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 بررسى مبانی فقهى جرم پولشویى
 )15/09/1398، تاریخ تصویب 25/05/1398(تاریخ دریافت  

 1میرزایىدریا 

 دانشجوي ارشد حقوق جزا دانشگاه قم

 حاجی ده آبادي علیدکتر محمد 

 

 چکیده

به مجموع عملیات برروى اموال نامشروع مانندسرقت پول به زبان ساده  تطهیر پولشویى یا
اطالق میشود.تا عواید حاصل از این اعمال ظاهراً مشروع و قانونى …،قاچاق،کالهبردارى و

جرم داراى عوارض زیان غیرقانونى ونامشروع آن ازدید پنهان بماند؛این  قلمداد شوند ومنشأ
بین المللى ازجمله کنوانسیون وین  داخلى است به این سبب کنوانسیون هاي وبارفراملى 

وپالرمو به جرم انگارى وپیشگیرى ازآن پرداخته اند ودرحقوق داخلى نیز به موجب قانون 
به عنوان جرم شناخته شده است.نوشتارحاضر درپى جست 1386مبارزه با پولشویى مصوب سال

ستندات فقهى وجو وتبیین ریشه هاى فقهى جرم انگارى پولشویى است و به بحث درمورد م
 فقهى مى پردازد. برخى قواعد وتعارض ظاهرى جرم انگارى پولشویى با
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 پولشویى مفهوم و اتیکل: اول بخش

جرم پولشویى پدیده اى نوپیداست وازحقوق بین المللى وارد حقوق داخلى شده 
است؛بعضی اورده اند که اصطالح پولشویى ریشه در مالکیت مافیا درایاالت متحده امریکا 

)البته بایدتوجه داشته باشیم که زمانى 333الملل ،ص -دارد(میر محمد صادقى،حقوق جزاى بین
طلب وسودجوبدون توجه به معیارهاى اخالقى،شرعى وعرفى  طوالنى است که افراد فرصت

تحصیالتئ براى تطهیروپاك کردن منشأ غیرقانونى پولهاى کثیف درتمام حوزه هاى کسب 
درآمد ازجمله بورس اوراق بهادار ،بازارمعامالت طال ،سلف خرى ،ساختمان سازى وحمل 

یع درامدملى وپنهان ماندن جرم ونقل ایجاد کرده اند.که این اعمال موجب برهم خوردن توز
ازدیدوکشاندن دهک هاى کم درامدبه سمت فقرمطلق شده و بسیارى از مشکالت رادرجوامع 
داخلى وبین المللى بوجود آورده لذامسئله پولشویى درایران وجهان ازاهمیت خاصى 

لقى کرده برخورداربوده والزم است بررسى شود که آیا مى توان  ازمنظرفقه این اعمال راجرم ت
وبراى آن مجازات درنظر بگیریم؟ آیا قواعد فقهى متعارض باجرم انگارى این عمل وجود 
دارد؟ازاین رودر این نوشتار مبانى فقهى براى  تأیید جرم انگارى این اعمال بیان شدند 
ومجازات آن ازدیدگاه فقه بررسى مى شود وهمچنین به رفع تعارض ظاهرى برخى ازقواعد 

پولشویى پرداخته می شود. پولشویی یاتطهیر پول معادل فارسى کلمه انگلیسى جرم انگارى 
moneylaundering . حقوقدانان تعاریف مختلفى براى پولشویى بیان کردند ازجمله  است
 آن هاتعاریف ذیل است:

مخفى کردن منبع اصلى اموال اخفا یا کتمان کردن ماهیت واقعى منشأ عواید حاص پولشویى 
 غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده است (جزایرى یا مستقیم و ت که به طوراز جرم اس

پولشویى این  قانون مبارزه با 2 هحقوق داخلى درماد در )63ص ، موسسات مالى و یی،پولشو
 جرم این گونه تعریف شده است جرم پولشویى عبارت است از:

لیت هاى غیرقانونى باعلم به تحصیل ،تملک ،نگهدارى یا استفاده ازعواید حاصل ازفعاالف)
 این که به طورمستقیم یاغیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم به دست امده باشد.
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ب)تبدیل ،مبادله یاانتقال عواید  به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونى آن باعلم براین که به 
وى طورمستقیم یاغیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم بوده یاکمک به مرتکب به نحوى که 

 مشمول اثار وتبعات قانونى ارتکاب جرم نگردد.

ج)اختفا یاپنهان وکتمان کردن ماهیت واقعى منشأ ومنبع حمل ونقل وانتقال جابه جایى 
پولشویى  یامالکیت عوایدى که به طور مستقیم یاغیرمستقیم درنتیجه جرم تحصل شده باشند.

است به طورى که یافتن منبع اصلى  مخفى کردن اموال ناشى ازجرم وتبدیل ان هابه اموال پاك
)بدین معنا 332مال غیرممکن یابسیاردشوارگردد(میرمحمدصادقى.حقوق جزاى بین الملل .ص 

ك مرتکبین برخى ازجرایم نظیر قاچاق موادمخدر،اسلحه، قاچاق انسان ارتشأ ،اختالس،سرقت 
ماندن پول ها به پول هاى زیادى کسب مى کنندودارمدهاى زیادى نصیب شان میشود که باقى 

صورت اولیه ممکن است صاحبان این پول ها را در معرض اتهام ارتکاب جرم قرار داده وبا 
بررسى وتحقیق منبع غیر قانونى ودرآمد انها مخفى شده وموجب پیگیري وتعقیب و توقیف 

مصادره عواید مجرمانه شود به همین علت مرتکبین این جرایم براى سرپوش گذاشتن بر عمل  و
مجرمانه و مصون نگه داشتن این اموال از کشف و مصادره مبادرت به انجام اعمالى مى نمایند 

توان گفت پولشویى مى  .تا منشأ نامشروع این عواید به صورت مشروع و قانونى جلوه دهند
مجموعه عملیاتى است که موجب مى شود جلوه مشروع و قانونى به عواید حاصل از اعمال 

 انونى داده شود.نامشروع و غیر ق

 بند اول: انواع پولهاى غیرقانونى ونامشروع

الف)پولهاى کثیف :پولهاى کثیف یا آغشته به خون به درامدهایى گفته میشودکه ازقاچاق  
به دست مى آیدیعنى پولهایى که از اقدامات خیانتکارانه …موادمخدر،قاچاق انسان،و

رتبط است اطالق میشود (احمدى یاضدبشرئ حاصل میشود وبه زندگى وجان انسان هام
 )38نژاد،منفرد. پولشویى وسیستم مالى شامل اثاراقتصادى اجتماعى،ص

پولهاى خاکسترى:پول هاى خاکسترى به مجموع عواید حاصل از فروش کاال یاتولیدات ب)
کاال اطالق میشودکه ازنظارت دولت پنهان مى ماندوبراى فراراز مالیات یابه عبارت دیگرپول 

