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  شویی پول جرم بررسی مبانی فقهی

  

  نژاد  عبدالکریم عبدالهی  ـحمید سلیمانی

  

      چکیده
اي  شود جلوه ی است که موجب میمجموع عملیاتپول  شویی یا تطهیر پول

مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غیرقانونی داده شود و این پدیده یکی از جرائم 

المللی و داخلی  باري در سطح بین یانسازمان یافته فراملی است که داراي آثار و عوارض ز

باشد و به همین خاطر بسیاري از  اقتصادي و امنیتی می سیاسی، هاي اجتماعی، در زمینه

انگاري و مبارزه با آن  المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم هاي بین کنوانسیون

عنوان جرم  شویی به  پولموجب قانون مبارزه با اند و در حقوق داخلی هم به تأکید کرده

اي وجود دارد که مستند  فقهی از منظر فقه هم آیات، روایات و قواعد .شناخته شده است

طور دقیق      که این نوشتار، به بیان این دالیل فقهی به ؛استانگاري این پدیده  تحریم و جرم

 و تعارض  مال حالل مخلوط به حرامشویی با خمس  پولي همچنین رابطه پرداخته است؛

تسلیط و سوق که  جمله ید، شویی با بعضی اصول و قواعد فقهی مهمی از انگاري پول جرم

  .گروهی قائل هستند مورد اشاره و بررسی واقع شده است

تحقیق حاضر، مبانی فقهی پولشویی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بنابراین 

    .حرمت آن نتیجه گرفته شده است

  حرمت قواعد فقهی، ،، فقه، اکل مال به باطلشویی پول :واژهدکلی

  

  

                                                        
 دار مکاتبات  از دانشگاه فردوسی مشهد، عهده ارشد فقه و حقوق اسالمی کارشناسs.soleymani14@ gmail.com  

  دانشگاه فردوسی مشهدفقه و حقوق اسالمی دانشیار  

  29/6/90 :پذیرش نهایی ـ 25/11/89:تاریخ وصول
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  مقدمه

الملل وارد حقوق   نوپیدا و جدیدي است که به تازگی از حقوق بیني  پدیدهشویی پول

م و اساساً در مورد قاچاق مواد مخدر 1980 ي  از دههشویی پولو عمالً . داخلی شده است

  .)www.laundryman.u-net.com(. ده استکرجلب توجه 

، ریشه در مالکیت مافیا در ایاالت متحده شویی پولاند که اصطالح  بعضی آورده

  .)333/الملل حقوق جزاي بین( .مریکا داردآ

 ي ، مرحله1یابی  استقرار یا مکاني مرحله. است معموالً داراي سه مرحله شویی پول

 استقرار وجوه حاصله، ي در مرحله. 3سازي پارچه  ادغام یا یکي و مرحله 2سازي تبدیل یا الیه

یابد تا در دسترس نباشد و امکان  شود و یا به خارج از کشور انتقال می وارد سیستم مالی می

هاي  ها را به اموال دیگري مثل چک آن هاي بعدي، کشف از بین برود و سپس در فرصت

 .)76 /جنایت سازمان یافته فراملی. ( کنندمسافرتی، حوالجات و غیره تبدیل

زیرا امکان کشف و  ترین مرحله است؛ شویان خطرناك این مرحله از دیدگاه پول

حقوق کیفري یافته در بزهکاري سازمان«/بوریکان( .ردیابی در این مرحله بسیار زیاد است

  .)325 /»فرانسه

در این مرحله، سعی  .شود  هم گفته می»جذب« ي سازي، مرحله  الیهي مرحلهبه 

شود با ایجاد معامالت بانکی مختلف یا نقل و انتقاالت مالی، هویت واقعی و اصلی اموال،  می

  . پنهان و مخفی شود

در این مرحله  . است»سازي پارچه ادغام یا یک«، شویی پولي فرآیند  آخرین مرحله

 ظاهري همچون دیگر شود و درآمد و عواید غیرقانونی در سیستم مالی مشروع، ادغام می

اي مشروع و  عبارت دیگر، این مرحله مشتمل بر دادن جلوه به. گیرد اموال مشروع به خود می

  .استهاي با منشأ نامشروع  قانونی به ثروت و پول

اجتماعی و سیاسی قابل توجهی براي  بار اقتصادي،  آثار زیانشویی پولي  پدیده

ثباتی در اقتصاد، تضعیف بخش  توان به اخالل و بی جوامع به همراه دارد که از آن جمله می

سازي، کاهش کنترل دولت بر  خصوصی، کاهش درآمد دولت، ایجاد موانع براي خصوصی

  دیگر، داراي خطرات وي اي براي انجام جرائم مهم و عمده سیاست اقتصادي، پدیده

                                                        
1-Placement Stage 
2-Layering Stage 
3-Integration Stage 

http://www.laundryman.u-net.com/
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هاي بهداشتی و  هاي مراقبت جمله تدوین و اجراي قانون، هزینه هاي اجتماعی از هزینه

ثیر بر سالمت اخالقی جامعه، انتقال قدرت اقتصادي از دولت و أ، ت) معتاداني معالجه(درمان 

شویان در ساختار حکومتی و باعث ایجاد قدرت براي  شویان، رخنه کردن پول مردم به پول

رلی با  و راهبردهاي کنتشویی پولپیامدهاي «/باقرزاده :ك.ر(. شویان در کشور اشاره کرد پول

؛ 143/»اثرات اقتصادي آن  وشویی پول« /؛ هادیان237 -238 /»المللی رویکرد به اسناد بین

  .)159/ »هاي مبارزه با آن  و راهشویی پولپدیده « /محمودي

 در »شویی پولقانون مبارزه با «موجب   در حقوق داخلی بهشویی پول ي پدیده

  .ي آن مجازات در نظر گرفته شده استداد شد و برا  به عنوان جرم قلم1386ماه  بهمن

دانان و محققان و در   از دیدگاه حقوقشویی پول حاضر ضمن بیان تعاریف ي مقاله

  . پردازد  میشویی پولانگاري  المللی، به ذکر برخی مبانی فقهی جرم اسناد بین

  

  شویی پولمفهوم 

 Money«یا تطهیر پول معادل فارسـی اصـطالح انگلیـسی موسـوم بـه      شویی پول

laundering «نظران معتقدند که بـا توجـه مجرمانـه و پلیـد بـودن               برخی از صاحب   .است

 فـوق  ي ، اسـتعمال ایـن لفـظ در پدیـده    »تطهیـر « بار مثبت ادبی   نظر و متقابالً   عملیات مورد 

است و داراي بـار مثبـت ادبـی       » پاك کردن «چون تطهیر به معناي      .باشد چندان مناسب نمی  

اي تعبیـر شـود کـه ایـن بـار را نداشـته باشـد؛         گونه  مجرمانه باید به ي  دهکه پدی  است در حالی  

معادل فارسـی مناسـبی بـراي اصـطالح     » تطهیر پول«عبارت دیگر این محقق معتقد است    به

سیاست کیفري ایران در قبال «/شمس ناتري( .نیست »Money laundering«انگلیسی

 از دیـدگاه محققـان و در اسـناد    شـویی  پول .)119 /»المللی تطهیر پول با رویکرد به اسناد بین      

منظور از تطهیر مـال، مخفـی کـردن         « :المللی به تعبیرات گوناگون زیر، تعریف شده است        بین

کـه یـافتن منبـع     طـوري  ها به اموال پاك است، بـه  منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن    

  .)332/ین المللحقوق جزاي ب(» .اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد

 عبارت است از کلیه عملیات اقتصادي که بر روي پول مشکوك انجام شویی پول«

  .)82/زیان هاي ناشی از تطهیر پول(» .گیرد تا به صورت قانونی درآید می

 را شویی پول،  1»فتف« موسوم به شویی پولگروه کاري اقدام مالی براي مبارزه با 

  :کند می شرح ذیل تعریف به

                                                        
1-FATF(Financial Action Task Force on Money laundering)  
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تصرف یا استفاده از درآمدهاي حاصل از جرم با علم به  داري، نگه صیل،تملک،تح« -

  .دست آمده باشد  ارتکاب جرم بهي طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه که به این

 أتبدیل، مبادله یا انتقال درآمدهاي حاصل از جرم به منظور پنهان کردن منش -

قیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا طور مست که به غیرقانونی آن با علم به این

  . نحوي که مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود کمک به مرتکب به

، منبع، محل، نقل و انتقال، أ اخفا، پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منش-

 ي  در نتیجهطور مستقیم یا غیرمستقیم جایی یا مالکیت درآمدهاي حاصل از جرم که به جابه

   .)63/» و موسسات مالیشویی پول«/جزایري (».جرم تحصیل شده است

  :»شویی پولقانون مبارزه با « دو ي موجب ماده در حقوق داخلی به

   : عبارت است ازشویی پولجرم «

هاي غیرقانونی  داري یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت  تحصیل، تملک، نگه-الف

  .دست آمده باشد  ارتکاب جرم بهي طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه که به با علم به این

 غیر قانونی آن با علم أمنظور پنهان کردن منش  تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدي به-ب

طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب  که به به این

  .نونی ارتکاب آن جرم نگرددنحوي که وي مشمول آثار و تبعات قا به

جایی  انتقال، جابه ، منبع، محل، نقل وأ اخفا یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منش-ج

  .» جرم تحصیل شده باشدي طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه یا مالکیت عوایدي که به

هر عملی « : را چنین تعریف کردشویی پولتوان  از مجموع تعاریفی که گفته شد می

که این عواید  طوري  موجب مخفی و تغییر ظاهر دادن عواید حاصل از جرم شود، بهکه

  ».اي قانونی و مشروع به خود بگیرند جلوه

  

