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گمرک نيز مورد اشکال واقع خواهد شد .در اين تحقيق تالش گرديده است تا با
بيان يک طريق جديد بر جواز اخذ ماليات ،مسئله را طوري طراحي کند که حتي
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مقدمه

ماليات گمرک يکي از مهمترين مالياتها در تمامي کشورهاي امروزي محسوب
ميشود و دولتها بدين وسيله سازوکار نظام صادرات و واردات و بهطور کل بازار
داخلي و خارجي خود را تنظيم ميکنند؛ براي مثال ،با باال بردن تعرفۀ گمرکي سعي در
کمک کردن به بازار داخلي در برخي از موارد نموده و گاهي نيز بنا بر صالحديد
مسئوالن اقتصادي کشور حتي تعرفههاي مربوطه را نسبت به برخي از کاالها
حذف مينمايند .آنچه مسلم است نقش پررنگ اين ماليات در تنظيم نظام
اقتصادي کشورهاست.
کشورهاي اسالمي ازآنجاکه جزئي از نظام بينالمللي را تشکيل ميدهند ،طبيعتاً
نميتوانند از قوانين حاکم بر آن به دور باشند وليکن برخي از اين قوانين با ضوابط
اولي شرعي سازگاري ندارند؛ بنابراين ،بر فقهاي عظام الزم است با تالشهاي محققانه
و مدققانه خود راهي براي سازگاري احکام شرع با اين قوانين بيابند تا هم احکام
الهي مورد غفلت واقع نشده و هم قوانين دنياي مدرن در کشورهاي اسالمي جاري
گردد تا بتوانند بدين وسيله با دنياي روز ارتباط برقرار کرده و موجبات رشد مسلمانان
را فراهم کنند.
اين تالشها گاهي با دخل و تصرف در قوانين است ،مثل بانکداري اسالمي و
برخي نيز با تغيير نگاه نسبت به حکم است و راههاي ديگر که با دقت در تالش علما
ميتوان بدان دست يافت.
ماليات گمرک که بحث اصلي و مورد نظر ماست نيز از جمله همان مسائلي است
که فقها در تطبيق آن با قواعد اصلي فقه تالش نمودهاند؛ زيرا طبق قاعده اولي اسالم
اخذ مال غير بدون رضايت او صحيح نيست.
اين تالشها عمدتاً (با توجه به فحصي که نويسنده انجام داده است) در دو قسم
است :اول آنکه واليت فقيه را تعميم داده و آنان را بر جان و مال حاکم بدانيم که در
اين صورت فقيه اولي به تصرف در مال ديگران است.
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و ديگر آنکه از طريق اثبات مقام حکومت براي فقيه لوازم آن که يکي از آنها
مطلب مذکور است را براي او جائز ميدانند .البته برخي نيز از طرقي چون الضرر سعي
در اثبات آن دارند.
همانگونه که مالحظه ميشود ،هر سه طريق گفتهشده در بين فقها مورد اختالف
است و تنها در صورتي که مباني را قبول داشته باشيم ،ميتوانيم حکم به صحت چنين
مالياتي بدهيم؛ بنابراين ،آن دسته از فقيهان که واليت فقيه بر اموال و نفوس و نيز شأن
حکومت را براي آنها قائل نيستند ،نميتوانند حکم به صحت آن بدهند و يا کساني که
قائل به حکمساز بودن الضرر نيستند ،از اجراي آن در اينجا معذورند.
بنابراين ،تالش ما در اينجا براي آن است که راهي را براي حل اين مشکل ارائه
دهيم تا با محذورات قبل مواجه نشده و مورد قبول تمامي فقها قرار گيرد و حتي
کساني که قائل به مباني قبل نباشند ،در اين مورد اذعان داشته باشند.
تعريف گمرک

واژه گمرک که معادل آن در زبان انگليسي « »customsو در زبان فرانسه «»douane
است ،بنا بر قول مشهور محققان و تاريخدانان ،مشتق از کلمۀ التين « »commerciuبه
معني تجارت و مبادله کاال بوده که خود اين کلمه مشتق از ريشه يوناني « »cummerxبه
معني حقوق متعلق به کاال و مالالتجاره است.
گمرک در زبان ترکي به شکل واژه « »kumrukيا « »gumrukرواج يافته است .اين
واژهها بعدها در دوران صفويه بهواسطۀ همجواري ايران با ترکيه در کشور ما نيز
متداول شده است.
شوراي همکاري گمرکي ،گمرک را چنين تعريف کرده است :گمرک سازماني
دولتي است که مسئول اجراي قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودي و
خروجي و همچنين ،واردات ،حمل و نقل و صادرات کاالست.
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اهداف گمرک

علت قرار گرفتن نظام گمرکي بهعنوان يکي از محورهاي طرح تحول اقتصادي
چيست؟
گمرک ايران اصليترين دستگاه ناظر بر جريان ورود و خروج کاال از محدوده
قلمرو گمرکي کشور است.
در دستيابي به اهداف کالن دولت در زمينه تجارت خارجي دستگاهها و حوزههاي
مختلفي دخيل هستند .در حوزه گمرک ،اهداف نظام مطلوب گمرکي را ميتوان در
بندهاي زير بيان کرد:
صادرات کاال :تسهيل جريان صادرات ،تعيين ارزش صحيح ،کارايي در ارائه
تسهيالت جنبي از قبيل ورود موقت با هدف پردازش براي صادرات.
واردات کاال :تسهيل جريان واردات ،تعيين تعرفه صحيح ،تعيين ارزش صحيح،
پيشگيري از تخلفات و قاچاق تحت پوشش واردات.
ترانزيت خارجي :تسهيل جريان حمل و نقل ،پيشگيري از تخلفات و قاچاق
تحت پوشش حمل و نقل.
کاالي همراه مسافر :تسهيل جريان ورود و خروج مسافران ،پيشگيري از تخلفات
و قاچاق تحت پوشش کاالي همراه مسافر ساير داليل قرار گرفتن گمرک بهعنوان يکي
از محورهاي طرح تحول اقتصادي بهطور خالصه عبارتاند از:
گمرک بهعنوان دروازه تجارت خارجي کشور در اجراي سياستهاي تجاري و
اقتصادي از اهميت فراواني برخوردار بوده و عملکرد مناسب آن در اين زمينه اثرگذار
در کل فعاليتهاي اقتصادي است.
وابستگي توليد کشور به کاالهاي سرمايهاي ،مواد اوليه و واسطهاي وارداتي از يک
طرف ،و سهم باالي اين کاالها در واردات کشور از طرف ديگر ،نقش گمرک را در
تسهيل فعاليتهاي توليدي برجسته ميکند.
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تعرفه گمرکي

تعرفه شرح يک کاال يا محصول تحت يک کد (شماره) معين که زبان مشترک کليه
کشورهاي عضو سازمان جهاني گمرک در امور واردات ،صادرات ،بيمه ،حمل و نقل
و ...است.
عوارض گمرکي

عوارض دريافتي بهوسيله گمرک وجوهي است که وصول آن طبق مقررات بر عهده
گمرک واگذار ميشود (پايگاه رسمي ادارۀ گمرک ايران).
بيان مسئله

حال بايد ديد در ديدگاه فقه اسالمي که اخذ مال را از غير بدون رضايت فرد صحيح
نميداند ،آيا چنين مالياتي صحيح است يا خير؟
اين مطلب از دو ديدگاه بايد بررسي شود:
اول ،حکم اولي ،آيا اين نوع اخذ ،اکل مال باطل است يا موضوعاً از آن خارج
است؟
دوم ،بر فرض اکل به باطل بودن آن ،آيا دليلي بر جواز آن (تخصيص قاعده)
وجود دارد؟
از ديدگاه فقه
 .2حکم اولي

