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چکیده
از منظر آموزه های اسالمی حیثیت ،جان ،حقوق ،مسکن ،شغل ،و مال انسان دارای حرمت است و هر نوع تعرض به موارد
مذکور شرعا حرام است .لذا هیچ کس نمی تواند در مال مردم تصرفی داشته باشد و کالهبرداری که نوعی تجاوز و تعدی به
مال دیگران است ،مورد منع فقه قرار گرفت .از این رو ،کالهبرداری از جمله گناهان و جرایم بزرگ و مهم میباشد که علیه
اموال اتفاق می افتد و شخص با استفاده از وسایل متقلبانه و فریب و خدعه مال متعلق به دیگری را میبرد .از منظر فقه
اسالمی ،کالهبرداری از زمره جرایمی است که نوعی اکل مال به باطل محسوب میشود .لذا ادله فقهی همچون آیات اکل مال
به باطل ،آیات حرام خواری و سُ حت و قواعدی همچون قاعده الضرر ،حفظ نظام داللت بر حرمت می کند که فقها برای حکم
تکلیفی از آن استفاده کرده اند و قاعده ضمان ،اَیادی متعاقبه داللت بر حرمت تکلیفی کالهبرداری می کند .از این رو ،فقها
مجازات تعزیر را برای کالهبرداری استنباط و استخراج نموده اند .روش پژوهش پیش رو ،توصیفی و تحلیلی است و روش
گردآوری مطالب اسنادی نوشتاری است که از فیش برداری استفاده شد.
واژههای کلیدی :اِحتیال ،کالهبرداری ،جرم ،اِغفال ،تدلیس ،فقه
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مقدّمه
کالهبرداری کاری بر پایه فریب است که فرد یا افرادی برای کسب نفع شخصی خود یا نفع مؤسسههای ،آن
را انجام میدهند .وکالهبرداری در همه جوامع و کشورها جرم اسهت ،اگهر هه مصهداق ههای آن در نظامههای
گوناگون قضایی فرق میکند ،امروزه از کالهبرداری با عنهوان ههایی نظیهر« :جهرم جدیهد» و یها «بحهران قهرن
بیستم» یاد میشود.
ریشه کالهبرداری از نظر شریعت اسالم به تَدلیس و گاهی غَبن و معامالت سُحتی (باطل) است .از ایهن رو،
دو حکم برای کالهبرداری مطرح می گردد :از یک سو ،کالهبهرداری حهرام اسهت؛ و از سهویی دیگهر ،در قبهال
اموالی که به وسیله کالهبرداری به دست می آورد ،ضامن اسهت .لهذا حکهم وضهعی و تکلیفهی کالهبهرداری دو
مسأ له ای هستند که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند تا به تبع آن بتوان به مجازات کالهبرداری دست
یافت.
با توجه به این که کالهبرداری در کتب فقهی به صورت مستقل مورد بحث واقع نشهده اسهت و بهه صهورت
پراکنده و در قالب تعزیرات و تحت عنوان اِحتیال بیان شده ،و از طرفی هم اکثر کتاب های نوشته شده در ایهن
بحث ،کالهبرداری را از منظر حقوقی و قانون مجازات اسالمی مورد بحث قرار داده اند ،و فقدان تبیهین دیهدگاه
های فقهای امامیه به طوری که فقط در برخی از کتب به صورت مختصر ،در حد ند سطر ،روایات و آیاتی در
مورد اِحتیال و اَکل مال به باطل ذکر نموده اند ،خالء پژوهشی که به صورت مفصّل نظر اسالم و فقههای امامیهه
را در بحث کالهبرداری مورد بررسی قرار دهد ،احساس میشود ،که میکوشیم ،کالهبرداری و احکام فقهی آن
را با محوریّت مبانی فقه امامیّه بررسی نماییم.
کالهبرداری یکی از مهمترین جرایم علیه حق مالکیت است که ارتکاب آن از قرن  18میالدی تا به امروز
هر روز گسترش مییابد .یکی از مهمترین ویژگی های جرم کالهبرداری ،گفتن دروغ توسط کالهبردار و فریب
خوردن قربانی است .بررسی احتیال (کالهبرداری) در منابع اسهالمی و قهوانین موضهوعه ،موضهوعی ابهداعی در
پژوهش های علمی نیست ،را که اصول آن در قواعد فقهی و کتب و مقهاالت فقههی و حقهوقی بیهان گردیهده
است( ،روح االمینی1395 ،ش .ص 1به بعد).
باتوجه به تتبع نویسنده به نظر میرسد که در مورد کالهبرداری کتب و مقاالت فراوانی نوشهته شهده اسهت
مانند:
کتاب حقوق کیفری اختصاصی(جرایم علیه اموال و مالکیت) تألیف حسین میرمحمد صادقی.
مقاله مروری بر جرم کالهبرداری در حقوق ایران ،تألیف محمد جعفر حبیب زاده که این عمل ناپسهند را از
زوایای مختلف حقوقی مورد بررسی قرار داده اند ،ولی به صورت بسیار مختصر ،فقط در حد نهد صهفحه نظهر
اسالم و فقهای امامیه را در بارۀ کالهبرداری تحت عنوان «احتیال» بیان نموده انهد .از ایهن رو ،پایهان نامهه یها
کتاب مستقلی در مورد کالهبرداری و احکام فقهی آن موجود نیست .از امتیازات و نهوآوری ایهن مقالهه نهین
است که متمرکز در بحث حکهم تکلیفهی و وضهعی کالهبهرداری میباشهد .ایهن پهژوهش بهه صهورت مسهتقل،
کالهبرداری را در ادله وارده ،بررسی فقهی نموده و ماهیت و احکام آن را ارائه میکند .لذا در این تحقیهق قصهد
داری م ،کالهبرداری را از نگاه اسالم و فقهای امامیه به صورت رساله ای مستقل مورد بررسی قهرار دههیم کهه از
این جهت اثر جامع و مستقلی منتشر نشده است.