کسترى به درامدهایى گفته میشود که ازکانال هاى زیرزمینى پنهانى،به دورازچشم هاى خا

 پولشویى مفهوم و اتیکل: اول بخش

جرم پولشویى پدیده اى نوپیداست وازحقوق بین المللى وارد حقوق داخلى شده 
است؛بعضی اورده اند که اصطالح پولشویى ریشه در مالکیت مافیا درایاالت متحده امریکا 

)البته بایدتوجه داشته باشیم که زمانى 333الملل ،ص -دارد(میر محمد صادقى،حقوق جزاى بین
طلب وسودجوبدون توجه به معیارهاى اخالقى،شرعى وعرفى  طوالنى است که افراد فرصت

تحصیالتئ براى تطهیروپاك کردن منشأ غیرقانونى پولهاى کثیف درتمام حوزه هاى کسب 
درآمد ازجمله بورس اوراق بهادار ،بازارمعامالت طال ،سلف خرى ،ساختمان سازى وحمل 

یع درامدملى وپنهان ماندن جرم ونقل ایجاد کرده اند.که این اعمال موجب برهم خوردن توز
ازدیدوکشاندن دهک هاى کم درامدبه سمت فقرمطلق شده و بسیارى از مشکالت رادرجوامع 
داخلى وبین المللى بوجود آورده لذامسئله پولشویى درایران وجهان ازاهمیت خاصى 

لقى کرده برخورداربوده والزم است بررسى شود که آیا مى توان  ازمنظرفقه این اعمال راجرم ت
وبراى آن مجازات درنظر بگیریم؟ آیا قواعد فقهى متعارض باجرم انگارى این عمل وجود 
دارد؟ازاین رودر این نوشتار مبانى فقهى براى  تأیید جرم انگارى این اعمال بیان شدند 
ومجازات آن ازدیدگاه فقه بررسى مى شود وهمچنین به رفع تعارض ظاهرى برخى ازقواعد 

پولشویى پرداخته می شود. پولشویی یاتطهیر پول معادل فارسى کلمه انگلیسى جرم انگارى 
moneylaundering . حقوقدانان تعاریف مختلفى براى پولشویى بیان کردند ازجمله  است
 آن هاتعاریف ذیل است:

مخفى کردن منبع اصلى اموال اخفا یا کتمان کردن ماهیت واقعى منشأ عواید حاص پولشویى 
 غیرمستقیم درنتیجه جرم تحصیل شده است (جزایرى یا مستقیم و ت که به طوراز جرم اس

پولشویى این  قانون مبارزه با 2 هحقوق داخلى درماد در )63ص ، موسسات مالى و یی،پولشو
 جرم این گونه تعریف شده است جرم پولشویى عبارت است از:

لیت هاى غیرقانونى باعلم به تحصیل ،تملک ،نگهدارى یا استفاده ازعواید حاصل ازفعاالف)
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مأموران حکومتى به دست مى اید وزمینه پیدایش این پول هادرکشورهایى است که اقتصادانها 
 بیشتردولتى است ودولت سازمان دهنده منافع اقتصادى است .

الت پرسود که خارج از عرف طبیعى پ)پول هاى سیاه: به عوایدحاصل ازقاچاق کاال ومعام
 درجامعه صورت می گیرد اطالق مى شود.

 بند دوم: انواع پولشویى

)پولشویى بیرونى:پولهاى کثیف به دست آمده ازفعالیت هایى که درسایرکشورها انجام 1
 میشودودرخارج ان کشورتطهیرمى شود.

نى براى انها انجام شده )پولشویى درونى:پول هاى کثیفى که در یک کشورعملیات غیرقانو2
 ودرهمان کشورتطهیرمى شوند راشامل مى شود.

)پولشویى مهارشونده :شامل پولهاى کثیف که در یک کشورعملیات غیرقانونى کسب انها 3
 انجام شده است ودر کشور دیگرى تطهیرمیشوند .

ت امده )پولشویى وارد شونده:پول هاى کثیفى که ازعملیات غیرقانونى درسایرنقاط به دس4
 است ودرخاك یک کشورمورد نظر تطهیرمى شود.

 بند سوم: مراحل پولشویى

)مرحله 3)مرحله تبدیل یاالیه سازى2)مرحله ى استقرار1داراى سه مرحله است پولشویى 
ادغام درمرحله استقرار وجوه مالى که دراثرجرم حاصل شده اند واردسیستم مالى داخلى 

ى شوند تادر دسترس نباشند وازدیدپنهان بمانندوکشف میشوند یابه خارج ازکشور منتقل م
نشوند تادر فرصت هاى بعدى ان هارابه چک حواله جات وغیره تبدیل کنند(سلیمى،جنایت 

)درمرحله الیه سازى باانجام عملیاتى مانندمعامالت بانکى نقل 76سازمان یافته فراملى ،ص
  ند.وانتقاالت مالى هویت واقعى واصلی اموال پنهان مى شو

ادغام :دراین مرحله درامدوعواید غیرقانونى درسیستم مالى مشروع وقانونى ادغام شده مرحله 
 وظاهري قانونى ومشروع به خودمى گیرد.
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 بند چهارم: روشهاى پولشویى

شیوه هاى تطهیر پول بسیارگسترده اند چون نوع عمل غیرقانونى انجام شده نوع سیستم 
که دران جاعمل غیرقانونى صورت گرفته متفاوت اند  اقتصادى قوانین ومقررات کشورى

واگراین جرم صورت گرفته جنبه فراملى پیداکند بستگى به مقررات کشورى که پول دران 
جاتطهیرمى شود دارد.ازشیوه اى ان مى توان سرمایه گذارى این عواید دربانک وخرید چک 

سرمایه گذارى درموسسات وغیره ویاسرمایه گذارى درسهام وبازارهاى اوراق بهادار ،
تولیدى،سرمایه گذارى  دربازار طال وازمهم ترین انها انتقال پول به کشورهاى داراى مقررات 

 بانکی ازاد مانند کشور سوئدنام برد.

 بند پنجم: پیشینه تاریخى پولشویى 

 نظر رامى توان مطرح کرد:3ن زمینه درای

اى تاریخى دارد زیرا براى نخستین بارال  پولشویى ناشى ازفعالیت هاى مافیا بوده وریشه)1
کاپون رهبرافسانه اى مافیا وجوه سرقت شده ازبانک را در رختشوى خانه هاى خودمخفى 

 کرده واین گونه عملیات پولشویى راانجام مى داد.

