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بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی
الضرر و ملکیت ید


محمدامین ملکی ،سید محمدمهدی احمدی ،علیرضا عسگری
(تاریخ دریافت9325/60/92 :؛ تاریخ پذیرش)9325/60/69 :

چکیده
یکی از جرایم نو پدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است .فقها در مواجهه
با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل ،حرمتت صبت  ،حرمتت تنتاون بتر احتم ،احکتام مبت ت و....
پولشویی را حرام نمودند .برخی حقوق دانا ن منتقدند در ظاهر ،ت ریم و جرم انگاری پول شتویی ،بتا مفهتوم برختی قواعتد فقهتی ن یتر
م کیت ید و الضرر دارای تنارض می باشد و با توجه به این تنارض های ظاهری ،جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند.
در این ت قیق با مراجنه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم ،نه تنها تنارضی مستقر نیست ،ب که تداخالت ظاهریِ مستتقر شتده بتا
استفاده از راه هایی چون ضرورت ،مبالح جامنه ی اسالمی و دفع ظن ضنیف به ظن قوی ،مرتفع می گردد؛ و خ ی در ت ریم و یا جرم
انگاری پول شویی وارد نمی شود .این ت قیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است.

کلیدواژگان
تنارض ،پول شویی ،قاعده فقهی ،ال ضرر ،م کیت ید.

 مستول مکاتبات :دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهdr.a.maleki@gmail.com :

 نویسنده مسئول :استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهdr.mh.ahmadi@gmail.com :

 استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
فعل پولشویی نطفه اش به مالکیت محل های پول شویی توسط نیروهای مجرم در کشور آمریکا بر
می گردد که گروهک های جنایت پیشه ،برای مقبول نمایاندن وجوهاتِ قابلِ توجهِ به دست آمدده
از دزدی و قاچاق و قمار و  ....به اماکنی احتیاج داشتند تا این امدوال را در آن جدا مشدرول ج دوه
دهند .از متدهای عمومیت یافته برای این عمل ،خرید موسسات تجاریِ قانونی غیربدومی بدود کده
درآمدهای مشرول و سالمی داشتند و سپس مخ وط نمودن منافع مکتسبه از راه هدای ناودواب بدا
منافع مشرول که توسط آن موسسه ی تجارتی استحصال شده است( .س یمی ،2831 ،ص)21
دلیل انتخاب واژه ی پول شویی برای این عمل ،آن است که این روند مثل یک شستشوخانه یدا
ماشین لباس شویی که چرک و کثافات را از لباس ها جدا می کند ،با جدا کدردن کثافدات ناشدی از
جرم ،آن را پاک می کند(.میرمحمد وادقی ،2811 ،ص)888
پول شویی از جرم های نوپدید اقتصادی است که چند دهده اسدت در مجدامع حقدوقی مدورد
بحث قرار گرفته است؛ و طبق آن چه در قانون مبارزه با پول شویی مصدوب  ،2831تعرید

شدده

است عبارت است از:
ال ) تحصیل ،تم ک ،نگهداری یا استفاده از عواید حاول از فعالیت های غیرقانونی با ع م بده
این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم به دست آمده باشد.
ب) تبدیل ،مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با ع م بده ایدن کده
به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی کده وی
مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج) اخفاء یا کتمان کردن ماهیت واقعی ،منشأ ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جابه جدایی یدا مالکیدت
عوایدی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیلشده باشد.
حرمت پول شویي از منظر فقه امامیه
در جامعه ای که شیوه ی حکومت و اداره ی آن منتسب به اسالم و ع دی الخصدوص منتسدب بده
مذهب امامیه باشد ،با توجه به این اول بدیهی اسالمی که اول اولی مبتنی براول برائدت و اودل
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وحت می باشد ،هنگامی که مقام قانون گذار بخواهد فعل یا ترک فع ی را جرم ق مداد کندد ،نمدی
تواند تنها به جهات مقتضیات جامعه شناختی ،اکتفا کند؛ ب که قانون گذار بایستی مبانی مشدروعیت
و عدم مشروعیت آن را ولو به لحاظ احکام ثانویه در فقه بررسی نموده و با در نظر گدرفتن مبدانی
اسالمی ،اقدام به جرم انگاری و تعیین مجازات نماید.
همان طور که در اوول پنجم و اول هفتاد و دوم قانون اساسی جمهدوری اسدالمی ایدران نید
اشاره شده است ،برای تقنین قوانین با محوریت شریعت اسالم ،بایسدتی ابتددا بده متدون رسدمی و
نصوص دین اسالم مراجعه نمود ،تا این قوانین تعارضی با آن متون نداشته باشد و موافق آن باشد.
در مورد تطهیر اموال (که در این تحقیق به معنای خاص پول شویی مد نظدر اسدت ).ناشدی از
جرم ،در منابع وحیانی و روایی امامیه ،آیه یا روایت مستقیمی مانند آن چده بدرای عنداوینی چدون
قصاص و حدود و امثالهما وجود دارد ،موجود نیست که از مدلول آن بتوان حکدم بدر حرمدت یدا
ح یت داد.
یکی از ادله ی اساسی جرم انگاری پول شویی ،حرمت اکل مال به باطدل اسدت؛ فقهدا در آثدار
فقهی خود ،اکل باطل مال را به دو وورت تقسیم نموده اند:
ال ) تصرف ظالمانه و عدوانی در اموال دیگری ،مانند دزدی ،غصب و ...
ب) تصرف غیرشرعی و به وورت ناوحیح در اموال دیگران ،مانند قمار ،رشدوه ،ربدا و بداقی
چی هایی که شارل آن ها را تحریم نموده است.
با دقت در تقسیم بندی دوگانه ی فوق از انوال اکل باطل اموال ،این گونه مستفاد می شدود کده
حرمت تطهیر اموال ناشی از جرم ،به دسته ی دوم ن دیک تر و شدبیه تدر باشدد .بده دیگدر سدخن،
کسب این اموال ،از نظر شریعت حرام است.
با توجه به مطالبی که فقها در مورد حرمت «أکل مال به باطل» آورده اند ،بایدد گفدت انتفدال از
سود ناشی از فعالیت های نامشرول از طریق اقدام به عم یاتی کده موجدب مشدرول ج دوه دادن آن
عواید و اموال می گردد ،از مصادیق «أکل مال به باطدل» اسدت کده از جم ده محرّمدات محسدوب
میگردد.
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از دیگر مستندات تحریم پول شویی می توان به حرمت تعاون بر اثم اشاره نمود ،کده بدا دقدت
نظر در معانی ک ماتی چون "اثم"" ،تعاون" و "عدوان" ،به جد می توان ادعا نمود که تطهیرِ امدوالِ
ناشی از جرم یا همان پول شویی ،که از جرایم سازمان یافته است ،غالباً به ودورت گروهدی ،و بدا
هدف ک سب منافع غیر قانونی و نامشرول ،وورت می گیرد ،تجاوز به حقوق جامعده و افدراد مدی
باشد ،و سبب تضعی
جامعه و تضعی