 .1مفهوم کالهبرداری
کالهبرداری در لغت عبارت است از« :کاله » و «برداری» است کهه معهادل عربهی آن «اِحتیهال» میباشهد،
(خاضی1415 ،ق ،ص  .)129بنابر این ،در نگاه اهل لغت در رابطه با ایهن واهه نهین آمهده اسهت کهه صهاحب

مجمع البحرین برای معنای «رجل مُحتال » ،این طور میآورد« :کسی که صاحب حیله باشد و مهردم را فریهب
میدهد»( ،طریحی1375 ،ش ،ج ،5ص.)361
صاحب شمس العلوم و دواء الکالم در معنای «احتیال» نین میفرماید« :مردی کهه مُحتهال اسهت ،یعنهی
فردی که صاحب خدعه و نیرنگ است و بر مردم خدعه و نیرنهگ را وارد میسهازد»( ،حِمیهری1375 ،ش ،ج،3
ص.)1635
المحیط درمورد واهه «مکر» مینویسد« :اِحتیالی که پنهانی و آشکار نباشد»( ،صاحب عبهاده1419 ،ق ،ج،6
ص.)263
دهخدا کالهبرداری را این گونه معنی کرده است« :عمل کالهبردار ،شیّادی ،حقّهه بهازی ،بهه فریهب و دروغ
مال دیگران را گرفتن»( ،دهخدا1377 ،ش ،ج ،12ص .)86در تعریف اصطالحی کالهبرداری از نظر فقهه امامیّهه
تعاریفی از دیدگاه فقها مطرح شده است که شیخ طوسی در کتاب النهایة اظهار میدارد« :آن کس کهه در مهال
مردم با مکر و خدعه و نوشته های مزورانه و گواهی های دروغ و نامه های کذب و نظایر آن ها حیله و فریب روا
دارد ،بر وی تأدیب و تنبیه واجب است و باید آنچه را که گرفته است به طور کامل بازپس بدهد و سهزاوار اسهت
که حاکم عقوبت وی را آشکار سازد ،تا دیگهران عبهرت گرفتهه و در آینهده دیگهران مرتکهب ایهن گونهه اعمهال
نگردند»( ،طوسی1419 ،ق ،ج ،2ص.)743
بنابراین ،باید گفت شیخ طوسی تعریف مستقلی از احتیال بیان نفرموده است ،بلکه در ضمن بیان حکم آن،
تعریف احتیال را نیز متعرض شده اند .محقق حلّی صاحب علل الشرایع در رابطه با احتیال این طهور مینویسهد:
«حد قطع بر مُستَلب و مُختَلس و مُحتالی که با عملیات متقلبانه اموال دیگری را تصهاحب کهرده اسهت ،جهاری
نمی گردد ،بلکه اموال از آنان پس گرفته و تعزیر میشوند»( ،حلی ،محقق1408 ،ق ،ج ،4ص .)169محقّهق نیهز
همچون شیخ طوسی ،ماهیت احتیال را ،به طور مستقل بیان نفرموده و ضهمن بیهان حکهم ،ماهیهت احتیهال را
مشخّص کرده اند .صاحب ارشاد االذهان محتال را مُحارب نمی داند و مُحتال را به کسی اطالق میکند کهه بهه
وسیلة تزویر و حیله و نامه های دروغ و باطل ،مالی را بهه دسهت آورد( ،حلّهی ،علّامهه1366 ،ش ،ج ،2ص.)186
فخرالمحققین در ایضاح الفوائد ،ماهیت محتال را مشابه قول عالمه دانسته اند( ،فخر المحققین ،حلّی1410 ،ق،
ج ،4ص )545و شهید ثانی در الروضه البهیه ،کسی که از راه ارسال نامههای دروغین و مانند آن امهوال دیگهری
را اخذ کند ،محتال نامیده است( ،جبعی1390 ،ش ،ج ،3ص.)380
همچنین صاحب مجمهع الفائهده و البرههان مشهابه نظریهه محهدل مجلسهی را پذیرفتهه اسهت( ،اردبیلهی،
1382ش ،ج ،13ص.)291
نکتة مهمی که در ماهیت احتیال باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در عمل محتال ،ربودن و ربایشی
وجود ندارد ،بلکه نوعی تصاحب و مالکیت بر مال یا ملک غیر ،مطرح است .در نتیجه ،کالهبرداری عبارت است
از «تصاحب و تملّک اموال دیگری ،به وسیلة عملیات متقلّبانه».
در اصطالح حقوقی کالهبردری به صورت مستقیم مورد تعریف قرار نگرفت بنابر این اگر ه مادۀ یک قانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختالس و کالهبرداری ،جرم کالهبرداری را مورد تعریف قرار نداده است ،ولهی
تعریفی را که رویه قضایی از این جرم ارائه داده است را پذیرفته است .در تعریف دیگری کالهبرداری را بهه ایهن
شکل معنا نموده اند :کالهبرداری عبارت است از تصاحب مال غیر با توسل بهه حیلهه و تقلب(.سهاالری،1386 ،
ص).150
 .2حکم تکلیفی کالهبرداری
بنابر نظر فقهای امامیه ،کالهبرداری فعلی حرام است که سبب تحصیل مال حرام میگردد و از طرفی سبب
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میشود تا به اموال دیگران تعرض شود .به همین جهت ،برای حرمت آن به ذکر ادله پرداخته اند کهه بهه شهرح
زیر است:
.2-1

دلیل آیات بر حرمت کالهبرداری

الف :آیات مربوط به حرمت اکل مال به باطل
حرمت اکل مال به باطل یکی از اهم ادلة حرمت کالهبرداری است ،به این صورت که آیه قهران میفرمایهد:
«وَ لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُکَّامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّهاسِ بِالْه ِثْمِ وَ أَنْهتُمْ تَعْلَمُهونَ،
(بقره ،آیه )188؛ و مال یکدیگر را به ناحق مخورید و آن را به نزد قاضیان نیفکنید که (به وسهیله رشهوه و زور)
پارهای از اموال مردم را بخورید با آن که (شما بطالن دعوی خود را) میدانید».
همچنین در آیه دیگری میفرماید:
ُسهکُمْ
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَۀً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لَها تَقْتُلُهوا أَنْف َ
إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا( ،نساء :آیه )29؛ ای اهل ایمان ،مال یکدیگر را به ناحق مخوریهد ،مگهر آن کهه تجهارتی
باشد که از روی رضا و رغبت کرده (و سودی برید) ،و یکدیگر را نکشید ،که البته خهدا بهه شهما بسهیار مهربهان
است».
