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 پژوهان بررسى آراى فقيهان و دانش

 
 پژوهان  بررسى آراى فقيهان و دانش/ فصل ششم 

 



  چکیده فصل ششم کتاب ربا و تورم

  

پژوهـان   بررسی گسترده ادبیات موضـوع، نظریـات فقیهـان و دانـش    با کند تا  ، تالش می1فصل ششم کتاب ربا و تورم

مذاهب اسالمى در رابطه با مقوله جبران کاهش ارزش پول را گردآورده و با استفاده از دانش فقه، اقتصاد و حقوق بـه  

اند از: ضرورت جبران  شوند که عبارت ها به پنج دسته کلّى زیر تقسیم می پردازد. مجموع این نظریهها ب نقد و بررسى آن

کاهش ارزش پول به طور مطلق و در تمامی شرایط، جایز نبودن جبران کاهش ارزش پول به طور مطلـق و در تمـامی   

اهکارهایی براي جبـران ضـرر وارد   شرایط، ضرورت تفصیل بین شرایط گوناگون، ضرورت مصالحه و ضرورت ارائه ر

شده بر طلبکار. در این فصل نویسنده پس از بررسی و نقد تمامی این نظرات، دیدگاه منتخب خـود را در سـه حالـت    

ایى کـه عـرف عـام در مقابـل آن در قراردادهـاى       الف. تورم شدید؛ به گونه اند از: دهد که عبارت مورد بررسی قرار می

شود که جبـران کـاهش ارزش پـول     اى نشان دهد. در این حالت نشان داده می نش قابل مالحظهدار، از خود واک مدت

ب. تورم خفیف؛ به طورى که عرف عام در مقابـل آن در قراردادهـاى    رود. واجب بوده و از مصادیق ربا به شمار نمى

دهـد کـه    در این حالت نشان مـی اى نشان ندهد. نتیجه بررسى محقق  دار از خود هیچگونه واکنش قابل مالحظه مدت

ج. تورم متوسط؛ به صورتى که نوع واکـنش عـرف عـام در     رباست.داق جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و از مص

 دهد که جبران کاهش ارزش پول جـایز  هاي نویسنده نشان می مواجهه با آن قابل تشخیص نباشد. در این حالت تحلیل

   نبوده و مصالحه بین طرفین، طریق احتیاط است.

در بررسی نظریـات ابتـدا دیـدگاه    گردد.  به برخی نکات مقدماتی اشاره شده و سپس بررسی نظریات آغاز میدر ادامه 

موافـق   کـاهش ارزش پـول   تـورم و  دانند و لذا با جبران نمـودن  پول را مالك میاسمی  پژوهشگرانی که قدرت خرید

(و جبران تـورم   دانند را مالك مینیستند بیان شده و در ادامه دیدگاه گروه دوم، یعنی محققانی که قدرت خرید حقیقی 

(به عنوان دیدگاه  ها، نظریه مقبول و منتخب ل هر دو گروه و نقد آنشود. پس از بررسی دالی تبیین می دانند) را الزم می

  شود.  ارائه می اجتهادي نویسنده)

                                                
تواند به فهم فصل ششم کمک نماید. در  ها می . الزم به ذکر است که پنج فصلی قبلی کتاب، جنبه مقدماتی براي فصل ششم دارند و مطالعه آن1

هاى تحقیـق اسـت،    مقدمه که دربردارنده مباحثى از قبیل هدف و ضرورت، روش و فرضیهتوان بیان نمود که پس از  بطه با فصول قبلی میرا

فصـل دوم،  پـردازد.   مـی  هاى متفـاوت  در کشورهاى گوناگون جهان و از دیدگاه» جبران کاهش ارزش پول«فصل اول، به تاریخچه و ادبیات 

کند. تبیین مفهوم و مصداق ربا از دیـدگاه فقیهـان و    واع پول و ابعاد آن را از دیدگاه اقتصادى، فقهى و حقوقى بررسى مىمباحث مربوط به ان

شود. فصل چهارم نیز مباحث مربوط به ابعـاد تـورم را از جهـت     پژوهان مذاهب گوناگون اسالمى، در فصل سوم مورد کاوش واقع می دانش