با توجه به مطالب پيشين ،بايد ديد آيا اخذ چنين مالياتي بنا بر احکام اولي اسالم
جايز است؟
 .2-2تعارض با اصل عدم واليت احدي بر ديگري

آزادي که معناي آن رهايي از سلطۀ ديگري و يا رهايي از بندگي است ،از اصول و
قواعد معروف فقهي است که از آن بهعنوان «اصل حريت» ياد ميکنند.
بنا بر اصل حريت ،هيچ انساني از پيش خود بر ديگري واليت و سلطنت ندارد.
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اميرالمؤمنين علي(ع) در وصيت خويش به امام حسن مجتبي(ع) ميفرمايد« :الَ
تَکُنْ عَبْدَ غَيْرِکَ وَقَدْ جَعَلَکَ اهللُ حُرّاً»؛ بندۀ ديگري مباش که خداوند تو را آزاد قرار
داده است (حراني ،1111 ،ص.)77
و نيز در توضيح و سرزنش فراعنه که مردم را به بردگي ميکشيدند ،ميفرمايد:
«اتَّخَذَتْهُمُ الْفَراعِنَةُ عَبِيداً فَسَامُوهُم سُوءَ الْعَذَابِ ،وَجَرَّعُوهُمُ الْمُرَارَ فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ فِي ذُلِّ
الْهَلَکَةِ وَقَهْرِ الْغَلَبَةِ»؛ فراعنه آنان را بردگان خود قرار ميدادند و به بدترين عذاب معذب
ميگرداندند و به آنان تلخيها را ميچشاندند و بر حال ذلت و هالکت و مقهور بودن
آنان در برابر قدرت فراعنه باقي ماندند (مجلسي ،1111 ،ج ،11ص.)171
پس با اين توضيحات اولين اصل در انسان در مقابل ساير انسانها آزادي است،
همانگونه که اولين اصل در مقابل خداي متعال بندگي است ،همانگونه که قرآن
ميفرمايد« :وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُونِ»؛ جن و انس را جز براي آنکه مرا
بپرستند ،نيافريدهام (ذاريات.)65:
اما اين آزادي در چه حدي است؟ آزادي از حقوقي نيست که بتوان به ديگري داد
يا از وي ستاند جز در موارد خاصّي مانند به بردگي گرفتن اسيران جنگي با شرايط
خاص ،تحقق آزادي انسانها نيازمند چارچوب و ضوابطي است که از افراط و تفريط
جلوگيري کند وگرنه به هرج و مرج و استبداد (ديکتاتوري) و در نتيجه ،سلب آزادي
افراد منجر ميشود (شاهرودي ،1116 ،ج ،1ص.)116
آزادي داراي انواعي است ،مثل آزادي عقيده ،بيان و قلم ،اجتماعات ،کار ،تجارت،
سياسي و ...که هريک در جاي خود بايد تعريفشده و محدودۀ آن بيان گردد.
اما آزادي کار و تجارت (مورد بحث) هريک به ترتيب عبارت است

از:

هر انساني در عمل خود آزاد است و کسي نميتواند او را به انجام کاري مجبور
کند .آدمي در انتخاب نوع ،زمان ،مکان ،کميت و کيفيت کار آزاد است؛ هرچند در
چارچوب مقرر در شريعت اسالم برخي کارها مانند شرابسازي حرام شمرده شده
است .همچنين ،ميتوان اين آزادي را با بستن عقد يا عهد با ديگري ،از خود سلب کند،
مانند اينکه کسي خود را به مدت  11روز در مکاني مخصوص براي عملي خاص مثل
بنا يا اجير ديگري کند.
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و آزادي تجارت نيز يعني آدمي بر اساس اصل حريت در انواع تجارتهاي
داخلي و خارجي با اين شرط که کسب حالل کند و به دور از اجحاف ،اضرار ،احتکار
و معامالت ربوي باشد ،آزاد است.
در اسالم ،فرد مالک آن چيزي است که از راه مشروع کسب کرده است؛ هرچند
بر اساس ضوابطي بايد خمس ،زکات و خراج آن را بپردازد .بنابراين ،دولت اسالمي
حق جلوگيري از تجارتهاي مشروع داخلي و خارجي و نيز مصادره اموال مشروع
منقول و غيرمنقول مردم را ندارد (شاهرودي ،1145 ،ج ،1ص.)111
بنابراين ،برخي حکم اولي در تجارت و کسب را آزادي بيان کرده و هيچکس و
هيچچيز را سبب در محدوديت اين آزادي نميدانند و همانگونه که هيچکس حق معين
کردن شغلي را براي ديگري و يا محروم کردن ديگري را از حرفهاي ندارد ،حق اخذ
هرگونه مالي بدون رضايت فرد را از او ندارد و در نتيجه ،اخذ گمرک مخالف احکام
اولي اسالم و حرام خواهد بود (شيرازي ،1147 ،ص.)75
 .1-2تعارض با کتاب و سنت
 .2-1-2روايات خاص

در بين روايات ائمه اطهار(ع) رواياتي وجود دارد که برخي آن را دال بر حرمت اخذ
گمرک ميدانند ،برخي از اين روايات بدين شرح است:
«زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ ،قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) يَقُولُ :إِيَّاکُمْ وَعِشَارَ الْمُلُوکِ
وَأَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ ذَلِکَ يُصَغِّرُ نِعْمَةَ اللَّهِ فِي أَعْيُنِکُمْ» (نوري ،1141 ،ج،1
ص.)337
از عشار و فرزندان دنيا برحذر باشيد؛ زيرا آنان نعمت خدا را در چشمانتان
کوچک جلوه ميدهند.
«قال رسول اللّه(ص) من يمطل على ذى حقّ حقّه وهو يقدر على أداء حقّه فعليه کلّ
يوم خطيئة عشّار» (مجلسي ،1143 ،ج ،144ص.)115
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کسي توانايي پرداخت دين را داشته باشد و آن را به تأخير بيندازد ،هر روز براي
او گناه عشار نوشته ميشود (مشخص است که گناه عشار گناه سنگيني است واال تهديد
به گناه آنان وجهي نداشت).
«عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَاال خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ(ص) قَبْلَ وَفَاتِهِ وَهِيَ آخِرُ خُطْبَةٍ
خَطَبَهَا بِالْمَدِينَةِ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ تَعَالَى فَوَعَظَ بِمَوَاعِظَ ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ
مِنْهَا الْقُلُوب ...مَنْ مَنَعَ طَالِباً حَاجَتَهُ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى قَضَائِهَا فَعَلَيْهِ مِثْلُ خَطِيئَةِ
عَشَّارٍ فَقَامَ إِلَيْهِ عَوْفُ بْنُ مَالِکٍ فَقَالَ مَا يَبْلُغُ خَطِيئَةُ عَشَّارٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ
عَلَى الْعَشَّارِ کُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَالئِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِين وَمَنْ يَلْعَنْهُ اللَّه فَلَنْ
تَجِدَ لَهُ نَصِيرا» (صدوق ،1145 ،ص.)412
ابنعباس ميگويد :پيامبر(ص) قبل از وفات خطبهاي خواندند و آن آخرين خطبه
ايشان بود؛ در اين خطبه مواعظي فرمودند که اشک را از چشمان جاري کرده و قلوب
را به خشيت انداخته ...هرکس قدرت بر قضاي حاجتي را داشته باشد و از اين کار
ممانعت ورزد ،بر او گناهان عشار است ،پس عوف بن مالک برخواست و گفت :يا
رسول اهلل(ص) گناهان عشار چقدر است؟ پيامبر(ص) فرمود :هر روز خدا و مالئکه و
مردم و هرکس که خدا او را لعن ميکند ،عشار را لعن ميکنند.
«قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ :لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ خَمْرٍ وَلَا مسکر
]سِکِّيرٌ[ وَلَا عَاقٌّ وَلَا شَدِيدُ السَّوَادِ وَلَا دَيُّوثٌ وَلَا قَلَّاعٌ وَهُوَ الشُّرْطِيُّ وَلَا زَنُّوقٌ وَلَا
خَيُّوفٌ وَهُوَ النَّبَّاشُ وَلَا عَشَّارٌ وَلَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَلَا قَدَرِيٌّ» (مجلسي ،1143 ،ج،56
ص.)471
پيامبر(ص) فرمود :شرابخوار و مست و کسي که مورد عاق واقع شده است و ...و
عشار وارد بهشت

نميشوند.

«يَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ عليه السالم قَامَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ لَا
يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَکُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِيفاً أَوْ شُرْطِيّاً» (سيد
رضي ،حکمت .)141
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اي نوف داود(ع) در چنين ساعتي از اين شب براي دعا برميخواست ،سپس
فرمود :در اين ساعت بندهاي خدا را نميخواند مگر دعايش مستجاب ميشود مگر
عشار و ...همانگونه که در روايات مشهود است ،اخذ مال بهعنوان عشريه حرام و
جايگاه عشار جهنم خواهد بود.
قبل از ورود به استدالل ،الزم است مراد از عشار را بيان کنيم:
محققان کلمه عشار را اينگونه معني کردهاند:
«العاشر من يأخذ العشر» (مجلسي ،1141 ،ج ،2ص.)365
طريحي عشار را اينگونه تعريف ميکند:
بالعين المهملۀ المفتوحۀ والشين المشددۀ ،مأخوذ من التعشير ،وهو أخذ
العشر من أموال الناس بأمر الظالم ،يقال عشرت القوم عشرا بالضم :أخذت
منهم عشر أموالهم ،ومنه العاشر» (طريحي ،1376 ،ج ،3ص.)143
مرحوم محمدتقي مجلسي و فيض کاشاني نيز در تعريف عشار

آوردهاند:

«والعشار من يأخذ العشر من أموال الناس بالباطل ليخرج العامل منه»
(مجلسي ،1145 ،ج ،2ص.)431
و يا همو در جاي ديگر آورده است:
«وال عشار وهو من يأخذ العشر من األموال أو أقل أو أکثر حراماً ليخرج
الجابي من قبل اإلمام» (مجلسي ،1145 ،ج ،2ص.)431
«والعشار من يأخذ العشر من أموال الناس ظلما» (فيض کاشاني،1145 ،
ج ،44ص.)731
با توجه به اينکه در معناي عشار همانگونه که محرز است ،ظلم و ظالمانه اخذ
شدن آمده است ،تطبيق دادن آن با آنچه امروز بهعنوان ماليات گمرک در دنياي جديد
مرسوم است ،بعيد به نظر ميرسد؛ زيرا عشار بيش از آنکه شباهتي به گمرک داشته
باشد ،شباهت به زورگيري و نوعي باجگيري دارد.
برخي از محققان با توجه به روايت انس بن سيرين که گفت:
خواستند مرا بر جمعآورى ماليات «ابُلّه» بگمارند ،من سرباز زدم؛ انس بن مالک با
من مالقات کرد و گفت :چه چيز باعث مىشود که سرباز بزنى؟ گفتم مالياتچى بدترين
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کارى است که مردم بدان گماشته مىشوند .آنگاه به من گفت :تو اين کار را انجام نده،
عمر اين کار را انجام مىداد؛ او بر اهل اسالم ،يک چهارم عُشر؛ بر اهل ذمه ،نصف
عشر و بر مشرکان که در پوشش ذمه نبودند ،يک عشر قرار داد.
چنين استدالل کردهاند:
از خبر زياد بن حدير و از استدالل انس به عمل عمر ،آشکار مىشود که گرفتن
عشور در زمان پيامبر(ص) مرسوم نبوده است و رواياتى که از پيامبر اکرم(ص) در اين
زمينه رسيده ،نزد آنان مسلم نبوده است واال طبق قاعده بايد بدان استدالل مىکردند .از
سوى ديگر ،در اينگونه روايات زکات مالالتجاره مشروع که در زمان پيامبر اکرم(ص)
تشريع شده بود و يکى از شرايط آن گذشتن يک سال بوده ،منظور نبوده است بلکه در
اينگونه روايات چيزى شبيه ماليات گمرک که در زمان ما معروف و متداول است،
منظور بوده ،و از لحن روايات آشکار مىشود که اين نزد آنان يک امر ناپسند محسوب
مىشده است .البته ممکن است گفته شود آنچه از مسلمانان گرفته مىشده ،بهعنوان
زکات مالالتجاره بوده است و لذا از آنان ربع عشر (يکچهلم) دريافت مىشده است،
البته اين نظر نيز قابل مناقشه و بررسى است (منتظري ،1142 ،ج ،1ص.)126
در تاريخچه عشور چنين آمده است:
« ...در هنگامى هم که مسلمانان در خالفت عمر به بندر ابلّه دست يافتند که
يکى از بندرهاى مهم ايران در دهانه خليج فارس و در کناره اروندرود بود و
به علت آنکه پيوسته کشتيهاى بزرگ از درياهاى دوردست چين و هند به
آنجا آمد و رفت مىکردند ،آنجا را دروازه هند مىناميدند ،مالياتى که در آنجا
در ادامه وضع موجود از بازرگانان وصول مىکردند ،بهعنوان عشور
مىخواندند؛ يعنى دهيک و نام عشّار را در نزديکى بصره امروز يادگارى از
نام محلى مىدانند که در دوران قديم در نزديکى ابلّه قرار داشته و محل
دريافت عشور آن بندر بوده است .پيش از اسالم هم نام دو تن از سران
عرب را مىيابيم که در حاشيه صحرا در غرب فرات و غرب بندر ابلّه از
طرف دولت ايران مأمور حفظ امنيت در آن منطقه و جلوگيرى از دستبرد
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باديهنشينان بودهاند که مستمرى خود را از همين عوائد ابلّه دريافت
مىداشتهاند» (ماليري ،1372 ،ج ،3ص.)131
با توجه به اين مطلب ،گرچه با توجه به تعريف اين اصطالح حمل آن بر گمرک
بعيد به نظر ميرسد وليکن چارهاي جز حمل آن نيست.
برخي از فقها اين روايات را اينگونه توجيه کردهاند:
مراد از عشار اعم از کساني است که مال حرام گرفته بلکه شامل جمعکنندگان
زکات و مطلق صدقات واجب هم ميشود ،مگر بگوييم که اين کلمه در اين عبارات
انصراف به کساني که اخذ مال بهصورت غيرمشروع ميکردهاند دارد ...و نيز ممکن
است بگوييم اين روايات با اين شدت در نهي به علت اهميت اين کار آمده است تا
عشارين در اين کار دقت بيشتري به خرج داده و احتياط کنند؛ زيرا در اين کار لغزشها
بسيار است ...و نيز ممکن است قائل شويم که اين روايات در خصوص ظالمان است؛
زيرا آيه در زمان صدور روايات بسيار بودهاند .ازآنجاکه در برخي روايات از عشار به
ماکس نيز تعبير شده است ،پس برخي اينگونه روايات را تعبير کردهاند:
مراد از عشار کساني هستند که يا از روي ظلم اخذ ماليات کرده و يا طلب زکات
از کساني که زکات داده ،ميکردهاند و يا طلب هديه ميکردهاند؛ ازآنجاکه کلمۀ ماکس
از مماکسه (به معناي چانه زدن و اصرار کردن) اخذ شده است ،نشان ميدهد که مراد از
عشار کساني بودهاند که در گرفتن عشريه اصرار ميکردند.
نتيجه آنکه از اين روايات معلوم ميشود که آنچه اشکال داشته و مورد نهي قرار
گرفته است ،اجحاف و ظلم بوده که در آن زمان در اخذ ماليات بسيار زياد اتفاق
ميافتاده است واال نفس اخذ ماليات مورد نهي نيست و حکومت حق نيز مثل حکومت
باطل نياز به عشار دارد (منتظري ،1142 ،ج ،1ص.)461
و همچنين است (حمل به حکومت جور ميشود) رواياتي که دال بر جواز قسم
خوردن به دروغ براي فرار از عشريه دادن است (منتظري ،1117 ،ص.)612
همانطور که معلوم است ،محقق محترم در استدالل مذکور عشار را همان
گمرکگيران امروزي دانسته و سپس ،بر مبناي اين تعريف سعي در توجيه آن داشته
است .براي پي بردن به حقيقت اين اصطالح شايسته است در اين موضوع بهطور
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مستقل تحقيق شود .لکن در اين مختصر فرصت اين مهم نبوده است و به همين مقدار
اکتفا ميشود.
بههرحال ،چه مراد از عشار همان گمرکهاي امروزي بوده و چه معناي ديگري از
آن اراده شده باشد ،آنچه مهم است آن است با توجه به توضيحات قبل و ظرف صدور
روايات و معناي اين اصطالح در کالم بزرگان ،معلوم است که مراد از روايات حالتي
که در جامعه ديني و حق بوده و گيرندگان از روي ظلم و اجحاف سعي بر جمع کردن
آن نداشته باشند را در بر نميگيرد.
 .1-1-2آيات و روايات عام

