 +صفحه آرايي شد

بررسی فقهی حکم پولشويی از ديدگاه امام خمینی

(س)

ذبیح مطهری خواه

1

چکیده :پولشويي به زبان ساده مجموع عملياتي است هته بت روي امتوا نامشت وع
مانند اموا حاصل از ف وش مواد مخدر ،س ق  ،هالهب داري و ،...صورت ميگي د
تا اين اموا به ظاه مش وع و قانوني قلمداد شود و منشأ نامش وع آن مخفي گت دد.
اين پديده به موجب قانون مبارزه با پولشويي در حقوق داخلي به عنوان ج م شناخته
شده و همچنين با استناد به آيات متعتدد و روايتات و ستي ا اهمته و ب ختي از قواعتد
فقهي نامش وع قلمداد شده اس و ب اي م تكب آن مجازات تعزيت ي وضت شتده
اس  ،از ديدگاه امام خميني تطهي ما  ،نامش وع و باطل است

يعنتي هتر ح مت

تكليفي و هر ح م وضعي دارد در ايتن مقالته تتالش شتده مبتاني فقهتي ح مت
پولشويي و مجازات آن از ديدگاه امام خميني مورد ب رسي ق ار گي د.
کلیدواژهها :پولشويي ،فقه ،اهل ما به باطل ،قواعد فقهي ،تعزي

مقدمه
پولشويی يعنی مشروع جلوهدادن پولهايی که از راههای غیرقانونی و نامشروع بهدست م یآين ب ا
استفاده از روشهايی که باعث پنهان ش ن منشأ غیر قانونی آن پولها میشون .

ديرزمانی است که سودپرستان فرصت طلب که فاق پايبن ی ب ه هرگون ه معیاره ای اخالق ی و
اجتماعی هستن  ،تسهیالتی برای شستشو دادن و پاک کردن سرمنشأ پولهای کثی ف جنايتک اران

.1استاديار گروه فقه و حقوق ،واحد تويسركان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تويسركان ،همدان ،ايران
E-mail: zabih_motaharikhah@yahoo.com

تاريخ ارسا 1393/11/28 :

تاريخ پذي ش1394/6/15 :

پژوهشنامه متین/سال هجدهم/شماره هفتاد/بهار/1395صص 89-111
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در تمامی مؤلفههای اقتصادی اع از سیس ت ب انکی ،ب ور

اوراق به ادار ،ب ازار مع امال ط ال و

فلزا قیمتی و سلفخری ،صنعت توريس  ،ساختمان و حمل و نقل ايجاد ک ردهان ت ا ج ايی ک ه
امروزه شستشو و تطهیر پول ،به يکی از حرفههای تبهکاری سازمان يافت ه در جه ان مب ل گش ته و
بخش قابل توجهی از بازار پولی و مالی بینالمللی را در خود بلعی ه است .پولهای کثیف ،موج ب
میشون تا اوالً :تعادل توزيع درآم ملی جامعه بر ه بخورد؛ ثانیاً :دهکهای ک درآم ب ه س مت
فقر مطلق به پیش رون ؛ ثالثاً  :افراد نوکیسه فاق اخالق اقتصادی ظهور پی ا کنن ؛ رابعاً :درآم های
نامشروع پنهان گردد.
از اين رو پولشويی يک معضل جهانی است و بسیاری از کشورهای جهان بهنح وی درگی ر آن
هستن  .ايران نیز به دلیل قرار داشتن در شاهراه اتصال شرق به غرب و همجواری با افغانستان
به تنهايی بخش عظیمی از مواد افیونی جهان را تهیه مینماي

که

در مسیر ترانزيت م واد مخ ر ق رار

دارد .اين امر سبب فعال ش ن هر چه بیشتر بان های قاچاق در کشورمان ش ه و هزينههای زيادی را
به کشور تحمیل نموده است .لذا ،مسئله پولشويی در ايران از اهمیت خاص ی برخ وردار اس ت ک ه
باي با حساسیت ويژهای پیگیری شود ،و الزم است بررسی شود که آيا میتوان با استناد ب ه آم وزه
های دينی اين عم ل را ج رم انگاش ت وحک ب ه حرم ت آن داد واگ ر ج رم اس ت مج ازا آن
چیست؟ همچنین بررسی شود دي گاه فقهی معمار انقالب نسبت به اين موضوع چیست؟از اي ن رو
در اين مقاله تالش ش ه است که مستن ا فقهی حک پولش ويی و مج ارا آن از دي گاه ام ام
خمینی مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم شناسی
برای پولشويی تعاريف مختلفی ش ه است از جمله آنها تعريف ذيل است:
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

پولشويی ،مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تب يل آنها ب ه ام وال پ اک اس ت ،ب ه
طوری که يافتن منبع اصلی مال غیر ممکن يا بسیار دشوار گردد (میر محم صادقی )332 :1377توضیح:
بعضی از جراي از لحاظ مالی سود آور بوده و درآم های زيادی را نصیب مج رمین م ینماي  .ب ه
عنوان مثال ،جرايمی نظیر قاچاق مواد مخ ر ،قاچاق اسلحه ،قاچاق انسان ،ارتشا ،اختال

و ...پ ول

زيادی را نصیب مرتکبین اين اعمال مینماي  .باقی مان ن اين پول ها به صور اولیه ممکن اس ت
صاحبان آن را در معرض اتهام ارتکاب جرم قرار داده و تحقیق و پیگیری مأموران دستگاه ع الت
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و مصادرة عواي مجرمانه می شود .به همین علت مرتکبین جراي سودآور برای س رپوش گذاش تن

مقاله

کیفری منجر به رديابی وکشف جراي منشأ اين پولها گردد که اين امر نیز منجر به تعقیب ،توقیف
بر جراي منشأ اموال نامشروع و همچنین به منظور مصون نگه داش تن اي ن ام وال از خط ر کش ف و
مصادره ،مبادر به انجام عملیاتی مینماين که از آن طريق اموال غیر قانونی را به ص ور ق انونی
و مشروع جلوه دهن و برای رسی ن به اين ه ف از شیوههای متع دی اس تفاده م ینماين  .ب ا اي ن
توضیح ،در تعريف پولشويی میتوان گفت« :پولشويی عبار

از انجام هر گونه عملیاتی به منظ ور

قانونی جلوه دادن درآم های غیر قانونی است».

انواع پولهای غیر قانونی و نامشروع
پولهايی که میتوان به صور نامشروع در جامعه مطرح باش و خالفکاران به روشهای مختلف
تالش در مشروعیت بخشی ن و تطهیر آنها دارن سه دسته میباشن :
الف) پولهای خاکستری :پولهای خاکستری ،درآم های حاص ل از ف روش ک اال و ي ا انج ام
دادن کارهای تولی ی است ،ولی از نظار دولت پنهان میمان و دولت از آنها بیاطالع است ک ه
معموالً برای فرار از مالیا اين کارها را انجام میدهن  ،بهعب ار ديگ ر پ وله ای خاکس تری :ب ه
درآم هايی گفته میشود که از کانالهايی زير زمینی پنهانی ،به دور از چش مأموران حک ومتی ب ه
دست میآي .
نکته :زمینة پی ايش پولهای خاکستری درکشورهايی که اقتصاد آنها بیشتر درحوزة دولت قرار
هنوز در حوزة دولت قرار دارد پی ايش پولهای خاکستری فراه تر از انواع درآم های غیر قانونی
است .ب)پولهای سیاه :درآم های حاصل از قاچاق کاال و شرکت در معامال پر سود اس ت ک ه
خارج از عرف طبیعی در جامعه صور میگیرد.
ج) پولهای کثیف يا سرخ  :پولهای کثیف يا پولهای آغشته به خ ون پ وله ايی اس ت ک ه
مربوط به نقل و انتقال مواد مخ ر ،قاچاق انسان يا عملیا تروريس تی اس ت ،ب ه عب ار ديگ ر ب ه
پولهايی که از اق اما ض بشری و خیانتکارانه حاصل میشود و با زن گی و جان انسانها مرتبط
میباش اطالق میشود (احم ی نژاد منفرد .)38 :1388

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

دارد و دولت سازمان دهن ة منافع اقتصادی به شمار میرود بیشتر است و از آنجايی ک ه اقتص اد م ا
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ديدگاه امام خمینی
از دي گاه امام تطهیر مال ،نامشروع و باطل است؛ يعنی ه حرم ت تکلیف ی و ه حرم ت وض عی
دارد امام خمینی میفرماي « :خري ن چیزى که از قمار ،يا دزدى ،يا از معاملة باطل تهیه ش ه باطل
و تصرف در آن مال حرام است .و اگر کسى آن را بخرد باي به ص احب اص لیش برگردان » (ام ام

خمین ى  314-315 :1387م .)2070بن ابراين تطهی ر م ال غی ر مش روع ب ا معامل ه و داد و س ت ک ه جل وة
مشروعی دارد صور نمی گیرد از اين رو ايشان میفرماين که اگر صاحب آن مال را م یشناس
باي آن پول را به صاحبش برگردان و اگر صاحبش از دنیا رفته است باي ب ه ورث هاش ب ه اگ ر
صاحب آن را نمیشناس باي به همان میزان ،از طرف صاحبش ص قه به فقیر ب ه .