توضیح اکل
با بررسی مفردات آیات نین به دست میآید که اکل در لغت به معنای خوردن است اما به طور مجازی در
گرفتن وتصرف نیز استعمال میشود عالمه طباطبایی می فرماید « :منظور از اکل،گرفتن یا مطلق تصرفات است
»(طباطبایی ،1395 ،ج  ،2ص  ).51بعضی از علما در معنای واهه اکل مینویسند :مقصود از اکل تنهها تصهرف
حقیقی نیست بلکه شامل تصرفات اعتباری یعنی تملک وتصهاحب ههم میشهود(.گرجی ،1377 ،ص) .24
بنابر این مقصود ا ز اکل ،مطلق تصرف است که شامل تصرفات اعتباری و تصرفا حقوقی ،یعنی تملک و تصاحب
هم میشود.
توضیح مال
لغت «مال»  ،دارای معنا و مفهوم روشنی است عالمه طباطبایی ،همچنین در مورد واهۀ «مال» مینویسهد:
«مال عبارت از ملکی است که طبعا مورد رغبت و میل باشد و گویا اصالً از «میل» گرفته شده ،به خاطر اینکهه
دلها به آن مایل است»(طباطبایی ،1395 ،ج  2ص ).72
امام خمینى نیز در این مورد فرموده اند به فرض اعتبار مالیت در ماهیت بیع آنچه در مال بودن معتبر است
مالیت عرفی است.
«ثمّ على فرض اعتبار المالیّة فی ماهیّة البیع ،فالمعتبر هو المالیّة العرفیّة ،فلو فهرض کهون شهیء غیهر مهال
بنظر الشارع األقدس ،و مالًا بنظر العرف ،ال یضرّ ذلک بصدق «البیع» علیهه ،و لهیس فهی وسهع الشهرع إسهقاط
المالیّة العرفیّة ،بل ما هو فی وسعه سلب اآلثار مطلقاً أو فی الجملة ،ال سهلب اعتبهار العهرف»(.خمینهی،1390 ،
ج ،3صص ).10 -9
« بنابراین اگر فرض شود یزی از دیدگاه شارع مال نیست اما از دیدگاه عرف مال است ضرری به صدق بیع
بر آن داللت ندارد و در وسع شارع نیست که مالیت عرفی را ساقط نمایهد و آنچهه در وسهع شهارع اسهت سهلب
مطلق آثار یا برخی از آثار است» .
معنای کالم ایشان این است که اصوالً در اینکه ه یز مال است ،اصطالح خاص دینى وجهود نهارد ،بلکهه
مالیت امرى عقالیى وانتزاعى است...بنابراین هر یزى که داراى منفعت حالل و مورد رغبت عقال باشد و شهارع
آثارمالیت را بر آن مترتب کند و طبعاً بیع و دیگر تصرفا در آن را اجازه دهد و اتالف آن را موجب ضهمان بهدان
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مال محسوب می شود و در هر یزى که منافع حالل ندارد و شارع مقدس نیز آثار مالیت آن را القا نموده باشد،
ارزش مالى براى آن یز درنظر گرفته نمى شود.
محقق بجنوردی تمام یزهایی را که حوائج و امور زندگی انسان به وسیله آن برطرف میگردد یا میتوان
وسیله تحصیل آن امور قرار گیرد ،به عنوان مال شمرده است(.بجنوردی ،1398 ،ج  ،20ص ).30
توضیح باطل
در مورد واهه باطل گفته شده است« :هر یزی که حق نباشد باطل خواهد بود»(ابهن منظهور ،1414 ،ج،1
ص  ).56مرحوم طبرسی هم بعد از آنکه در معنای باطل ،وجهوه و احتمهاالتی نظیهر ربهاخواری ،رشهوه گیهری،
غصب و تصرفات عنوانی ،مبادالت غیرمشروع و فاسد ،درآمدهای نامشروع ،خوردن مال یتیم و ...را نقهل میکنهد،
نین میگوید  :نظر ارجح ،حمل آیه بر همه این وجوه است ،هون آیهه همهه آنهها را دربرمهی گیرد(.طبرسهی،
 ،1408ج  ،1ص ).134
قرطبی میگوید :مصادیق باطل شامل قمار ،حیله و نیرنگ ،غصب ،انکار حق و آنچه مالک آن راضی نبهوده و
یا آنچه شرع تحری نموده باشد هر ند صاحب آن راضی باشد میگردد(.قرطبی  ،1405ج  ،2ص).388
از تفاسیر استفاده میشود که اموالی که از راه نامشروع به دست میآید اکل مال به باطل است شیخ طوسی
در ذیل آیه  188سوره بقره در مورد اکل مال دو معنا ذکر میکند :یکی تملک کردن امهوال دیگهران بهر حسهب
ظلم و تعدی است مثل خیانت و سرقت و غصب ...و دوم اموالی است که از راه غیر مشروع به دست میآید مثل
قمار و ...که همة آنها از جمله اکل مال باطل است(.طوسی ،1419 ،ج ،2ص ).138
فیض کاشانی نیز در تفسیر این آیه میگوید :همه تصرفات و تملکهات از طریهق باطهل در زمهرۀ امهور غیهر
محلل و غیرمشروع قرار میگیرد(.فیض  ،1375ج ،1ص ).226
امام خمینی میفرماید:
«کصحیحة زیاد بن عیسى الحذاء ،قال :سألت أباعبداللّه  -علیه السالم -عن قوله عزوجلّ «وَ ال تَأْکُلُوُا أَمْوالَکُم
بَیْنَکُم بِالْباطِلِ» فقال «:کانت قریش یقامر الرجل بأهله و ماله ،فنهاهم اللّه عزّوجلّ عن ذلهک»(.خمینهی،1390 ،
ج  ،1ص ).366
«مانند صحیحه زیاد بن عیسی که میگوید :از امام صادق (ع) در رابطه با آیه که فرموده:و اموال یهک دیگهر
را به باطل و ناحق در میان خود نخورید پرسیدم فرمود:مردان قریش مال و خانواده خهود را قمهار میکردنهد از
این رو خداوند آنها را از این امر نهی نمود».