آنچه مسلم است و مطابق حکم اولي است ،حرمت اخذ مال ديگران بدون رضايت
آنهاست .آيات و روايات دال بر اين موضوع است؛ چون «ال تأکلوا اموالکم بينکم
بالباطل اال ان تکون تجارة عن تراض» .در اين موضوع صريح است.
فقها از اين آيه نکاتي را برداشت کردهاند:
يک .نهي از اکل به باطل عام و شامل هر آنچه شارع مجاز ندانسته ،اعم از غصب،
سرقت ،يا عقود فاسد و ...مي شود.
دو .اباحه معاملهاي که سبب آن تجارت باشد.
سه .شرط تجارت آن است که فرد رضايت داشته باشد ،پس اگر رضايت نباشد ،از
اين اباحه خارج خواهد بود.
چهار .پس اين استثناء منقطع است و «تجارت عن تراض» داخل «اکل حرام»
نيست (فاضل مقداد ،ج ،4ص 33و اردبيلي ،ص.)147
و در روايات نيز مؤيد بر اين مطلب وجود دارد؛ روايت مشهور «ال يحل مال امرء
مسلم اال بطيبة نفس منه» (حر عاملي ،1142 ،ج ،11ص )674و «يا الناس مسلطون علي
اموالهم» (ابن ابي الجمهور ،1146 ،ج ،1ص ،)444از جملۀ اين روايات است.
ازآنجاکه اين روايات در منابع روايي متقدم شيعه نيامده است ،برخي روايات
مذکور (بهويژه روايت دوم) را از جهت سند مخدوش ميدانند .مرحوم محدث بحراني
در مورد اين کتاب و نويسنده آن چنين ميگويد« :وما عليه الکتاب المذکور من نسبة
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صاحبه الى التساهل في نقل االخبار واإلهمال وخلط غثها بسمينها وصحيحها بسقيمها کما
ال يخفى على من وقف على الکتاب المذکور» (بحراني ،1146 ،ج ،1ص .)22شيخ اعظم
انصاري نيز با استناد به اين کالم در کتاب رسائل ميگويد« :قد طعن في ذلک التأليف
وفي مؤلفه المحدث البحراني في مقدمات الحدائق» (انصاري ،1141 ،ج ،11ص.)14
اما آنچه در اينجا اهميت دارد ،آن است که قاعده تسلط از قواعد مقبول فقهي
است و مستند اين قاعده را نيز فقها سيره عقال و يا رواياتي ميدانند که دال بر اين است
که انسان تا زماني که در حيات است ،حق تصرف در اموال خود را به هر شکل که
اراده کند ،دارد (ايرواني ،1145 ،ج ،4ص.)144
پس بهطور کل آنچه مسلم است آنکه مطابق آيه و روايت و قواعد فقهي مقبول
فقها حکم بر عدم جواز چنين اخذي است؛ زيرا نخست ،طيب نفسي در اين بين نيست
و دوم ،مقتضي تسلط مردم بر اموال خويش آن است که ديگري نتواند آن را از آنان
اخذ نمايد.
با توجه به اين مسئله اخذ مال بدون رضايت از افراد ،اکل مال به باطل و در نتيجه،
حرام خواهد بود .پس ازآنجاکه چنين اخذي نه تجارت و نه تراضي است ،در آن وجود
دارد ،صحيح به نظر نميرسد.
آنچه بيان شد مطابق حکم اولي است ،اما بايد ديد که آيا داليل ديگري وجود دارد
که حاکم بر اين حکم اولي بوده و دايره حکم را گسترش و جواز چنين اخذي را ثابت
نمايند؟ يا ادله اين حکم اولي به عموم خود باقي است.
 .1حکم ثانوي
 .2-1الضرر

ازآنجاکه حرمت اخذ گمرک باعث آسيبها و خسارتهاي جبرانناپذيري در جامعه
اسالمي ميشود ،بنابراين ،تمسک به اصل اولي و بيان چنين حکمي به نظر صحيح
نيست ولذا ،برخي از فقها در بيان حکم اخذ گمرک چنين بيان داشتهاند:
اخذ مالياتهاي گمرکي قطعاً حرام است و اين حکم صد درصد صحيح است؛
زيرا که «حالل محمّد حالل إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة» و ليکن مسئله
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اينجاست که اگر جامعه را بدون اخذ چنين مالياتهايي فرض کرد ،چه بسا کاالهاي
ضروري و مورد نياز از کشور خارج شده ،درحاليکه جامعه بدانها نيازمند است و يا
کاالهايي که از کشورهاي ديگر وارد ميشود ،باعث از بين رفتن توليدات داخلي و
درنتيجه ،اثر منفي بر اقتصاد کشور خواهد داشت .پس چگونه ميتوان حکم به حرمت
داد ،درحاليکه دولت اسالمي از هر دو جهت واردات و صادرات ضربات
جبرانناپذيري خواهد خورد؟
پاسخ آن است که در اسالم قاعدهاي به نام «ال ضرر» وضع شده است و در
هنگامي که گمرک را از جامعه حذف کنيم ،ضرر معتنيبه به جامعۀ اسالمي خواهد
رسيد ،در نتيجه ،بنا بر حکم ثانوي «ال ضرر» چارهاي جز حکم به جواز نخواهيم داشت.
البته بايد دقت داشت که «ال ضرر» اجازۀ اخذ اين ماليات در حد دفع ضرر ميدهد نه به
مقدار تمايل حکام که براي دست يافتن اين موضوع به قاعده «ال ضرر» مراجعه شود
(شيرازي ،1147 ،ص.)141
براي تبيين اين نظر توجه به اين نکته که آيا قاعده «ال ضرر» توان جعل حکم را
دارد يا صرفاً باعث رفع حکم مجعول ميشود ،الزم است.
در بين فقها در اين موضوع اختالف است؛ دستهاي از فقها قاعده الضرر را شامل
احکام عدمي نميدانند.
محقق ناييني در اين مورد ميگويد :اين قاعده مانند قاعده ال حرج حاکم بر احکام
ثابت شرعي که اطالق آنها مورد ضرر را در بر ميگيرد ،است .اما حکمي که وضع
نشده و از عدم وضع آن ،ضرري بر شخص وارد ميشود ،با قاعده الضرر امکان اثبات
آن از طريق اين قاعده نيست؛ زيرا اين مطلب ناظر بر نفي آن چيزي است که در احکام
شرع ثابت است (ناييني ،1373 ،ج ،1ص.)165
محقق خويي کبراي اين مطلب را که قاعده الضرر حکمساز نيست را نپذيرفته
وليکن صغراي آن را که آيا در بين موضوعات فقهي موضوعي وجود دارد که مستند آن
الضرر باشد را نپذيرفته است (سيستاني ،ص.)424
صاحب عروه در ملحقات عروه هم کبري و هم صغري را پذيرفته است
(سيستاني ،ص.)424
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مرحوم صدر چنين بيان ميدارد :واضح است همانگونه که از قاعده رفع حکم
ضرري برداشت ميشود ،جعل حکمي که عدم جعل آن موجب ضرر است ،برداشت
ميشود؛ پس همانگونه که جعل حرمت ضرر با استناد به قاعده صحيح است ،بايد
ملتزم به شمول قاعده نسبت به احکام عدمي نيز شويم (صدر ،1143 ،ص.)426
از مجموع اين مطالب برداشت ميشود که فقط در صورت قائل شدن به
موضوعساز بودن ال ضرر ميتوان حکم مذکور را پذيرفت .همانگونه که معلوم است
اين مطلب از مطالب اختالفي است و اتفاقي در بين فقها در اين موضوع نيست.
 .1-1ختيارات حاکم