  شویی پولمستندات فقهی جرم 

 براي مبانی فقهی. پردازیم  میشویی پولدر این مبحث به بررسی مبانی فقهی جرم 

  :و قواعد فقهی اشاره کردتوان به آیات، روایات   میشویی پولانگاري  جرم

   آیات-1

پردازیم؛ آیاتی   میشویی پولانگاري  در این قسمت به  دو دسته از آیات، در مورد جرم

اکل  «کند و دوم آیاتی که دال بر حرمت  می»اکل مال به باطل«که داللت بر حرمت 

  .است »سحت
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  حرمت اکْل مال به باطل

. ، حرمت اکل مال به باطل استیشوی پولانگاري   اساسی جرمي  یکی از ادله

 )التاکلوا اموالکم بینکم بالباطل( ي  شریفهي  متخذ از آیه»حرمت اکل مال به باطل« ي قاعده

 ي  مبارکهي  سوره29 ي  شریفه، شبیه قسمت اول آیهي این قسمت از آیه .است )188/بقره(

مین دو آیه بسنده آیات دیگري هم با همین شباهت وجود دارد؛ ولی ما به ه.  است1نساء

 در موضوع بحث ما نقش کلیدي »باطل «و»مال«، »اکل« ي در آیات فوق سه واژه .کنیم می

  :پردازیم ها می دارد که به توضیح آن

  مفردات آیه) الف

   اکْلي  واژه-1

گرفتن یا مطلق  منظور از اکْل،« :نویسد  اکْل، صاحب تفسیرالمیزان میي در مورد واژه

برد آن در این معنا مجازي است و به خاطر این است که خوردن، تصرفات است و کار

ترین افعال طبیعی انسان است و اولین تصرفی را که انسان از روي شعور انجام  ابتدایی

دهد، همین خوردن است و اکل در غیر از لغت عربی هم گرفتن و تصرف کردن معنا  می

  .)2/51/المیزان فی تفسیر القرآن( ».دهد می

منظور از اکل، خوردن و فرو دادن لقمه و «: نویسند  اکْل میي ی در معناي واژهو بعض

چه مفسران  مقصود بر حسب آن .یا مطلق خوردن نیست که معناي لغوي این کلمه است

جانب مقصود خصوص تصرف  نظر این به .اند مطلق تصرف است نه خصوص خوردن گفته

 ه شامل تصرفات اعتباري یعنی تملک وحقیقی هم نیست بلکه معنایی مورد نظر است ک

  .)24/آیات االحکام( ».شود تصاحب هم می

انتفاع و استفاده در محاورات   اکل به معناي تصرف وي  واژه:توان گفت بنابراین می

و یک معناي اعمی است و بسیاري از مفسران به خاطر وضوح معناي آن از  .عرفی است

ند و به همان معناي عرفی در درك این لغت اکتفا ا دهکر تفسیر این واژه خوداري شرح و

  .)3/355/تفسیر نمونه( .اند کرده

   مالي  واژه-2

، جمع آن اموال است که داراي معنا و مفهوم روشنی است و به همین »مال«لغت 

بعضی از مفسران معناي آن را  . و توصیف مفسران قرار گرفته استتر مورد توجه دلیل کم

  .)1/238 /البیان فی تفسیر القرآن مجمع :ك.ر( .اند تهمعلوم و واضح دانس

                                                        
  .لیا ایها الذین امنوا ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباط -1
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مال « :نویسد می» مال«ي ود در مورد واژه ختفسیر المیزانعالمه طباطبایی، در 

 گرفته شده، »میل« مورد رغبت و میل باشد و گویا اصال از عبارت از ملکی است که طبعاً

  .)51-2/52/ یر القرآنالمیزان فی تفس( ».ها به آن مایل است که دل خاطر این به

قسم اول اعیان و جواهر،  محقق بجنوردي مال را به سه قسم تقسیم کرده است؛

همچنین  .قسم دوم عوارض یا منافع و قسم سوم اموال اعتباري نظیر اوراق و اسناد مالی

د یا  شو   آن برطرف میي وسیله ایشان، تمام چیزهایی که حوائج و امور زندگی انسان به

 /القواعد الفقهیه( . تحصیل آن امور قرار گیرد، را به عنوان مال شمرده استي د وسیلهتوان می

2/30-29(.  

اي دارد و به  گسترده وبنابراین با توجه به روشنی معناي مال، این واژه مفهوم وسیع

  .شود ینظر، اکثر عین یا منافع را شامل م

   باطلي  واژه-3

 ».هر چیزي که حق نباشد باطل خواهد بود« : باطل گفته شده استي در مورد واژه

  .)11/56 /لسان العرب(

، البحرین مجمع( . بطل به معناي نابودي و ناپایداري و ضد حق استي باطل از ریشه

 ».رود باطل چیزي است که از بین می«: نویسد االسالم طبرسی هم می امین .)1/212

  .)2/24/ البیان فی تفسیر القرآن مجمع(

  اتتفسیر آی) ب

 در این قسمت به بحث تفسیري آیات اکل مال به باطل از دیدگاه مفسران شیعه و

  .پردازیم سنی می

 :کند  بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر میي  سوره188 ي شیخ طوسی در ذیل آیه

و ... تعدي مثل خیانت و سرقت و غصب  یکی تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم و«

ها از  ي آن ها که همه  مثل این...باشد مثل قمار و ی که از راه غیر مشروع میکه اموال دوم  این

  .)2/138/التبیان  فی تفسیر القرآن( ». اکل مال باطل است جمله

 شریفه، در واقع مصادیق مهم اکل مال به باطل را ي بنابراین ایشان در تفسیر آیه

 غصب ، تعدي مانند سرقت،  ظلم وبیان کرده که یکی تصرف و تصاحب اموال دیگران از راه

   ....و دیگر تملک از راه غیر مشروع مثل انتقال از راه قمار ...خیانت 

 بقره، هم تصرفات و تملکات از طریق ي  سوره188 ي فیض کاشانی نیز در تفسیر آیه

همچنین پس از ذکر روایاتی  .دهد غیر مشروع قرار می  امور غیر محلل وي باطل را در زمره
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 ».گیرد و میان اخبار تنافی وجود ندارد همه را در می آیه،« :نویسد ي مصادیق باطل می ارهدرب

  .)1/226/تفسیرالصافی(

 بقره آورده که این آیه ي  سوره188 ي  شریفهي صاحب تفسیر المیزان در توضیح آیه

 ربا،(ها  نامثال آ گیرد و ذکر قمار و عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر می

در بسیاري از روایات از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق . ...)رشوه،

گر آن است که هر تصرف، یا دارا شدنی که مطابق با شرع نبوده و   بیاني بنابراین آیه. است

 2 / المیزان فی تفسیر القرآن( .از طریق اسباب غیرقانونی حاصل شود، باطل و غیرحق است

/52(.  

احتماالتی نظیر   بقره بعد از بیان وجوه وي  سوره188 ي شیخ طبرسی در ذیل آیه

ورد گیري، غصب و تصرفات عدوانی، مبادالت غیرمشروع و فاسد و غیره در م رباخوري، رشوه

بهتر است که باطل را حمل بر همه آن وجوه کنیم زیرا آیه « :نویسد مفهوم باطل، می معنا و

  .)2/25/البیان فی تفسیر القرآن مجمع( ».شود و همه را شامل میعمومیت دارد 

 بقره، ي  شریفهي  سوره188 ي جصاص صاحب تفسیر احکام القرآن در تفسیر آیه

) اسباب غیرمشروع(چه را که تملکش جایز نیست  کند و هر آن انواع اکل به باطل را بیان می

 .داند عنوان اکل مال به باطل می را بههر چند صاحب مال خود به این انتقال رضایت بدهد 

  .)1/304/احکام القرآن(
 نساء مواردي همچون قمار و ي  سوره29 ي  شریفهي البیان در ذیل آیه صاحب جامع

گوید که  و می .داند  باطل میي ده را در زمرهکرچه را شارع از آن نهی  طور کلی آن ربا و به

 موضوع است که شما مسلمانان نباید اموال دیگران را خداوند با بیان این آیه درصدد بیان این

اکل «« :نویسد  بقره هم میي  سوره188 ي در ذیل آیه) 42-5/43 /طبري( .به باطل بخورید

جامع البیان عن تأویل اي ( ». اکل به غیر از وجهی که شارع مباح نموده است»به باطل

نساء تمام تصرفات و تملکات نامشروع  ي  سوره29 ي چی در تفسیر آیه  شانه.)2/251 /القرآن

 فاسد یا ربا و غیره باشد، جزء باطل ي  غصب و سرقت یا در نتیجه معاملهي خواه به واسطه

 .)168 /آیات األحکام( .داند می
  

  تفاسیر حاصل معنا و

با توجه به مباحث لغوي و تفاسیري که در مورد اکل مال به باطل گفته شد 

 منظور از مال هر ثانیاً .ور از اکل، مطلق تصرفات و تملکات است منظاوالًیابیم که  درمی
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 منظور از باطل، مطلق تصرفات ثالثاً .شود چیزي اعم از پول، منافع و اسناد مالی را شامل می

 تصرفات عدوانی، رشوه، نیرنگ، قمار، ربا، و تملکات حرام و غیر قانونی است مثل سرقت،

اساس  ها باید بر نظر اسالم هرگونه تصرف در اموال و داراییاز  .باشد سوگند دروغ و غیره می

حرام و باطل  حق و عدالت و بر مبناي صحیح صورت گیرد، و هرچه که غیر از این باشد،

هاي غیرمشروع و با استفاده از ابزار و وسایل غیر  این اساس، تحصیل درآمد از راه بر .است

حتی مطابق  شود، قش، همه را شامل میبه عمومیت و اطال» باطل«مجاز، حرام است و 

تنها تحصیل  نه .کند قتضا میااند، گستردگی معناي باطل نیز همین معنا را  چه برخی گفته آن