سیستم اقتصادی ،و رواج بیکاری و فشدار مدالی بدر طبقده ی آسدیب پدذیر

ارکان سیاسی حکومت و ....میگردد،و مصداق واقعی اثم وعدوان وبه استناد نص

وریح آیه ،حرام و جرم است.
هم چنین با عنایت به احکام مص حت باید گفت ،از مختصات و ویژگی های دین مبین اسدالم،
دائمی بودن و جهانی بودن آن است .مستند چنین نظریه ای نی داللت آیات کثیری از قرآن مجید و
روایات متعدد رسیده از ائمه ی معصومین (ع یهم و وات اهلل اجمعین) می باشدد ،کده جداودانگی
دین اسالم امری حتمی است .در قرون و دوره های زمانی مخت د  ،بسدیار مسدائل مسدتحدثه بده
وجود می آید که ممکن است دارای حکمی در عنوان هدای شدرعی نباشدد ،و در فقده هدیی بدابی
متکفل بحث از آن نشده باشد .در چنین مواردی ،حکم مک فین در وورت تصادم بدا ایدن مسدائل
مستحدثه چیست؟
فقها و اسالم شناسان در پاسخ به این سوال گفته اند :با عنایت به این مهدم کده در فقده اسدالم،
احکام دائر مدار مص حت و مفسده وضع می گردد ،به عنوان یک اول ک ی ،در هدر زمدانی کده بدا
توجه به مقتضیات زمان و مکان ،موضول جدیدی ،واجد مصالح یدا مفاسددی گدردد ،بده فراخدور
احوالش و طبق عنوان های ک ی و تحت عمومات و اطالقات ،واحب حکم تک یفی می گردد.
البته باید به این نی توجه نمود که بین مص حت و ضرورت ،تفاوت مداهوی وجدود دارد ،زیدرا
مص حت سبب جواز انجام عمل است ،لیکن ضرورت سبب حکم ال امی می شود( .نجفدی،2831 ،
ج ،12ص)181
به موازات بحث جایگاه مص حت ،مط ب دیگری نی در معرض توجه فقها قرار گرفته اسدت و
آن هم ،نقش زمان و مکان در فقه می باشد .که این خود نمایان گر ایدن مط دب اسدت کده فقده و
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اجتهاد ،از دو عنصر زمان و مکان اثر می پذیرد .مثالً زمان و مکان در تشخیص و تعیین ضرورتها
ع ی الخصوص در مسائل جامعه شناختی و حکومت داری ،آثار زیادی در فقه و آرای فقهداء دارد.
(آوفی ،2811 ،ص)11
آن چه که در وه ه ی اول به ذهن می رسد این است کده هدر زمدان ،ضدرورت در موضدوعی
داخل شود ،می تواند حکم آن موضول را طبق فتوای امام خمینی (ره) بده عندوان یکدی از احکدام
اولیه ،یا طبق فتوای شهید محمد باقر ودر (ره) و برخی دیگر از فقهدا بده عندوان یکدی از احکدام
ثانویه ،یا به عنوان حکم حکومتی ،تغییر دهد ،که تشخیص آن بدر عهدده ی حداکم واجدد شدرایط
است( .کالنتری ،2811 ،ص)118
حاکم جامعه ی اسالمی یا ولی فقیه ،بنابر وظیفه اش و به اقتضای مصالح جامعه و مردم در غیر
موارد تعبدیات و با حس کردن ضرورت ها در سطح کالن ،نسبت به تحدریم و تجدوی موضدوعی
اقدام می کند .پس از این که ولی فقیه و حاکم جامعه ،بنا بر اقتضدائات اقددام بده وددور حکمدی
نمود ،طبق ادله ی مذکوره در باب والیت و حکومت فقیه ،بر عامه ی مردم و خصدوص فقهدا نید
تبعیت از حکم واجب است و اوامر ولی فقیه در طول اوامر خدای سبحان و پیامبر اکرم (ود ی اهلل
ع یه و آله و س م) و ائمه ی هدی (ع یهم و وات اهلل اجمعین) قرار می گیرد و الزم االتبال خواهد
شد.
بر طبق همین معیار ،جرم پول شویی یا تطهیر اموال ناشی از جرم کده در حدال حاضدر ،بدرای
همهی جوامع ،ع ی الخصوص جامعه ی اسالمی که نیاز به گسترش امدوال حدالل جهدت نیدل بده
اهداف در آن ضرورت دارد ،مفسده ی غیر قابل جبران در همه ی زمینده هدای اقتصدادی ،امنیتدی،
فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و ...دارد ،از طرف حاکم جامعه ی اسالمی یا همدان ولدی فقیده ،مدورد
حکم تک یفی قرار گرفته است.
بالجم ه با عنایت به موارد فوق ،حرمت پول شویی ن د فقهدا و اهدل تحقیدق مسدجل و امدری
مفروغ عنه است.
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بررسي تعارض احتمالي تحریم انگاری پول شویي با قواعد الضرر و ید
با مطالعه و مداقه ی قوانین مرتبط با پول شویی ،می بینیم که در برخی قوانین ،تغدایر معنداداری بدا
قواعد و اوول مس م فقه و حقوق به چشم می خورد .و نیاز به دقت و توجده بیشدتر و حدل ایدن
تعارض ها به خوبی احساس می گردد .در این تحقیق تالش می کنیم ،این تعارض هدا را بررسدی
نماییم.
قاعده ی "ال ضرر"