همچنین میفرماي  « :اگ ر خري ار بخواه پ ول ج نب را بع ًا از ح رام ب ه  ،و از اول ه
قص ش اين باش معامله اشکال دارد .و اگر از اول قص ش اين نباش معامله صحیح است ولى باي
مق ارى را که ب هکار است از مال حالل ب ه » (امام خمینی  314 :1387م  .)2066از اين سخن اس تفاده
میشود مالی که اصل آن حرام است تطهیر نمیشود و اگر از ابت ا قص اين باش از نظر وضعی نیز
باطل است
از امام سؤال نمودن که :به کارمن ان بانک نی ز مث ل کارمن ان ديگ ر ادارا دولت ى در زم ان
بازنشستگى حقوقى پرداخت مىکنن اينجانب ه  ،که کارمن بانک هست آيا در صور بازنشسته
ش ن مجاز به اخذ و صرف حقوق مربوطه از بانک مىباش يا خیر؟
ايشان در جواب فرمودن  :اگر فقط براى عمل حرام استخ ام ش ه باش حقوق بازنشستگى ه
حرام اس ت ول ى اگ ر ب راى عم ل ح الل ي ا مش ترک ب ین ح الل و ح رام اس تخ ام ش ه حق وق
بازنشستگى حالل است (امام خمینی بی تا ج) 25 :2؛ يعن ی م الی ک ه منش أ آن ح رام باش دادن جل وه
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

مشروع و قانونی به آن سبب تطهیر آن مال حرام نمیشود
از اين فتویها استفاده میشود که اگر اصل و اسا

مبادله مشروعی حرام باش آن مبادله حرام

و نامشروع است چون انسان مالک مال حرام نمیشود و نمیتوان در آن پول ،حتی برای مص ارف
حالل و خیرا  ،تصرف کن .
مستندات فقهی ديدگاه امام
برای نامشروع بودن پولشويی به آيا و روايا و قواع فقهی میتوان استناد نمود که به برخی از
آنها اشاره میشود:
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يکی از ادلة اساسی جرم بودن پولشويی حرمت اکل مال به باط ل اس ت .حرم ت اک ل م ال ب ه

مقاله

)1آياتی که اکل مال به باطل را حرام میدانند.

باطل از چن آية شريفه استفاده میشود از جمله:
الف)آية 188سوره مبارکة بقره که میفرماي « :وَلَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُ بَیْنَکُ بِالْبَاطِلِ وَتُ ْلُوا بِهَا إِلَ ى
الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّا ِ بِالْإِثْ ِ وَأَنتُ ْ تَعْلَمُونَ»؛ «ااموالتان را در میان خود ب ه باط ل [و از
طرق نامشروع] نخوري ؛ و آن را بسوی قضا [بعنوان رشوه]سرازير نکنی تا پاره ای از اموال مردم
را به ناحق و گناه بخوري در حالی که حرمت کارتان را می دانی ».
ب)آية 29سورة مبارکة نساء که میفرماي « :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُ بَیْنَکُ بِالْبَاطِ لِ
إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنکُ ْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَکُ ْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُ ْ رَحِیم اً»؛ «اى کس انى ک ه
ايمان آوردهاي  ،اموال هم يگر را به ناروا مخوري -مگر آنکه داد و ست ى با تراض ى يک يگر ،از
شما [انجام گرفته] باش  -و خودتان را مکشی  ،زيرا خ ا همواره با شما مهربان است».
مفردات آیه:
اول -اکل

اکل در لغت به معنای خوردن است اما به طور مجازی در گرفتن وتصرف نیز استعمال میشود
عالمه طباطبايی میفرماي « :منظور از اکْل،گرفتن يا مطل ق تص رفا

اس ت» (طباطب ايی ب یت ا ج)51 :2

بعضی در معنای واژه اکل م ینويس ن  :مقص ود از اک ل تنه ا تص رف حقیق ی نیس ت بلک ه ش امل
تصرفا اعتباری يعنی تملک وتصاحب ه می شود» (گرجی )24 :1383پب مقصود از اک ل ،مطل ق
دوم -مال

لغت «مال» ،دارای معنا و مفهوم روشنی است عالم ه طباطب ايی ،همچن ین در م ورد واژة «م ال»
مینويس « :مال عبار از ملکی است که طبعاً مورد رغبت و میل باش و گويا اصالً از «میل» گرفته
ش ه ،به خاطر اينکه دلها به آن مايل است» (طباطبايی ب یت ا ج.)51 :2ام ام خمین ى نی ز در اي ن م ورد
فرمودهان  1به فرض اعتبار مالیت در ماهیت بیع آنچه در مال بودن معتبر اس ت مالی ت عرف ی اس ت

« .1ثمّ على فرض اعتبار الماليّة في ماهيّة البيع ،فالمعتبر هو الماليّة العرفيّة ،فلو فرض كون شيء غير مال بنظر الشاار
األقدس ،و مالًا بنظر العرف ،ال يضرّ ذلك بصدق «البيع» عليه ،و ليس في وسع الشر إسقاط الماليّة العرفيّة ،بل ما هاو

(س)

في وسعه سلب اآلثار مطلقاً أو في الجملة ،ال سلب اعتبار العرف» (امام خمینی 1421ج.)10 -9 :3

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

تصرف است که شامل تصرفا اعتباری [تصرفا حقوقی] يعنی تملک و تصاحب ه میشود.
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بنابراين اگر فرض شود چیزی از دي گاه شارع اق

مال نیس ت ام ا از دي گاه ع رف م ال اس ت

ضرری به ص ق بیع بر آن داللت ن ارد ودر وسع ش ارع نیس ت ک ه مالی ت عرف ی را س اقط نماي
وآنچه در وسع شارع است سلب مطلق آثار يا برخی از آثار است معنای کالم ايشان اين است ک ه
اصوالً در اينکه چه چیز مال است ،اصطالح خاص دينى وجود ن ارد ،بلکه مالیت ام رى عقالي ى و
انتزاعى است...بنابراين هر چیزى که داراى منفعت حالل و مورد رغب ت عق ال باش و ش ارع آث ار
مالیت را بر آن مترتب کن و طبعاً بیع و ديگر تصرفا در آن را اجازه ده و اتالف آن را موج ب
ضمان ب ان مال محسوب مىشود و در هر چیزى که منافع حالل ن ارد و ش ارع مق

نی ز آث ار

مالیت آن را القا نموده باش  ،ارزش مالى براى آن چیز درنظر گرفته نمىشود.
محقق بجنوردی تمام چیزهايی را که حوائج و امور زن گی انس ان ب ه وس یله آن برط رف م ی
گ ردد ي ا م یتوان