پول کثیف شده از طزیق مجموعه اى ازنقل وانتقال متعددي شده وتمیزمئ شود این ) 2 
 ه است.اصطالح کاربرد یافت

واژه پولشویى براى اولین باربه وسیله ى محققان درجریان رسوایى واترکیت  )3
مورداستفاده قرارگرفت پس به صورت بین المللى مصونیت یافت .( شریفى 1970دردهه

لرستانى،پولشویى ازمنظر حقوق جزاى داخلى ومعاهدات بین المللى پایان نامه حقوق دانشگاه 
 بهشتى)

 ت فقهى پولشویىبخش دوم: مستندا

در این مبحث به بررسى مستندات فقهى جرم انگارى پولشویى از جمله آیات،روایات،قواعد 
 فقهى و سیره معصومین مى پردازیم.

مأموران حکومتى به دست مى اید وزمینه پیدایش این پول هادرکشورهایى است که اقتصادانها 
 بیشتردولتى است ودولت سازمان دهنده منافع اقتصادى است .

الت پرسود که خارج از عرف طبیعى پ)پول هاى سیاه: به عوایدحاصل ازقاچاق کاال ومعام
 درجامعه صورت می گیرد اطالق مى شود.

 بند دوم: انواع پولشویى

)پولشویى بیرونى:پولهاى کثیف به دست آمده ازفعالیت هایى که درسایرکشورها انجام 1
 میشودودرخارج ان کشورتطهیرمى شود.

نى براى انها انجام شده )پولشویى درونى:پول هاى کثیفى که در یک کشورعملیات غیرقانو2
 ودرهمان کشورتطهیرمى شوند راشامل مى شود.

)پولشویى مهارشونده :شامل پولهاى کثیف که در یک کشورعملیات غیرقانونى کسب انها 3
 انجام شده است ودر کشور دیگرى تطهیرمیشوند .

ت امده )پولشویى وارد شونده:پول هاى کثیفى که ازعملیات غیرقانونى درسایرنقاط به دس4
 است ودرخاك یک کشورمورد نظر تطهیرمى شود.

 بند سوم: مراحل پولشویى

)مرحله 3)مرحله تبدیل یاالیه سازى2)مرحله ى استقرار1داراى سه مرحله است پولشویى 
ادغام درمرحله استقرار وجوه مالى که دراثرجرم حاصل شده اند واردسیستم مالى داخلى 

ى شوند تادر دسترس نباشند وازدیدپنهان بمانندوکشف میشوند یابه خارج ازکشور منتقل م
نشوند تادر فرصت هاى بعدى ان هارابه چک حواله جات وغیره تبدیل کنند(سلیمى،جنایت 

)درمرحله الیه سازى باانجام عملیاتى مانندمعامالت بانکى نقل 76سازمان یافته فراملى ،ص
  ند.وانتقاالت مالى هویت واقعى واصلی اموال پنهان مى شو

ادغام :دراین مرحله درامدوعواید غیرقانونى درسیستم مالى مشروع وقانونى ادغام شده مرحله 
 وظاهري قانونى ومشروع به خودمى گیرد.
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 بند اول: آیات

در جست و جوى مبانى فقهى جرم انگارى پولشویى ابتدا به بررسى آیات متضمن حرمت 
 اکل سحت مى پردازیم.امل مال به باطل و سپس به بررسى آیات متضمن 

 اکل مال به باطل)1

 :(وال تأکلوا اموالکم بینکم با الباطل وتولّوا بها الى الحکام لتأکلوا)188الف)سوره بقره آیه

آیه:اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید تا بدان معنى 
 د مى دانید.سبب اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خو

یا ایها الّذین آمنوا ال تأکلوا اموالکم بینکم با الباطل،االّ ان تکون تجارة :(29ب)سوره نساء آیه
آیه:اى کسانى که ایمان معنى عن تراضى منکم وال تقتلوا انفسکم انّ اهللا کان بکم رحیما) 

بدان رضایت آورده اید اموال یکدیگر را به ناحق ضنخوریدمگر که تجارتى باشد که هردو 
 داده باشید و یکدیگر را مکشید که هرآینه خدا با شما مهربان است.

یا ایها الذین امنوا ان کثیرا من االجبار والرهبان لیأکلوا اموال الناس با :(34ج)سوره توبه آیه
الباطل و یصدون عن سبیل اهللا والذین یکفزون الذهب والفضۀ وال ینفقونها فی سبیل اهللا فبشر 

 اب علیم)هم بعذ

آیه:اي کسانى که ایمان آورده اید بسیارى از راهبان یهود و نصارى اموال مردم را به معنى 
ناحق میخورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر وسیم مى اندوزند و در راه 

 خدا انفاقش نمى کنند به عذابى دردآور بشارت ده.

موضوع در 2یات هرکدام داراى شأن نزول متفاوتند لکن گرچه این آالبته اشتراك آیات: 
 هرکدام مشترك است

 )اکل مال به باطل در تمام این آیات مورد نکوهش قرار گرفته است.2  )اطالق باطل1

 مفردات آیات
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)واژه اکل:اکل هم به معنى خوردن و هم به معنى مطلق تصرفات و تملیکاتى است که 1
اهللا طباطبایى مى فرمایند:اکل گرفتن یا مطلق تصرفات انسان به عمل مى آورد؛آیت 

همچنین برخى گویند مقصود از اکل تنها  )51است(طباطبایى،المیزان فى تفسیر القرآن،ص
تصرفات حقیقى نیست بلکه تصرفات اعتبارى را هم شامل مى شود(گرجى،آیات 

هم تصرفات  مقصود از اکل مطلق تصرفات است هم تصرفات حقیقى وپس ) 34االحکام،ص
حقوقى را شامل مى شود بنابراین مى توان گفت واژه اکل به معناى تصرفات و انتفاعات عرفى 

 )355است(مکارم شیرازى،تفسیر نمونه،ص

)واژه مال:در تعریف مال برخى گفته اند که معنا و مفهوم مال واضح و روشن است و 2
؛قسم اول:اعیان و جواهر،قسم همچنین محقق بجنوردى مال را به سه قسم تقسیم کرده است

دوم:عوارض یا منافع،قسم سوم:اموال اعتبارى نظیر اوراق بهادار و اسناد مالى،و همچنین ایشان 
تمام چیزهایى را که حوائج و نیازهاى زندگى به وسیله آن برطرف مى شود را به عنوان مال 

ى معناى مال این واژه با توجه به روشنپس  )30،ص2شمرده اند. (بجنوردى،قواعد الفقهیه ج
 مفهوم گسترده اى دارد و به نظر اکثرعین یا منافع راشامل مى شود.