صاحب تفسیر المیزان در توضیح این آیه شریفه آورده که این آیه عمومیت دارد و تمام تصرفات باطل و
ناروا را دربر می گیرد و ذکر قمار و امثال آنها همچون ربا ،رشوه و ...در بسیاری از روایات از باب انحصار نیسهت
بلکه در حقیقت از باب بیان مصداق است ،بنابراین آیه بیانگر آن است که هر تصرف  ،یا مالکیتی که مطهابق بها
شرع نبوده و از طریق اسباب غیر قانونی حاصل شود ،باطل و غیر حق است(.طباطبایی ،1395 ،ج ،2ص ).52
با توجه به مباحث لغوی و تفاسیری که در مورد اکل مال به باطل گفته شد درمییهابیم کهه اوالً منظهور از
اکل ،مطلق تصرفات و تملکات است .ثانیاً منظور از مال هر یزی اعم از پول ،منهافع و اسهناد مهالی را شهامل
می شود .ثالثاً منظور از باطل ،مطلق تصرفات و تملکات حرام و غیر قانونی است مثل سرقت ،ربا ،قمهار ،نیرنهگ،
رشوه ،تصرفات عنوانی سوگند دروغ و غیره .از نظر اسالم هرگونه تصرف در اموال و دارایی ها باید براساس حق
و عد الت و بر مبنای صحیح صورت گیرد ،و هر ه غیر از این باشد ،حرام و باطل است.
براین اساس تحصیل درآمد از راه های غیرمشروع و با استفاده از ابهزار و وسهایل غیهر مجهاز ،حهرام اسهت و
«باطل» به عمومیت و اطالقش  ،همه را شامل میشود ،بنابراین باطل محدود و منحصر به موارد خاصی نیست
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بلکه مفهومی گسترده و عام دارد و هرگونه تجاوز به حقوق و تصرف در اموال دیگهران ،امهوال عمهومی و حتهی
تصرف های ناروا و غیر مشروع در اموال خویش و نیز هر ه که غیر حق باشد ،باطل شمرده میشود .درنتیجهه،
باطل بر تمام عواید نامشروع و هر تصرف غیر حقی اطالق میشود.
امام خمینی در تفسیر آیة ﴿ََیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَۀً عَنْ تَهرَاضٍ
مِنْکُمْ﴾( نساء( :)4آیه  ).29می فرماید :اما استدالل به مستثنی منه (اکل اموال به باطل) در او دو امهر احتمهال
داده میشود:
مراد از نهی از اکل مال بالباطل این است که باطل نم یتواند سبب نقل و تملیک شود پس نظر در مسهتثنی
و مستثنی منه به این است که اسباب باطل نافذ نیستند.
مراد از نهی از اکل مال بالباطل این است که خوردن مالی که از راه باطل حاصل شده حرام است پهش نظهر
از ابتدا به حرمت خوردن مال حاصل از باطل است اگر ه الزمهه ایهن سهخن بطهالن سهبب و نافهذ نبهودن آن
است(.خمینی ،1390 ،ج  ،1ص ).171
اما نکته ای که در مورد موضوع بحث مهم است و باید روشن شود ،ضابطه و مالک باطل در اکهل مهال بهه
باطل است .با نگاه و جستجو در کالم فقها دو نوع باطل وجود دارد:
 .1باطل واقعی یا شرعی؛  .2باطل عرفی یا عقالیی.
باطل واقعی یا شرعی ،به تمام یزهایی که در شرع مقدس نامشروع ،حرام ،و به بطالن آنهها تصهریح شهده
باشد ،باطل واقعی یا شرعی گفته میشود مثل رشوه ،سرقت ،قمار ،غصب وغیره.
باطل عرفی یا عقلی ،تمام یزهایی که بر اسهاس فههم و درک عهرف باطهل باشهد ،باطهل عرفهی نامیهده
می شود .بنابراین با توجه به دو نوع باطل شرعی و عرفی منظور از باطل در آیات اکل مال به باطل ،کدام است؟
در این مورد بین فقها اختالف نظر است صاحب مصباح الفقاهه میگوید :مراد از باطل ،باطل واقعی و شرعی
است .به تعبیر دیگر ،ایشان قائلند که هر ه در شرع و به موجب آیات و روایهات بهه بطهالن آن تصهریح شهده،
مشمول قاعده است(.خوئی ،1352 ،ج  ،2ص  ).141ولی بعضی از فقها مانند امام خمینی قائلند ،در جایی کهه
در مورد بطالن یا عدم بطالن امری از شرع مقدس نصی نباشد و یا مصادیقی نباشد ،تشخیص و فهم باطل بهه
عرف واگذارده می شود .شیخ انصاری در بسیاری از مسائل ،مالک باطل را عهرف میداند(.انصهاری ،1396 ،ج ،5
ص ).20
از امام خمینی سؤال شد تشخیص موضوعاتی که در رابطه با مستنبطات روایات و ادلهة شهرعیه نیسهت ،بها
کیست؟ اگر با عرف است آیا مجتهد مى تواند تعیین مصادیق عرفیه کند؟ یا بایهد بهه عهرف واگهذارد؟ و اگهر در
موردى نظر عقل با مجتهد متفاوت بود ،کدام یک از نظرها الزم االتباع است؟
امام فرمودند :میزان عرف است و اگر بین مجتهد و عقل اختالف باشد باید از عرف نظرخواهى کننهد .و اگهر
هر یک مدعى است که عرف نین است ،هر یک به نظر خود عمل کند(.خمینی ،1390 ،ج ،1ص ).18
نکته مهم و مورد توجه این است که تشخیص باطل و فهم باطل زمانی به عرف واگذار میشود ،که در مهورد
بطالن یا عدم بطالن امری ،از ناحیة شرع ،نصی در دست نداشته باشی و یا مصادیق یها مهوارد آن بیهان نشهده
باشد؛ زیرا اگر بطالن یا عدم بطالن امری از ناحیة شرع ،مسلم باشد ،دیگر جای بحهث نیسهت ،هه عهرف آن را
باطل بداند یا نداند .فهم عرف در صورتی کارساز است که شرع ،نسبت به آن ساکت باشد.