وس یلة تحص یل آن ام ور ق رار گی رد ،ب ه عن وان م ال ش مرده اس ت (موس وی

بجنوردی 1419ج.)30 :2
سوم  -باطل

در مورد واژة باطل گفته ش ه است«:هر چی زی ک ه ح ق نباش باط ل خواه

ب ود» (اب ن منظ ور

1405ج )56 :11مرحوم طبرسی ه بع از آنکه در معنای باطل ،وجوه و احتماالتی نظی ر رب اخواری،
رشوه گیری ،غصب وتصرفا ع وانی ،مبادال غیرمشروع و فاس  ،درآم های نامشروع ،خوردن
مال يتی و ...را نقل میکن  ،چنین میگوي  :نظر ارجح ،حمل آيه بر همة اي ن وج وه اس ت ،چ ون
آيه همة آنها را دربرمیگیرد (طبرسی1415ج .)134 :1

قرطبی میگوي  :مصاديق باطل شامل قمار ،حیله و نیرنگ ،غصب ،انکارحق وآنچه مالک آن
راضی نبوده و يا آنچه شرع تحري نموده باش هرچن صاحب آن راضی باش میگردد (قرطبی1405
ج. )338 :2

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

تفسیر
از تفاسیر استفاده میشود که اموالی که از راه نامشروع بهدست میآي اکل مال به باطل است
شیخ طوسی در ذيل آية  188سورة بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر میکن  :يکی تملک کردن
اموال ديگران بر حسب ظل وتع ی است مثل خیانت و سرقت و غصب ...و دوم اموالی است که از
راه غیر مشروع به دست میآي مثل قمار و ...که همة آنها از جمله اکل مال باطل است (ش یخطوس ی
بیتا ج .)138 :2
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امور غیر محلل و غیرمشروع قرار میگیرد (فیض کاشانی1416ج.)226 :1

مقاله

فیض کاشانی نیز در تفسیر اين آيه میگوي  :همة تصرفا و تملکا از طري ق باط ل در زم رة
امام خمینی میفرماي « :كصحيحة زياد بن عیسى الحذاء ،قال :سألت أبا عب اللّ ه -علی ه الس الم-
عن قوله عزّ و جلّ وَ ال تَأْکُلُوا أَمْوالَکُ ْ بَیْنَکُ ْ بِالْباطِلِ» فقال« :کانت قريش يقامر الرجل بأهله و ماله،
فنهاه اللّه عزّ و ج لّ ع ن ذل ک» (ام ام خمین ی ال ف  1385ج)366 :1؛ «مانن ص حیحه زي اد ب ن عیس ی
میگوي  :از امام صادق(ع) در رابطه با آيه که فرموده:و اموال يک يگر را بهباطل [و ن احق] در می ان
خود نخوري پرسی م فرمود:مردان قريش مال و خانواده خود را قمار میکردن از اين رو خ اون
آنها را از اين امر نهی نمود».
صاحب تفسیر المیزاا

در توض یح اي ن آي ة ش ريفه آورده ک ه اي ن آي ه عمومی ت دارد و تم ام

تصرفا باطل و ناروا را در ب رم یگی رد و ذک ر قم ار و امث ال آنه ا [ربا،رش وه و ]...در بس یاری از
روايا از باب انحصار نیست بلکه در حقیقت از باب بیان مص اق اس ت .بن ابراين آي ه بی انگر آن
است که هر تصرف ،يا دارا ش نی که مطابق با شرع نب وده و از طري ق اس باب غی ر ق انونی حاص ل
شود ،باطل و غیر حق است (طباطبايی بیتاج . ) 52 :2

با توجه به مباحث لغوی و تفاسیری که در مورد اکل مال به باطل گفته ش درمیي ابی ک ه اوالً
منظور از اکل ،مطلق تصرفا و تملکا است .ثانیاً منظور از مال هر چی زی اع از پ ول ،من افع و
اسناد مالی را شامل میشود .ثالثاً منظور از باطل ،مطلق تصرفا و تملکا حرام و غیر قانونی است
مثل سرقت ،ربا ،قمار ،نیرنگ ،رشوه ،تصرفا ع وانی سوگن دروغ و غیره .از نظر اسالم هرگون ه
غیر از اين باش  ،حرام و باطل است .براين اسا  ،تحصیل درآم از راههای غیرمشروع و با استفاده
از ابزار و وسايل غیر مجاز ،حرام است و «باطل» به عمومی ت و اطالق ش ،هم ه را ش امل م یش ود،
بنابراين باطل مح ود و منحصر به موارد خاصی نیست بلکه مفهومی گسترده و عام دارد و هرگون ه
تجاوز به حقوق و تصرف در اموال ديگران ،اموال عمومی و حتی تصرفهای ناروا و غی ر مش روع
در اموال خويش و نیز هرچه که غیر حق باش  ،باطل شمرده میشود .درنتیجه ،باطل بر تم ام عواي
نامشروع و هر تصرف غیر حقی اطالق می شود.

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

تصرف در اموال و دارايیها باي براسا

حق و ع الت و بر مبنای صحیح صور گی رد ،و هرچ ه
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امام خمینی در تفسیر آية «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُ بَیْنَکُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَکُونَ تِجَارَةً
عَن تَرَاضٍ مِّنکُ ْ» میفرماي  :اما است الل به مستثنی منه (اکل اموال بباطل) در او دو امر احتمال داده
میشود:
)1مراد از نهی از اکل مال بالباطل اين است که باطل نمیتوان سبب نق ل و تملی ک ش ود پ ب
نظر در مستثنی و مستثنی منه به اين است که اسباب باطل نافذ نیست.
 )2مراد از نهی از اکل مال بالباطل اين است که خوردن مالی که از راه باطل حاصل ش ه ح رام
است پب نظر از ابت ا به حرمت خوردن مال حاصل از باطل است اگر چه الزمه اين س خن بط الن
سبب و نافذ نبودن آن است (امام خمینی  1421ج.)170-171 :1

اما نکتهای که در مورد موضوع بحث مه و باي روشن شود ،ض ابطه و م الک باط ل در اک ل
مال به باطل است .با نگاه و جستجو در کالم فقها دو نوع باطل وجود دارد)1:باطل واقعی يا شرعی؛
 )2باطل عرفی يا عقاليی.
باطل واقعی يا شرعی :به تمام چیزهايی که در شرع مق

نامش روع ،ح رام ،و ب ه بط الن آنه ا

تصريح ش ه باش  ،باطل واقعی يا شرعی گفته میشود مثل رشوه ،سرقت ،قمار ،غصب وغیره.
باطل عرفی يا عقلی :تمام چیزهايی که بر اسا

فه و درک ع رف باط ل باش  ،باط ل عرف ی

نامی ه میشود .بنابراين با توجه به دو نوع باطل شرعی و عرفی باي دي منظ ور از باط ل در آي ا
اکل مال به باطل،ک ام است؟
در اين مورد بین فقها اختالف نظر است صاحب مصباح الفقاهه م یگوي  :م راد از باط ل ،باط ل
واقعی و شرعی است .به تعبیر ديگر ،ايشان قائلن که هر چه در شرع و به موجب آيا و روايا به
بطالن آن تصريح ش ه ،مشمول قاع ه اس ت (خ ويی 1371ج .)141 :2ول ی بعض ی از فقه ا مانن ام ام
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

خمینی قائلن  ،در جايی که در مورد بطالن يا ع م بطالن ام ری از ش رع مق

نص ی نباش و ي ا

مصاديقی نباش  ،تشخیص و فه باطل به عرف واگذارده میشود .شیخ انصاری در بسیاری مسائل،
مالک باطل را عرف میدان (انصاری 1419ج.)20 :5

از امام خمینی سؤال ش تشخیص موضوعا که در رابطه با مستنبطا

روايا و ادل ة ش رعیه

نیست ،با کیست؟ اگر با عرف است آيا مجته مىتوان تعیین مصاديق عرفیه کن ؟ يا باي به ع رف
واگذارد؟ و اگر در موردى نظر مقل با مجته متفاو بود ،ک ام يک از نظرها الزم االتباع است؟
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نظرخواهى کنن  .و اگر هر يک م ّعى است که عرف چنین است ،هر يک به نظر خود عم ل کن