بلکه صرف و خرج کردن آن در مسیرهاي حرام و ناپسند نیز باطل ؛ هاي ناصواب درآمد از راه

تولید و هم توزیع بایستی با ي اسالمی، هم دخل و هم خرج، هم  از طرفی در جامعه و .است

اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ «/اسماعیلی( .معیارهاي صحیح و مشروع، انجام پذیرد

  .)129/»)ره(انصاري 

بنابراین باطل محدود و منحصر به موارد خاصی نیست بلکه مفهومی گسترده و عام 

هاي  عمومی و حتی تصرفدارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگران، اموال 

 .شود ناروا و غیرمشروع در اموال خویش و نیز هرچه که غیر حق باشد، باطل شمرده می

  .نتیجه، باطل بر تمام عواید نامشروع و هر تصرف غیر حقی اطالق دارد

اي که در مورد موضوع بحث مهم و باید روشن شود، ضابطه و مالك باطل  اما نکته

باطل )1:جو در کالم فقها دو نوع باطل وجود داردو با نگاه و جست .تدر اکل مال به باطل اس

  .باطل عرفی یا عقالیی)2واقعی یا شرعی 

و به  حرام، به تمام چیزهایی که در شرع مقدس نامشروع،: باطل واقعی یا شرعی

 قمار، سرقت ، شود مثل رشوه، باطل واقعی یا شرعی گفته می ها تصریح شده باشد، بطالن آن

  .غیره وغصب 

 عرف باطل باشد ،به تمام چیزهایی که بر اساس فهم و درك : باطل عرفی یا عقلی

بنابراین با توجه به دو نوع باطل شرعی و عرفی باید دید منظور . شود می باطل عرفی نامیده

  باطل در آیات اکل مال به باطل،کدام است؟ از

 29 ي ان در ذیل آیهصاحب کنزالعرف. در این مورد بین فقها اختالف نظر است

 شود که شارع آن را مباح نکرده است از چه می شامل هر آن آورده که باطل ي نساء، سوره

 بنابراین ایشان .)1/33/العرفان فی فقه القرآنکنز( .خیانت و عقود فاسد سرقت، غصب، جمله،

به . تالفقاهه هم قائل باطل واقعی و شرعی اس صاحب مصباح .معتقد به باطل شرعی هستند
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موجب آیات و روایات به بطالن آن تصریح  تعبیر دیگر، ایشان قائلند که هرچه در شرع و به

  .)141/ 2/مصباح الفقاهه :ك.ر( .شده، مشمول قاعده است

که در مورد بطالن یا عدم بطالن امري از شرع  ولی بعضی از فقها قائلند، در جایی

  .شود  فهم باطل به عرف واگذارده میتشخیص و مقدس نصی نباشد و یا مصادیقی نباشد،

بالجمله، المراد « :نویسد الفقاهه، بعد از بیان کلیت و عمومیت باطل می صاحب انوار

 ».باالیه النهی عن اکل المال بکل ما یعد باطالً عرفاً کالغصب و الرشا والتطفیف و غیر ها

  .)93/الفقاهه انوار(

و در نقد کسانی که . باطل استوار استبنابراین اساس استدالل ایشان بر عرفی بودن 

باشد، ) شرعی(قائل به باطل شرعی هستند، گفته است که اگر مراد از باطل، باطل واقعی 

 حرمت اکل مال به باطل فی ذاته به چند مورد که در شرع بیان شده محدود و ي  آیهي فایده

طور  که همان حال آن .ردگی شود و در نتیجه بسیاري از موارد باطل را در بر نمی منحصر می

که گفتیم باطل داراي معنا و مفهوم عام و وسیعی است که به مصادیق خاصی محدود 

  ).93/الفقاهه انوار( .شود نمی

/ کتاب البیع:ك.ر( .داند شیخ انصاري هم در بسیاري مسائل، مالك باطل را عرف می

5/20(.  

 فهم باطل زمانی به عرف که تشخیص باطل و اي که الزم به ذکر است، این اما نکته

ي شرع، نصی در دست  شود، که در مورد بطالن یا عدم بطالن امري، از ناحیه واگذار می

نداشته باشیم و یا مصادیق یا موارد آن بیان نشده باشد؛ زیرا اگر بطالن یا عدم بطالن امري 

فهم  . یا نداندي شرع، مسلم باشد، دیگر جاي بحث نیست، چه عرف آن را باطل بداند از ناحیه

  .عرف در صورتی کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد

 که بین فهم عرف و فهم شرع از باطل، تعارض وجود داشته باشد، البته در مواردي

که نقش زمان و مکان در تشخیص باطل بسیار حائز  نکته دیگر این. فهم شرع مقدم است

عنوان مصادیق باطل  که مفسران و فقها بهتوان فقط مواردي را  لذا نمی. اهمیت است

 زیرا با دگرگونی شرایط زمان و مکان، ؛عنوان مصادیق باطل بیان کرد اند، منحصراً به برشمرده

 / اسماعیلی( . و مصداق روشن باطل باشددینماهاي دیگري از باطل، رخ  امکان دارد شکل

  .)134-136/»اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاري«

که نصی در مورد بطالن یا  شود در جایی  فهمیده میاز مجموع مطالب گفته شده

عدم بطالن امري در شرع یا مصادیقی از آن بیان نشده، فهم عرف و عقل در مورد تشخیص 

رفت صنعت و دگرگونی جوامع و مقتضیات  باشد؛ زیرا امروزه، با پیش باطل مالك و مناط می
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که در صدر اسالم وجود نداشته ولی این موارد  حاصل شده ی ایجاد ومکان موارد باطل زمان و

باشد؛ به تعبیر دیگر با توجه به عمومیت و گستردگی  عقل جزء باطل می بر اساس عرف و

گیرند و مشمول اکل مال   باطل عرفی یا عقلی قرار میي باطل، تمام این موارد زیرمجموعه

  .شوند به باطل واقع می

  

  ع تطبیق موضو-ج

بنابراین با توجه به توضیحات گفته شده، در جهت ارتباط با موضوع بحث، باید گفت 

اي داشته و با  گسترده طور که بیان شد، باطل داراي معنا و مفهوم عام و از یک سو همان

اي   که جلوهشویی پولمصادیق خاصی منحصر نیست و از طرف دیگر با توجه به ماهیت 

دهد و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و   نامشروع میمشروع و قانونی به  اموال

 اکل ي عنوان یکی از مصادیق قاعده  بهشویی پولاز این روي عملیات  .باشد من غیر حق می

 بنابراین .)146/»شویی پولجرم انگاري «/حیدري( .گیرد مال به باطل عرفی و عقلی قرار می

  .  باشد عملیات پولشویی حرام و نامشروع می، »اکل مال به باطل«بر اساس آیات حرمت 

  ».خورند مال حرام را  فراوان می «.)42/ماِِِئده ( )اَکَّالُونَ لِِِِِِِلْسحت(  اکْل سحتي آیه

 استفاده شویی پولتوان در آن به اثبات حرمت و غیر مشروع بودن  از آیاتی که می

 اکل ي ارتباط آیه براي .شود  می»اکل سحت«خوري است؛ که تعبیر به   حرامي کرد؛ آیه

  .، باید معنا و تفسیر سحت مشخص شودشویی پول ي سحت با مقوله

  

   معنا و تفسیر سحت-الف

اند، هر چیزي که کسب کردن از آن حالل نباشد یعنی  البحرین آورده صاحب مجمع

گر و قول دی .شود و اصل معناي آن نابودي و هالکت است مکاسب محرمه سحت گفته می

مجمع ( .شود کند، به آن سحت گفته می که، حرام مروت و مردانگی را از انسان سلب می این

  .)12/119/البحرین

. صاحب مجمع البیان گفته است که اصل سحت به معناي استیصال و هالکت است

  .)3/338/البیان فی تفسیر القرآن مجمع(

ر سحت این است که حاصل تفسی«: نویسد صاحب کنزالعرفان در تفسیر سحت می

  .)17 /نکنز العرفان فی فقه القرآ( ».هر چیزي که کسب آن حالل نباشد سحت است
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 سحت، با اشاره به موارد متعدد سحت در روایات ي در فقه القرآن راوندي درباره

عبارت دیگر،   به.)2/27/فقه القرآن( ».ها داللت دارد ي آن عموم آیه بر همه« :نویسد می

  .اي دارد گسترده وند که سحت معناي عام ایشان قائل

و هر  .لغت به معناي استیصال و هالکت است  سحت آورده که دري قرطبی درباره

 6 / الجامع الحکام القرآن( .شود برد سحت گفته می چیزي که حرام باشد و دین را از بین می

/184(.  