به عنوان اولین قاعده ی پرکاربرد که تعارضاتی ظاهری با قوانین مبدارزه بدا پدول شدویی دارد ،بده
بررسی جوانب قاعده ی الضرر می پردازیم؛
یکی از مستندات معروف قاعده ی الضرر ،روایتی موسوم به "ال ضرر" است ،ایدن روایدت بده
قدری در میان فقها و مراک تع یم و تربیت در جوامع اسالمی شهرت دارد ،که کتداب هدا و رسداله
های مفص ی در مورد این قاعده و این روایت به ق م تحریر در آمده است ،تا جایی که امام خمینی
(ره) حدود  11کتاب را در مورد این روایت و قاعده معرفی نموده اند( .خمینی ،2121 ،ص)281
امام خمینی (ره) معتقدند :بی تردید ،قاعده ی "الضرر" از معصوم به دست مدا رسدیده اسدت.
زیرا این روایت در میان شیعه و اهل سنت از مشهورات است .و روایات مرتبط بده "ال ضدرر" بده
درجه ی استفاضه رسیده اند .همان طور که در نقل این جم ده در قضدیه ی "سدمره بدن جنددب"
تردیدی وجود ندارد( .خمینی ،2121 ،ص)12
آیت اهلل بجنوردی(ره) در کتاب قواعد فقهی خود ،در مورد مدرک قاعده "ال ضرر و ال ضدرار"
آوردهاند که" :مدرک این قاعده ،عبارتست از روایات کثیرهای در کتدابهدای عامده و خاوده ،کده
شامل بر این روایت از رسول مکرم اسالم (و یاهللع یهوآلهوس م) است و ایدن روایدت بده عندوان
یک کبرای ک ی است که بر موارد عدیدهای منطبق میگردد( ".بجنوردی ،2811 ،ج ،1ص)122
آیت اهلل محمد تقی حکیم (ره) نی در کتاب خود در مورد روایت فوق الذکر مینویسدد؛ "ایدن
حدیث به ع ت کثرت روایت و راویان آن ،در مظان اینست که به تدواتر برسدد( ".حکدیم،2111 ،
ص)81
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سید میرزا عبدالفتاح مراغی(حسینی مراغی ،2121 ،ج ،2ص )811و محمدد بداقر خالصدی (ره)
(خالصی ،2121 ،ص )11نی تا حدودی قائل به تواتر این روایت شده اند.
بررسي مفهوم قاعده ی "ال ضرر و ال ضرار"

مهم ترین مسئ ه ای که بایستی در این قسمت ،بررسی شود ،مدلول و مفهوم این قاعدده اسدت .در
این قسمت بین فقها تفاوت آراء و فتاوی دیده می شود .از برجسته ترین آرائی که در روزگدار مدا،
از آن کالم به میان رفته ،به شرح زیر می باشد؛
 .9حمل نفي بر نهي

مقصود از قاعده ی "ال ضرر و ال ضرار" حرمت اضرار به غیر می باشد .در چندین فرضدی معندای
قاعده بدین وورت می شود که "ضرر زدن و اضرار به دیگران از نظر شرعی تحریم شده اسدت و
دلی ی بر تقدیم قاعده ی "ال ضرر" با بداقی احکدام شدریعت وجدود نددارد( .شدهید ثدانی،2128 ،
ص)88
 .2نفي ضرر غیر متدارک

مقصود از قاعده ی "ال ضرر و ال ضرار" در چنین فرضی این می شود که تشریع ضرری که جبران
نشده باشد در اسالم وجود ندارد ،که این ضعی