برخي نيز دليل بر اين موضوع را از باب واليت حاکم (فقيه) دانستهاند که اين خود بر
دو قسم است:
 .1از باب احکام واليي
 .4اثبات واليت حاکم بر اموال و نفوس مردم ،که در اين صورت اخذ مال ابتدا
اخذ به باطل نخواهد بود تا نياز به تمسک به دليل ثانوي باشد.
 .2-1-1واليت بر نفوس و اموال

مطابق اصل ،عدم واليت کسي بر ديگري است و اثبات چنين واليتي براي هر فرد نياز
به دليل خواهد داشت.
فقط خداي متعال است که ولي مطلق و صاحب اختيار تمام موجودات است.
با مراجعۀ به ادلۀ بسيار از آيات و روايات ميتوان حکم به ثبوت چنين واليت
تشريعي براي نبي مکرم اسالم(ص) و اهل بيت(ع) داد (تبريزي ،1115 ،ج ،3ص.)41
الف .اثبات واليت تشريعي پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع)

با توجه به آيۀ شريفه «النبي اولي بالمؤمنين من انفسهم» (حجرات )5:و نيز رواياتي
چون حديث نبوي که فرمود« :انا اولي بکل مؤمن من نفسه» (کليني ،1147 ،ج،4
ص )317و يا حديث شريف غدير که فرمود« :الست اولي بکم من انفسکم» (حميري،
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 ،1113ص )131حکم به واليت پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) در آنچه که افراد در آن
واليت دارند ،دادهاند (انصاري ،1116 ،ج ،3ص 616و اصفهاني ،1111 ،ج ،4ص.)314
ب .اثبات واليت فقيهان

ممکن است به رواياتي چون «علما ورثة االنبياء» (صفار ،1141 ،ج ،1ص )14يا «علما
امتي کانبياء بنياسرائيل» (مجلسي ،1143 ،ج ،4ص )44تمسک جست.
اما اين روايات قابل تمسک نيست؛ زيرا مراد از وراثت «علم» است ،نه مطلق
وراثت و دوم ،اگر اين را نپذيريم و روايت را تعميم دهيم ،مسلم در مقام بيان نيست
بلکه مهمل است؛ پس قدر متيقن از وراثت که همان علماست را پذيرفته و مشکوک را
رها ميکنيم (ايرواني ،1145 ،ج ،1ص )165و يا وجه شبه بين انبياء و علما فضيلت و
تقرب الي اهلل است ،نه شئون دنيوي و تصرف در اموال و نفوس و حق تصرف
در اموال و نفوس نسبت به علماي بنياسرائيل نيز ثابت نيست؛ زيرا وظيفۀ آنها
صرفاً تبليغ و اجراي برخي احکام مثل حدود يا قضاوت و ...بوده است (ايرواني،
 ،1145ج ،1ص.)165
از ديگر رواياتي که شيخ انصاري(ره) در اثبات واليت فقيهان بدان استدالل
ميکند ،صدر توقيع شريف و مقبولۀ ابنحنظله و مشهورۀ ابيخديجه و نيز ذيل
روايت ارث علما از انبياء که درهم نيست را شاهد بر اين مدعي ميدانند (انصاري،
 ،1116ج ،1ص.)165
بهطور کل داشتن چنين مقامي خالف اصل است؛ پس بايد به قدر متيقن آنکه ائمه
معصوم(ع) و نبي مکرم اسالم(ص) است اکتفا کنيم.
حال که اثبات چنين واليتي بر فقها نيست يا دستکم ،اثبات آن با مشکل مواجه
است و مورد قبول عموم نيست ،بهتر است دليلي در اين مقام اقامه شود که از مناقشات
خالي باشد.
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 .1-1-1حکم واليي

در اينکه آيا فقها در دوران غيبت حق تشکيل حکومت دارند يا خير ،در بين آنان
اختالف است .برخي با تمسک به رواياتي چون مقبولۀ ابنحنظله و يا مشهورۀ
ابنخديجه و توقيع شريف قائل به چنين واليتي بر فقها شدهاند (حائري،1141 ،
ص )24و برخي نيز با تمسک به داليل عقلي به اين موضوع پرداخته و روايات را مؤيد
مطلب ميدانند (خميني ،1142 ،ج ،4ص .)517برخي نيز در تمامي استداللهاي مذکور
خدشه وارد کرده و قائل به چنين واليتي براي فقها نيستند (خوئي ،1113 ،ج ،6ص.)11
آنچه مسلم است آن است که در اثبات چنين شأني براي فقيه در دوران غيبت در
بين فقها اختالف است و همانگونه که در روند اين تحقيق معلوم است ،سعي بر اين
است که از طريقي که مورد اختالف فقها نبوده ،اين مشکل حل شود؛ بنابراين ،بيش از
اين به قيلوقالها در اثبات شأن حکومت براي فقيه نميپردازيم و سراغ دليلي که
مجمع عليه باشد ،ميرويم.
حسبه

با تمامي بحثها که در ذيل اين موضوع قرار دارد ،آنچه مورد اتفاق است ،واليت فقها
در امور حسبه است.
برخي از فقها در اين امر ادعاي اجماع نمودهاند (بحرالعلوم ،1143 ،ج ،3ص.)441
بدين جهت الزم است ابتدا امور حسبه را تعريف کرده تا معلوم شود که آيا
موضوع مورد بحث در ذيل اين امور قرار ميگيرد يا خير و از سوي ديگر ،ميزان واليت
فقها در تصرف اين امور را بيان کرده تا معلوم گردد که آيا حق وضع چنين قوانين را
دارند؟
بهطور کل اين مطلب در دو ناحيۀ صغري که عبارت است

از:

آيا اخذ ماليات از امور حسبه محسوب ميشود؟
و کبري« :بر فرض محسوب شدن آن در امور حسبه ،محدودۀ واليت فقها در اين
امور چقدر است؟» بحث ميشود.
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حسبه را اهل لغت چنين بيان داشتهاند :حَسَبْتُ :الْمَالَ (حَسْباً) مِنْ بَابِ قَتَل
أَحْصَيْتُهُ عَدَداً وفِى الْمَصْدَرِ أَيْضاً (حِسْبَةً) بالکَسْرِ و(حُسْبَاناً) بالضَّمّ (فيومي،
ج ،4ص.)131
برخي ديگر نيز از آن چنين تعبير کردهاند:
منه "الحسبة" بالکسر وهي األجر ،والجمع الحسب .و "احتسب ولده" معناه اعتد
أجر مصابه فيما يدخر -قاله في المغرب .والحسبة :األمر بالمعروف والنهي عن المنکر،
واختلف في وجوبها عينا أو کفاية (طريحي ،1115 ،ج ،4ص.)11
در اصطالح فقهاى اهل سنّت عبارت است از:
بپا داشتن معروف و جلوگيرى از رواج فساد و زشتى در ميان جامعه ،که با امر به
معروف و نهى از منکر فرقهايى دارد .مهمترين تفاوت از نظر برخى از آنان اين است
که امر به معروف و نهى از منکر وظيفهاى فردى است که بر همگان واجب است ولى
حسبه وظيفهاى است که تنها بر جمعى که از جانب حکومت و ولىّ امر تعيين مىشوند،
واجب مىشود.
تفاوت ديگر اين است که احراز موضوع منکر در نهى از منکر شرط وجوب است؛
يعنى بدون آن نهى از منکر واجب نيست ،درحالىکه در حسبه آنچه واجب است
جلوگيرى از منکر و فساد واقعى است .بر همين اساس فحص و تفتيش از وجود يا
نبود منکر نهتنها بر محتسبان جايز بلکه واجب است (مکارم شيرازي ،1147 ،ص.)132
و در اصطالح فقهاى شيعه عبارت از امورى است که شارع اسالم راضى به ترک
آنها نيست و به هر نحوى بايد اقامه شود و بر زمين نماند و چون مسئول خاصّى
ندارد ،بر حاکم شرع الزم است که انجام آن را شخصاً يا به وسيلۀ نائبان خود بر عهده
گيرد ،نظير تصدّى امور غايبان و قاصران و محجوران مانند اطفال و ايتام و همچنين،
مبارزه با مفاسد اخالقى و اجتماعى و نهى از منکر و امر به معروف ،و در واقع ،دايره
حسبه نزد فقهاى اماميّه از دايره آن نزد فقهاى اهل سنّت گستردهتر است (مکارم
شيرازي ،1147 ،ص.)132
برخي نيز آن را چنين تعريف

کردهاند:
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امور حسبيّه عبارت است از کارهاى اجتماعى ضرورى که مطلوب بودن آنها از
ديدگاه شرع قطعى است و با انجام دادن يک يا چند نفر ،از ذمّۀ ديگران ساقط مىشود.
واژۀ «حسبه»( ،به کسر حاء) «اسم مصدر» از ماده «احتساب» اشتقاق يافته و به
معناى «اجر و ثواب» به کار مىرود و امور حسبيّه را از آن جهت حسبيّه مىگويند که
شخص آنها را به دليل ثواب انجام مىدهد.
بنابراين ،امور حسبيّه ،اعمّ از واجبات و مستحبات کفائيه که با انجام يک يا چند
نفر از ذمه ديگران ساقط مىشود ،است (خلخالي ،1144 ،ص.)642
دليل بر ثبوت «واليت حسبه» براى «فقيه»:
برخي تالش نمودهاند تا به تمسک به آياتي چون« ...وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّه يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ» و يا« ...ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ« ،»...وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوىٰ »...و
نيز رواياتي چون نبوي(ص) مشهور «کل معروف صدقة( »...کليني ،1147 ،ج ،1ص)45
و يا «عونک الضّعيف من افضل الصّدقة» (حر عاملي ،1142 ،ج ،16ص )111و يا «واللّه
فى عون العبد ما کان العبد فى عون اخيه» (ابن ابي جمهور ،1146 ،ج ،1ص)147؛ اين
واليت را بر فقيهان ثابت نمايند .بدين استدالل که از مجموع اين آيات و روايات چنين
برداشت ميشود که هر آنچه بر و احسان و معروف باشد ،رجحان عمل دارد و واليت
آن بر همگان و بهويژه ،فقيهان ثابت است (خلخالي ،1144 ،ص 642و بحرالعلوم،
 ،1143ج ،3ص.)424
برخي از فقها نيز ادعاي اجماع در هر دو قسم منقول و محصل بر اثبات چنين
واليتي بر فقها نمودهاند (بحرالعلوم ،1143 ،ج ،3ص.)424
دليل عقل بر وجوب حفظ نظام از ديگر داليل اين گروه بر اثبات مدعي خويش
است (خلخالي ،1144 ،ص642؛ بحرالعلوم ،1143 ،ج ،3ص.)424
لکن برخي نيز به اين استدالالت اشکال کرده که نهايت چيزي که بدان اثبات
ميگردد ،وجوب انجام امور حسبه است ،اما واليت فقيهان در آن اثبات نميگردد .و
پاسخ از اين اشکال آن است که بر فرض اينکه تمامي استدالالت مذکور بر اثبات
واليت نسبت به فقيه در امور حسبه قابل خدشه باشد لکن آنچه مسلم است آن است
که فرد براي انجام اين امور نياز به دانستن فقه دارد (تقليداً يا اجتهاداً) اما دانستن ساير
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امور در اين مسئله معلوم نيست يا دستکم از قطعيات نيست؛ پس وقتي دانستن فقه
قطعي و دانستن ساير امور غيرقطعي ،داشتن شرط فقه قدر متيقن براي ولي در امور
حسبه است .اما اينکه فرد ميتواند با تقليد نيز اين شرط را محقق کند و نيازي به
فقاهت نيست نيز به همين روش مردود است؛ زيرا اگر دانستن فقه از طريق تقليد را در
اين امور کافي بدانيم ،باز هم باعث خارج شدن دانستن فقه از طريق اجتهاد که قدر
متيقن دانستن است ،نميشود .در نهايت ،انحصار واليت در فقيه را با مشکل مواجه
ميکند که دخلي به موضوع ما ندارد (حائري ،1141 ،ص.)114
از اين مطالب چنين نتيجه گرفته ميشود که واليت فقيه در امور حسبه امري
پذيرفتهشده نزد فقيهان است ولو اينکه تنها دليل بر اين امر قدر متيقن باشد؛ زيرا همين
يک دليل در اثبات مدعي کافي است .حال الزم است مقداري حول اين موضوع که
اخذ چنين مالياتهايي بهعنوان گمرک آيا از امور حسبه محسوب ميشود؟
ممکن است برخي اين مطلب را اينگونه بيان کنند :ازآنجاکه مخارج مالياتهاي
گمرک در کاالهاي عمومي چون برق و ...مصرف ميشود و کاالهاي عمومي نيز از
جملۀ مواردي است که قوام نظام بر آنهاست ،پس از امور حسبه محسوب شده و در
اختيار فقيه است .اما همانگونه که معلوم است اين امر خالي از مناقشه نيست پس بهتر
آن است که اينگونه بيان شود :ازآنجاکه گمرک بهعنوان دروازه تجارت خارجي کشور
در اجراي سياستهاي تجاري و اقتصادي از اهميت فراواني برخوردار و عملکرد
مناسب آن در اين زمينه اثرگذار در کل فعاليتهاي اقتصادي است و وابستگي توليد
کشور به کاالهاي سرمايهاي ،مواد اوليه واسطهاي وارداتي از يک طرف و سهم باالي
اين کاالها در واردات کشور از طرف ديگر ،نقش گمرک را در تسهيل فعاليتهاي
توليدي برجسته ميکند ،پس قوام نظام توليد کشور وابسته به اين مالياتهاست و در
نتيجه ،از امور حسبه محسوب ميشود.
ممکن است کسي اشکال کند که قوام نظام توليد به ماليات نباشد بلکه بتوان از راه
ديگري نظام توليد را بر پا داشت تا نيازي به اخذ ماليات نباشد؛ بهطور کل بحث در
صغراي استدالل است ،يعني در اينکه آنچه مقوم نظام و مصالح جامعه است ،از امور
حسبه محسوب ميشود ،بحثي نيست و همچنين در اينکه قوام نظام توليد نيز ازجمله
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اين امور است ،اشکالي نيست اما آيا قوام نظام توليد به اخذ چنين مالياتي است يا راه
ديگري وجود دارد؟
آنچه در پاسخ به اين اشکال به ذهن ميرسد ،اين است که سيرۀ عقالي عالم در
قوام نظام توليد کشورها بر اخذ چنين مالياتهايي است؛ زيرا همانگونه که معلوم است
تمامي کشورهاي عالم از اين شيوه استفاده مينمايند و حجيت سيره عقال در جاي خود
ثابت شده است .بله اگر در هر زمان راه ديگري در قوام نظام توليد پيدا شود صغراي
اين استدالل مخدوش خواهد شد وليکن تاکنون سيره عقال بر غير آن طريق تعلق
نگرفته است.
تا اينجا معلوم شد که مالياتهاي گمرکي از امور حسبه ،و در محدودۀ اختيارات
فقيه است .حال بحث از محدودۀ اختيارات فقيه است .بهطور کل اين مالياتها از
اموري است که فقيه ميتواند با عنوان ثانوي آن را وضع کند اما بحث در محدودۀ
عناوين ثانوي است؛ يعني فقيه تا کجا حق وضع قانون دارد.
مطلب اول حق وضع قانون:
اين مطلب در دو عنوان بحث ميشود:
 -1حق قرار دادن چنين قوانيني بر فقهاست.
 -4آيا بر مردم الزم است تبعيت کنند.
اصل جواز اقدام به وضع قوانين