آید که  دست می  هبنابراین با نظر به مجموع تفاسیري که در مورد سحت گفته شد ب

سحت معنا و مفهوم عام دارد و به مصداق یا مصادیقی خاصی اختصاص ندارد و هر نوع 

عبارت دیگر سحت همچون باطل در  به. شود عواید و درآمد نامشروع و حرام را شامل می

هاي حرام و نامشروع و  عمومیت دارد اموالی که انسان به ناحق و از راه» اکل مال به باطل«

سحت برکت و حیات و سالمت اجتماعی را  آورد سحت است و در حقیقت، دست می هل بباط

د در باطل نیز همین تعریف است بنابراین اگرچه شو برد و باعث رکود و سکون می بین می از

از نظر لغوي با هم تفاوت دارند ولی در بسیاري جهات مشترك » باطل«و » سحت«

اکل مال به «/اسماعیلی(. با اکل مال به باطل استباشند و معناي اکل سحت مترادف  می

  .)137/»باطل در بینش فقهی شیخ انصاري

  

   تطبیق موضوع- ب

 که منجر به مخفی یا تغییر ظاهر دادن شویی پول ي ارتباط با پدیده الوصف در مع

ل رسد یکی از مصادیق روشن اک نظر می شود به هاي نامشروع و غیرقانونی می عواید و ثروت

، نوعی شویی پول واضح و ملموس است که عواید و درآمدهاي اوالًسحت است زیرا 

  .گیرد خوري و کسبی نامشروع است و مشمول سحت قرار می حرام

اکل « و »اکل سحت« و اشتراك »اکل«و » سحت« با توجه به مترادف بودن ثانیاً

  .دشو مصادیق اکل سحت محسوب می  ازشویی پولعملیات » مال به باطل

  

   روایات-2

عنوان دومین منبع استنباط احکام بر بطالن عملیات  پس از آیات، روایات به

از این روي هرچند که این موضوع در ادبیات حقوقی کشور و فقه  .کند  حکم میشویی پول
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هایی  اما روایات هم به نوعی عنایت خاصی به بطالن چنین فعالیت؛ اسالم، تازه و جدید است

  :پردازیم راین در ذیل به این روایات میبناب. دارد

  

  )ع( حضرت علی ي خطبه: حدیث اول

   معنا و تفسیر -الف

. است) ع( امام علی ي  یا تطهیر پول سیرهشویی پولانگاري  یکی از مبانی فقهی جرم

واهللا لو وجدته قد تزوج به النساء و «: فرماید البالغه می  نهج15 ي امام در بخش اول خطبه

را پیدا کنم به ) المال غارت شده بیت(سوگند به خدا اگر آن امالك «، »االماء لرددتهملک به 

ها خریداري شده  ي زنان قرار گرفته باشد و کنیزها با آن گردانم اگرچه مهریه مسلمانان برمی

  .)3/249/البالغه ترجمه و تفسیر نهج( ».باشد

 بعد از بیعت مردم با آن اي است که در واقع بخشی از خطبه) ع(این کالم معصوم 

المال  باشد و در آن به تمام کسانی که در زمان و عصر عثمان اموال بیت یمحضرت در مدینه 

کند که باید  ها اعالم می دهد و به آن را غصب یا توسط خلیفه بخشیده شده بود هشدار می

پیام ( .واهد گرفتها خ تمام این اموال بازگردانده شود و در صورت برنگرداندن با زور از آن

  .)1/526/امام

ان علیا علیه السالم خطب «: نویسد در تفسیر این بخش از خطبه، ابن ابی الحدید می

اال ان کل قطیعه اقطعها عثمان و کل مال اعطاه : فی الیوم الثانی من بیعته بالمدینه، فقال

و وجدته و قد تزوج من مال اهللا فهو مردود فی بیت المال فان الحق القدیم الیبطله شی و ل

در روز دوم از بیعتی که در مدینه انجام گرفت ) ع(علی«، »به النساء و فرق فی البلدان لرددته

هایی که عثمان بخشیده و هر  ي زمین آگاه باشید به درستی همه :اي گفت و فرمود خطبه

برگردد چون المال  اعطا کرده همه باید به بیت) غیرقانونی و ناحق(مالی که از مال خدا را 

عنوان  را پیدا کنم ولو به) نامشروع(کند و اگر آن اموال  هیچ چیزي حق گذشته را باطل نمی

صداق زنان قرار گرفته باشد و در شهرها پراکنده شده باشد به حالت اولیه و اصلی خود 

  .)1/269/البالغه شرح نهج( ».گردانم برمی

تصمیم  در کالم خود) ع(م علیمکارم شیرازي در تفسیر این قسمت آورده که اما

دارد تا  المال گرفته شده است بیان می قاطع خود را براي باز گرداندن اموالی که به ظلم از بیت

جا که اگر این اموال را در مصارف حساس و خاصی که مربوط به زندگی خانوادگی افراد  آن
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چه قبال عمل شده  نند آنالمال برگردد تا مردم بدا است صرف شده باشد باز هم باید به بیت

  .)1/527/پیام امام( .قانون اسالم نبوده

هاي با مبناي  ي اموال و مالکیت شود که همه با تفاسیر گفته شده فهمیده می

عنوان   بهغیرمشروع و غیرقانونی با طی فرایندي به شکل و ظاهري مشروع در بیایند مثالً

بنابراین بر اساس کالم مولی .  و باطل هستند نامشروعصداق و کابینه زنان قرار بگیرد اساساً

هاي  که تصرفات و درآمدهاي حاصل از فعالیت آید و آن این دست می ي مهم به یک قاعده

اي مشروع باطل و باید  ولو با ظاهر و جلوه...)  سرقت و، اختالس،کالهبرداري(غیرمشروع 

  .این اموال بازگردانده شود

  

   تطبیق موضوع- ب

اگر تصاحب و تملک « بدین صورت  است که شویی پولب با موضوع تطبیق این مطل

عنوان جرم مقدم در نظر بگیریم، به جریان انداختن این اموال  ناحق اموال بیت المال را به

ها به عنوان کابین و مهر زنان و اعمال  هاي مشروعی مثل قرار دادن آن نامشروع در کانال

جرم «/حیدري( ».و شوي درآمدهاي نامشروع است ستدیگر، مصداق بارز و آشکار تطهیر و ش

موجب قانونی و مشروع   که بهشویی پولي   به تعبیر دیگر، پدیده.)150/»شویی پولانگاري 

گیرد از جمله مصادیق آشکار و بدیهی کالم مولی  جلوه دادن عواید نامشروع خود صورت می

 هرچند که در شویی پول، عملیات )ع(بنابراین با توجه به کالم امام علی  .گیرد می قرار

  .کار گرفته شود، حرام و باطل است هاي مشروعی به کانال

  حدیث دوم

کاري را از فردي با مالی که از  زمینی یا خدمت مردي،: سؤال شد )ع(از امام سجاد «

ي  خرد، آیا بر این فرد حالل است که از ثمره دست آورده است، می راهزنی یا دزدي به راه،

کسب کرده است  دارایی که از راهزنی، کاري که از پول و مین یا استمتاع از خدمتاین ز

منشأ آن  هیچ خیري در چیزي که اصل و :گونه براي او نوشتند این) ع(امام  مند شود؟ بهره

  .)5/125/ الکافی(» .شود یتعمال آن نیز حالل نمحرام باشد نیست و اس

وارد شده است؛  دزدي است، أ آن راهزنی واگرچه این حدیث در مورد اموالی که منش

 »الخیر فی شئ اصله حرام وال یحل استعماله« :فرماید می )ع( ت آخر حدیث که اماماما قسم

بنابراین  .شود داراي اطالق است و شامل هر مالی که منشأ نامشروع و غیرقانونی دارد، می

شود و  ود موجب مشروعیت آن نمیاگر این اموال نامشروع استفاده یا تبدیل یا تغییر داده ش



  89 ـ زمستان 3   ـ شماره2ــ مطالعات فقه و حقوق اسالمی ـ سال ــــــــــــــــ ــــــ80
  

در نتیجه داللت این حدیث بر بطالن . باشد هرگونه استعمال و استفاده از آن حرام می

روشن و واضح است؛ و درآمدي که از این طریق ...) استفاده، تبدیل و( شویی پولعملیات 

  .باشد شود، حرام و غیرمشروع می کسب می

  

  حدیث سوم

اند خرید و  نقل شده است که گفته) ع( از امام صادق »دعائم االسالم«در کتاب 

شان به  ها و غیر آن، که قوام مردم و حیات ها و آشامیدنی هایی حالل است از خوردنی فروش

: فرمایند گاه می آن. ها برخوردار شوند ها بستگی دارد و صالح و مباح است که از آن  آن مصرف

»و ال شرائه هعیزْ بجنْه لم یع نْهِیم لُهرَّمآ اَصحیعنی .)2/19/االسالم دعائم( »و ما کان م 

  .»ها هم جایز نیست چه را که اسالم اصلش را حرام کرده و نهی کرده، خرید و فروش آن آن«

  

  تطبیق موضوع 

 بر.  کاربرد دارد قسمت آخر حدیث مهم وشویی پولانگاري  در ارتباط با موضوع جرم

اي است و  شود که این کالم، یک کالم عام و گسترده اساس قسمت آخر حدیث استنباط می

ها، استفاده و حتی مبادالت و انتقاالت بر چیزي که  رساند که تمام خرید و فروش این را می

 اصلی  از جرائمشویی پولکه  با توجه به این .باشد، جایز نیست و حرام است اصل آن حرام می

 اعم از انتقال، مبادله، تملک، تحصیل و غیره بر روي شویی پولشود و عملیات  تشکیل می

نظر  گیرد تا ظاهري مشروع به این اموال حاصل از جرم بدهد؛ به این اموال صورت می

 از جمله تملک، تحصیل، انتقال شویی پول جرم يرسد با این اوصاف، حدیث بعضی از اجزا می

   .داند   را حرام میشویی پولشود و  شامل میو استفاده را 

داد   را حرام قلمشویی پول يتوان بعضی از اجزا اساس این حدیث می که بر نتیجه این

  .کرد

  

   قواعد فقهی-3

 الضرر، حفظ ي فقهی چون قاعده ، قواعدشویی پولانگاري   فقهی جرمي از جمله ادله

  .پردازیم اگانه میباشد؛ که به هر یک جد نظام و مصالح جامعه می
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   الضرري  قاعده- 1-3

ل فقهی و حقوقی دارد، یدر مسا یک از قواعد مهم و اساسی که کاربردهاي زیادي

در ابتدا الزم است . 1باشد مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می . الضرر استي قاعده