از باب مثال ،امکان دارد ربا را عرف باطل نداند ولی شرع باطل بداند و همچنهین امکهان دارد عهرف عقهود و
معامالتی مانند حق الشفعه را باطل بداند ،ولى در شرع ،بر صحیح بودن آن تصریح و تأکید شده باشد:
نکته دیگر این است که نقش زمان و مکان در تشخیص باطل بسیار حائز اهمیت است .لذا نمی تهوان فقهط
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مواردی را که مفسران و فقها به عنوان مصادیق باطل برشمرده اند ،منحصراً به عنوان مصادیق باطل بیان کهرد؛
زیرا با دگرگونی شرایط زمان و مکان ،امکان دارد شکل های دیگری از باطل ،رخ نماید و مصهداق روشهن باطهل
باشد(.اسماعیلی ،1395 ،ص).136
امام خمینی در این زمینه میفرماید :زمان و مکان دو عنصر تعیین کننهده در اجتهادنهد مسهئله ای کهه در
قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع واقتصاد در یهک نظهام
ممکن است حکم جدیدی پیدا کند .بدان معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همهان
موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است ،واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکهم جدیهدی
میطلبد .مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد(.خمینی ،1390 ،ج  ،21ص ).289
بنابراین ممکن است مواردى را که فقها در گذشته مصداق باطل دانسته اند ،اکنون مصداق باطهل شهمرده
نشوند.
داللت آیه بر حرمت کالهبرداری
بنابراین با توجه به اینکه باطل دارای معنا و مفهوم عام و گسترده ای است و منحصر به مصهادیق خاصهی
نیست و از آنجا که ماهیت کالهبرداری از مصادیق باطل است و از لحاظ عرف و عقل نهین عملیهاتی باطهل و
غیر حق میباشد .از این روی عملیات کالهبرداری به عنوان یکی از مصادیق قاعده اکل مال بهه باطهل عرفهی و
عقلی قرار میگیرد(.حیدری ،1422 ،ص  ).146بنابراین بر اساس آیات حرمهت «اکهل مهال بهه باطهل» ،عمهل
کالهبرداری حرام و نامشروع است.
ب :آیات حرام خوری
از آیاتی که میتواند برای حرمت و غیرمشروع بودن کالهبرداری به آنهها اسهتناد کهرد؛ آیهات حرامخهوری
است؛ که تعبیر به «اکل سحت» میشود .مانند آیه شریفه  42از سوره مائده که میفرماید:
﴿سَماَّعُونَ لِلْکَذِبِ أَکاَّلُونَ لِلسُّحْتِ﴾ ؛
«پذیرا و شنوای دروغ هستند و بسیار مال حرام میخورند».
برای داللت این آیه برکالهبرداری باید معنا وتفسیر سحت روشن شود:
معنای سُحْت :کلمه «سُحت» (به ضم سین) از «سَحت» (به فتح سین) به معنهای نهابودی ،از بهین بهردن و
تباه شدن است(.قرشی ،1389 ،ج  ،3ص)237
برخی از م فسّران سحت را به معنای رشوه میدانند؛ برای نمونه ،عالمه طباطبایی در ذیل آیه میفرماید« :هر
مال که از حرام به دست می آید سحت نام دارد و سیاق این آیه شریفه میرسهاند کهه منظهور از سهحت ،همهان
رشوه است(.طباطبایی ،1395 ،ج  ،5ص ).351
صاحب کناالعرفان در تفسیر سُحْت مینویسد:
« حاصل تفسیر سحت این است که هر یزی که کسب آن حالل نباشد سحت است(».فاضل مقداد،1378 ،
ص ).117
قرطبی درباره سحت آورده که در لغت به معنای استیصال و هالکت است .و به هر یزی که حهرام باشهد و
دین را از بین میبرد سحت گفته میشود(.قرطبی ،1405 ،ج ،6ص ).184
بنا براین سحت معنا و مفهوم عامی دارد و به مصداق یا مصادیق خاصی اختصاص ندارد و ههر نهوع عوایهد و
درآمد نامشروع و حرام را شامل میشود .به عبارت دیگر سحت همچون باطل در «اکل مال به باطل» عمومیهت
دارد و شامل تمام اموالی که انسان به ناحق و از راههای حرام و نامشروع و باطل به دست میآورد میشود.
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نسبت سحت و باطل
گر ه واهه «سحت» در اصل به معناى قطع کردن ،بریدن و استیصهال اسهت(.ابن منظهوز ،1414 ،ج  ،3ص
).143
و با مفهوم «باطل» تفاوت دارد؛ ولى از آنجا که به کسب هاى حرام و اموالى که از راه هاى خالف شرع و بهه
شیوه هاى غیرعادالنه به دست آید «سحت» گفته شده ،معنایى شبیه باطل دارد.
سهحت» اسهت و در
بر این اساس ،اموالى که انسان به ناحق و از راه هاى حرام و باطل ،به نگ مهى آورد « ُ
حقیقت« ،سُحت» ،برکت و حیات و سالمت اجتماعى را از بین مى برد و باعهث رکهود و سهکون مهى گهردد .در
باطل نیز همین تعریف جریان دارد .از این روى میتوان گفت« :سحت» و «باطل» گر ه در ریشه لغوى تفهاوت
هایى دارند ولى در بسیارى از جهات مشترک مى باشند و موارد «سحت» ،مشمول اصل «اکل مال به باطهل »
مى شوند.
داللت آیه بر حرمت کالهبرداری
از آنجا که کالهبرداری منجر به مخفی کردن حقیقت و بهردن مهال غیهر اسهت لهذا نامشهروع و غیرقهانونی
می شود به نظر میرسد یکی از مصادیق روشن اکل سُحْت است؛ زیهرا اوًالً واضهح و ملمهوس اسهت کهه عوایهد و
در آمدهای کالهبرداری ،نوعی حرام خوری و کسبی نامشروع است و مشمول سحت قرار میگیرد .ثانیًاً با توجه
به مترادف بودن «سحت» و «اکل» و اشتراک «اکل سحت» و «اکل مهال بهه باطهل» عملیهات کالهبهرداری از
مصادیق اکل سحت محسوب میگردد .ون با توجه به مطالبی که در مورد حرمت «أکل مال به باطهل» گفتهه
شد و نیز با عنایت به معنایی که از «باطل» به دست آمد ،باید گفت انتفاع از سود ناشی از فعالیتهای نامشهروع
از طریق اقدام به عملیاتی که موجب مشروع جلوه دادن آن عواید و اموال میگردد ،از مصهادیق «أکهل مهال بهه
باطل» است که از جمله محرّمات محسوب میگردد.