)واژه باطل:باطل به معنى عرفى و هرآن چه را که حق نباشد شامل مى شود مرحوم طبرسى 3
بعداز آن که در معناى باطل رشوه،غصب وغیره را نقل مى کند چنین مى گوید که نظر ارجح 

) شیخ طوسى 134این وجوه است(طبرسى،مجمع البیان فى تفسیر القرآن،ص حمل آیه بر همه
سوره بقره اکل مال به باطل را این گونه تفسیر مى کند که آیه داراى 188در ذیل تفسیر آیه

معناست یکى تملک کردن اموال دیگران بر حسب ظلم و ستم مثل سرقت و دوم این که 2
آیند مثل ربا و غیره،همه ى آنها را جمله اکل مال به  اموالى که از راه غیر مشروع به دست مى

سوره 29شانه چى در تفسیر آیهاستاد ) 138باطل مى داند(طوسى،التبیان فى تفسیر القرآن،ص
نساء تمام تصرفات و تملکات نامشروع خواه غصب و سرقت یا غیره را جزو باطل مى 

وضوع: از معنا و مفهومى که در تطبیق آیه با م )168داند(مدیر شانه چى،آیات االحکام،ص
مفردات آیات گفته شد فهم مى شود که اوالً مفهوم اکل مطلق تصرفات است ثانیاً مفهوم مال 
اعم از پول و منافع است و ثالثاً مفهوم باطل باطل عرفى است و هر آنچه که حق نباشد را شامل 

 بند اول: آیات

در جست و جوى مبانى فقهى جرم انگارى پولشویى ابتدا به بررسى آیات متضمن حرمت 
 اکل سحت مى پردازیم.امل مال به باطل و سپس به بررسى آیات متضمن 

 اکل مال به باطل)1

 :(وال تأکلوا اموالکم بینکم با الباطل وتولّوا بها الى الحکام لتأکلوا)188الف)سوره بقره آیه

آیه:اموال یکدیگر را به ناشایست نخورید و آن را به رشوه به حاکمان ندهید تا بدان معنى 
 د مى دانید.سبب اموال گروه دیگر را به ناحق بخورید و شما خو

یا ایها الّذین آمنوا ال تأکلوا اموالکم بینکم با الباطل،االّ ان تکون تجارة :(29ب)سوره نساء آیه
آیه:اى کسانى که ایمان معنى عن تراضى منکم وال تقتلوا انفسکم انّ اهللا کان بکم رحیما) 

بدان رضایت آورده اید اموال یکدیگر را به ناحق ضنخوریدمگر که تجارتى باشد که هردو 
 داده باشید و یکدیگر را مکشید که هرآینه خدا با شما مهربان است.

یا ایها الذین امنوا ان کثیرا من االجبار والرهبان لیأکلوا اموال الناس با :(34ج)سوره توبه آیه
الباطل و یصدون عن سبیل اهللا والذین یکفزون الذهب والفضۀ وال ینفقونها فی سبیل اهللا فبشر 

 اب علیم)هم بعذ

آیه:اي کسانى که ایمان آورده اید بسیارى از راهبان یهود و نصارى اموال مردم را به معنى 
ناحق میخورند و دیگران را از راه خدا باز مى دارند و کسانى که زر وسیم مى اندوزند و در راه 

 خدا انفاقش نمى کنند به عذابى دردآور بشارت ده.

موضوع در 2یات هرکدام داراى شأن نزول متفاوتند لکن گرچه این آالبته اشتراك آیات: 
 هرکدام مشترك است

 )اکل مال به باطل در تمام این آیات مورد نکوهش قرار گرفته است.2  )اطالق باطل1

 مفردات آیات
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اطل است و نه تنها تحصیل در این صورت از نظر اسالم تحصیل اموال نامشروع بپس  مى شود،
اموال از راه ناصواب باطل است بلکه خرج کردن آن درهرراهى اعم از کسب و کار مشروع و 
نامشروع نیز باطل است و در جامعه اسالمى باید هم درامد هم راه کسب و هم راه خرج آن در 

هى شیخ (اسماعیلى،اکل مال به با باطل در بینش فق راه درست و مشروع و به حق باشد
نتیجه باطل معناى عمى دارد که به هرگونه تجاوز به اموال دیگران و در  )129انصارى،ص

تصرف ناروا در اموال خود  و هرآنچه غیر حق باشد شامل مى شود؛اما در تفسیر اکل مال به 
 .ب)باطل شرعى       باطل باید بدانیم که دو نوع باطل از نظر فقها وجود دارد الف)باطل عرفى

عرفى:به تمام چیزهایى که براثاث فهم و درك عرف باطل تلقى مى شدند گفته شده اطل ب
 اعم از این که در شرع به باطل بودن آنها تصریح شده باشد یا نه.

شرعى:به تمام چیزهایى که شرع آن را حرام وباطل اعالم کرده و تصریح به بطالن آنها باطل 
قرار دادن باطل شرعى و عرفى اختالف نظر است و  فقها در مالكبین داشته اطالق مى شود. 

در این زمینه گروهى از فقها همانند شیخ انصارى مالك را باطل عرفى مى دانند و گروه 
) البته باید به 20،ص5اندیکى نیز مالك را باطل شرعى مى دانند.(شیخ انصارى ،کتاب البیع ج

را به داورى عرف واگذار مى کنیم که این نکنه توجه شود که زمانى حق یا باطل بودن امرى 
در اون زمینه تصریحى به بطالن از طرف شرع نداشته باشیم و ابتدا مالك و معیار اولیه در 
هرموردى تصریحات شرع است و اگر بطالن امرى از ناحیه شرع مسلم باشد دیگر جاى بحثى 

ض باشد فهم شرع نیست و در جایى هم که بین فهم شرع و عرف در باطل بودن امرى تعار
مقدم است وهمچنین توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که نفش زمان و مکان را نمى 
توان نادیده گرفت و مصادیق باطل را تنها به آنچه انحصار کرد که فقها با توجه به مقتضیات 

ت زمان و مکان خود باطل شمرده اند و در هر صورت باید در باطل شمردن امرى به مقتضیا
زمان و مکان و فرهنگ جامعه خود بنگریم و فهم عرفى را در افکارمان بگنجانیم چرا که با 
دگرگونى شرایط و زمان و مکان شکل هاى دیگرى از باطل نیز رخ مى دهد.(اسماعیلى،اکل 

با توجه به مطالبى که در تفسیرآیه پس ) 136مال به باطل در بینش فقهى شیخ انصارى،ص
ود که باطل منحصر به کالم فقها و شرع نیست و با دگرگونى شرایط زمان گفته شد فهم مى ش
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و مکان باطل هاى دیگرى نیز رخ مى دهد که ما آن را مى توانیم به داورى عرف واگذار کنیم 
و پولشویى نیز یکى از آنهاست که جلوه مشروع و قانونى به اموال نامشروع مى دهد که از 

نگارى پولشویى در فقه و باطل است.(حیدرى،جرم ا لحاظ عقل و عرف چنین عملیاتى
  )145حقوق،ص

تطبیق موضوع مى توان گفت که اوالً پولشویى که منجر به تغییر ظاهر در موضوع: تطبیق 
عواید حاصل از کسب نامشروع است یکى از مصادیق اکل سحت است زیرا خرام خورى و 

ثانیاً با توجه به مترادف بودن سحت و کسبى نامشروع است و مشمول سحت قرار مى گیرد و 
 اکل مال به باطل عملیات پولشویى از مصادیق اکل سحت محسوب مى گیرد.