  .براي روشنی بحث معناي ضرر، مشخص شود

 و بعضی در .)3/15/البحرین مجمع( .اند  معنا کردهبعضی ضرر را به معناي ضد نفع

اند که ضرر اسم مصدر است که معنایش نقص و خسران است، که ضد  تعریف ضرر گفته

  .)244/القواعد مئه قاعده فقهیه( .باشد منفعت و زیادت می

ضرار مصدر باب مفاعله است و در این صورت که مفاعله از دو طرف است؛ بنابراین  

القواعد ( .در مقابل ضرر که ضرر رساندن بر خود است .باشد ر رساندن به غیر میمعنایش ضر

  .)1/214/الفقهیه

 الضرر، نظرات و دیدگاه هاي مختلفی گفته شده است که ي اما در مورد مفاد قاعده

؛ ولی از مجموع این نظرات می توان 2.بررسی همه آنها از حوصله ي این مقاله خارج است

  . ضرر و زیان در اسالم غیر مشروع و مذموم قلمداد شده استاستنباط کرد که

  

   تطبیق موضوع-3- 1-1

  :کنیم  بدین صورت بیان میشویی پول جرم ي  الضرر با مقولهي براي تطبیق قاعده

 الضرر که معناي مختلفی براي آن ذکر ي  دو عنوان ضرر از مفردات قاعدهاوالً

 با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر شویی پول ي رسد که به وضوح پدیده کردیم به نظر می

  .  از سنخ اضرار عمومی و جامعه استشویی پولدر 

 ي هاي مختلف در مورد مفاد قاعده  از یک طرف با بررسی دقیق در دیدگاهثانیاً

طور که  همان ، که ضرر و زیان و خسارت در شریعت اسالم مذموم و غیرمشروع است؛رالضر

 ي و از طرف دیگر با توجه به پدیده .شهور ضرر و زیان نفی شده استبر اساس نظر م

                                                        
 الضرر به کتاب قواعد فقه بخش مدنی آقاي دکتـر محقـق دامـاد    ي تر در مورد قاعده    بیش ي   براي مطالعه  -1

 .رجوع کنید131صفحه 

، 1بجنـوردي، محمدحـسن، القواعـد الفقهیـه، ج     ؛59، ص1ج مکارم شیرازي، ناصر، القواعد الفقهیـه،  : ك.ر -2

؛ انــصاري، مرتــضی بــن محمــد، فرائــد 381-382محمــدکاظم، کفایــه االصــول، ص خراســانی، ،221-223

  .360-362،ص1االصول،ج
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دست می آید که  ه ب، که داراي ضررهاي فراوانی براي جامعه و نظام اسالمی داردشویی پول

  .شود  واقع می  به روشنی مشمول قاعدهشویی پول

شود که  می الضرر فهمیده ي  در مورد مفاد قاعده1 امام خمینیي  بر اساس نظریهثالثاً

کس نباید به دیگري ضرر بزند و در واقع هرجا ضرر براي نظام  در حکومت اسالمی هیچ

بنابراین با  .اسالمی و جامعه باشد؛ باید حکومت اسالمی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کنید

 گفته که قبالً (.شویی که براي جامعه اسالمی دارد  پولي توجه به ضررهاي مخرب پدیده

  .انگاري کند شویی مقابله و آن را جرم  دولت است که با پولي وظیفه ؛)شد

 الضرر که جهت جلوگیري ي  جعل قاعدهي رسد با توجه به فلسفه نظر می بهخالصه 

باشد و از  جامعه می...) اقتصادي، اجتماعی، امنیتی ،(از ضرر در حکومت اسالمی و حفظ نظام 

شود که باید  ، فهمیده میشویی پول ي ي منفی پدیدهمدها و ضررهاآ طرف دیگر با نظر به پی

  . را جرم و با آن مبارزه شودشویی پول

  

  حفظ نظام و مصالح جامعه ي قاعده - 2-3

 اساسی ي  یا تطهیر پول، یکی از ادله     شویی  پولانگاري   در مورد عدم مشروعیت و جرم     

  .پردازیم بري حکم میابتدا به بررسی خود قاعده یعنی ک .حفظ نظام و مصالح عمومی است

از جملـه اسـتدالل   .  حفظ نظام مورد توجه و استناد شارع مقدس بـوده اسـت       ي  قاعده

 )ع(فردي از امام صـادق    . است» ید «ي  به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده      ) ع(امام صادق   

توانم شهادت دهم که مال متعلـق   پرسد که آیا اگر من مالی را در دست شخصی دیدم، می      می

 ولـی  ؛ که مال در دست اوسـت دهم شهادت می: فرد گفت. بله: ه اوست؟ امام در جواب گفت    ب

. که ممکـن اسـت متعلـق بـه دیگـري باشـد           دهم که مال متعلق به اوست؛ چون       شهادت نمی 

 )ع(امـام . بلـه : آیا خرید آن مال از او مجاز است؟ شخص در پاسخ گفت         : از او پرسیدند  ) ع(امام

علق به دیگري باشد، چگونه خرید آن براي تو مجاز بـوده و ملـک تـو              شاید آن مال مت   : فرمود

کـه   خوري، در حالی گویی که متعلق به من است و بر این ادعاي خود سوگند می گردد و می   می

جایز نیست بگویی که فردي که تو از طریق او مالک این مـال شـدي، قـبالً مالـک آن بـوده          

مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشـد،            اگر انتساب   : فرمود )ع(سپس امام    است؟

                                                        
  .112-115، ص 3االصول، ج اله، تهذیب ، روحخمینی: ك. ر-1
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وسائل الشیعه الـی تحـصیل مـسائل        ( .بازار و دادوستدي براي مسلمانان شکل نخواهد گرفت       

   . حفظ نظام تأکید داردي  این حدیث به روشنی به قاعده.)7/215 /الشریعه

. داننـد  صاحب جواهر، وجوب نصب قاضی را مستند به جلوگیري از اختالل نظـام مـی            

از «: نویـسد   همچنین در مورد مصلحت مـی     . )21/404/فی شرح شرایع االسالم    جواهرالکالم(

شود که همه دادوستدها و معـامالت و        اخبار و سخنان فقیهان بلکه از ظاهر قرآن، فهمیده می         

چـه از نظـر عـرف،     غیر آن براي مصالح و سودهاي دنیـوي و اخـروي مـردم اسـت یعنـی آن        

 / االسـالم  جواهرالکالم فی شرح شـرایع    (» .شود، تشریع شده است     میده می مصلحت و سود نا   

22/344(.  

 .داننـد   بعضی از فقها حفظ نظام و مصالح مـسلمین را فلـسفه تـشکیل حکومـت مـی                 

 مـصلحت   ي   شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسالمی و فقیـه را بـر پایـه              .)2/461/البیع کتاب(

ل توسـط   ی حفـظ نظـام بارهـا در بـسیاري مـسا           ي  ده بنابراین قاع  .)3/271/مبسوطال( .داند  می

ـ       1.فقیهان مورد استدالل و استناد واقع شده است        دسـت   هبنابراین با توضـیحات گفتـه شـده ب

. یید و به عنوان کبري ما ثابـت و مـسلم اسـت   أآید که حفظ نظام و مصالح عمومی مورد ت          می

بـراي   اسـالمی بایـد   بدون شک هر چیزي که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومـت         

  .حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند

  

  تطبیق موضوع

 درآمدهاي حاصل از ارتکاب جرم، درآمدهایی اوالًدر ارتباط با موضوع باید گفت 

ها برگردانده شود چراکه برخالف نظم  غیرمشروع و غیرقانونی هستند و باید به صاحبان آن

چون براي گم کردن و مشروع و  گیرد؛ صرفاتی که در آن انجام میعمومی است و نتیجتاً ت

 لذا مخالف با نظم عمومی جامعه ؛باشد می ه دادن منشأ نامشروع این درآمدهاقانونی جلو

، دوباره شویی پول ي جا که درآمدهاي حاصل از جرم پس از گذر از چرخه  از آن ثانیاً.است

هایی از این حیث  شود، و چنین فعالیت کار گرفته می تري به براي ارتکاب جرائم جدید و مهم

 بنابراین برخالف مصالح اجتماع و جامعه ؛شوند که مقدمه و مبنایی براي جرائم آتی تلقی می

 جرائم سازمان یافته فراملی( .باشد باشد و با نظامات و مقررات حکومتی مغایر می اسالمی می

 و بی ثباتی در بازارهاي مالی و اختالل در نظام  موجب اختاللشویی پول عالوه بر آن .)461/

                                                        
 ؛354خراسـانی،   ؛1/337المنهـاج،   ؛ خـویی، مبـانی تکملـه   274شـیخ مفیـد،  : ك.تـر ر    بیش ي  براي مطالعه  -1

 .1/51حکیم،
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عدالتی و همچنین خسارات قابل توجه اجتماعی و باعث  مالیاتی، تضعیف بخش خصوصی، بی

هاي  مدهاي دیگر در زمینهآ فاسد کردن ساختار حکومت و امنیت کشور و بسیاري آثار و پی

شویی موجب اختالل در نظام  تر، پول عبارت دقیق به .شود اقتصادي، سیاسی، اجتماعی می

  .شود جامعه می... اقتصادي، اجتماعی، امنیتی و

 موجب اخالل در نظام اقتصادي و امنیتی و غیره شویی پول ي الوصف، چون پدیده مع

شود و برخالف نظم و مصالح عمومی است؛ الزم است که به منظور جلوگیري از اختالل  می

نوان حکم ثانوي، با این پدیده مقابله شود و آن را ع در نظام و حفظ مصالح اجتماعی و به

توان گفت حفظ نظام و  ه میکانگاري کرد و براي آن مجازات سختی در نظر گرفت؛ چرا جرم

شود، باید با آن برخورد و مبارزه  چه موجب اختالل می مصالح عمومی عقالً واجب است و آن

  .کرد

  