 .2قواعد
از جمله ادلة فقهی جرم انگاری کالهبرداری ،قواعد فقهی ون قاعدۀ الضرر ،حفظ نظام و مصالح جامعهه و
ضمان تعاقب ایادی میباشد؛ که به هر یک جداگانه میپردازیم:
الف :قاعده الضرر
یک از قواع مهم و اساسی که کاربرد های زیادی در مسائل فقهی و حقوقی دارد ،قاعهدۀ الضهرر اسهت کهه
دارای اعتبار زیادی است و مدرک این قاعده آیات ،روایات و عقل میباشد.
 .داللت قاعده بر حرمت کالهبرداری
مفاد قاعدۀ الضرر وال ضرار این است که ضرر و زیان و خسارت در شریعت اسالم مذموم و غیرمشروع است؛
و هیچ حکم ضرری در اسالم نیست؛ یعنی ضرر و زیان در اسهالم نفهی شهده اسهت و از آنجها کهه کالهبهرداری
ضررهای فراوانی برای جامعه و نظام اسالمی دارد مشمول قاعده است لذا قاعهده ،داللهت دارد کهه کالهبهرداری
ممنوع است.
امام خمینی نهی را در این روایت نهی حکومتی میداند(.خمینی ،1390 ،ج ،3ص ).531
لذا بر اساس نظریة ایشان در مورد مفاد قاعده الضرر فهمیده میشود که حکومت اسالمی از هر امهر ضهرری
نهی میکند و مانع میشود که کسی به دیگری ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر برای نظهام اسهالمی و جامعهه
باشد؛ باید حکومت اسالمی با آن مقابله کند و ضرر را دفع کنهد .بنهابراین بها توجهه بهه ضهررهای مخربهی کهه
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کالهبرداری برای جامعه اسالمی دارد وظیفة دولت است که با کالهبرداری مقابله و آن را جرم انگاری کند .
ب :قاعدۀ حفظ نظام و مصالح جامعه
از مستندات نامشروع بودن کالهبرداری ،حفظ نظام و مصالح عمومی است.
قاعدۀ حفظ نظام مورد توجه و مطلوب شارع مقدس بوده است از این رو هر امری که اخهالل بهه نظهام وارد
نماید نامشروع است این قاعده بارها در بسیاری مسائل توسط فقیهان مورد استدالل و استناد واقع شده اسهت؛
مثالً ،نبودن قاضی و دادرس در جامعه موجب اخالل در نظام میشود از این رو صهاحب جهواهر ،وجهوب نصهب
قاضی را مستند به جلوگیری از اختالل نظام میدانند(.نجفی ،1981 ،ج ،21ص ).404
امام خمینی حفظ نظام و مصالح مسهلمین را فلسهفه و دلیهل وجهوب تشهکیل حکومهت میداننهد(.خمینی،
 ،1390ج  ،2ص ).441بنابراین از توضیحات گفته شده به دست میآید که حفظ نظام و مصالح عمومی مورد
تأیید و به عنوان کبرای ما ثابت و مسلم است .بدون شک هر یزی که مخالف نظهام و مصهالح عمهومی باشهد
حکومت اسالمی باید جهت حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.
داللت قاعده بر حرمت کالهبرداری
کالهبرداری از سه جهت مخالف مصالح جامعه است:
اوالً :درآمدهای حاصل از ارتکاب جرم ،درآمدهایی غیر مشروع و غیر قانونی هستند و بر خالف نظم عمهومی
است ون تصرفاتی که در آن انجام میگیرد نوعی غصب است.
،ثانیاً :از آنجا که درآمدهای حاصل از جرم پس از گذر از رخه کالهبرداری ،دوبهاره بهرای ارتکهاب جهرایم
جدید و زیان بار تری به کار گرفته میشود ،و نین فعالیت هایی از این حیث که مقدمه و مبنایی برای جهرایم
آتی تلقهی میشهوند ،بهرخالف مصهالح اجتمهاع و جامعهه اسهالمی هسهتند و بها نظامهات و مقهررات حکهومتی
مغایرند(.اسدی ،1390 ،ص ).461
ثالثاً :کالهبردای موجب اختالل و بی ثباتی در بازارهای مهالی و اخهتالل در نظهام مالیهاتی ،تضهعیف بخهش
خصوصی ،بی عدالتی و همچنین خسارات قابل توجه اجتماعی و باعث فاسد کردن سهاختار حکومهت و امنیهت
کشور و بسیاری آثار و پیامدهای دیگر در زمینه های اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی میشود .بهه عبهارت دقیقتهر،
کالهبرداری موجب اختالل در نظام اقتصادی ،اجتماعی ،امنیتی و ...جامعه میشود .و از آنجا که حفهظ نظهام و
مصالح عمومی عقالً واجب است و آنچه موجب اختالل میشود ،حرام است و جرم به حساب میآید.
 .3حکم وضعی کالهبرداری
کالهبرداری عال وه بر اینکه دارای حکم تکلیفی است و از نظر تکلیفی حرام اسهت دارای حکهم وضهعی نیهز
میباشد مطابق دیدگاه گروهی از فقها از قبیل استفاده بالجهت و غصب و تدلیس هم میگردد و در واقهع بنهابر
قاعده «التعزیر لکل امر حرام» در این موارد هر معاملهای با آن مال کرده فاسد و باطل است ضهمان ههم دارد و
تعزیر هم به تشخیص حاکم شرع میگردد .میتوان مرتکب این اعمهال حهرام را تعزیهر نمود(حهاجی ده ابهادی،
 ،1387ص  ).290بنابر این هرگونه تصاحب اموال دیگری دارای احکامی است که به وسیله قواعد عام اسهتنباط
میگردد که اموال بدست امده از کالهبرداری موجب ضمان فرد کالهبردار میشود به این صورت که:
قاعده اصل ضمان ایادی متعاقبه
یکی از دالیلی که به نظر میرسد دلیل جرم انگاری کالهبرداری در فقه میشود ،اصل ضمان ایادی متعاقبه
است .امّا الزم به ذکر است که این اصل تنها جنبة حقوقی دارد یعنی ضمان و مسئولیت مهدنی کالهبهرداری را
اثبات میکند .به تعبیر دیگر میتوان از این اصل حکم وضعی یعنی ضمان این پدیده را کشف کرد.