مقاله

ام ام فرمودن  :می زان ع رف اس ت و اگ ر ب ین مجته و مقل اخ تالف باش باي از ع رف
(امام خمینی بی تا ج .)18 :1

نکته :1تشخیص باطل و فه باطل زمانی به عرف واگذار میشود ،که در مورد بط الن ي ا ع م
بطالن امری ،از ناحیة شرع ،نصی در دست ن اشته باشی و يا مصاديق يا موارد آن بیان نش ه باش ؛
زيرا اگر بطالن يا ع م بطالن امری از ناحیة شرع ،مسل باش  ،ديگر جای بحث نیس ت ،چ ه ع رف
آن را باطل ب ان يا ن ان  .فه عرف در صورتی کارساز است که شرع ،نسبت به آن ساکت باش .
از باب مثال ،امکان دارد ربا را عرف باطل ن ان ولی ش رع باط ل ب ان وهمچن ین امک ان دارد
عرف عقود و معامالتی مانن حق الشفعه را باطل ب ان  ،ولى در شرع ،بر صحیح ب ودن آن تص ريح
و تأکی ش ه باش :
نکته  :2ديگر اينکه نقش زمان و مکان در تشخیص باطل بسیار حائز اهمیت است .لذا نمیت وان
فقط مواردی را که مفسران و فقها به عنوان مصاديق باطل برشمردهان  ،منحصراً ب ه عن وان مص اديق
باطل بیان کرد؛ زيرا با دگرگونی شرايط زمان و مکان ،امکان دارد شکل های ديگری از باطل ،رخ
نماي و مص اق روشن باطل باش (اسماعیلی.)134-136 :1373

امام خمینی در اين زمینه میفرماي :زمان و مکان دو عنصر تعیین کنن ه در اجتهادن  .مس ئلهای
که در ق ي دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاک بر سیاس ت و اجتم اع و
اقتصاد در يک نظام ممکن است حک ج ي ی پی ا کن  .ب ان معن ا ک ه ب ا ش ناخت دقی ق رواب ط
موضوع ج ي ی ش ه است که قهراً حک ج ي ی میطلب  .مجته باي به مسائل زمان خود احاط ه
داشته باش » (امام خمینی ب  1385ج.)289 :21

بنابراين ممکن است مواردى را که فقها در گذشته مص اق باط ل دانس تهان  ،اکن ون مص اق
باطل شمرده نشون .
داللت آیه بر حرمت پولشویی

بنابراين با توجه به اينکه باطل دارای معن ا و مفه وم ع ام وگس تردهای اس ت ومنحص ر ب ه مص اديق
خاصی نیست و از آنجا که ماهیت پولشويی که جلوهای مشروع و قانونی به اموال نامشروع میده

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر با ق ي فرقی نکرده اس ت ،واقع اً
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از مصاديق باطل است و از لحاظ عرف و عقل چنین عملیاتی باطل و غیر حق میباش  .از اي ن روی
عملیا پولشويی به عنوان يکی از مصاديق قاع ه اکل مال به باطل عرف ی و عقل ی ق رار م یگی رد
(حی ری  )146 :1383بنابراين بر اسا

آيا حرمت «اکل مال ب ه باط ل» ،عملی ا پولش ويی ح رام و

نامشروع میباش .
)2آيات حرام خوری

از آياتی ک ه م یت وان ب رای حرم ت و غیرمش روع ب ودن پولش ويی ب ه آنه ا اس تناد ک رد؛ آي ا
حرامخوری است؛ که تعبیر به «اک ل س حت» م یش ود .مانن آي ة ش ريفه  42از س وره مائ ه ک ه
میفرماي « :سَمَّاعُونَ لِلْکَذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ»؛ «پذيرا و شنوای دروغ هس تن [و] بس یار م ال ح رام
میخورن » .
برای داللت اين آيه بر پولشويی باي معنا وتفسیر سحت روشن شود:
معنای سُحْت :کلمه «سُحت» (به ض ّ سین) از «سَحت» (به فتح سین) به معن ای ن ابودی ،از ب ین
بردن و تباه ش ن است (قرشى  1371ج  237 :3؛ ابن اثیر بی تاج )345 :2

تفسیرسحت در تفاسیر
برخی از مفسّران سحت را به معنای رشوه میدانن ؛ برای نمونه ،عالم ه طباطب ايی در ذي ل آي ه
میفرماي « :هر مال که از حرام به دست میآي سحت نام دارد و سیاق اين آيه شريفه میرسان که
منظور از سحت ،همان رشوه است» (طباطبايی بی تا ج .)341 :5
صاحب کناالعرفا

در تفسیر سُحْت مینويس « :حاصل تفسیر سحت اين است که هر چیزی که

کسب آن حالل نباش سحت است» (فاضل مق اد.)17 :1422

قرطبی درباره سحت آورده که در لغت به معنای استیصال و هالکت است .و به هر چی زی ک ه
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

حرام باش و دين را از بین می برد سحت گفته میشود (قرطبی1405ج)6:184

بنابراين سحت معنا و مفهوم عامی دارد و به مص اق يا مصاديق خاصی اختص اص ن ارد و ه ر
نوع عواي و درآم نامشروع و حرام را شامل میشود .به عب ار ديگ ر س حت همچ ون باط ل در
«اکل مال به باطل» عمومیت دارد و ش امل تم ام ام والی ک ه انس ان ب ه ن احق و از راهه ای ح رام و
نامشروع و باطل بهدست میآورد میشود (اسماعیلی.)137 :1373
نسبت سحت و باطل
گرچه واژه «سحت» ،در اصل به معناى قطع کردن ،بري ن و استیصال است (ابن منظور 1405ج)143 :3
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شرع و به شیوههاى غیرعادالنه به دست آي «سحت» گفته ش ه ،معنايى شبیه باطل دارد.

مقاله

و با مفهوم «باطل» تفاو دارد؛ ولى از آنجا که به کسبهاى حرام و اموالى که از راههاى خ الف
بر اين اسا  ،اموالى که انسان به ناحق و از راههاى حرام و باطل ،به چن گ م ىآورد «سُ حت»
است و در حقیقت« ،سُحت» ،برکت و حیا و سالمت اجتماعى را از بین مىبرد و باع ث رک ود و
سکون مىگردد .در باطل نیز همین تعريف جري ان دارد .از اي ن روى م ىت وان گف ت« :س حت» و
«باطل» گرچه در ريشه لغوى تفاو هايى دارن ول ى در بس یارى از جه ا مش ترک م ىباش ن و
موارد «سحت» ،مشمول اصل «اکل مال به باطل» مىشون .
داللت آیه بر حرمت پولشویی

از آنجا که پ ي ة پولشويی منجر به مخفی يا مش روع جل وه دادن عواي و ث رو ه ای نامش روع و
غیرقانونی میشود به نظر میرس يکی از مص اديق روش ن اک ل سُ حْت اس ت؛ زي را اوالً واض ح و
ملمو

است که عواي و درآم های پولش ويی ،ن وعی ح رام خ وری و کس بی نامش روع اس ت و

مشمول سحت قرار میگیرد .ثانیاً ب ا توج ه ب ه مت رادف ب ودن «س حت»و «اک ل» و اش تراک «اک ل
سحت» و «اکل مال به باطل» عملیا پولشويی از مصاديق اکل سحت محسوب میگردد .چ ون ب ا
توجه به مطالبی که در مورد حرمت «أکل مال به باطل» گفته ش و نیز ب ا عناي ت ب ه معن ايی ک ه از
«باطل» به دست آم  ،باي گفت انتفاع از س ود ناش ی از فعالی ت ه ای نامش روع از طري ق اق ام ب ه
عملیاتی که موجب مشروع جلوهدادن آن عواي و اموال میگردد ،از مصاديق «أکل مال ب ه باط ل»
است که از جمله محرّما محسوب میگردد.
از آياتی که میتوان بر حرمت و غیر مشروع بودن پولشويی استناد کرد؛آيه  267بقره اس ت ک ه در
اين آيه میفرماي « :اى اه ل ايم ان ا از پ اکیزهه ا وح الل ه ائی ک ه (از راه داد و س ت ) ب ه دس ت
آوردهاي  ،و آنچه (از گیاهان و معادن)براى شما از زمین بیرون آوردهاي  ،انفاق کنی و براى انف اق
کردن دنبال مال ناپاک و بىارزش و معیوب نروي  ،در حالى که اگ ر آن را در براب ر ح قّ ش ما ب ه
شما مىدادن  ،جز با چش پوشى و دلسردى نمىگرفتی و ب انی که خ ا بىنیاز و ستوده است.
در تفسیر آيه آم ه که مسلمانان در ص ر اسالم ام وال زي ادی از طري ق نامش روع جم ع آوری
نموده بودن و قص داشتن که با زکا دادن ،آن اموال را تطهیر کنن اين آيه آنها را از اي ن عم ل