 روایات بند دوم: 

در بررسى مستندات فقهى جرم انگارى پولشویى اکنون به چند روایت براى توجیح موضوع 
 مى پردازیم.

نامشروعى که کسب کرده به حج رود و روایت حج: در روایتى آمده اگر فرد از پول الف)
لبیک بگوید ندا مى رسد ال لبیک و ال سعدیک و اگر از مال حالل باشد ندا مى رسد لبیک و 

 ،تحقیق على اکبر فخارى)5سعدیک(کلینى،الکافى ج

 بنابراین با حج نیز پول و عواید بدست آمده از راه نامشروع پاك نمى شود.تطبیق:

ایتى از ایشان سوال شد مردى زمینى یا خدمتکارى را از فردى یا ب)حدیث امام سجاد:در رو
مالى که از راه راهزنى و دزدى بدست آمده است مى خرد آیا بر این فرد حالل است که از 

حاللى در چیزى که اصل و منشأ آن ثمره این زمین بهره مند شود؟امام این گونه نوشتند هیچ 
 ل نمى شود (کلینى،الکافى،تحقیق على اکبر فخارى)حرام باشد نیست و استعمال آن نیز حال

این حزیث داراى اطالق است و شامل هر مالى که منشأ نامشروع و غیر قانونى داشته تطبیق:
باشد مى شود بنابراین اگر این اموال نامشروع تطهیر شوند موجب مشروعیت آن نمى شود 

ت پولشویى دارد و درامدى که از چون منشأ آن نامشروع است پس این حدیث داللت بر عملیا
 این طریق کسب مى شود را حرام و غیر مشروع مى داند.

اطل است و نه تنها تحصیل در این صورت از نظر اسالم تحصیل اموال نامشروع بپس  مى شود،
اموال از راه ناصواب باطل است بلکه خرج کردن آن درهرراهى اعم از کسب و کار مشروع و 
نامشروع نیز باطل است و در جامعه اسالمى باید هم درامد هم راه کسب و هم راه خرج آن در 

هى شیخ (اسماعیلى،اکل مال به با باطل در بینش فق راه درست و مشروع و به حق باشد
نتیجه باطل معناى عمى دارد که به هرگونه تجاوز به اموال دیگران و در  )129انصارى،ص

تصرف ناروا در اموال خود  و هرآنچه غیر حق باشد شامل مى شود؛اما در تفسیر اکل مال به 
 .ب)باطل شرعى       باطل باید بدانیم که دو نوع باطل از نظر فقها وجود دارد الف)باطل عرفى

عرفى:به تمام چیزهایى که براثاث فهم و درك عرف باطل تلقى مى شدند گفته شده اطل ب
 اعم از این که در شرع به باطل بودن آنها تصریح شده باشد یا نه.

شرعى:به تمام چیزهایى که شرع آن را حرام وباطل اعالم کرده و تصریح به بطالن آنها باطل 
قرار دادن باطل شرعى و عرفى اختالف نظر است و  فقها در مالكبین داشته اطالق مى شود. 

در این زمینه گروهى از فقها همانند شیخ انصارى مالك را باطل عرفى مى دانند و گروه 
) البته باید به 20،ص5اندیکى نیز مالك را باطل شرعى مى دانند.(شیخ انصارى ،کتاب البیع ج

را به داورى عرف واگذار مى کنیم که این نکنه توجه شود که زمانى حق یا باطل بودن امرى 
در اون زمینه تصریحى به بطالن از طرف شرع نداشته باشیم و ابتدا مالك و معیار اولیه در 
هرموردى تصریحات شرع است و اگر بطالن امرى از ناحیه شرع مسلم باشد دیگر جاى بحثى 

ض باشد فهم شرع نیست و در جایى هم که بین فهم شرع و عرف در باطل بودن امرى تعار
مقدم است وهمچنین توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که نفش زمان و مکان را نمى 
توان نادیده گرفت و مصادیق باطل را تنها به آنچه انحصار کرد که فقها با توجه به مقتضیات 

ت زمان و مکان خود باطل شمرده اند و در هر صورت باید در باطل شمردن امرى به مقتضیا
زمان و مکان و فرهنگ جامعه خود بنگریم و فهم عرفى را در افکارمان بگنجانیم چرا که با 
دگرگونى شرایط و زمان و مکان شکل هاى دیگرى از باطل نیز رخ مى دهد.(اسماعیلى،اکل 

با توجه به مطالبى که در تفسیرآیه پس ) 136مال به باطل در بینش فقهى شیخ انصارى،ص
ود که باطل منحصر به کالم فقها و شرع نیست و با دگرگونى شرایط زمان گفته شد فهم مى ش
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و اگر داشته داوود حرام رشد و نمو ندارد ى ج)حدیث ابى الحسن:ابى الحسن مى فرماید ا
باشد برکت ندارد و آن چه از آن هزینه مى شود اجر و مزدى ندارد و آن چه مانده آتش اورا 

 لینى،الکافى،تحقیق على اکبر فخارى) افزون مى کند.(ک

پس پولى که حرام بدست بیاد و در چرخه اقتصاد بیفتد حالل و مشروع نیست و بعداز تطبیق:
مرگ مکتسب عذاب اورا بیشتر مى کند این روایت نیز بر حرام شمردن عواید حاضل از جرم و 

 دادن ظاهر مشروع به آن یا به عبارتى به پولشویى داللت دارد.

 معصومینسیره ند سوم: ب

نهج البالغه مى فرمایند:(واهللا لو وحدته قدتزوج به 15امام على (ع)در بخش اول خطبهحدیث 
 النساء و ملک به االماء لرددته)

سوگند به خدا اگر آن امالك غارت شده بیت المال را پیدا کنم به مسلمانان بر مى معنى:
این د و کنیز ها با آن ها خریدارى شده باشند. گردانم اگر چه مهریه ى زنان قرار گرفته باش

کالم حضرت در زمانى که بیعت مردم با آن حضرت در مدینه صورت گرفته بود و از تمام 
کسانى که عصر عثمان اموال بیت المال را غصب یا توسط خلیفه بخشیده بودند هشدار داد و به 

شوند و در صورت بر نگرداندن با زور  آن ها اعالم کرد  که باید تمام این اموال باز گردانده
تعریفى که گفته شد فهم مى شود با ) 526آنها را خواهد گرفت.(مکارم شیرازى،پیام امام،ص

که امام على(ع)تمام کسب ها و مال هاى نامشروع را که حتى اگر صداق زنان قرار گرفته باشد 
ه و از بیت المال مى داند و و ظاهرى مشروع به خود گرفته باشد را باطل و حرام اعالم کرد

سوگند به بازستانى آنها دارد پس به روشنى از سخن امام مى توان به رابطه آن با جرم انگارى 
 این مهم پى برد.