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اصل «ضمان ایادی متعاقبه» یعنی اینکه مال نامشروع و غیرقانونی که به ند دست انتقال پیدا کند ،همهه
آن ایادی ضامن هستند؛ به عنوان مثال اگر کسی مالی را سرقت کن و سپس آن شخص ،آن مال را بهه شهخص
دیگر انتقال دهد و این شخص هم ،مال را به شخص دیگر انتقال دهد و به همین ترتیهب انتقهال پیهدا کنهد ،در
اینصو ر ون مال ،مال مسروقه است ،تمام عملیاتی که صهورت میگیهرد مشهمول اصهل ایهادی متعاقبهه قهرار
میگیرد و تمام این افراد ضامن هستند .به عبارت دیگر ،این فعل و انفعاالت و مبادالت سبب مالکیت نمی شهود
و همة آنها باطل است.
امام خمینی در این رابطه میفرمایند :همة آنچه از ضمان به تفصیل گذشت در تمهامی یهدهای جهاری بهر
مال غیر بدون حق جاری است ولو عدوانی و غاصبانه و ظالمانه نباشد(.خمینی ،1390 ،ج  ،1ص ).675
همچنین در رسالة نجاۀ العباد میفرمایند :اگر مالى را غصب کرد و دیگری از او غصب کرد و سومى از دومهى
غصب کرد و همچنین تا هر ه برسد ،پس از آن پیش آخرى تلف شد ،صاحب مال مى تواند به هر یک از اینهها
رجوع کند و غرامت بگیرد ،بلکه مى تواند به همه رجوع کند و از هریک جزیى بهه طهور تسهاوى یها اخهتالف از
قیمت یا مثل مالش بگیرد ،و اگر گرفت ضمان به عهده آن شخص آخر است و دیگران مى توانند بهه او رجهوع
کنند ،نانچه هر سابقى بر متأخر از خودش مى تواند رجوع کند.
هر کس استیالء بر مال یا حق کسى پیدا کند ضامن است ،اگر استیال بدون حق بوده ،ه بهه طهور غصهبى
باشد یا نه ،مثل آنکه معامله بکند و صحیح نباشد و عین و قیمت را رد و بدل کنند ،در این صورت هر دو ضامن
مال دیگرى هستند ،یا آنکه کسى مال دیگرى را اشتباهاً یا جهالً بردارد آن نیز ضامن است ،اگر تلف شود؛ لکهن
اگر خود مالک یزى را امانت بدهد یا شارع به امانت بهودن یهزی حکهم کنهد ضهامن نخواههد بهود(.خمینی،
 ،1390ج ،3ص).344
داللت قاعده بر کالهبرداری
از آن جا که جرم کالهبرداری شامل انتقال ،تملک و مبادله اموال میشهود  ،پهس میتهوان گفهت کهه ایهن
عملیات کالهبرداری؛ یعنی نقل و انتقاالت و مبادالت ،مشمول اصل ضمان ایادی متعاقبه قرار میگیرد ،را کهه
این عملیات بر روی اموال نامشروع و غیر قانونی صورت میگیرد؛ همان طور کهه در اصهل ایهادی متعاقبهه ههم
بحث از مجموعه ای از نقل و انتقاالت و مبادالت بر روی اموال نامشروع مثل غصب یا سهرقت و غیهره میباشهد.
نتیجه ،تمام این مبادالت و انتقاالت ،باطل و مشمول این اصل قرار میگیرد.
عالوه بر مطالب فوق فقها در کتب خود به حکم وضعی کالهبررداری پرداختهه انهد کهه معمهوال در مبحهث
محاربه به آن پرداخته شد.
شیخ طوسی در کتاب نهایه مینویسد کسی که تصاحب در مال مردم با مکر و حیله و تزویهر را انجهام دههد
مجازات او الزم است و باید تعزیر و تأدیب شود و باید آنچه را که گرفته است پس دهد و الزم است تا حاکم اورا
علنی مجازات کند تا برای دیگران عبرت شود(.طوسی ،1419 ،ص).743
امام خمینی در این زمینه میفرمایند:
« لو اخذ المال بغیر محاربه ففیها الیجری حد المحارب و ال حد السارق و لکن علیه التعزیر حسهب مها یهراه
الحاکم»(.ساالری  ،1386ص ).34
محقق حلی نیز بر همین نظر است و در شرایع مینویسد:
«الیقطع المستل ب و ال المختلس و ال االمحتال ،علی اموال الناس بالتزویر بل یستعاد منهه المهال و یعهزر»(.
حلی محقق ،1408 ،ص ).182
شهید ثانی معتقد است که سه گروه مشمول عقوبت قطع ید نمی شوند یکهی مخهتلس دیگهری مسهتلب و
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دیگری محتال است اما تعزیر میشوند و موظف است اموال را برگرداند و سایر معمالت یا تصرفاتی کهه در مهال
تحصیل شده از طریق کالهبرداری صورت گرفته باطل است(.جبعی ،1390 ،ج  ،2ص )216
نتیجه آنکه دو اثر براین «ضمان کالهبردار »بار میشود نخست«،اثر تکلیفی»که باید مال را «حفهظ
»و در نهایت «مسترد »کند؛ دوم« ،اثر وضعى»که در صورت تلف مهال یها انتقهال و تصهرف در آن ،بایهد
مثل یا قیمت آن پرداخت گردد.
محقق داماد در مورد کسی که اموال دیگران را به وسیله حیله و مکر از سلطنت آنهها خهارج میکنهد و بهه
تصرف و مالکیت خود در میآورد فرمودند نین فعلی سبب مالکیت کالهبردار نمی شهود و ههر گونهه نقهص و
کاستی را کالهبردار باید جبران نماید و در مقابل آن مسئول است و همچنین معامالت صورت گرفته بر آن مال
باطل است(.یزدی ،1382 ،ج ،4ص ).67
 .4مجازات کالهبرداری در فقه امامیه
در مجازا ت کالهبرداری دو دیدگاه وجود دارد:
کالهبرداری اگر ه حرام است ولی جرم نیست از این رو هیچ مجازات دنیوی ندارد.
کالهبرداری جرم است و مجازا ت آن تعزیر است.
تعزیری بودن جرم کالهبرداری را بر اساس آیات و روایات میتوان با دو مقد مه به اثبات رساند.
اول) کالهبرداری بر اساسس آیات و روایات  ،حرام است.