ترین قدول هدا اسدت( .حسدینی مراغدی،2121 ،

ص)821
 .4نفي حکم ضرری

مقصود از قاعده ی "ال ضرر و ال ضرار" بر اساس و مبنای این نظریه ،این است که از سوی شارل،
هیی حکمی که مبتنی بر هر گونه ضرری باشد تشریع نگردیده است ،به بیان دیگر هر حکمدی کده
از طرف شریعت وادر شده باشد ،اگر موجب زیان و ضرر باشد ،زیان بده نفدس مک د
مک

یدا غیدر

 ،یا زیان مالی و غیر مالی ،حکم مذکور با تمسک به روایت و قاعده ی "ال ضدرر" برداشدته

شده است( .نراقی ،2811 ،ص)12
شیخ اعظم مرتضی انصاری (ره) ،شیخ نائینی(ره) ،و خی ی دیگر از فقهای برجسته نی قائدل بده
این نظر شده اند( .م ینانی ،2811 ،ص)111
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 .3نفي حکم در مقام نفي موضوع

مال محمد کاظم آخوند خراسانی (ره) ،قائل به نظریه شیخ انصاری (ره) نیست و اشکال هدایی بدر
آن وارد می داند ،قائل است به این که مدلول روایت" ،نفی حکم به لسان نفی موضول" اسدت .بدر
اساس این نظریه ،ضرر نفی شده است نه این که حکم ضرری نفی شده باشد .در واقع نفی ضدرر،
کنایه از نفی حکم ضرری است .ف ذا ممکنست درجایی حکم ضدرری باشدد ،اماموضدول ضدرری
نباشد(.م ینانی ،2811،ص)111
 .5نهي حکومتي و سلطاني

پس از نقل اقوال متفاوت ،امام خمینی (ره) قائل هستند که مفهدوم و مددلول قاعدده ی "ال ضدرر"
بدین گونه بیان میشود" :نبی مکرم اسالم (و یاهللع یهوآلهوس م) به عنوان حاکم و راهبر جامعه و
حکومت اسالمی ،امت اسالمی را از نول و شکل آسیبزدن و زیانرساندن به دیگران نهی میکندد،
و بر امت اسالمی ،تبعیت از دستورات و اوامر ایشان واجب است( ".خمینی ،2121 ،ص)31
در بررسیهای وورتگرفته در بین آرای فقهای قبل از دوره ی معاور ،نظر شیخ انصداری(ره)
طرفداران و قائ ین بیشتری داشت .اما با توجه به نول حکومت در کشور ایران و معاودربودن امدام
خمینی(ره) ،در حال حاضر و در مسائل حکومتی نظر ایشان با توجه به مقتضیات زمان کاربردیتدر
میباشد.
بررسي تعارض بین ضررین و تطبیق آن با موضوع قاعده ی "ال ضرر"

با توجه به نظریه ی امام خمینی (ره) که طرف دار معاور بیشدتری دارد ،مددلول روایدت را "نهدی
حکم ضرری" لحاظ می کنیم ،در این وورت معنا این گونه می شود؛ "حداکم حکومدت اسدالمی،
امت اسالمی را از نول و شکل آسیب زدن و زیان رساندن به دیگران نهی می کند".
حال باید ببینیم جرم "تطهیر اموال ناشی از جرم (پول شویی)" چگونه با "قاعده ی ال ضدرر و
ال ضرار" مطابقت داده می شود؛ در پاسخ باید گفت ،این بحث به دو شیوه قابل تصور است.
 .9صورت اول

ع ی فرض این که ما هیی پایه و مستمسکی را برای تحریم تطهیر اموال ناشی از جرم ،پیدا نکندیم،
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با توجه به تبعات غیر قابل تدارک و جبران این جرم برای حکومت و نظام اسدالمی ،و هدم چندین
انتقای ضرر و ضرار ،در این قاعده ،می شود با استناد به این روایت ،که به سر حدد تدواتر معندوی
می رسد ،جرم پول شویی و مشرول نمایی منافع حاول از جرم ،مط قاً (نفی حکم ضدرری ویدانهی
حکومتی) مشمول حکم حرمت می گردد.
 .2صورت دوم

بر طبق شیوه های مبارزه با "تطهیر اموال ناشی از جدرم (پدول شدویی)" ضدررهایی متوجده افدراد
حقیقی می گردد .به عنوان نمونه ،افراد بایستی تبادالت اقتصادی خود را ،اگر از مقدار مشخصی که
حکومت آن سق