(س)

منع میکن .
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 )3آيه  267بقره
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 )4آيه  215بقره

از آياتی که می توان بر حرمت و غیر مشروع بودن پولشويی به آن استناد نمود آيه  215سورة بق ره
است در اين آيه خ اون میفرماي « :از تو مىپرسن  :چه چیز انفاق کنن ؟ بگ و[ :ج نب م ال مه
نیست بلکه ] هر مال سودمن ى که انفاق م ى کنی باي ب راى پ ر و م ادر و نزديک ان و يتیم ان و
نیازمن ان و در راهمان هگان باش  ،و هر کار نیکى انج ام دهی  ،خ ا ب ه آن داناس ت ،اي ن آي ه ب ه
داللت مطابقی از جريان ان اختن پولهای نامشروع در چرخة اقتصادی جامعه نهی فرم وده اس ت و
نهی اگر مفی فساد در معامال نباش قطعاً مفی حرمت میباش .
 )5آيه  270بقره

از آياتی که میتوان بر حرمت و غیر مشروع بودن پولشويی به آن استناد نمود آيه  270بقره است
اين آيه میفرماي « :و هر نفقهاى که انفاق کردي و هر نذرى را که برعه ه گرفتی  ،يقین اً خ ا
آن را مىدان و براى ستمکاران در قیامت ياورى نیس ت» اي ن آي ه ام والی راک ه ظالمان ه کس ب و
صرف میشود تقبیح نموده است .
 )6حديث امام سجاد
(ع)

دلیل ديگر برای حرمت پولشويی ح يثی از امام سجاد است.
در اين روايت از ايشان سؤال ش  :مردی ،زمینی يا خ متکاری را از ف ردی ب ا م الی ک ه از راه،
راهزنی يا دزدی به دست آورده است ،میخرد ،آيا بر اين فرد حالل است ک ه از ثم رة اي ن زم ین
بهره من شود يا از خ متکاری که با پول و دارايی ب ست آم ه از طريق راهزنی خري اری نم وده،
بهرهمن شود؟ امام(ع) اينگونه برای او نوشتن « :هیچ خیری در چیزی که اصل و منشأ آن حرام باش
نیست و استعمال آن نیز حالل نمیشود» (کلینی1367ج .)125 :5

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

داللت حديث
اگر چه اين ح يث در خصوص اموالی وارد ش ه است که منشأ آن راهزن ی ودزدی اس ت؛ ام ا در
قسمت آخر ح يث ،امام(ع) بهصور يک حک کلی میفرماي  :هیچ خیری در چیزی که اص ل و
منشأ آن حرام باش نیست ،اين عبار دارای اطالق است و ش امل ه ر م الی ک ه منش أ نامش روع و
غیرقانونی دارد ،میشود .بنابراين اگر اين اموال نامشروع تطهی ر ش ون ي ا تغیی ر داده ش ود موج ب
مشروعیت آن نمیشود چون منشأ آن نامشروع است پب دالل ت اي ن ح يث ب ر بط الن عملی ا
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 )7حديث امام صادق

مقاله

پولشويی روشن و واضح است؛ و درآم ی که از اين طريق کسب م یش ود ،ح رام و غی ر مش روع
(ع)

( ع)

در کتاب دعائم االسالم از امام صادق نقل ش ه است که فرموده ان  :خري و فروش خ وردنیه ا و
آشامی نی ها ئی حالل است  ،که قوام مردم و حیاتش ان ب ه مص رف آنه ا بس تگی دارد و ص الح و
مباح است که از آنها برخوردار شون  .آنگاه میفرماين « :آنچه را که اسالم اصلش را حرام کرده و
نهی کرده ،خري و فروش آنها ه جايز نیست» (مغربی1383ج .)19 :2
داللت حدیث بر حرمت پولشویی

از اين ح يث حک عامی استنباط میشود وآن اينکه تمام خري و ف روشه ا ،و حت ی مب ادال و
انتقاال بر چیزی که اصل آن حرام است ،جايز نیست و ح رام اس ت .ب ا توج ه ب ه اينک ه عملی ا
پولشويی اع از انتقال ،مبادله ،تملک ،تحصیل و غیره بر روی اموالی صور م یگی رد ک ه اص ل
آن نامشروع بوده لذا بر اين اسا

میتوان پولشويی را حرام قلم اد کرد.

 )8روايت حج

در روايت آم ه اگر فردی از راه نامشروع پ ولی ب هدس ت آورد و ب ا آن پ ول ح ج نماي و لبی ک
بگوي ن ا میرس «ال لبیک وال س ع يک» اگ ر از ح الل باش ن ا م یرس «لبی ک وس ع يک»
(کلینی1367ج )124 :5بنابراين باحج آن پول تطهیر نمیشود.
ابی الحسن میفرماي « :ای داوود حرام رش و نمو ن ارد و اگر داشته باش برکت ن ارد و آنچ ه از
آن هزينه میشود اجر و مزدی ن ارد وآنچه مان ه آتش او را افزون م یکن » (کلین ی 1367ج)125 :5

پب پولی که از حرام بهدست بیاي و در چرخه اقتص ادی بیفت میم ون و مب ارک نیس ت و بع از
مرگ مکتسب (فردی که آن را بهدست آورده) عذاب او را بیشتر میکن .
 )10سیرة معصومین

عالوه بر مطالبی که تاکنون در مورد منع و تحري «أکل مال به باطل» در اسالم بیان ش  ،باي گفت
سیرة پیشوايان دين نیز اين مسئله را مورد توجه قرار داده است؛ به گونهای که مراجعه به آنها تردي
دربارة جواز مقابله و برخورد با اين عمل را از بین خواه برد .چنان ک ه ام ام عل ی(ع) در خطب ة 15

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

 )9حديث ابی الحسن
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نهج البالغه در مورد استرداد عطايايی که خلیفة سوم از بیت المال به نزديکان خود بخشی ه بود چنین
میفرماي « :به خ ا سوگن  ،آنچه از عطايای عثمان و آنچه بیهوده از بیت المال مسلمین به اين و آن
بخشی ه اگر بیاب به صاحبش برمیگردان  ،اگر چه زنانی را با آن کابین بسته و يا کنیزان ی را ب ا آن
خري ه باشن » (جعفری1385ج .)249 :3

در تفسیر اين بخش از خطبه ،ابن ابی الح ي م ینويس  :عل ی(ع) در روز دوم از بیعت ی ک ه در
م ينه انجام گرفت خطبهای خوان و فرمود:آگاه باشی به درستی همة زمینهايی که عثمان بخشی ه
و هر مالی که از مال خ ا را (غیرقانونی و ناحق) اعطا کرده همه باي ب ه بی ت الم ال برگ ردد چ ون
هیچ چیزی حق گذشته را باطل نمیکن و اگ ر آن ام وال (نامش روع) را پی ا ک ن و ل و ب ه عن وان
ص اق زن ان ق رار گرفت ه باش و در ش هرها پراکن ه ش ه باش ب ه حال ت اولی ه و اص لی خ ود
برمیگردان » (ابن ابی الح ي بیتا ج .)269 :1

مکارم شیرازی در تفسیر اين قسمت آورده که امام علی(ع) در کالم خود تصمی ق اطع خ ود را
برای باز گردان ن اموالی که به ظل از بیت المال گرفته ش ه است بیان میدارد تا آنجا که اگر اي ن
اموال را در مصارف حسا