 بند چهارم: قواعد فقهى

از بیان آیات و روایات و سیره ى معصومین اکنون نوبت به آن وسیده که براى توجیه بعد 
قاعده 3عد فقهى مرتبط با آن بپردازیم.در این بخش به بررسى جرم انگارى این مهم به قوا

 مرتبط مى پردازیم.

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
13

98
یز 

 پای
م-

ده
یاز

ره 
شما

م- 
سو

ره 
دو

 - 
 یار

ون
 قان

قی
قو

 ح
ی-

علم
مه 

لنا
فص

19

 

 قاعده الضررالف)

قاعده الضرر:یکى از قواعد مهم و ضرورى در فقه قاعده الضرر است که مدرکات تعریف 
این قاعده آیات،روایات و عقل است و در تعریف این قاعده مى توان گفت که ضرر و زیان 

ع شده است و افراد از ضرر زدن به یکدیگر نهى شده اند.امام خمینى این نهى را در اسالم من
حکومت اسالمى با هر امر و لذا  )535نهى حکومتى مى داند(سبحانى،تهدیب االصول،ص

با توجه به ضرر هایى که جرم پولشویى براى بنابراین ضررى که جامعه را تهدید مى کند. 
لت است که این عمل را جرم انگارى کرده و با سیاست هاى جامعه اسالمى دارد پس وظیفه دو

 متناسب از ایجاد این جرم پیشگیرى و در صورت وقوع با آن مقابله مى کند.

 ب)قاعده ضمان ید متعاقبه

قاعده ضمان ید متعاقبه:در تعریف این قاعده مى توان گفت که در صورتى که مال تعریف 
انتقال پیدا کند تمام ایادى در برابر مالک مسئولند و مثال نامشروع و غیرقانونى به چند دست 

اگر کسى اتومبیلى را سرقت کند سپس آن را به دیگرى بفروشد یا بدهد سپس او نیز همین 
کار را انجام دهد و به ترتیب به همین گونه ادامه پیدا کند تمامى آنها مسئولند و نقل و انتقاالت 

 ى معامالت باطلند.باعث تملک آنها نمى شود و تمام

توان گفت که نقل و انتقاالت و مبادالت و عواید حاصل از جرم در مى تطبیق با موضوع: 
جرم پولشویى مشمول قاعده ضمان ید متعاقبه شده و باطل و غیر مشروع مى باشند پس تمام 

 فعالیت پولشویان باطل و مشمول این اصل قرار مى گیرد.

 ماعىج)قاعده حفظ نظام و مصالح اجت

قاعده حفظ نظام و مصالح اجتماعى:در تعریف قاعده ابتدا به بیان این قاعده از منظر تعریف 
امام خمینى(رح)مى پردازیم. که میفرمایند:بعضى ازفقهاحفظ نظام ومصالح مسلمین رافلسفه 

) باید بگوییم که حفظ نظام مورد 461،ص2تشکیل حکومت مى دانند(خمینى،کتاب البیع جلد
ه مردم وثابت ومسلم است و هرچیزى که مخالف  نظام و مصالح عمومى باشدبا آن تایید هم

تطبیق این قاعده باموضوع مى توان گفت که پولشویى مخالف در مقابله وبرخورد مى کند. 

و اگر داشته داوود حرام رشد و نمو ندارد ى ج)حدیث ابى الحسن:ابى الحسن مى فرماید ا
باشد برکت ندارد و آن چه از آن هزینه مى شود اجر و مزدى ندارد و آن چه مانده آتش اورا 

 لینى،الکافى،تحقیق على اکبر فخارى) افزون مى کند.(ک

پس پولى که حرام بدست بیاد و در چرخه اقتصاد بیفتد حالل و مشروع نیست و بعداز تطبیق:
مرگ مکتسب عذاب اورا بیشتر مى کند این روایت نیز بر حرام شمردن عواید حاضل از جرم و 

 دادن ظاهر مشروع به آن یا به عبارتى به پولشویى داللت دارد.

 معصومینسیره ند سوم: ب

نهج البالغه مى فرمایند:(واهللا لو وحدته قدتزوج به 15امام على (ع)در بخش اول خطبهحدیث 
 النساء و ملک به االماء لرددته)

سوگند به خدا اگر آن امالك غارت شده بیت المال را پیدا کنم به مسلمانان بر مى معنى:
این د و کنیز ها با آن ها خریدارى شده باشند. گردانم اگر چه مهریه ى زنان قرار گرفته باش

کالم حضرت در زمانى که بیعت مردم با آن حضرت در مدینه صورت گرفته بود و از تمام 
کسانى که عصر عثمان اموال بیت المال را غصب یا توسط خلیفه بخشیده بودند هشدار داد و به 

شوند و در صورت بر نگرداندن با زور  آن ها اعالم کرد  که باید تمام این اموال باز گردانده
تعریفى که گفته شد فهم مى شود با ) 526آنها را خواهد گرفت.(مکارم شیرازى،پیام امام،ص

که امام على(ع)تمام کسب ها و مال هاى نامشروع را که حتى اگر صداق زنان قرار گرفته باشد 
ه و از بیت المال مى داند و و ظاهرى مشروع به خود گرفته باشد را باطل و حرام اعالم کرد

سوگند به بازستانى آنها دارد پس به روشنى از سخن امام مى توان به رابطه آن با جرم انگارى 
 این مهم پى برد.

 بند چهارم: قواعد فقهى

از بیان آیات و روایات و سیره ى معصومین اکنون نوبت به آن وسیده که براى توجیه بعد 
قاعده 3عد فقهى مرتبط با آن بپردازیم.در این بخش به بررسى جرم انگارى این مهم به قوا

 مرتبط مى پردازیم.
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بامصلحت جامعه است زیرا اوال که پولهاى وعواید ازطریق نامشروع وجرم به دست آمده 
ره به چرخه جرم وضرروزیان جامعه بازمیگردند.وهمچنین این وهمچنین این پولها وعواید دوبا

جرم باعث اختالل در نظام مالى وتضعیف بخش خصوصى مى شود پس حرام است وجامعه 
اسالمى به خاطرضررى که بدان وارد شده بایدباان مقابله کند وان را جرم انگارى کرده ودر 

 ان هابپردازد.صورت رخدادبه تعقیب متخلفان ومجرمین وبرخورد با 

 مجازات پولشویى درفقهقلمرو بخش سوم: 

آیات وروایات وسیره ى معصومین همچنین قواعد فقهى مشخص شد که پولشویى  براساس 
حرام است واز آن جا که طبق شرع براى آن مجازات تعیین نشده و به مفهوم اخص جزو جرایم 