را مشخص می کند بیشتر باشد ،تنهدا از راه سیسدتم هدای بدانکی و موسسدات

اعتباری انجام دهند ،هم چنین از طرف دیگر ،کنترل ها و مراقبت های نظارتی افد ایش داده شدود.
(باقرزاده ،2838 ،ص)81
اول احراز هویت مشتری در سندهای بین الم ی و یا حق رسیدگی و سرکشی مقامات مسئول
به حساب های مشتریان و افراد حقیقی در موسسات مالی و باندک هدا (بداقرزاده ،2838 ،ص،)88
سبب ایجاد و به وجود آمدن ضرر و زحمت برای افراد می گردد که حتی در کوچدک تدرین امدور
مرتبط با تهیر اموال ،هیی گونه دخالت و ارتباطی ندارند .ضرر هم بدین وورت است کده هدم بده
محدودیت مبتال می گردند ،و هم مدارک و اسرار آن هدا در معدرض افشدا بدرای افدراد غیدر قدرار
میگیرد که ممکن است موجب ایجاد تبعات بعدی و سوءاستفاده گردد .ف ذا به سبب وجود چندین
مستندی ،حکومت و سیستم اقتصادی حق ضرر رساندان به شهروندان و مشتریان را ندارد.
ع ی رغم وجود این مط ب ،آسیب هایی که از پول شدویی و تطهیدر امدوال ناشدی از جدرم بده
حکومت اسالمی و شهروندان آن وارد می گردد (هم در بخش خصووی و هم در بخش عمدومی)
به اندازه ای گسترده است که حتی ممکن است عالوه بر رواج ناهنجاری هایی چون رواج بیکاری
و فساد و تروریسم و  ،....سبب فروریختن ارکان و پایه های نظام گدردد .در فدرض وجدود چندین
حالتی ،بین دو ضرر ایجاد شده در جامعه ،تعارض به وجود می آید:
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ال ) ضرری که با مصوب شدن قانون محدود شدن افراد جهت مقاب ه بدا پدول شدویی ،بدرای
افراد حقیقی حاول می شود.
ب) ضرری که از رواج پول شویی گریبان گیر حکومت اسالمی می گردد.
در بین این دو ضرر ،که اتفاقا هر دوی آن ها هم به وسی ه ی مفاد این قاعده نفی می گردد ،یدا
از راه نفی حکومتی یا نفی حکم ضرری ،لیکن به ضرورت عق ی بایستی اهم بر مهم مقددم گدردد،
هر چند ضررهایی بر عده ای وارد شود ،در این جا نی  ،ضررهایی که بر جامعه وارد می شود اهدم
است و ضررهایی که بر اشخاص وارد می گردد مهم.
در مبحث ایجاد تعارض بین دو ضرر که اهم و مهم با یک دیگر ،سه راه حل عق ی ،احصا شده
است:
" .2حتمل الضرر اخلاص لدفع الضدرر المدا " ،ضرر خاص ،که در مورد یک شخص و فدرد اسدت ،بده
جهت دفع ضرر ب رگ تر و عمومی تر ،تحمل می گردد.
" .1الضرر االشف یزال ابلضدرر االفد " ،ضرری که اهم است و از ضرر دیگر شددت بیشدتری دارد،
به وسی ه ی ضرر مهم که شدت کمتری دارد ،دفع می شود.
" .8اذا تمارض املفسفاتن روعی أعظمهمدا ردررا" ،به ع ت انتفای ضرر نسبت به حکومت و جامعده و
مجموعه ی امت اسالمی ،وارد شدن مقادیری ضرر بر افراد محل اشکال و ایراد نیسدت .در
وورتی که ضرر اول و دوم (اهم و مهم) با یکدیگر تصادم نمایند ،ضرر بداالتر و شددیدتر
دفع می گردد( .ال رقا ،1112 ،ص)281
قاعده ی "ملکیت ید"

بعد از قاعده ی "ال ضرر و ال ضرار" ،دومین قاعده ای که اتفاقا پر کاربرد نی می باشدد ،قاعدده ی
"ید" است .که متناسب با موضول بحث اجماالً مورد بررسی قرار می گیرد.
فقیهان و اوولیون قاعده شناس ،پس از بررسی متون فقهی و روایدی ،مددارک قاعدده ی یدد را
"احادیث"" ،اجمال" و "عقل" ذکر نموده اند .آیت اهلل بجنوردی (ره) در کتاب قواعد فقهیه خدود
برای ذکر مستندات روایی خود ،تعداد هفت روایت را ذکر نموده اند ،و سپس متذکر می شوند کده
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این روایات و احادیث به طور وریح بر قاعده ی موسوم به "ید" داللت مدی کندد .فقدط در مقدام
نمونه ،یک مورد از روایات ذکر می گردد؛ (بجنوردی ،2811 ،ص)281
در مورد ید از حضرت وادق  -ع یه السّالم  -نقل می کنند که :آن حضرت  -ع یهالسّدالم  -بده
مردی که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چی ی در دست کسی ببینم جای است شهادت بدهم
آن شی ء مال او است؟ فرمود :آری جای است .آن مرد گفت :شهادت خدواهم داد کده آن مدال در
دست او است ،ولی گواهی نمی دهم که به او تع ق دارد ،زیدرا ممکدن اسدت مدال دیگدری باشدد.
حضرت  -ع یه السّالم  -فرمود آیا حالل است آن شیء از او خریده شود؟ مرد گفدت :آری حدالل
است .امام  -ع یه السّالم  -فرمودند :شاید مال دیگری باشد پس چگونه جائ است تو آن را بخری
و بعد از تم کش بگویی که متع ق به من است و بر آن سوگند یاد کنی ،ولی جای نیست نسبت بده
مالکیت کسی که تو از ناحیه او مالک گردیده ای اقرار کنی؟ پس حضرت  -ع یه السّدالم  -فرمدود:
یعنی اگر این امر جائ نباشد برای مس مان ها بدازاری برپدا نمدی ماندد( .حدر عدام ی ،2811 ،ج،23
ص)121
قانون مدنی ج.ا.ایران نی در ماده ی  ،81موید نظر مذکور در قاعده ی یدد اسدت" :تصدرف بده
عنوان مالک ،دلیل بر مالکیت است ،مگر آن که خالف آن ثابت شود".
بررسي مفهوم قاعده ی ید