ظاهر آن است که هيچ شکي در آن نيست؛ زيرا با فرض اينکه فقها را شرعاً حاکمان و
واليان ملت در دوران غيبت بدانيم ،پس بايد به ملزمات آن نيز معتقد باشيم؛ زيرا
مشخص است که اعمال چنين واليتي گاهي منتهي به قرارداد قوانين و الزامات بنا بر
مصلحت ولي ميشود که در ادلۀ الهي نه نفياً و نه اثباتاً دليل بر آن نيست و اگر ما اين
واليت را الهي بدانيم ،چارهاي جز قائل شدن به اين مطلب نداريم؛ زيرا الزمۀ اجراي
واليت خواهد بود و از آن منفک نيست (مؤمن ،1146 ،ج ،1ص.)315
وجوب تبعيت و امتثال مردم از اين احکام نيز قطعي است و دليل اين مطلب:
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 -1ولي را مجعول از سوي خدا بدانيم ،الزمهاش تبعيت مردم است؛ زيرا اگر او
مجعول باشد ،اما بر مردم تبعيت الزم نباشد ،لغو حاصل است.
 -4دليل نقلي آيه  51سورۀ نساء «اطيعوا اهلل واطيعوا الرسول واولي االمر منکم» که
اطاعت از اولياالمر را الزم ميداند و اطاعت کردن از او در احکام شرعي اطاعت از
خدا و پيامبر(ص) است ،پس آنچه واضح در اطاعت اوست ،اطاعت در اين امور است.
در مجموع ،آنچه واضح است ،آن است که حاکم در جامعه اسالمي ،نخست حق
دارد که قوانيني را که به مصلحت جامعه و ادارۀ امور مربوط ميشود ،اعم از قوانين
مالياتي و گمرکي وضع و بر مردم نيز متابعت الزم است.
کالم آخر ،آيا رضايت مردم در اين بين شرط است؟ يعني اگر در موردي فردي
رضايت نداشت ،آيا حاکم ميتواند او را مجبور به دادن گمرک يا ماليات کند؟
با توجه به مباحث پيشين پاسخ به اين مطلب روشن است .اگر ولي را قيم مردم
که از سوي خدا تعيين شده است ،بدانيم ،در حکم ساير اولياء مثل پدر يا جد بلکه
باالتر از آنهاست و همانگونه که در اعمال واليت آنها رضايت فرد مالک نيست ،در
اين موارد نيز به طريق اولي مالک نخواهد بود بلکه اين مطلب تخصيص بر قاعدۀ کلي
«ال يجوز بيع مال امرء إال بطيب نفسه» نيست؛ زيرا مطلب تخصصاً خارج است؛ به اين
معنا که رضايت افراد فقط در اموري است که به شخص آنها بازميگردد ،نه آنکه
مربوط به مصالح جامعه شود؛ پس رضايت افراد از ابتدا مطرح نيست ،نه اينکه استثنايي
بر قاعده باشد (مؤمن ،1116 ،ص.)17
مطلب دوم ،محدوده اختيارات

مرحوم صدر در اين باره بيان ميدارد :شريعت اسالم در برخي امور ولي امر را بر
بعضي از فعاليتهاي عام مسلط کرده است؛ پس دولت ميتواند براي حفظ مصالح
عموم محدوديتهايي براي افراد ايجاد ميکند .از آنجا که برپايي عدالت اجتماعي
اسالم بنا بر زمانها و مکانها متفاوت است و چه بسا عملي در زماني مضر اجتماع
بوده ،در حالي که در زمان و مکان ديگر مضر نباشد؛ پس اسالم نميتوانست يک قانون

مباني اخذ مالياتهاي گمرک 33

کلي براي همۀ زمانها و مکانها بدهد .بنابراين تنها راه براي اقامه عدالت در اين موارد
سپردن امر به دست ولي امر است (صدر ،1117 ،ص.)415
وي دليل بر چنين واليتي را آيه شريفۀ «اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و اولي االمر
منکم» (نساء )51:ميداند .وي در توضيح اين مطلب چنين بيان ميکند که وجوب
اطاعت از اولياالمر در اين آيه قطعي است و در بين مسلمين در اين زمينه اختالفي
نيست و تفاوت در مصداق آن است.
نتيجه آنکه ولي امر در جامعه اسالمي حق دخالت در محدودۀ امور دين را دارد.
پس ولي امر حق حالل کردن ربا يا مجاز دانستن غش و ...را ندارد .بهطور کلي،
محدودۀ اختيار ولي امر صرفاً محدود به امور مباح است که بنا بر مصالح برخي از آنها
را واجب و برخي را حرام کند (صدر ،1117 ،ص.)417
خالصه آنکه محدودۀ اختيارات ولي امر در امور حسبه:
 -1مطابق مصلحت عام مسلمين باشد.
 -4مخالف احکام قطعي دين نباشد .پس فقيه صرفاً در محدودۀ مباحات حق
دخالت دارد.
با اين مقدمات معلوم است که اخذ گمرک از امور حسبه است و وقتي مصلحت
عام اجتماع دايرمدار آن است ،فقيه حق دخالت دارد و قوانيني را براي آن وضع ميکند.
حال سؤال در اين است که آيا اخذ اين ماليات محدوده دارد يا به اختيار فقيه است و
هرقدر که صالح دانست ،ميتواند اخذ کند؟
با توجه به مسايل پيشگفته ،وقتي دليل بر اخذ اين مالياتها را ضرورت حفظ
مصلحت عامه مردم دانستيم ،پس طبق قاعدۀ «الضرورات تقدر بقدرها» صرفاً در حد
رفع ضرورت اخذ جايز است.
جمعبندي