جرم تعزیرى است البته در مورد  حدى نیست پس بنا بر قاعده(التعزیر لکل عمل المحرم)این
مفهوم تعزیر و حد نظرات متعددى وجود دارد که بیان آن از حدود این نوشتار به دور است و 

ثانى مى شهید ما تنها در این بخش به تعریف شهید ثانى در مورد تعزیر بسنده مى کنیم. 
شرع تعیین نشده  فرمایند:تعزیر آن مجازات و نکوهشى است که میزان و کیفیت آن از طرف

 )423،ص2است(شهید ثانى،مالک االفهام ج

 مجازات پولشویى حکم بند اول: 

پس با روشن شدن جرم پولشویى براساس آیات و روایات و برخى قواعد فقه دو مقدمه را 
)کسى که 2)پولشویى براساس آیات و روایات و قواعد حرام است 1مى توان به اثبات رساند 

د و براى آن عمل از منظر شرع نوع،میزان و کیفیت مجازات تعیین نشده عمل حرامى انجام ده
باشد براساس نظر امام تعزیر مى شود یا به عبارتى نوع و میزان و کیفیت مجازاتش توسط امام 
تعیین مى شود براساس قاعده(التعزیر بما یره الحاکم)و جرم پولشویى نیز که یک جرم تعزیرى 

 مجازاتش باید براساس نظر حاکم تعیین شود. است نوع و میزان و کیفیت

 شمول حکمدایره بند دوم: 

باید توجه داشته باشیم که نزدفقها در معنا و مفهوم حاکم اختالف نظر وجود دارد و در البته 
 نظر مى توان یافت.2این رابطه 
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الشریط مى عده اى از فقها حاکم را (در قاعده التعزیر بما یرالحاکم)قاضى جامع  اول)نظر 
دانند که در برخورد با هر موضوع با توجه به میزان جرم،  شخصیت مرتکب و میزان آثارى که 
جرم از خود به جاى گذاشته و غیره نوع و میزان و کیفیت مجازات عمل را تعیین مى کند؛پس 
براساس تعاریفى که از جرم پولشویى در این نوشتار ارائه دادیم مشخص شد که این جرم 

ى تعزیرى است و براساس این نظر باید نوع و میزان و کیفیت مجازات آن توسط قاضى جرم
 دادگاه در برخورد با هر مصداق تعیین شود.

عده اى دیگر از فقها نظر براین دارند که مقصود از حاکم در این قاعده(التعزیر  دوم)نظر 
یسان هستند که باید نوع و میزان بمایره الحاکم)ولى فقیه و با تفویض ایشان به عبارتى قانون نو

و کیفیت مجازات تعزیرى  را مشخص کنند و براساس این نظر پولشویى نیز که یکى از جرایم 
تعزیرى است باید نوع میزان و کیفیت مجازاتش توسط ولى فقیه یا مقام تفویضى ایشان به 

عدم پذیرش نظر خود صاحب نظران در مورد پذیرش و البته عبارتى قانون نویسان معین شود. 
داللیلى بیان مى کنند که از حوصله این مقاله به دور است و به همین خاطر به صورت 
اختصارى به بیان این دو نظر پرداختیم و براى مطالعه بیشتر(ر.ك.محقق داماد،قواعد فقه 

 )50/160،ص3ج

 بند سوم: قواعد فقهى متعارض با جرم انگارى پولشویى

اهراً متعارض با جرم انگارى پولشویى مى رویم که براساس آنها برخى به سراغ قواعد ظحال 
معتقدند که نباید عمل پولشویى جرم انگارى شود و در کار و اعمال افراد جست و جویى انجام 

 شود على الحال به تهریف و تطبیق قواعد مى پردازیم.

 قاعده صحت)1

ت که کلیه معامالت اشخاص قاعده صحت:در تعریف قاعده صحت مى توان گفتعریف 
حمل بر صحت مى شود و در هنگام شک و تردید در این معامالت آنها محکوم به صحت 
هستند و نمى توان در مورد شک اصل صحت را کنار گذاشت و به تفحص و بررسى معمالت 

 افراد پرداخت،پس این قاعده با جرم انگارى پولشویى ظاهراً متعارض است.

بامصلحت جامعه است زیرا اوال که پولهاى وعواید ازطریق نامشروع وجرم به دست آمده 
ره به چرخه جرم وضرروزیان جامعه بازمیگردند.وهمچنین این وهمچنین این پولها وعواید دوبا

جرم باعث اختالل در نظام مالى وتضعیف بخش خصوصى مى شود پس حرام است وجامعه 
اسالمى به خاطرضررى که بدان وارد شده بایدباان مقابله کند وان را جرم انگارى کرده ودر 

 ان هابپردازد.صورت رخدادبه تعقیب متخلفان ومجرمین وبرخورد با 

 مجازات پولشویى درفقهقلمرو بخش سوم: 

آیات وروایات وسیره ى معصومین همچنین قواعد فقهى مشخص شد که پولشویى  براساس 
حرام است واز آن جا که طبق شرع براى آن مجازات تعیین نشده و به مفهوم اخص جزو جرایم 

جرم تعزیرى است البته در مورد  حدى نیست پس بنا بر قاعده(التعزیر لکل عمل المحرم)این
مفهوم تعزیر و حد نظرات متعددى وجود دارد که بیان آن از حدود این نوشتار به دور است و 

ثانى مى شهید ما تنها در این بخش به تعریف شهید ثانى در مورد تعزیر بسنده مى کنیم. 
شرع تعیین نشده  فرمایند:تعزیر آن مجازات و نکوهشى است که میزان و کیفیت آن از طرف

 )423،ص2است(شهید ثانى،مالک االفهام ج

 مجازات پولشویى حکم بند اول: 

پس با روشن شدن جرم پولشویى براساس آیات و روایات و برخى قواعد فقه دو مقدمه را 
)کسى که 2)پولشویى براساس آیات و روایات و قواعد حرام است 1مى توان به اثبات رساند 

د و براى آن عمل از منظر شرع نوع،میزان و کیفیت مجازات تعیین نشده عمل حرامى انجام ده
باشد براساس نظر امام تعزیر مى شود یا به عبارتى نوع و میزان و کیفیت مجازاتش توسط امام 
تعیین مى شود براساس قاعده(التعزیر بما یره الحاکم)و جرم پولشویى نیز که یک جرم تعزیرى 

 مجازاتش باید براساس نظر حاکم تعیین شود. است نوع و میزان و کیفیت

 شمول حکمدایره بند دوم: 

باید توجه داشته باشیم که نزدفقها در معنا و مفهوم حاکم اختالف نظر وجود دارد و در البته 
 نظر مى توان یافت.2این رابطه 
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 )قاعده تسلیط2

قاعده تسلیط:در تعریف این قاعده مى توان گفت افراد بر اموال خود مسلطند و حق تعریف 
هرگونه تصرف مجاز و قانونى را خواهند داشت و به موجب آن ها مى توانند هرگونه معامله با 
مال خود و همچنین هرگونه نقل و انتقاالتى که بخواهند انجام دهند در صورتى که در جرم 

 ن نقل و انتقال اجزاى جرم پولشویى را تشکیل مى دهد.پولشویى همی

 )قاعده ید3

اما سومین قاعده به ظاهر متعارض با جرم انگارى پولشویى قاعده ید است که براساس و 
قاعده ید کسى که مالى در تصرف دارد مالک آن شناخته مى شود و تصرف اماره مالکیت 

ى به ظاهر متعارض است و مأمورین را ازتجسس است پس این قاعده نیز با جرم انگارى پولشوی
در مورد اموالى که افراد دارند و با آن معامله مى کنند یا نقل و انتقال انجام مى دهند منع مى 

 کند.