در مورد مدلول این قاعده نی بین فقها ،تفاوتهایی در آراء وجود دارد ،که دو دسته ی عمده است؛
 .9محل وفاق

آن مواردی که بر آن تسالم و اتفاق وجود دارد و آن هم این که به نظر غالب فقها ،طبدق قاعدده ی
ید ،م کیت اموالِ تحت اختیار شخص ،برای وی اثبات می گردد.
 .2محل اختالف

موردی که مورد اختالف و تفاوت در آراء است ،آن هم این است که آیدا بده واسدطه ی قاعدده ی
م کیت ید ،می شود تولیت وق

را برای ذو الید ،و زوجیت را برای زندی کده تحدت اختیدار مدرد

است ،و نسبت پدری را برای کودکی که در اختیار ذی الید است ،اثبات نمود؟!
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لیکن آن موردی که محل بحث و ن ال ما است همان محل تسالم فقها است ،و اتفداق نظدر بده
همین مقدار که ید اماره ی م کیت باشد ،در موضول مرتبط با بحث ما ،کافیست.
بررسي محل تعارض قاعده ی ید با موضوع مورد مناقشه

طبق روش ها و شیوه های مقاب ه با تطهیر اموال ناشی از جرم (پول شدویی) ،در برخدی مدوارد ،آن
قسمت از قاعده ی ید که تسالم بر آن وجود داشت ،در اثر مبارزه ،خدشده دار شدده و نقدی مدی
گردد .به عنوان نمونه ای از این تعارض می توان به "اول احراز هویت مشتری با بررسدی وجدوه
نقدی ارائه شده" یا "مشکوک ت قی نمودن برخی فعالیت ها و مبادالت مالی بانک هدا" (بداقرزاده،
 ،2838ص )88و یا اجرایی نمودن "اول از کجا به دست آورده ای؟!" اشاره نمود.
حتی در برخی سیستم های بانکی در دولت های مخت

 ،آیین نامه های مقاب ه با پدول شدویی،

در مقایسه با حکومت ما ،با شدت و قدرت بیشتری پیگیری می شود( .ج ایری ،2831 ،ص)12
در این موارد ،دقیقاً بر عکس قاعده ی ید عمل می شود ،یعنی به جای حکم به م کیت مدا فدی
الید ،برای ذی الید ،و اجرای اوالت م کیت طبق قاعده ی ید ،اقدام به فحص و جستجو و تحقیدق
در مورد م کیت یا عدم م کیت اشخاص می شود.
حال تعارضی مستقر شده است ،بایستی دید چگونه می شود تعارض را مرتفع نمود ،که دو راه
در پیش متصور است؛
 .9راه اول حل تعارض

از مواردی که در مورد قاعده ی "ید" بیان شده است ،این است که حجیدت "م کیدت یدد" مانندد
قطع و ع م ذاتی نیست ،و منتهی الیه مط بی که قاعده بر آن داللت دارد ،ظن نوعی به مالدک بدودن
شخص نسبت به ما فی الید است .البته این گونه ظنی به وورت تنها ،حجت می باشد ،اما ظدن بده
مالک بودن ،مانع این نیست که شخص ذی الید ،امانت دار یدا غصدب کنندده باشدد .بندابر ایدن در
وورتی که ظن قوی تری بر خالف ظن م کیت ،پدیدار شد ،منعی ندارد ظن ضعی

تر طرح شود

و کنار گذاشته شود.
به عنوان نمونه ،در یکی از شهرهای دور افتداده کده درآمددها بده طدور طبیعدی بداال نیسدت و
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نقدینگی پایین است ،شخصی مب غ بیست می یارد تومان ،پول نقد را در یک باندک سدپرده گدذاری
می کند ،یا در یک ورافی در یکی از شهرهای دور از مرک  ،گردش مالی یک ورافی ،حدود یدک
و نیم می یارد دالر ،بوده است( .وحرائیان ،2831 ،ص )222در چنین مواردی ظن ها با یدک دیگدر
متعارض می شوند.
از طرفی قاعده ی ید جاری می شدود و مدی گویدد ،شدخص سدرمایه گدذار مالدک ایدن پدول
محسوب می شود ،و از طرف دیگر قرائن و شواهد نمایان گر این است که جرمی واقع شده است.
زمانی که این تعارض ها مستقر شود ،سه راه برای حل تعارض برای ما وجود دارد؛
الف) تقدیم قاعده ی ید

در هنگام استقرار این تعارض ،قاعده ی ید را بر ظن طرف مقابل تقدیم کنیم؛ که البتده ایدن روش
مخال

پیش فرض های ما است ،زیرا ما در حال یافتن روشی برای مبارزه با پول شویی هستیم.