دوم) کسی که عمل حرام انجام دهد ،تعزیر میشود(.التعزیر لکل عمل محرم).
کالهبرداری یک جرم تعزیری است و در این صورت براساس قاعده «التعزیر بما یراه االمام» تعیهین نهوع و
میزان آن بر عهده حاکم مسلمین است.
مقدمه او ل با آیات و روایات و قواعد فقهی به اثبات رسید اما اثبات مقدمه دوم به بیان ذیل است:
میدانیم که شارع مقدس برای ارتکاب اعمال حرام عقوبت هایی را در نظر گرفته است که گاه نوع و مقهدار
آن عقوبت را نیز بیان فرموده است ،نظیر زنا ،شرب خمر و ...اما در بسیاری از موارد ،شارع مقدس نهوع و مقهدار
کیفر را مشخص نکرده بلکه بدون تعیین نوع و مقدار آن ،آن عمل را مستوجب کیفهر دانسهته اسهت کهه ایهن
گونه اعمال نیز دو صورت دارند:
گاهی خود شارع به وجوب عقوبت برای آن عمل حرام تصریح نموده است؛ مهثالً در عبهارت فقهها آمهده
است:
« هرگاه مرد اجنبی داخل رختخواب زن نهامحرمی گهردد تعزیهر میشهود و دلیهل آن را وجهود روایتهی از
حضرت علی (ع) در مورد تعزیر نمودن نین شخصی ذکر کرده اند(».خویی ،1352 ،ج ،2ص).420
گاهی خود شارع به وجوب عقوبت برای آن فعل حرام خاص تصریح نکرده است ولی به صورت کلی قاعهده
ای را بیان کرده و تطبیق این حکم کلی بر مصادیق و موارد جزیی را برعهده حاکم شرع واگهذار نمهوده اسهت.
بنابراین با احراز «حرمت» یک عمل از یک سو و با وجود قاعده «التعزیر لکهلّ عمهل محهرّم» و «التعزیهر بیهد
الحاکم» از سوی دیگر ،میتوان گفت در مورد اعمال حرامی که شارع مقدس تصریح به وجوب عقوبهت و کیفهر
برای آنها نکرده ،تعیین نوع و میزان مجازات بر عهده حاکم مسلمین است.
لذا صاحب جواهر مینویسد:
«هر کسی که کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند ،امام میبایست وی را به اندازه ای که بهه مقهدار
حد نرسد ،تعزیر نماید .اندازه آن نیز براساس نظر امام است»(.نجفی ،1981 ،ج  ،1ص).441
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مرحوم محقق خویی در کتاب مبانی تکملة المنهاج میفرماید:
«مَن فعل محرّماً أو ترک واجباً إلهیاً عالماً عامداً ،عزّره الحاکم حسب ما یراه من المصلحة»؛
«هر کس با علم و به عمد عمل حرامی را انجام داده یا واجب الهی را تهرک نمایهد حهاکم بهر حسهب آنچهه
مصلحت ببیند او را تعزیر میکند».
ایشان ادله این حکم را اینگونه بیان مینماید:
امام علی(ع) در موارد متعددی این کار را کرده است؛ همان گونه که از برخی روایات در ابواب مختلف ایهن
امر ظاهر میشود و به روشنی داللت بر مشروعیت تعزیر دارد.
اسالم اهتمام به حفظ نظام مادی و معنوی و اجرای احکام در مجاری آن دارد و طبیعی است این امر اقتضا
میکند حاکم هر کس را که از این نظام تخلف نماید تعزیر کند.
نصوص خاصی که در موارد مخصوص وارد شده است داللت بر این دارد که حاکم حق تعزیر و تأدیب دارد.
در بعضی از روایات وارد شده که خداوند برای هر یزی حدی معین فرموده است ،از جمله معتبرۀ سهماعه
از امام صادق(ع) که میفرماید:
«أنّ لکلّ شی ء حداً و مَن تعدی ذلک الحد کان له حداً»(.خویی ،1352 ،ج ،2ص ).408
هر یزی حد و مرزی دارد و هر که از آن حد تجاوز نماید بهرا ی او حهدی خواههد بهود (یعنهی مسهتحق
عقوبت خوّاهد شد).
بنابراین با توجه به اینکه انتفاع از عواید ناشی از فعالیت های نامشروع از طریق انجام عملی مزورانه و شهکل
قانونی بخشیدن به دارایی های واقعاً نامشروع و «أکل مال به باطل» محسوب میشود و حرام اسهت ،مجهازات
آن تعزیر دارد.
مجازات کالهبرداری سهههنتی طبهههق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری عبارت
است از حبس از یهههههک تا هفت سال جزای نقدی معادل مالهههههی که کالهبردار تحصیل نموده و نیز انفصال از
خدمات دولتی است.
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مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال چهارم ،شماره  ،39مرداد 1400

نتیجه گیری
کالهبرداری کاری است بر پایه حیله و فریب که در نتیجه آن کالهبردار با استفاده از ترفندها و ابزارهایی صاحب مال ،کاال،
امتیاز و ...را فریب میدهد و خود صاحب اموال ،امتیاز و ...میگردد.
در فقه اسالمی از کالهبرداری تحت عنوان احتیال و تقلب یا جعل و امثال آن بحث شده است که بر اساس کلیاتی همچون
قاعده اکل مال به باطل ،ایه سحت ،مباحث ضمانت غاص ب به حکم کالهبرداری پرداخته اند که بهه تبهع آن و بهر پایهه حرمهت
کالهبرداری شارع برای نین عملی مجازات تعزیر را قرار داده است .
فقها با استفاده از آیات اکل مال به باطل و آیات حرام خواری به استنباط حکم تکلیفی کالهبرداری پرداخته اند و همچنین
با استفاده از قواعد ال ضرر و قاعده حفظ نظام و مصالح اجتماعی در مورد کالهبردرای قائل به حرمت شده اند و در حکم وضهعی
کالهبرداری قائل به ضمان کالهبردار و بطالن معامالت انجام شده توسط کالهبردار و ید های متاخر شده اند.
از آنجایی که در مبانی اسالمی مجازات حدی برای کالهبردار مشخص نشده است و از طرفی کالهبرداری اقدام علیه امنیت
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اش باید تعزیر شود که حاکم و قاضی شرع میزان مجازات او را مشخص میکند.
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