مطابق حکم اولي عدم جواز اخذ مال ديگري بدون رضايت اوست اما با توجه به اينکه
بناي عقالي عالم بر اخذ مالياتهاي گمرک براي قوام نظام واردات و صادرات و بهکل،
تجارت داخلي و خارجي کشورهاست و نيز از آنجا که هر آنچه قوام نظام مبتني بر آن
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باشد ،از امور حسبه محسوب ميشود و امور حسبه نيز از موارد اجماع در واليت فقها
بر آن است ،پس اخذ ماليات گمرک در حيطه اختيارات فقهاست و عدم رضايت افراد
در اين امور دخلي نخواهد داشت وليکن ،با توجه به اينکه اين حکم از باب ضرورت
حفظ نظام مالي جامعه و حکمي ثانوي است ،پس ميزان اجراي آن نيز در محدوده رفع
ضرورت (از باب «الضرورات تقدر بقدرها») است و اخذ مالي بيش از حد رفع
ضرورت جايز نيست.
کتابنامه
ابن أبيجمهور ،محمد بن زينالدين (1146ق) ،عوالي اللئالي العزيزية في األحاديث الدينية ،قم:
دار سيد الشهداء للنشر ،چاپ اول.
ابن شعبه حراني ،حسن بن علي (1141ق) ،تحف العقول ،قم :جامعه مدرسين ،چاپ دوم.
اصفهاني کمپاني ،شيخ محمدحسين (1111ق) ،حاشية کتاب المکاسب (ط الحديثة) ،قم:
انتشارات محقق ،چاپ اول.
انصاري ،مرتضي بن محمد امين (1116ق) ،کتاب المکاسب ،قم :کنگره جهاني بزرگداشت
شيخ اعظم انصاري ،چاپ اول.
ايرواني ،باقر (1145ق) ،دروس تمهيدية في القواعد الفقهيه ،قم :دار الفقه للطباعۀ و النشر،
چاپ سوم.
ايرواني ،علي بن عبد الحسين نجفي (1145ق) ،حاشية المکاسب ،تهران :وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،چاپ اول.
بحرالعلوم ،محمد بن محمد تقي ( ،)1143بلغة الفقيه ،تهران :منشورات مکتبة الصادق(ع)،
چاپ چهارم.
بحراني ،يوسف (1146ق) ،حدائق الناظره ،قم :مؤسسه نشر اسالمي.
تبريزي ،جواد بن علي (1115ق) ،إرشاد الطالب إلي التعليق علي المکاسب ،قم :مؤسسه
اسماعيليان ،چاپ سوم.
حائري ،سيد کاظم حسيني ( ،)1141والية االمر ،قم :مجمع انديشه اسالمي ،چاپ دوم.
حر عاملي ،محمد بن حسن (1142ق) ،وسائل الشيعة ،قم :مؤسسۀ آل البيت(ع) ،چاپ اول.
حلّي ،مقداد بن عبداهلل السّيوري (بيتا) ،کنز العرفان في فقه القرأن ،قم :بينا ،چاپ اول.

مباني اخذ مالياتهاي گمرک

22

خلخالي ،سيد محمد مهدي موسوي (مترجم) ،جعفر الهادي (1144ق) ،حاکميت در اسالم يا
واليت فقيه ،قم :دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،
چاپ اول.
خميني ،سيد روحاللَّه موسوي (1142ق) ،کتاب البيع ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام
خميني(قدسسره).
خويي ،سيد ابوالقاسم (1113ق) ،مصباح الفقاهه ،بينا.
پايگاه رسمي ادارۀ گمرک ايران.
حسينى سيستانى ،سيد على (بيتا) ،القاعدة «ال ضرر و ال ضرار» ،بينا.
حسيني شيرازي ،سيد صادق (1147ق -الف) ،المسائل اإلسالمية مع المسائل الحديثه ،قم:
منشورات رشيد ،چاپ اول.
حسيني شيرازي ،سيد محمد (1147ق -ب) ،الفقه ،الرأي العام و اإلعالم ،بيروت :مؤسسة الوعي
اإلسالمي دار العلوم ،چاپ اول.
سيد رضي ،محمد بن حسين موسوي (1111ق) ،نهجالبالغه ،قم :مؤسسه نهجالبالغه ،چاپ
اول.
صدر ،سيد محمدباقر (1117ق) ،اقتصادنا ،قم :دفتر تبليغات اسالمي ،شعبه خراسان ،چاپ اول.
همو (1143ق) ،قاعدة «ال ضرر و ال ضرار» ،قم :دار الصادقين للطباعة و النشر ،چاپ اول.
صفار ،محمد بن حسن (1141ق) ،بصائر الدرجات في فضائل آل محمّد(ع) ،قم :مکتبة آية اهلل
المرعشي النجفي ،چاپ دوم.
طريحي ،فخرالدين بن محمد (1376ش) ،مجمع البحرين ،تهران :انتشارات مرتضوي،
چاپ سوم.
غروي ناييني ،ميرزا محمد حسين بن عبدالرحيم غروي (1373ق) ،منية الطالب في حاشية
المکاسب ،تهران :المکتبة المحمدية ،چاپ اول.
فيض کاشاني ،محمد محسن بن شاه مرتضي (1145ق) ،الوافي ،اصفهان :کتابخانه امام
اميرالمؤمنين علي(ع) ،چاپ اول.
فيومي ،احمد بن محد مقري ( ،)1146المصباح المنير في غريب شرح الکبير للرافعي ،قم:
منشورات رضي ،چاپ اول.
مؤمن قمّي ،محمد ( ،)1116کلمات سديده ،قم :مؤسسه النشر االسالمي ،چاپ اول.
همو (1146ق) ،الوالية اإللهية اإلسالمية أو الحکومة اإلسالمية ،قم :دفتر انتشارات اسالمي
وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم ،چاپ اول.
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کليني ،محمد بن يعقوب بن اسحاق (1147ق) ،الکافي ،تهران :دار الکتب اإلسالمية ،چاپ
چهارم.
مجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي (1143ق) ،بحار األنوار ،بيروت :دار إحياء التراث العربي،
چاپ دوم.
همو (1141ق) ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،تهران :دار الکتب اإلسالمية،
چاپ دوم.
همو (1145ق) ،روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه (ط القديمة) ،قم :مؤسسه فرهنگي
اسالمي -کوشانبور ،چاپ دوم.
مقدس اردبيلي ،احمد بن محمد (بيتا) ،زبدة البيان في أحکام القرآن ،تهران :المکتبۀ الجعفرية
إلحياء اآلثار الجعفرية ،چاپ اول.
مکارم شيرازي ،ناصر (1147ق) ،دائرةالمعارف فقه مقارن ،قم :انتشارات مدرسه امام علي بن
ابيطالب(ع) ،چاپ اول.
ماليري ،محمدمهدي (1372ش) ،تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به
عصر اسالمي ،تهران :انتشارات توس ،چاپ اول.
منتظري نجفآبادي ،حسينعلي (1142ق -الف) ،دراسات في والية الفقيه و فقه الدولة اإلسالميه،
قم :نشر تفکر ،چاپ دوم.
همو (1142ق -ب) ،مباني فقهي حکومت اسالمي ،ترجمۀ محمود صلواتي و ابوالفضل
شکوري ،قم :مؤسسه کيهان ،چاپ اول.
همو (1117ق) ،نظام الحکم في اإلسالم ،قم :نشر سرايي ،چاپ دوم.
نوري ،حسين بن محمدتقي (1141ق) ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،قم :مؤسسۀ آل
البيت(ع) ،چاپ اول.
هاشمي شاهرودي ،سيد محمود (1145ق) ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع) ،قم :مؤسسه
دائرةالمعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت(ع) ،چاپ اول.