ب) تقدیم ظن وقوع جرم

در فرض ایجاد چنین تعارضی ،اماره ی مجرم بودن شخص و این که اموالش منشداء نامشدرول
دارد ،بر طرف اماره ی م کیت ید ،ترجیح داده شود و مقدم گردد ،که کامالً در راه نیدل بده هددف
این تحقیق است.
ج) سقوط امارات و رجوع به اصول عملیه

قائل شویم به این که تعارض به وورت تام مستقر شده است ،و استقرار این تعارض سبب سقوط
هر دو اماره می گردد .ف ذا ناچاریم به اوول عم یه مراجعه نماییم ،که در این جدا مجدرای برائدت
است.
البت ه این راه سوم امکان نقی دارد ،چون هر دو ظن به جهت درجه اعتبار در یک درجده قدرار
دارند ،و تقدم و ترجیحی بر یک دیگر ندارند و در نهایت هر دو سقوط می کنند ،و برائدت حداکم
می شود ،یا این که اماره ید مقدم می گردد.
 .2راه دوم حل تعارض

از مبانی تشریع حکم حرمت پول شویی  ،همان طدور کده در پیشدتر بیدان نمدودیم ،حفدح مصدالح
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حکومت اسالمی است .تطهیر اموال ناشی از جرم (پدول شدویی) ،ضدررهای جبدران ناپدذیری بده
جامعه ی اسالمی وارد می کند ،و قهراً تحدریم آن در راسدتای حفاظدت از ارکدان نظدام اسدالمی و
جامعهی مس مین است .ف ذا بر همین مبنا ،با عنایت به نیاز مص حت جامعه ی اسدالمی در تحدریم
پول شویی ،و غیر قابل مقایسده بدودن اهمیدت مصد حت جامعده ی اسدالمی ،بدا اهمیدت افدراد و
اشخاص ،و با نیت حفح این اهمیتِ اهم ،از اماره ی ید چشم فرو می بندیم ،و بدرای حفدح کیدان
جامعه ی اسالمی ،موارد مشکوک را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم.
هم چنین می شود این گونه نیاز قائل شد که تحریم پول شویی ،به ع ت اخذ قیدد اضدطرار در
آن بوده است ،یعنی از باب احکام ثانویه .در ورف نظر نمودن از اماره ی ید هم می توانیم از باب
اضطرار و نیاز جامعه ی اسالمی ،از قاعده ی ید ورف نظر نماییم.
نتیجه
 .2پولشویی یا تطهیر پول مجمول عم یاتی است که موجب میشود ج وهای مشرول و قدانونی بده
اموال نامشرول و غیرقانونی داده شود .بسیاری از کنوانسیونهای بینالم ی به جرمانگاری آن تأکید
کرده اند و در حقوق داخ ی هم بهموجب قانون مبارزه با پولشویی بدهعندوان جدرم شدناخته شدده
است .از منظر فقه هم آیات ،روایات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحریم و جرمانگاری این
پدیده است .با عنایت به مستحدثه بودن پول شویی ،نمی توان در فقه تعریفی بدرای آن پیددا کدرد.
لیکن از باب حکم ثانوی و احکامی که قید اضطرار در آن دخیل است می توان حکم پدول شدویی
را کش

نمود .مضافا پول شویی ،تحت عمومات و ک یاتی چون "حرمدت اکدل باطدل"" ،حرمدت

اعانت بر اثم" حرام است .در بین روال بررسی حکم شرعی پدول شدویی ،تعارضداتی بدین برخدی
قواعد فقهی مانند ال ضرر و م کیت ید مالحظه می شود ،که بدا دقدت در ادلده ،و ف سدفه ی پدول
شویی و این که حکم پول شویی از دسته ی احکام ثانویه است و با توجه به وجود قید ضرورت و
هم چنین وجوب حفح مصالح اسالمی ،این تعارضات مرتفع گردید.
 .1در تعارض بین قاعده ی الضرر و حرمت پول شویی ،در دوران امر بدین ایدن دو ضدرر ،بده
ضرورت عق ی بایستی اهم بر مهم مقدم گردد ،هر چند ضررهایی بر عده ای وارد شود ،در این جا

بررسي تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویي با قواعد فقهي الضرر و ملکیت ید 33  .............................................

نی  ،ضررهایی که بر جامعه وارد می شود اهم است و ضررهایی که بدر اشدخاص وارد مدی گدردد
مهم.
 .8در فرض تعارض قاعده ی م کیت ید و حرمت پول شویی نی  ،حجیت "م کیت ید" مانندد
قطع ذاتی نیست ،و ظن نوعی به مالک بودن شخص نسبت به ما فی الید است .بنابراین در وورتی
که ظن قوی تری مانند احتمال پول شویی –که اگر واقع شود ارکان امنیت نظام اقتصادی جامعه ی
اسالمی را مت ل ل می کند -بر خالف ظن م کیت ،پدیدار شد ،منعی ندارد ظدن ضدعی