و خاصی که مربوط به زن گی خانوادگی افراد است صرف ش ه باش

( در ظاهر تطهیر ش ه باش ) باز ه باي به بیت المال برگردد تا مردم ب انن آنچ ه ق بالً عم ل ش ه
قانون اسالم نبوده (مکارم شیرازی  1375ج.)527: 1
داللت سیره بر حرمت و نامشروع بود پولشویی

از سیره معصومین فهمی ه میشود که همة اموال و مالکیتهای با مبن ای غی ر مش روع و غیرق انونی
که با طی فرآين ی به شکل و ظاهری مشروع در بیاين ؛ مثال ب ه عن وان ص اق و کابین ه زن ان ق رار
بگیرد اساساً نامشروع و باطل هستن  .بنابراين بر اسا

کالم مولی يک قاع ة مه به دست م یآي

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

و آن اينکه تصرفا و درآم های حاص ل از فعالی ته ای غی ر مش روع (کالهب رداری ،اخ تال ،
سرقت و )....ولو ظاهر و جلوهای مشروع پی ا کنن باي بازگردان ه شون .
به عبار ديگر ارتباط اين مطلب با موضوع پولشويی به اين صور است که اگ ر تص احب و
تملک ناحق اموال بیت المال را به عنوان يک جرم مق م در نظر بگی ري  ،ب ه جري ان ان اختن اي ن
اموال نامشروع در کانالهای مشروعی مثل ق رار دادن آنه ا ب ه عن وان ک ابین و مه ر زن ان و اعم ال
ديگر ،مص اق بارز و آش کار تطهی ر و شس ت وش وی درآم های نامش روع اس ت و دس تور ام ام
معصوم(ع) مبنی بر مصادرة اموال و امالک در هر زمان و مکان و در دست هر کسی که باش  ،دلی ل
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مقاله

آن است که اگر مبنای عملی نامشروع باش  ،ادامه و دنبالة آن نیز ت ا ه ر مرحل های ک ه پ یش رود
هر وضعیت و موقعیتی که يافت شون باي به حال اولیة خود بازگردان ه ش ه و ب ا م رتکبین آن نی ز
برخورد شود .امام خمینی میفرماي :
پو هاى اين مل را از بانكهاى اينجا -مبالغى بسيار هنگف  ،حي تانگيز-
ه يك از اينها ق ض ه دند ،و همان جواه ات و چيزهايى هه بايتد بب نتد-
آن قدرى هه مىتوانستند -از اينجا ب دند ،و بانكهتاى ختارجى ،م تل بانتك
سوييس و م ل ام يكا و ديگ بانكها [انباشتند] از ذخاي ما و از پولهاى ما ،به
اسر اينها يا به اسر خود او ،هه بيشت از همه ،و يا به اسر اتباع و عشي ا او در
آن بانكها هس  .و همه ما مل اس  .اينها مل را غتارت ه دنتد و رفتنتد
(امام خميني ب  1385ج.)226 :7

در جای ديگر میفرماي « :و مالکیت غیر مشروع محترم نیست .اينه ايى ک ه ان وخت ه کردن و
هیچ حسابى ن اشتن و هیچ موازينى ن اشتن  ،مالهاى مردم را اينها ان وخته کردن  ،ماله اى م ردم
مصادره باي بشود .لکن اين معنا باي معل وم بش ود ک ه مص ادرة ام وال روى م وازين ادارى ،روى
موازين قانونى باي باش » (امام خمینی بی تا ج. )477 :10
 )11قواعدی که بر حرمت پولشويی داللت دارند:

از جمله ادلة فقهی جرم انگاری پولشويی ،قواع فقهی چون قاع ة الض رر ،حف

نظ ام و مص الح

الف) قاعده الضرر

يک از قواع مه و اساسی که کاربرد های زيادی در مسائل فقهی و حقوقی دارد ،قاع ة الض رر
است .م رک اين قاع ه آيا  ،روايا و عقل میباش .
داللت قاعده بر حرمت پولشویی

مفاد قاع ة ال ضرر وال ضرار اين اس ت ک ه ض رر و زي ان و خس ار در ش ريعت اس الم م ذموم و
غیرمشروع است؛ و هیچ حک ضرری در اسالم نیست؛ يعنی ضرر و زيان در اسالم نفی ش ه اس ت
و از آنجا که پ ي ة پولشويی ضررهای فراوانی ب رای جامع ه و نظ ام اس المی دارد مش مول قاع ه
است پب قاع ه ،داللت دارد که پولشويی ممنوع است.

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

جامعه و ضمان تعاقب ايادی میباش ؛ که به هر يک ج اگانه میپردازي :

104
پژوهشنامة متين

امام خمینی نهی را در اين روايت نهی حکومتی میدان (س بحانی  1423ج  )535 :3ل ذا ب ر اس ا
نظرية ايشان در مورد مفاد قاع ه الضرر فهمی ه میشود که حکومت اسالمی از هر امر ضرری نهی
میکن و مانع میشود که کسی به ديگری ضرر بزن و در واقع هر جا ض رر ب رای نظ ام اس المی و
جامعه باش ؛ باي حکومت اس المی ب ا آن مقابل ه کن و ض رر را دف ع کنی  .بن ابراين ب ا توج ه ب ه
ضررهای مخربی که پ ي ة پولشويی برای جامعه اسالمی دارد وظیفة دولت است ک ه ب ا پولش ويی
مقابله و آن را جرم انگاری کن .
ب) قاعدة حفظ نظام و مصالح جامعه

از مستن ا نامشروع بودن پولشويی يا تطهیر پول ،حف نظام و مصالح عمومی است.
قاع ة حف نظام مورد توجه و مطلوب شارع مق

بوده است از اين رو هر امری ک ه اخ الل

به نظام وارد نماي نامشروع است اين قاع ه بارها در بسیاری مسائل توسط فقیهان مورد اس ت الل و
استناد واقع ش ه است؛ مثالً ،نبودن قاضی و دادر

در جامعه موجب اخالل در نظ میشود از اي ن

رو صاحب جواهر ،وجوب نصب قاضی را مستن به جلوگیری از اختالل نظام م یدانن

(نجف ی1367

ج. )404: 21

امام خمینی حف

نظام و مصالح مسلمین را فلسفه و دلیل وجوب تشکیل حکومت میدانن (امام

خمینی  1421ج )461: 2بنابراين از توضیحا گفته ش ه بهدس ت م یآي ک ه حف

نظ ام و مص الح

عمومی مورد تأيی و به عنوان کبرای ما ثابت و مسل است .ب ون شک هر چیزی که مخالف نظ ام
و مصالح عمومی باش  ،حکومت اسالمی باي جهت حف نظام و مصالح عم ومی ب ا آن برخ ورد و
مقابله کن .
داللت قاعده بر حرمت پولشویی

سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

پولشوئی از سه جه ت مخ الف مص الح جامع ه اس ت :اوالً :درآم های حاص ل از ارتک اب ج رم،
درآم هايی غیر مشروع و غیر قانونی هستن و بر خالف نظ عمومی است چ ون تص رفاتی ک ه در
آن انجام میگیرد برای گ کردن و مشروع و قانونی جلوه دادن منشأ نامشروع اي ن درآم هاس ت،
ثانیاً :از آنجا که درآم های حاصل از جرم پب از گذر از چرخة پولشويی ،دوب اره ب رای ارتک اب
جراي ج ي و زيان بار تری به کار گرفته میشود ،و چنین فعالیتهايی از اين حی ث ک ه مق م ه و
مبنايی برای جراي آتی تلقی میشون  ،ب ر خ الف مص الح اجتم اع و جامع ه اس المی هس تن و ب ا
نظاما و مقررا حکومتی مغاير ن (اسع ی  )461: 1386ثالثاً :پولشويی موجب اخ تالل و ب یثب اتی
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مقاله

در بازارهای مالی و اخ تالل در نظ ام مالی اتی ،تض عیف بخ ش خصوص ی ،ب یع التی و همچن ین
و پیام های ديگر در زمینههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی میشود .به عب ار دقی قت ر ،پولش ويی
موجب اختالل در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و ...جامعه میشود .واز آنج ا ک ه حف