 تعارضرفع بند چهارم: 

توجه به تعارضات گفته شده و قید ظاهراً که در تعارضات در نوشته وجود دارد باید با 
قواعد(قاعده ید،قاعده تسلیط،قاعده صحت)جزء امارات هستند و حجت بگوییم که اوالً این 

امارات تا وقتى است که ظنّ نوعى برخالف آن نباشد بنابراین مى توان گفت وقتى اماره قوى 
برخالف آن وجود داشته باشد این قواعد کنار گذاشته مى شود؛دوماً در تعارض قواعد فقهى 

ر در بخش قواعد اثبات کننده جرم انگارى پولشویى گفته شد همانطور که قبالً در نوشتار حاض
که قاعده الضرر ازجمله آنها بود در تعارض قاعده ید،تسلیط و صحت با قاعده الضرر باید 
بگوییم که قاعده الضرر مقدم بر این قواعد است و به جرأت مى توان گفت که قانون حاضر 

ند مقصود واقعى این مهم را براورده سازد زیرا که در ارتباط با جرم انکارى پولشویى نمى توا
اصل را بر صحت گذاشته و به مقدم بودن قاعده الضرر توجهى نشده و شاید هم بر همین 
اساس بوده که این قانون بدین شکل درامده که به هیچ نحو کارساز نیست و دردى از جامعه 
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ضردر شور ومشرف به اصالح شدن دوا نمى کند و البته باید گفت که این قانون در حال حا
 است و امید به کارسازى در اصالحات داریم انشاءاهللا.

 پیشنهاد و نتیجه گیري پایانی

پیشنهادى که بنده در این نوشتار دارم این است که انگاه هاى ظاهرى را کنار گذاشته و  
ه مهم ترین عمیق تر بنگریم درست است که  قاعده صحت و قاعده ید و قاعده تسلیط از جمل

قواعد فقهى هستند و ما همواره باید آنها را مدنظر قراردهیم لکن نباید این قواعد ما را در 
مهلکه قرار داده و مقتضیاى زمان اینگونه ایجاب مى کند که همانطور که افراد براى تمامى 

کارت ملى مى  معامالت و هر ارتباطى که روزانه با افراد دیگر دارند نیازمند ارائه شناسنامه و
باشند و در صورت ارائه آن را اصل بر صحت مى دانیم پس چه خوب است که افراد ماهیانه 
براى حقوق و درامدشان باالتر از یک مقدار تعیین شده سند تحویل داده تا بتوان مانع این همه 

باشیم جرم و جنایت و حقوق هاى نجومى شد و آن زمان است که میتوانیم امید به این داشته 
که درصد جرم و جنایت کاسته شود،اختالف طبقاتى ازبین رود،جلوى حقوق هاى نجومى 
گرفته شود،بانکها به کارهاى تولیدى بپردازند و اینگونه اشتغال ایجاد شده و اقتصاد شکوفا 

توجه با آن چه در نوشتار حاضر نگاشته شد در آیات و روایات و سیره ى معصومین و با  شود.
هى دالیل محکمى براى جرم انگارى پولشویى وجود دارد و همچنین این جرم یک قواعد فق

جرم تعزیرى است که میزان و مجازات آن به دست حاکم یا به عبارتى قانون نویسان است و 
همچنین در تعرض ظاهرى برخى قواعد مانند قاعده ى تسیط و قاعده ید و قاعده صحت با 

در برابر قاعده الضرر و مقتضیات زمانى را نداشته و همان  جرم انگارى پولشویى تاب مقاومت
 گونه که نگاشته شد این جرم انگارى از نظر فقهى نیز مورد تأیید است.
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 و مآخذ منابع

 قرآن(ترجمه آیت اهللا مکارم شیرازى)-

 ،مجلس شوراى اسالمى1386بهمن 2قانون مبارزه با پولشویى،مصوب-

 1386حقوقى و جزایى)،تهران،نشر المیزان،گرجى،ابوالقاسم،آیات االحکام(-

 1385مدیر شانه چى،کاظم،آیات االحکام،چاپ ششم،تهران،انتشارات سمت،-

،تحقیق على اکبر فخارى،دارالکتاب 5)الکافى ج329کلینى،محمدبن یعقوب،(وفات-
 1367اسالمیه

 ،تحقیق محمد3و2و1)مجمع البیان فى تفسیر القرآن ج560طبرسى،فضل بن حسن،(وفات-
 کاظم طریحى،قم،انتشارات بى تا

،قم،مؤسسه المعارف 2)،مالک االفهام ج966شهید ثانى،زین الدین جبعى العاملى(وفات-
 االسالمیه

 1393سلیمى،صادق،جنایت سازمان یافته فراملى،تهران،صدرا-

 ،قم،نشر الهادى2و1)قواعد الفقهیه ج1395بجنوردى،محمد حسن(وفات-

 37مؤسسات مالى،مجله پژوهش شمارهجزایرى،مینا،پولشویى و -

 ،قم،دارالکتاب العلمیه1امام خمینى،روح اهللا،تخریر الوسیله ج-

اسماعیلى،اسماعیل،اکل مال به باطل در بینش فقهى شیخ انصارى،کاهش نو در فقه -
 اسالمى،مجله قه

 ق1419،قم،مجمع الفکر اسالمى1انصارى،مرتضى بن محمد امین،فرائد االصول ج-

لرستانى،عبدالرسول،پایان نامه به عنوان پولشویى از منظر حقوق جزاى داخلى و شریفى -
 معاهدات بین المللى،دانشگاه شهید بهشتى
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 2و1بجنوردى،سید میرزا حسین،قواعد فقهیه ج-

 احمدى نژاد منفرد،مریم،پولشویى و سیستم مالى شامل آثار اقتصادى اجتماعى-
 78فرهنگى،مجله توسعه صادرات شماره

 ،قم،مجمع الفکر اسالمى5یخ انصارى،کتاب البیع جش-

 طباطبایى،محمد حسین،المیزان فى تفسیر القرآن،قم،مؤسسه نشر اسالمى-
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