   اصل ضمان ید متعاقبه- 3-3

ان شود، اصل ضم  میشویی پولانگاري  رسد موجب جرم نظر می  ه بهاي ک یکی از ادله

حقوقی یعنی ضمان و ي   ا الزم به ذکر است که این اصل تنها جنبهام. ایادي متعاقبه است

توان از  به تعبیر دیگر می .ندک   را اثبات میشویی پول جرم يولیت مدنی و بعضی از اجزاؤمس

  .پدیده را کشف کرداین اصل حکم وضعی یعنی ضمان این 

که مال نامشروع و غیرقانونی به چند دست   یعنی این»ضمان ایادي متعاقبه«اصل 

عنوان مثال اگر کسی مالی را سرقت کند و سپس آن شخص، آن مال را   به. انتقال پیدا کند

به شخص دیگر انتقال دهد و این شخص هم، مال را به شخص دیگر انتقال دهد و به همین 

باشد، تمام عملیاتی که  صورت چون، مال، مال مسروقه می تقال پیدا کند، در اینترتیب ان

. گیرد و تمام این افراد ضامن هستند گیرد مشمول اصل ایادي متعاقبه قرار می صورت می

ها باطل   آني شود و همه عبارت دیگر، این فعل و انفعاالت و مبادالت سبب مالکیت نمی  به

  .باشد می

  

  تطبیق موضوع

. باشد  اموال ناشی از جرم می     ي   انتقال، تملک و مبادله    شویی  پول جرم   يبعضی از اجزا  

 یعنی نقل و انتقـاالت و مبـادالت، مـشمول           شویی  پولتوان گفت که این عملیات        بنابراین می 

گیـرد، چراکـه ایـن عملیـات بـر روي امـوال نامـشروع و            اصل ضمان ایادي متعاقبه قرار مـی      
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اي از  طور که در اصل ایادي متعاقبه هم بحـث از مجموعـه         همان یرد؛گ غیرقانونی صورت می  

 .باشـد  نقل و انتقاالت و مبادالت بر روي اموال نامشروع مثل غصب یـا سـرقت و غیـره مـی                  

  .گیرد شویان باطل و مشمول این اصل قرار می نتیجه، تمام این مبادالت و انتقاالت پول

  

   در فقهشویی پولقلمرو مجازات 

شـویی داراي حرمـت و    که بر اساس آیات و روایات اثبات شد کـه پـول    به این  با توجه 

ایـن  » التعزیر لکل عمل محـرم  «ي رسد بر اساس قاعده نظر می ؛ لذا بهاستخوري   نوعی حرام 

 . طور اجمال به این موضوع می پردازیم جرم تعزیري است که به
بعضی در تعریـف تعزیـر     و)4/562/لسان العرب( .تعزیر در لغت به معناي تادیب است     

 ».تعزیر آن مجازات یا نکوهـشی اسـت کـه از طـرف شـرع تعیـین نـشده اسـت                  «: گویند  می

که مقدار و نوع تعزیر در اختیار کیست؟ صاحب شـرایع           اما نکته این   .)2/423/مسالک االفهام، (

 را بـه  بایست وي  اما می؛هرکسی که کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترك کند         «: نویسد  می

 ». آن نیـز براسـاس نظـر امـام اسـت          ي  انـدازه  .اي که به مقدار حد نرسد، تعزیـر نمایـد           اندازه

هـرکس بـا   «: نویـسند   بعضی هم مـی .)638-41/448/جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم    (

چـه مـصلحت    علم و عمداً کار حرامی را انجام دهد یا واجبی را ترك کند، حـاکم برحـسب آن      

   .)1/337/تکمله المنهاج مبانی( ».کند عزیر میببیند او را ت

 امـام و والـی   ي آید که نوع و مقدار تعزیر بـر عهـده     دست می  هبا نگاه در روایات هم ب     

  .)472-18/584/الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه وسائل. (است

 »التعزیر بمـا یـراه االمـام   « کلی تحت عنوان  ي  با توضیحاتی که گفته شد یک قاعده      

  . حاکم مسلمین استي آید و تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده ست مید هب

التعزیـر   «ي  اسـاس قاعـده    شویی بـر   با ذکر این مقدمات، قلمرو مجازات تعزیري پول       

این قاعده در زبان فقها شهرت داشته و بسیاري از فقهـاي شـیعه     . باشد  می» لکل عمل محرم  

 هر چند مشهور در بین فقها است؛ ولی نص      این قاعده  .اند  این قاعده را مورد پذیرش قرار داده      

 ولی در هر حال این قاعـده مـورد   .)137-139/التعزیر. (و دلیل روشن روایی بر آن وجود ندارد  

شود هرکس کار حرامی انجام دهد   بر اساس این قاعده فهمیده می      .باشد  پذیرش اکثر فقها می   

  .ر نظر گرفته شودو یا واجبی را ترك کند براي آن تعزیر باید د

توان بر اساس چیدن صـغري و کبـري، تعزیـري بـودن            با توضیحاتی که ذکر شد می     

  . را بر اساس آیات و روایات به اثبات رساندشویی پولجرم 
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  .)صغري.(اساس آیات و روایات، حرام است  برشویی پول -

  .)کبري() التعزیر لکل عمل محرم( .شود  کسی که عمل حرام انجام دهد، تعزیر می-

التعزیرُ  (ي اساس قاعده  یک جرم تعزیري است و در این صورت برشویی پول: نتیجه

  . حاکم مسلمین استي تعیین نوع و میزان آن بر عهده» بما یراه االمام

  

   و خمس مال حالل مخلوط به حرامشویی پول میان ي رابطه

 Money" خارجیي یکی از معانی واژه  گفته شد،طور که قبالً نهما

Laundering"رسد که میان تطهیر پول و  نظر می جا به باشد، در این  تطهیر پول می

خمس مال حالل مخلوط به حرام شباهت وجود دارد و شاید بتوان گفت اموال ناشی از جرائم 

 با خمس مال شویی پولاي میان  بنابراین شبهه .دکر خمس تطهیر ي وسیله توان به را می

ابتدا . پردازیم جا به بررسی اجمالی این شبهه می در این. شود اصل میحالل مخلوط به حرام ح

  .دهیم پردازیم و در پایان به شبهه پاسخ می به بررسی جداگانه هر یک می

تطهیر پول، عملیاتی است که بر روي درآمد حاصل از جرایم مقدم، به منظور مخفی 

بنابراین در تطهیر .  پیدا کنندگیرد، تا صورت و ظاهري قانونی و سرپوش گذاشتن صورت می

و با علم و  .پول شخص مجرم، علم و آگاهی به حرمت و غیرقانونی بودن اصل درآمد دارد

  .کند آگاهی و به قصد فرار از مجازات و رسیدن به اهداف خود، اقدام به تطهیر اموال می

شود که شخص  خمس مال حالل مخلوط به حرام، در مواردي بر شخص واجب می

 شخص، صاحب آن و .ف از مقدار مال حرامی که به مال حالل مخلوط شده، اطالع نداردمکل

شناسد؛ چراکه اگر مالک مشخص باشد باید مال را به مالک بدهد و حق  مال حرام را نمی

. و همچنین مال حرام از مال حالل قابل تشخیص و جدایی نباشد .تصرف در آن را ندارد

یی از آن مال حرام، با دادن خمس، موجب تطهیر کردن مال بنابراین شخص مکلف براي رها

چون صاحب مال و مقدار مال حرام مشخص نیست، در این  به تعبیر دیگر، شود؛ خود می

: ك.تر ر  بیشي براي مطالعه( .شود صورت شخص با خمس مال، اموالش تطهیر می

 ؛329-1/330/الصالحین منهاج ؛1/76/مکاسبمنیه الطالب فی الشرح ؛ 1/363/تحریرالوسیله

  .)2/307/منهاج الفقاهه
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  رفع شبهه 

با توضیحاتی که در مورد تطهیر پول و خمس مال حالل مخلوط به حرام گفته شد، 

آید که به هیچ وجه شباهتی بین این دو مقوله نیست؛ زیراکه در تطهیر پول،  دست می هب

ي  باشد و همچنین دارنده صل میبحث از ارتکاب جرایم مقدم درآمد حاصل از آن جرایم حا

درآمد علم و آگاهی به حرام و نامشروع بودن این اموال دارد و به منظور فرار از مجازات و 

که در بحث خمس، بحث از جرایم  حال آن .دکن مدهاي قانونی آن اقدام به تطهیر میآ پی

و شخص  .بلکه در آن مقدار و صاحب مال مشخص نیست؛ مقدم درآمد حاصل از آن نیست

اي که در  نتیجه .باشد  تطهیر واقعی اموال خود میبا پرداخت خمس به دنبال پاك کردن و

 و خمس مال حالل شویی پولکه، با توجه به عدم ارتباط بین  آید این دست می هاین مبحث ب

قابل تطهیر و پاك   خمس دادني وسیله مخلوط به حرام، اموال و درآمد ناشی از جرایم به

  .تشدن نیس

  

  شویی با بعضی قواعد فقهی  تعارض جرم پول

طـور   شویی تعـارض دارد؛ بـه   در پایان به بعضی از قواعد فقهی که به نظر با جرم پول            

  .پردازیم اجمال می

 یـد   ي  شویی بـه نظـر تعـارض دارد، قاعـده          انگاري پول   قواعدي که با جرم    ي  از جمله 

ر تـصرف خـود دارد، مالـک آن شـناخته            ید، کسی که مالی را د      ي  اساس مفاد قاعده   بر .است

ونه نقـل   گتواند هر   بر این اساس شخص می     .باشد  شود و تصرف، اماره مالکیت شخص می        می

اسـاس ایـن قاعـده       زیرا بر  و انتقال، معامله، خرید و فروش و عملیات دیگر بر آن انجام دهد؛            

شـی از جـرایم مقـدم      شویی که نقل و انتقـاالت و مبـادالت نا          در پول  .باشد  مالک آن مال می   