نظ ام و

مصالح عمومی عقالً واجب است و آنچه موجب اختالل میشود ،باي با آن برخورد و مبارزه ک رد
پب پولشويی حرام و باي با آن مبارزه کرد.
ج) اصل ضمان يد متعاقبه

يکی از داليلی که به نظر میرس دلیل جرمانگاری پولشويی میشود ،اص ل ض مان اي ادی متعاقب ه
است .امّا الزم به ذکر است که اين اصل تنها جنبة حقوقی دارد يعنی ضمان و مسئولیت م نی ج رم
پولشويی را اثبا میکن  .به تعبیر ديگر میتوان از اين اصل حک وضعی يعنی ض مان اي ن پ ي ه
را کشف کرد.
اصل «ضمان ايادی متعاقبه» يعنی اينکه مال نامشروع و غیرقانونی که به چن دس ت انتق ال پی ا
کن ،همه آن ايادی ضامنن ؛ به عنوان مثال اگر کسی مالی را سرقت کن و س سب آن ش خص ،آن
مال را به شخص ديگر انتقال ده و اين شخص ه  ،مال را به شخص ديگر انتقال ده و ب ه هم ین
ترتیب انتقال پی ا کن  ،در اينصور چون مال ،م ال مس روقه اس ت ،تم ام عملی اتی ک ه ص ور
میگیرد مشمول اصل ايادی متعاقبه قرار میگیرد و تمام اين افراد ضامن هستن  .ب ه عب ار ديگ ر،
اين فعل و انفعاال و مبادال سبب مالکیت نمیشود و همة آنها باطل است.
غیر ب ون حق جاری است ولو ع وانی و غاصبانه و ظالمان ه نباش

(ام ام خمین ی  1379ج  1و  657 :2م

.)53

همچنین در رسالة نجاة العباد میفرماي :
اگ مالى را غصب ه د و ديگ ى از او غصب ه د و سومى از دومى غصب
ه د و همچنين تا ه چه ب سد ،پس از آن پيش آخ ى تلت

شتد ،صتاحب

ما مىتواند به ه يك از اينها رجوع هند و غ ام بگي د ،بلكه مىتواند به
همه رجوع هند و از ه يك جزيى به طور تساوى يتا اختتالا از قيمت يتا
م ل مالش بگي د ،و اگ گ فت ضتمان بته عهتدا آن شتخ

آخت است و

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

امام خمینی میفرماي  :همة آنچه از ضمان به تفصیل گذشت در تمامی ي های ج اری ب ر م ال
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ديگ ان مىتوانند به او رجوع هنند ،چنانچه ه ستابقى بت متتأخ از ختودش
مىتواند رجوع هند.

هر کب استیال بر مال يا حق کسى پی ا کن ضامن است ،اگر استیال ب ون حق بوده ،چه بهطور
غصبى باش يا نه ،مثل آنکه معامله بکن و صحیح نباش و عین و قیمت را رد و ب ل کنن  ،در اي ن
صور هر دو ضامن مال ديگرى هستن  ،يا آنکه کسى مال ديگرى را اشتباهاً يا جهلًا بردارد آن نیز
ضامن است ،اگر تلف شود؛ لکن اگر خود مالک چیزى را امانت ب ه ي ا ش ارع ب ه امان ت ب ودن
چیزی حک کن ضامن نخواه بود (امام خمینی ج .)344 :1385
داللت قاعده بر پولشویی

از آن جا که جرم پولشويی شامل انتقال ،تملک و مبادلة اموال می شود  ،پ ب م یت وان گف ت
که اين عملیا پولشويی؛ يعنی نقل و انتقاال و مبادال  ،مشمول اصل ضمان ايادی متعاقب ه ق رار
میگیرد ،چرا که اين عملیا بر روی اموال نامشروع و غیر قانونی صور میگیرد؛ همان طور که
در اصل ايادی متعاقبه ه بحث از مجموعهای از نقل و انتقاال و مبادال بر روی اموال نامش روع
مثل غصب يا سرقت و غیره میباش  .نتیجه ،تمام اين مبادال و انتقاال پولشويان ،باطل و مشمول
اين اصل قرار میگیرد.

مجازات پولشويی
در مجازا پولشويی دو دي گاه وجود دارد:
 )1پولشويی اگر چه حرام است ولی جرم نیست از اين رو هیچ مجازا دنیوی ن ارد .
 )2پولشويی جرم است و مجازا آن تعزير است .
تعزيری بودن جرم پولشويی را بر اسا
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

اول) پولشويی بر اسا

آيا و روايا میتوان با دو مق مه به اثبا رسان .

آيا و روايا  ،حرام است(.صغری)

دوم) کسی که عمل حرام انجام ده  ،تعزير میشود(.التعزير لکل عمل محرم) (کبری)
نتیجه :پولشويی يک جرم تعزيری اس ت و در اي ن ص ور براس ا

قاع ه (التعزي رُ بم ا ي راه

االمام» تعیین نوع و میزان آن بر عه ه حاک مسلمین است.
مق مه اول با آيا وروايا وقواع فقهی به اثبا رسی ام ا اثب ا مق م ه دوم ب ه بی ان ذي ل
است:
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موارد ،شارع مق

مقاله

میدانی که شارع مق

برای ارتکاب اعمال حرام عقوبته ايی را در نظ ر گرفت ه اس ت ک ه

نوع و مق ار کیفر را مشخص نکرده بلک ه ب ون تعی ین ن وع و مق ار آن ،آن

عمل را مستوجب کیفر دانسته است که اين گونه اعمال نیز دو صور دارن :
 )1گاهی خود شارع به وجوب عقوب ت ب رای آن عم ل ح رام تص ريح نم وده اس ت؛ م ثالً در
عبار فقها آم ه است «:هرگاه مرد اجنبی داخل رختخواب زن نامحرمی گ ردد تعزي ر م یش ود و
دلیل آن را وجود روايتی از حضر علی(ع) در مورد تعزير نمودن چن ین شخص ی ذک ر ک رده ان
(خويی .)420 :1422

) 2گاهی خود شارع به وجوب عقوبت برای آن فعل حرام خاص تصريح نکرده است ول ی ب ه
صور کلی قاع های را بیان کرده و تطبیق اين حک کلی بر مص اديق و م وارد جزي ی را برعه ه
حاک شرع واگذار نموده است .بن ابراين ب ا اح راز «حرم ت» ي ک عم ل از ي ک س و و ب ا وج ود
قاع ه«التعزير لکلّ عمل محرّم» و «التعزير بی الحاک » از سوی ديگر ،میتوان گفت در مورد اعمال
حرامی که شارع مق

تصريح به وجوب عقوبت و کیفر ب رای آنه ا نک رده ،تعی ین ن وع و می زان

مجازا بر عه ه حاک مسلمین است.
لذا صاحب جواهر مینويس « :هر کسی که کار حرامی انجام ده يا واجبی را ترک کن  ،ام ام
میبايست وی را به ان ازهای که به مق ار ح نرس  ،تعزي ر نماي .ان ازه آن نی ز براس ا

نظ ر ام ام

است( ».نجفی1367ج.)448 :41

عزّره الحاک حسب ما يراه من المصلحة»؛ يعنی هر کب با عل و به عم عمل حرامی را انجام داده
يا واجب الهی را ترک نماي حاک بر حسب آنچه مصلحت ببین او را تعزير م یکن  .ايش ان ادل ه
اين حک را اينگونه بیان مینماي :
)1امام علی(ع) در موارد متع دی اين کار را کرده است؛ همان گون ه ک ه از برخ ی رواي ا در
ابواب مختلف اين امر ظاهر میشود و به روشنی داللت بر مشروعیت تعزير دارد.
 )2اسالم اهتمام به حف نظام م ادی و معن وی و اج رای احک ام در مج اری آن دارد و طبیع ی
است اين امر اقتضا میکن حاک هر کب را که از اين نظام تخلف نماي تعزير کن .

