عنوان پایگاه اطالع رسانی رسمی ایشان در فضای مجازی در مقام
پاسخ به برخی استفتائات در خصوص قاچاق به صورت فهرست وار ذکر کرده است.
آیا سخنان حضرت آقا دربارهی خرید کاالی داخلی به معنای فتوای حرمت خرید جنس خارجی در صورت وجود مشابه داخلی
است؟ یا اینکه صرفاً یک توصیه است؟ یا اینکه حکم حکومتی است؟ در هر صورت چه نسبتی با نظرات دیگر مراجع تقلید
دارد؟
در پاسخ به این سوال گفته شده است که :اگرچه اینجا نمی توانیم بگوییم که این فتوای شرعی است و اگر کسی یک مورد
کاالی خارجی خریده و بخواهد استفاده کند ،او مرتکب کار حرام و گناه شده است ،اما از طرف دیگر هم نمی توانیم این
سخنان را یک توصیهی ساده تلقی کنیم .ایشان در بیاناتشان تعبیر «باید» داشتند اما «باید» به معنای حرمت فقهی نیست.
ولی به هر حال همه ی کسانی که نظر حضرت آقا برایشان محترم است یا به کشورشان و تقویت اقتصاد کشورشان عالقه دارند،
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به دنبال پیشرفت کشورشان هستند ،به این توصیه گوش دهند .فرقی هم نمی کند که این افراد مقلد مراجع دیگر باشند یا
مقلد حضرت آقا .به هر حال مجتهد جامعالشرایطی که رهبری جامعه را بر عهده دارند و بر قلهی ادارهی کشور قرار دارند و از
مسائل کشور به خوبی آگاه هستند ،یک توصیه ای به مردم می کنند و مردم اگر پیشرفت کشورشان را میخواهند باید به این
توصیه گوش دهند.
حکم کلی قاچاق کاال چیست؟ اگر این کاال لباس باشد ،آیا می توان با آن نماز خواند؟
هر چیزی را که قانون قاچاق دانسته ،خرید و فروش آن از نظر شرعی حرام است و استفاده از آن جایز نیست .بهطور کلی
کاالی قاچاق به دو دسته تقسیم می شود :یک وقت هم اصل آن کاال ممنوع قانونی بوده و هم از نظر شرعی حرام است ،اما یک
وقت آن کاال ممنوع شرعی یا قانونی نیست ،ولی تشریفات گمرکی برای ورود آن طی نشده است و کسی جنس قاچاق میآورد.
در اینجا خرید چنین کاالیی که بدانیم قاچاق است و کار ما کمک به قاچاقچی و قانونشکن می شود ،اشکال دارد.
اما اگر این کار کمک به او نباشد و اصل این کاال هم ممنوع شرعی یا قانونی نباشد ،خرید و فروشش اشکالی ندارد.
در صورتی هم که شک داریم کاالیی را که می فروشند قاچاق است یا نه ،خریدش مشکلی ندارد ولی در اینگونه موارد احتیاط
خوب است.
اگر کاالی قاچاق لباسی است که پوشیدنش غیرقانونی نبوده و از نظر شرعی هم حرام نیست ،ولی به صورت قاچاق وارد کشور
شده و فرد نادانسته خریده است ،حال اگر بپوشد و با آن نماز بخواند ،نماز خواندن با آن اشکال ندارد ،با این شرط که تبلیغ
کاالی قاچاق نباشد (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای)./http://farsi.khamenei.ir ،
ویا پایگاه اطالع رسانی آیت اهلل مکارم شیرازی در خصوص استفتائی که در مورد قاچاق شده است بیان می دارد
با عنایت به این که در مناطق مرزى اجناس و کاالهاى ضرورى مردم ،از قبیل نفت ،بنزین ،آرد و مانند آن ،خارج از سیستم
دولتى ،و بدون مجوّز قانونى ،و به صورت قاچاق مورد معامله واقع ،و از مرز به خارج از کشور منتقل مى شود ،و این موضوع به
صورت فراگیر انجام می پذیرد؛ سوال این است که با این اوصاف خرید و فروش ارزاق و کاالهاى ضرورى به منظور قاچاق آنها
چه حکمى دارد؟ آیا صرف تعمیم موضوع ،و اطّالع داشتن ،و حتّى دخیل بودن بعضى از مسؤولین و موثّقین منطقه ،مى تواند
مجوّز شرعى محسوب شود؟
در پاسخ گفته شده است :قاچاق کاال (یعنى ورود غیر قانونى آن از مرزها) برخالف دستور شرع است .کمک کردن به قاچاقچیان
در امر قاچاق جایز نیست و در آمد آن نیز اشکال دارد و تعمیم آن دلیل بر جواز نیست .بنابراین از وجوهى که از این طریق
بدست مى آید باید پرهیز کرد.
خرید کاالیی که به صورت قاچاق وارد کشور شده و تعرفه گمرکی و مالیات آن پرداخت نشده است چه حکمی دارد؟
در پاسخ گفته شده :در صورتی که مقررات حکومت اسالمی اجازه خرید آن را بدهد ،مانعی ندارد( .پرتال دفتر آیت اهلل مکارم
شیرازی)/https://makarem.ir ،
از این دسته از استفتائات به خوبی روشن می شود که عدم رعایت مقررات مربوط به گمرگ ،عدم جواز شرعی استفاده از کاالها
را به دنبال دارد و این صرفا یک نظر و ایده نیست بلکه فتوای مراجع تقلید و حرام شرعی است.
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نتیجه گیری
از مجموع مباحث فوق نتایج زیر بدست می آید:
 -1قاچاق جرمی است که همانند جرایمی مانند قتل ،سرقت و غیره تاریخچه ای به قدمت بشر نداشته و پس از شکل
گیری تمدن ها و دولت ها به جهت حفظ منابع دولت ها این عمل جرم انگاری شده است.
 -2هر دولت و هر کشوری به فراخور اوضاع و احوال اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی و غیره دست به جرم انگاری این پدیده
زده است
 -3اسالم به عنوان یک نظام جامع مدیریتی ،در خصوص نظام اقتصادی ،کامل ترین دستورات اقتصادی را صادر کرده
است.
 -4معامالت ناشی از قاچاق در مکتب فقهی اسالم از نظر وضعی محکوم به بطالن هستند و از همین رو مصداق اکل مال
بالباطل هستند.
 -5معامالت ناشی از قاچاق عالوه بر اینکه از نظر وضعی باطل هستند ،از نظر تکلیفی هم حرام هستند و این امر دارای
مبانی عدیده ای در فقه است.
 -6جرم قاچاق ،اگرچه به صراحت در مبانی فقهی ما مورد حرمت قرار نگرفته است ،اما حرمت آن دارای مبانی بسیاری
است.
 -7قاچاق کاال در کشور ما همانند سایر کشور ها در قوانین موضوعه مورد جرم انگاری قرار گرفته شده است و در طی
سالیان متمادی تقنین ،قوانین متعددی در این خصوص وضع شده اند که آخرین قانون مصوب در این باره ،قانون
مبارزه با قاچاق کاال وارز مصوب  1392می باشد.
 -8این قانون جامع ترین قانون مبارزه با قاچاق است که مجازات ها در آن به صورت شناور تعیین شده و حتی در
صورتی که قاچاق به صورت عمده صورت گرفته باشد ،می تواند مصداق افساد فی االرض و مرتکب ،مستحق اعدام
باشد.
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