گیـرد و   باشد و عملیات مشکوك مورد تفحـص و بررسـی قـرار مـی     ، به عنوان جرم می  )اولیه(

در ایـن  . باشـد  شـویی مـی     جـرم پـول    يها از اجـزا     قل و انتقاالت دارایی   مبادالت، تملکات و ن   

انگـاري ایـن پدیـده مـورد       ید در تعارض است و جـرم  ي  شود که با قاعده     صورت مالحظه می  

 ید شخص که به عنوان متصرف و مالـک مـال    ي  اساس قاعده  چراکه بر  شود؛ ش واقع می  چال

  .است، حق هرگونه تصرف و انتفاع اعم از نقل و انتقال، تملک و غیره را دارد

اساس مفـاد قاعـده صـحت،     بر . صحت استي  متعارض، قاعده ي  و اما دومین قاعده   

هاي مالی اشـخاص حمـل بـر صـحت و      عالیت معامالت، مبادالت، نقل و انتقاالت و ف       ي  کلیه

بنابراین در هنگام شک و تردید در این مبادالت و نقـل و انتقـاالت،       . شود  ها می  مشروعیت آن 
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هـا محکـوم بـه صـحت      ي معامالت آن باشند و کلیه   صحت برخوردار می   ي  اشخاص از قاعده  

نتقـاالت ناشـی از   کـه برخـی از ایـن مبـادالت و نقـل و ا         توان بـه احتمـال ایـن          و نمی . است

بـه نظـر بـین ایـن قاعـده و         . باشد، اصـل صـحت را کنـار گذاشـت             هاي مجرمان می    فعالیت

رود؛ چراکـه در   ال مـی ؤشـویی زیـر سـ    انگـاري پـول   شویی هم تعارض وجود دارد و جـرم     پول

هاي مجرمانه به عنـوان جـرم         شویی نقل و انتقاالت، معامالت و مبادالت ناشی از فعالیت          پول

 شده و موارد مشکوك عملیـات نقـل و انتقـال، معـامالت وجـوه مـورد تفحـص واقـع           داد قلم

 صحت در موقع شک به فساد و عدم فساد معـامالت و   ي  اساس قاعده  که بر  حال آن . شود  می

  . نقل انتقاالت، اصل صحت مقدم است و تمام فعل و انفعاالت مردم مشروع است

اساس این قاعده افـراد بـر امـوال خـود           بر.  تسلیط است  ي   سوم، قاعده  ي  و اما قاعده  

موجـب ایـن، مالـک     بنـابراین بـه  . سلطه دارند و حق هرگونه تصرف مجاز و قـانونی را دارنـد           

تواند هر نوع نقل و انتقال نسبت به وجوه خود داشته باشد؛ به حساب کـسی در داخـل یـا                     می

بنـابراین از حمایـت ایـن    . فروشی  انجام دهـد  و خارج این وجوه را ارسال کند و هر نوع خرید 

 نقل و انتقاالت و تملکـات و مبـادالت     شویی  پولکه در جرم     حال آن . باشد  قاعده برخوردار می  

  . داد شده است  قلمشویی پول جرم يعنوان اجزا به

آیـد کـه ایـن تعارضـات تـوان مقابلـه بـا              نظـر مـی    با توجه به تعارضات گفته شده به      

  .  این تعارضات قابل رد و جواب هستندو. شویی را ندارند انگاري پول جرم

اگرچه این قواعد فقهی، جزء امارات هستند؛ ولی حجیت امارات تا وقتی است که               اوالً

ي قـوي بـرخالف آن وجـود      توان گفت وقتی امـاره      بنابراین می . ظن نوعی برخالف آن نباشد    

  .شوند داشته باشد، این قواعد کنار گذاشته می

 ال ي قاعـده «اسـاس  توان بر شویی، می ض مخرب و زیان بار پول     با توجه به عوار   ثانیاً  

  .پوشی کرد  از قواعد گفته شده چشم،»حفظ نظام و مصالح عمومی«و » ضرر

  

 گیري نتیجه

  :آید دست می شرح ذیل به چه نگاشته شد نتایجی به با توجه به آن

ن در فقه توا  جرمی جدیدي است و نمیشویی پولکه جرم  با توجه به این اوالً -1

تعریفی براي آن پیدا کرد؛ اما در هر صورت مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال به 

 ي و قواعد فقهی چون قاعده) ع(باطل، اکل سحت و روایاتی از جمله کالم حضرت علی

مجازات آن هم بر اساس . کند می انگاري این پدیده داللت الضرر و حفظ نظام، بر جرم
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 قواعد فقهی همچون ید، صحت و ثانیاً .باشد ، تعزیر می»کل عمل محرمالتعزیر ل «ي قاعده

روند و  می شمار شویی دارد چراکه این قواعد جزء امارات به تسلیط تعارض ظاهري با جرم پول

عوارض با توجه به  شود و عالوه بر آن تر محکوم می  قويي امارات هم با دلیل یا اماره

حفظ نظام و مصالح  ي قاعده«و »  الضرري قاعده«اساس توان بر شویی، می  پولبار زیان

 مشکوك به تحقیق و بررسی پوشی کرد و در موارد ، از قواعد گفته شده چشم»عمومی

  .موضوع پرداخت

هیچ وجه شباهتی » خمس مال حالل مخلوط به حرام«و » تطهیر پول« میان -2

رآمد حاصل از آن جرائم  و دأم منشینیست؛ چراکه در تطهیر پول، بحث از ارتکاب جرا

ي درآمد علم و آگاهی به حرام و نامشروع بودن این اموال دارد و  باشد و همچنین دارنده می

که در بحث  حال آن .دکن مدهاي قانونی آن اقدام به تطهیر میآ منظور فرار از مجازات و پی به

خت خمس به بلکه شخص با پردا  و درآمد حاصل از آن نیست؛أخمس، بحث از جرائم منش

  .باشد دنبال پاك و تطهیر کردن واقعی اموال خود می

  

   منابع

 .اهللا مکارم شیرازي ، وحی الهی، ترجمه آیتقرآن کریمـ 1

احیـاء الکتـب     دار،]جـا   بـی [محمد ابوالفضل ابـراهیم،   : التحقیق ،1ج ،البالغه  شرح نهج ،   ابن ابی الحدید   -2

  .تا العربیه، بی

 دار احیاء التراث العربـی، نـشر   ،]جا بی[الطبعه االولی،  ،11و4، ج العرب لسان، ـ ابن منظور، محمدبن مکرم    3

  . ق1405ادب حوزه، 

 .1386میزان، تابستان ، ، چاپ اول، تهرانجرائم سازمان یافته فراملی اسعدي،سید حسن، -4

قـه   کاوشـی نـو در ف  ،)ره(اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انـصاري        اسماعیلی، اسماعیل،  -5

  .1373 اول، سال اول، پاییز ي ، شماره)مجله فقه(اسالمی

  . ق1419مجمع الفکر االسالمی، ،، الطبعه االولی، قم1ج،)الرسائل(فرائد االصول ،  انصاري، مرتضی -6

  .ق1420موسسه الباقري،:  ، الطبعه االولی، قم5،ج کتاب المکاسب ـــــــــــــــــــــ، -7

 ،المللـی   و راهبردهاي کنترلی با رویکرد به اسـناد بـین   شویی  پولهاي  پیامد  باقرزاده، احـد،   -8

 .1382 چاپ اول، نشر وفاق، تهران، ،شویی پولالمللی مبارزه با  ها و مقاالت همایش بین مجموعه سخنرانی

 محمدحـسین الـدرایتی، الطبعـه     -مهدي المهریزي: ، تحقیق2و1، ج القواعد الفقهیه،  بجنوردي، حسن-9

  .ق1419 نشر الهادي، ، قماالولی،

 علی حـسین نجفـی   ي ، ترجمهیافته در حقوق کیفري فرانسه بزهکاري سازمان بوریکان، ژاك،   -10

  .1376، زمستان 21ـ 22هاي   ، شمارهمجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتیابرند آبادي، 



  89 ـ زمستان 3   ـ شماره2ــ مطالعات فقه و حقوق اسالمی ـ سال ــــــــــــــــ ــــــ90
  

موسـسه المعـارف   ، الولـی، قـم   ، الطبعـه ا   2ج ،مسالک االفهـام  ،  )شهید ثانی (الدین  ، زین جبعی عاملی  -11

  .ق1413االسالمیه، 

  .1382، سال دهم، بهار 37 ي ، شمارهمجلس و پژوهش،  و موسسات مالیشویی پول  جزایري، مینا،-12

  . ق1415 دارالکتاب العلمیه، ،، بیروت1، ج احکام القرآن، ـ جصاص، احمد بن علی رازي13

چاپخانـه حیـدري، خـرداد    ، ، چاپ اول، تهـران 3ج ،غهالبال ترجمه و تفسیر نهج   جعفري، محمدتقی،    -14

1358. 