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

خويی در کتاب مبانی تکملة المنهاج

میفرماي « :مَنْ فَعَل محرّماً أو ترکَ واجباً إلهیّاً عالماً عام اً
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 )3نصوص خاصی که در موارد مخصوص وارد ش ه است داللت بر اين دارد ک ه ح اک ح ق
تعزير و تأديب دارد.
 )4در بعضی از روايا وارد ش ه که خ اون برای هرچیزی ح ّی معین فرموده است ،از جمله
معتبرة سماعه از امام صادق(ع) که میفرماي « :أنّ لکلّ شی ء ح ّاً و مَن تع ّی ذل ک الح ّ ک ان ل ه
ح ّاً؛ يعنی هر چیزی ح ّ و مرزی دارد و هر که از آن ح ّ تج اوز نماي ب رای او ح ّ خواه ب ود
[يعنی مستحق عقوبت خواه ش ( ].خويی .)408: 1422

بنابراين با توجه به اينکه انتفاع از عواي ناشی از فعالیتهای نامش روع از طري ق انج ام عملی ا
مزورانه و شکل قانونی بخشی ن به داراي یه ای واقع اً نامش روع و «أک ل م ال ب ه باط ل» محس وب
میشود و حرام است ،مجازا آن تعزيردارد.

رابطة میان پولشويی و خمس مال حالل مخلوط به حرام
همان طور که قبالً گفته ش  ،يکی از معانی پولشويی تطهیر پول است ،در اينجا به نظر میرس که
میان تطهیر پول و خمب مال حالل مخلوط به حرام شباهت وجود دارد و شاي بت وان گف ت ام وال
ناشی از جراي را میتوان به وسیله خمب تطهیر نمود .بنابراين شبههای میان پولشويی با خمب م ال
حالل مخلوط به حرام حاصل میشود.
اما با دقت درمیيابی که تشابهی بین اين دو وجود ن ارد چون خمب م ال ح الل مخل وط ب ه
حرام ،در مواردی بر شخص واجب میشود که شخص مکلف از مق ار م ال حرام ی ک ه ب ه م ال
حالل مخلوط ش ه ،اطالع ن ارد .و شخص ،صاحب آن م ال ح رام را نم ی شناس ؛ چ را ک ه اگ ر
مالک مشخص باش باي مال را به مالک ب ه و حق تصرف در آن را ن ارد .و همچنین مال ح رام
از مال حالل قابل تشخیص و ج ايی نباش  .بنابراين شخص مکلف ب رای ره ايی از آن م ال ح رام،
سال هجدهم /شماره هفتاد /بهار 1395

با دادن خمب ،موجب تطهیر کردن مال خود میشود؛ به تعبی ر ديگر،چ ون ص احب م ال و مق ار
م ال ح رام مش خص نیس ت ،در اي ن ص ور ش خص ب ا خم ب م ال ،ام والش تطهی ر م ی ش ود.
(خويی1410ج )329-330 :1بنابر اي ن در بح ث خم ب ،بح ث از ج راي مق م درآم حاص ل از آن
نیست ،بلکه در آن مق ار و صاحب مال مشخص نیست و شخص با پرداخت خمب به دنب ال پ اک
کردن و تطهیر واقعی اموال خود است اما در پولشويی ،بحث از ارتکاب جراي مق م ب ر پولش ويی
و درآم حاصل از آن جراي است و همچنین بحث از اين است که دارن ة درآم عل و آگ اهی
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تطهیر مینماي نتیجهای که در اين مبحث بهدست م ی آي اينک ه ،ب ا توج ه ب ه ع م ارتب اط ب ین

مقاله

به حرام و نامشروع بودن اين اموال دارد و به منظور فرار از مجازا و پیام های قانونی آن اق ام ب ه
پولشويی و خمب مال حالل مخلوط به حرام ،اموال و درآم ناشی از جراي به وسیله خم ب دادن
قابل تطهیر و پاک ش ن نیست.
امام خمینی در اين ارتباط میفرماين :
اگ ما حال با ما ح ام مخلوط باشد هه انسان نتوانتد آنهتا را از يكتديگ
جدا هند و صاحب متا حت ام و مقتدار آن هتيا هتدام معلتوم نباشتد ،بايتد
خمس تمام ما را بدهد و بعد از دادن خمس بقية ما ب او حال مىشود.
اگ مقدار ح ام معلوم باشد و صتاحبش را هتر متىشناستد ،بايتد متا را بته
صاحبش رد نمايد.
اگ صاحب ما را در ميان چند نف به نحو اجما بدانتد ،احتيتاط آن است
هه همة آن چند نف را از خود راضى هند به ه ط يقى هه ممكن باشد.
اگ جلب رضاي همه ممكن نباشد ،پس در اين صورت استخ اج مىهنتد
صاحب ما را با ق عه ،بنا ب اقوى.
اگ صاحب ما را به نحو اجما هر نداند و يا در ميتان عتدد غيت محصتور
باشد حتى به مظنه هر نتواند تشخي

دهد ،بايد صتدقه بدهتد متا را بتا اذن

حاهر ش ع على االحوط (امام خميني ج )201: 1385

با اين سخن امام روشن میشود که پولشويی با خمب شباهتی ن ارد.

با توجه به آنچه نگاشته ش نتايجی به شرح ذيل به دست میآي :
 )1پولشويی موضوع ج ي ی است و نمیتوان در فقه تعريفی ب رای آن پی ا ک رد؛ ام ا مب انی
فقهی روشنی نظیر آيا اکل مال به باطل ،اکل سحت و رواياتی از جمله کالم حض ر عل ی(ع) و
قواع فقهی چون قاع ه الضرر و حف نظام ،بر نامشروع بودن اين پ ي ه دالل ت م یکنن  .ام ام
خمینی (ره)با استناد به اين مبانی اين عمل را جرم انگاشته ان ومج ازا آن ه ب ر اس ا
«التعزير لکل عمل محرم» ،تعزير است.

قاع ه

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني

نتیجهگیری
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 )2میان «تطهیر پول» و «خمب مال حالل مخلوط به حرام» هیچ وجه شباهتی نیست؛ چرا که در
تطهیر پول ،بحث از ارتکاب جراي منشأ و درآم حاص ل از آن ج راي اس ت و همچن ین دارن ة
درآم عل و آگاهی ب ه ح رام و نامش روع ب ودن اي ن ام وال دارد و ب ه منظ ور ف رار از مج ازا و
پیام های قانونی آن اق ام به تطهیر مینماي  .حال آنکه در بح ث خم ب ،بح ث از ج راي منش أ و
درآم حاصل از آن نیست؛ بلکه شخص با پرداخت خمب به دنب ال پ اک و تطهی ر ک ردن واقع ی
اموال خود است.
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قرطبی ،محم 1405(.ق) الجامع الحکام القرآ  ،بیرو  :دار احیاء التراث العربی.



کلینی ،محم بن يعقوب )1367( .الکافی ،تحقیق :علی اکبر غفاری ،تهران :دار الکت اب االس المیه ،چ اپ
اول.



مغربی ،نعمان )1383( .دعائم االسالم ،تحقیق آصف فیضی ،قاهره :دارالمعارف.



مکارم شیرازی ،ناصر )1375 (.پیام امام ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،چاپ اول.



موسوی بجنوردی ،میرزا حسن1419(.ق) القواعد الفقهیه ،تحقیق :مه ی مهري زی و محم حس ین درايت ی،
ق  :نشر الهادی ،چاپ اول.



میرمحم صادقی ،حسین )1377 (.حقوق جاای بینالملل (مجموعه مقاالت) ،تهران :میزان.



نجفی ،محم حسن )1367(.جواهر الکالم فی شرح شزرایع االسزالم ،تحقی ق :ش یخ عب ا
دارالکتاب االسالمیه ،الطبعة التاسعة.

قوچ انی ،ته ران:

(س)

بررسي فقهي حكم پولشويي از ديدگاه امام خميني



گرجی ،ابوالقاس  )1383(.آیات االحکام (حقوقی -جاایی) ،تهران :نشر میزان.