تدر طدرح

شود و کنار گذاشته شود.
 .1یا به این معتقد شویم که از مبانی حرمت پول شویی ،حفح مصالح حکومت اسالمی اسدت.
تطهیر اموال ناشی از جرم (پول شویی)  ،ضررهای جبران ناپذیری به جامعده ی اسدالمی وارد مدی
کند ،ف ذا بر همین مبنا با توجه به غیر قابل مقایسه بودن اهمیت مصد حت جامعده ی اسدالمی ،بدا
اهمیت افراد و اشخاص ،و با نیت حفح این اهمیتِ اهم ،از اماره ی ید چشدم فدرو مدی بنددیم ،و
موارد مشکوک را مورد بررسی و تحقیق قرار می دهیم.
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 .1اراکی ،محمد ع ی ،2811 ،اوول الفقه ،قم :انتشارات در راه حق.
 .8انصاری ،مرتضی بن محمد امین ،2831 ،مکاسب ،قم :انتشارات والحین.
 .1ایروانی ،باقر ،2831 ،دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه ،قم :انتشارات موسسه الفقه ،ل طباعة و
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 .1ج ایری ،مینا ،2831 ،پول شویی و موسسات مالی ،مجموعه مقاالت و سخنرانی های همدایش
بین الم ی مبارزه با پول شویی ،انتشارات وفاق.
 .3حر عام ی ،محمد بن حسدن ،2811 ،وسدائل الشدیعه الدی تحصدیل مسدائل الشدریعه ،بیدروت:
داراالحیا.
 .8حسینی مراغی ،میر عبدالفتاح ،2121 ،العناوین الفقهیه ،قم :موسسة النشر االسالمی.
 .21حکیم ،سید محمد تقی ،2111 ،القواعد العامی فی الفقه المقارن ،بیروت :موسسه الدولیه.
 .22ح ی ،حسن بن یوس  ،2111 ،تحریر االحکام الشرعیه ع ی مدذهب االمامیده ،قدم :انتشدارات
موسسه االمام الصادق (ع یه السالم) .
 .21خالصی ،محمد باقر ،2121 ،رفع الغرر عن قاعده الضرر ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسدته بده
جامعه مدرسین حوزه ع میه قم.
 .28خمینی ،روح اهلل ،2818 ،کتاب البیع ،قم :انتشارات اسماعی یان.
 .21خمینی ،روح اهلل ،2118 ،تحریر الوسی ه ،تهران :انتشارات مکتبه اعتماد.
 .21خمینی ،روح اهلل ،2121 ،بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر ،تهران :انتشدارات موسسده حفدح و
تنظیم آثار امام خمینی (ره).
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 .21خویی ،ابوالقاسم،2831 ،مبانی تکم ه المنهاج ،بغداد :نشر البابل.
 .21خویی ،ابوالقاسم ،2121 ،مصباح الفقاهه ،قم :انتشارات انصاریان.
 .23دی می ،حم ه بن عبدالع ی  ،2121 ،المراسم الع ویه ،قم :انتشارات مجمع جهانی اهل بیت ل.
 .28راوندی ،قطب الدین ،2111 ،فقه القرآن ،قم :انتشارات مکتبه آیت اهلل المرعشی.
 .11ال رقا ،شیخ احمد بن محمد 1112 ،م ،شرح القواعد الفقهیه ،تصحیح :مصطفی ال رقداء ،دمشدق:
انتشارات دارالع م.
 .12س یمی ،وادق ،2831 ،جنایات سازمان یافته ی فرا م ی ،تهران :انتشارات نگرش.
 .11شهید ثانی ،زین الدین بن ع ی ،2128 ،مسالک االفهام الی تنقیح شرایع االسالم ،قدم :انتشدارات
پاسدار اسالم.
 .18وحرائیان ،مهدی ،2831 ،فرازهایی از یافته هدای تحقیقدات پدول شدویی در ایدران ،مجموعده
مقاالت و سخنرانی های همایش بین الم ی مبارزه با پول شویی ،انتشارات وفاق.
 .11طوسی ،محمد بن حسن ،2121 ،تهذیب االحکام ،تحقیق :موسوی خراسانی ،بیروت :انتشارات
دارالتعارف ل مطبوعات.
 .11عالمه ح ی ،حسن بن یوس  ،2881 ،منتهی المط ب ،تبری  :انتشارات حاج احمد.
 .11فاضل مقداد ،مقداد بن عبداهلل ،2831 ،کن العرفان فی فقه القرآن ،قدم :مجمدع جهدانی تقریدب
مذاهب اسالمی.
 .11قمی ،عباس ،2121 ،سفینة البحار ،قم :انتشارات داراألسوه.
 .13کاش

الغطاء ،حسن ،2111 ،انوار الفقاهه ،نج  :موسسه کاش

الغطاء العامه.

 .18کالنتری ،ع ی اکبر ،2811 ،اسالم در برخورد با ثروت های باد آورده ،نشریه ی حدوزه ،شدماره
31
 .81ک ینی ،محمد بن یعقوب 2833 ،ه.ق ،االوول من الکافی ،قم :انتشارات دارالکتب االسالمیه.
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موسسهی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
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 .88مغنیه ،محمد جواد ،2833 ،ع م اوول فقه فی ثوبه الجدید ،قم :انتشارات دارالکتب اسالمیه.
 .81مقدس اردبی ی ،احمد بن محمد ،2813 ،زبدة البیان فی أحکام القرآن ،قم :انتشارات مومنین.
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 .81م کی ،محمد امین و آقازاده ،نقی ،2881 ،بررسی فقهی جرایم اقتصادی ،تهران :نشر مقاومت.
 .81موسوی سب واری ،عبداالع ی ،2121 ،مهذب االحکام ،قم :انتشارات یاران.
 .83میر محمد وادقی ،حسین ،2811 ،شست و شوی اموال کثی

ناشی از جرم ،نشریه ی حقدوق

ج ای بین الم ی (مجموعه مقاالت) ،شماره اول ،انتشارات می ان.
 .88نجفی ،محمد حسن ،2831 ،جواهرالکالم فی شرح شرایعاالسالم ،بیروت :انتشدارات دار احیداء
التراث العربی.
 .11نراقی ،احمد ،2811 ،عوائد االیام فی بیان قواعد االحکام و مهمات مسائل الحالل و الحرام ،قم:
مرک النشر التابع لمکتب االعالمی االسالمی.