 دار ،، بیـروت 18و 7، ج وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الـشریعه ،  حرعاملی، محمد بن حسن -15

  .تا احیاء التراث العربی، بی

  . ق1418المطبعه یاران، ،]جا بی[، الطبعه الرابعه،2، جمنهاج الفقاهه حسینی روحانی، سید محمد صادق، -16

مکتبـه آیـت اهللا العظمـی النجفـی     ، ]جـا  بـی [، 1، جمستمسک العروه الـوثقی ،  حکیم، سید محـسن   -17

 . ق1404المرعشی، 

  .1383، سال اول، تابستان  فقه و حقوق، شویی پولجرم انگاري   حیدري، علیمراد،-18

  .تا اث، بیموسسه آل البیت الحیاء التر، ]جا بی [، کفایه االصول، ـ خراسانی، محمدکاظم19

 .تا  اسماعیلیان، بی–دار الکتاب العلمیه ، ، قم1 جتحریر الوسیله،، اهللا روح)امام( خمینی، -20

  . ق1410 انتشارات دارالفکر، ،، قم3 ج تهذیب االصول،،   ـــــــــــــــــ-21

  .  ق1410موسسه اسماعیلیان، ، ، قم2، ج کتاب البیعـــــــــــ ، ـــــ ـ-22

موسسه النـشر  ،  ، الطبعه االولی، قم   1ج ،منیه الطالب فی شرح المکاسب     ،اري نجفی، موسی  خوانس -23

  . ق1418االسالمی، 

  . ق1407 دارالهادي، ،، قم1، ج مبانی تکمله المنهاج، ـ خویی، سید ابوالقاسم24

  .1371 وجدانی،،]جا بی[الطبعه الثالثه،  ،2، ج مصباح الفقاههــــــــــــــ، ــ ـ25

اهللا   آیـه -مدینـه العلـم  ، ]جـا  بـی  [، الطبعه الثامنه و العـشرون،   1ج ،منهاج الصالحین ـــــــــــــــ،  ـ  -26

  .ق1410العظمی السید الخویی، 

اهللا  پـور، فـضل    کارشناسی آقایان دکتـر فرهـاد رهبـر، غالمرضـا زال         گزارش(هاي اقتصادي      دفتر بررسی  -27

، 37 ي ، سال دهـم، شـماره  مجلس و پژوهش ،شویی پولدهاي تعاریف، مفاهیم، آثار و پیام  ،  )میرزاوند

  .1382بهار 

  .1382صدرا، ، ، چاپ اول، تهرانجنایت سازمان یافته فراملی سلیمی، صادق، -28

سید : ، التحقیق1، جکنز العرفان فی فقه القرآن، )فاضل مقداد(الدین مقداد بن عبداهللا    ، جمال  سیوري -29

 موسـسه النـشر   -المجمع العالمی للتقریـب بـین المـذاهب االسـالمیه     ، ]جا  بی [محمد القاضی، الطبعه االولی،   

  .ق1422االسالمی،

سیاست کیفري ایران در قبال تطهیر پول با رویکرد به اسـناد    شمس ناتري، محمد ابراهیم،    -30

ر وفـاق،  ، چـاپ اول، نـش  شـویی   پولالمللی مبارزه با      ها و مقاالت همایش بین       مجموعه سخنرانی  ،المللی  بین

 .1382تهران، 



  91 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شویی پولبررسی مبانی فقهی جرم 
 

 
 

  .ق1404مؤسسه النشر االسالمی، ،  قم ،)انواعه و ملحقاته(التعزیر  اهللا،  صافی، لطف-31

 کاربردي قضات -، اولین کارگاه سراسري علمی زیان هاي ناشی از تطهیر پول صحرائیان، مهدي،  -32

 .1381آبی، سال با مواد مخدر، نشر هاي انقالب اسالمی کشور در امر مبارزه با دادگاه

 .تا موسسه النشر االسالمی، بی، ، قم2،جالمیزان فی تفسیر القرآن  طباطبایی، محمدحسین،-33

 موسـسه  ،، الطبعه االولی، بیروت3و2و1، جالبیان فی تفسیر القرآن مجمع، بن حسن  طبرسی، فضل  -34

 . ق1415االعلمی للمطبوعات، 

 دارالفکـر،  ،بیـروت  ،5و2، جیان عن تأویـل اي القـرآن      جامع الب ،  ـ طبري، ابی جعفر محمد بن جریر      35

 . ق1415

، قـم  محمـد کـاظم الطریحـی،   : ، التحقیـق  12و3و1، ج البحـرین  مجمع،  ـ طریحی، فخرالدین بن محمد    36

  .تا انتشارات الزاهدي، بی

مکتبـه االعـالم   ، ]جـا  بـی [، الطبعـه االولـی،   2، جالتبیان فی تفسیر القرآن، ـ طوسی، محمد بن حسن  37

  .تا سالمی، بیاال

 مکتبـه  ،محمد تقی الکشفی، طهـران : ، التحقیق 3، ج المبسوط فی فقه االمامیه   ــــــــــــــــــ ،     ـ  38

  . ق1387المرتضویه، 

الـشیخ حـسین االعلمـی، الطبعـه الثانیـه،      : ، التحقیـق 1ج ، تفسیرالصافی،ـ فیض کاشانی، مولی محسن 39

  . ق1416 مکتبه الصدور، ،تهران

آصـف بـن   : ،  التحقیق2ج ،دعائم االسالم ، عمان مغربی، نعمان بن محمد بن احمد بن حیون     قاضی ن  -40

  . ق1383دارالمعارف، ، ]جا بی[علی اصغر فیضی، 

 التـراث العربـی،     دار احیـاء ،، بیـروت 6، جالجامع الحکام القـرآن ، ـ قرطبی، محمد بن احمد االنصاري     41

  . ق1405موسسه التاریخ العربی، 

، ]جا بی[سید احمد الحسینی، الطبعه الثانیه، :  ، تحقیق2، جفقه القرآن، اوندي، سعید بن هبه اهللا    ـ قطب ر  42

  . ق1405اهللا العظمی النجفی المرعشی،  مکتبه آیت

دار الکتـاب  ، ]جـا  بـی  [علی اکبر غفاري، الطبعه الثالثـه،      : ، التحقیق 5، ج الکافی،  ـ کلینی، محمد بن یعقوب    43

  .1367االسالمیه، 

  .1383نشر میزان، ،  تهران،) جزایی-حقوقی(آیات االحکام گرجی، ابوالقاسم، -44

مرکـز نـشر علـوم اسـالمی،     ، ، تهـران 18 چ،)بخش مـدنی (قواعد فقه  محقق داماد، سید مصطفی،     -45

1383.  

هـا و مقـاالت     مجموعـه سـخنرانی  ،هاي مبـارزه بـا آن       و راه  شویی  پولپدیده    محمودي، وحید،  -46

  .1382 چاپ اول، نشر وفاق، تهران، ،شویی پولالمللی مبارزه با  همایش بین

  .1385 انتشارات سمت، بهار،، تهران6، چآیات األحکامچی، کاظم،  شانه  مدیر-47

موسسه النـشر االسـالمی   ، ، الطبعه الثالثه، قمالقواعد مئه قاعده فقهیه  مصطفوي، سید محمدکاظم،     -48

  . ق1417التابعه لجماعه المدرسین، 



  89 ـ زمستان 3   ـ شماره2ــ مطالعات فقه و حقوق اسالمی ـ سال ــــــــــــــــ ــــــ92
  

  .ق1410 جامعه المدرسین،،، قمالمقنعه ـ مفید، محمد بن مفید،49

  . ق1413مدرسه االمام امیرالمؤمنین، ،  قم،)کتاب البیع(انوارالفقاهه ـ مکارم شیرازي، ناصر، 50

، )ع(مدرسـه االمـام امیـر المـومنین      ،  ]جا  بی[، الطبعه الثالثه،    1، ج   القواعد الفقهیه ــ،  ـــــــــــــــ ـ -51

  . ق1411

  .1375 دار الکتب االسالمیه، پاییز،، چاپ اول، تهران1، جپیام امامهمکاران، مکارم شیرازي، ناصر و  -51

  .1354 الکتب االسالمیه، اردیبهشت دار، ، تهران3، جتفسیر نمونه ، ـــــــــــــ ــــــــ-52

 میـزان،   ،ول، تهـران  ، چاپ ا  )مجموعه مقاالت (الملل    حقوق جزاي بین   میرمحمد صادقی، حسین،     -53

  .1377پاییز 

الـشیخ  : ، التحقیـق 41و22و21،ج جواهر الکالم فی شـرح شـرایع االسـالم   ، ـ نجفی، محمدحسن 54

  .1367دارالکتاب االسالمیه، ، ]جا بی[عباس القوچانی، الطبعه التاسعه، 

 ایش،هـا و مقـاالت همـ    مجموعـه سـخنرانی  ،   و اثـرات اقتـصادي آن      شویی  پول ـ هادیان، ابراهیم،  55

  .1382، چاپ اول، نشر وفاق، سال شویی پولالمللی مبارزه با  بین

56-http//www.laundery Man.u- net. com- Billy steel. Money laundering. 
Page2 wism. Html 

  


	2- روايات
	حدیث اول: خطبهي حضرت علي (ع)
	حديث دوم
	«از امام سجاد (ع) سؤال شد: مردي، زميني يا خدمتکاري را از فردي با مالي که از راه، راهزني يا دزدي بهدست آورده است، ميخرد، آيا بر اين فرد حلال است که از ثمرهي اين زمين يا استمتاع از خدمتکاري که از پول و دارايي که از راهزني، کسب کرده است بهرهمند شود؟ امام (ع) اينگونه براي او نوشتند: هيچ خيري در چيزي که اصل و منشأ آن حرام باشد نيست و استعمال آن نيز حلال نميشود.» (الكافي /5/125).
	اگرچه اين حديث در مورد اموالي که منشأ آن راهزني و دزدي است، وارد شده است؛ اما قسمت آخر حديث که امام (ع) ميفرمايد: «لاخير في شئ اصله حرام ولا يحل استعماله» داراي اطلاق است و شامل هر مالي که منشأ نامشروع و غيرقانوني دارد، ميشود. بنابراين اگر اين اموال نامشروع استفاده يا تبديل يا تغيير داده شود موجب مشروعيت آن نميشود و هرگونه استعمال و استفاده از آن حرام مي باشد. در نتيجه دلالت اين حديث بر بطلان عمليات پولشويي (استفاده، تبديل و...) روشن و واضح است؛ و درآمدي که از اين طريق کسب ميشود، حرام و غيرمشروع ميباشد.
	حديث سوم
	3- قواعد فقهي
	منابع