  گردد.  نجم، شامل مقوله تورم در صدر اسالم و چگونگى برخورد شریعت اسالم و ائمه با آن میاقتصادى بررسى کرده و فصل پ



 ١٥٥

 

 

 

 

 

 
ها را مالحظه كند، اشاره   ابتدا نكاتى كه به مباحث اين فصل ناظر است و خواننده در ابتداى فصل بايد آن

 :شود  مى

لّى را درباره اصل موضوع دربردارند، جنبه هاى پيشين، افزون بر آن كه خود، مطالب مستق مباحث فصل. 1
 .روند هاى اين فصل نيز به شمار مى مقدمى براى بررسى نظريه

) هر شكلى از كاهش ارزش پول اعم از خفيف يا شديد(اگر روشن شود كه جبران كاهش ارزش پول . 2
 .ار تورم به شمار آيدهاى مبارزه با آث تواند يكى از راه  جايز و از مصاديق ربا نيست، اين امر مى

ها، هم نظريات عالمان و دانش پژوهان شيعه و هم اظهارات عالمان اهل سنّت بررسى  در بررسى نظريه. 3
 .شود  مى

گاه ادلّه نقلى باب، در بوته  آن ;ها، ابتدا بر اساس اصول و قواعد فقهى عمل خواهد شد در بررسى نظريه. 4
 .گيرد  ارزيابى قرار مى

. ها از مباحث فقهى استفاده خواهد شد ها، به ناچار در ارزيابى آن ظ ماهيت فقهى بسيارى از نظريهبه لحا. 5
سعى خواهد . و غيره خواهد بود» قاعده الضرر«مباحث فقهى اين فصل، كلّياتى درباره ديون، ضمان، قرض، 

رتى كه مطلبى از نظر فقيهان مورد در صو. المقدور مطالب مورد اتّفاق فقيهان مستند بحث قرار گيرد شد، حتّى
البته اگر در بحثى، به غير از نظريه مشهور استناد شود،  ;اختالف باشد، مستند ما نظريه مشهور فقيهان خواهد بود

 .به طور قطع، پيش از استناد، از آن نظريه به صورت نظريه مقبول، مطابق با موازين فقهى دفاع علمى خواهد شد

ها خواهد   چنان كه در بررسى نظريه. هاى مخالف و موافق، فقيهان عظام هستند  ن نظريهتر صاحبا بيش. 6
يعنى استنباط حكم  ;آمد، هر كدام از آن اعاظم در ارائه نظريه فقهى از روش فقهى مرسوم و صحيح بهره جسته

اگر در بررسى . است صورت پذيرفته...) قرآن، سنّت، عقل و (فقهى از روش صحيح و با تكيه بر منابع فقهى 
بلكه برخى مباحث مقدمى آن  ;ها موافقت نشود، دليل كم ارزش بودن آن نظريه نيست ها با برخى از آن  نظريه

درست تبيين نشده بود و تبيين درست آن مباحث ) مباحث مربوط به موضوع نظريه، يعنى پول و ابعاد آن(نظريه 
ها و   شناسى آن ها در موضوع هاى نظريه  ابراين، عمده كاستىبن ;نيز وظيفه فقيه در جايگاه فقيه نيست

 .ترين تالش ما نيز تبيين موضوعى جهت يافتن نظريه درست است بيش

چه كسانى كه به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول قائلند يا كسانى (ها  در بسيارى از اقوال و ادلّه آن. 7
ولى  ;به مسأله ارتكاب يا عدم ارتكاب ربا اشاره نشده است) دكه به وجوب جبران كاهش ارزش پول اعتقاد دارن
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يعنى اگر از فقيهى كه ضابطه  ;نظران مسأله ارتكاب ربا و فرار از آن است ترين دغدغه اين صاحب  به يقين مهم
مثلى را به كار برده و به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول فتوا داده است، پرسيده شود كه در صورت جبران 

همچنين فقيه . هش ارزش پول چه اتّفاقى خواهد افتاد؟ به يقين پاسخ خواهد داد كه زيادى، ربا و حرام استكا
: ديگرى كه به همين ضابطه تمسك كرده و به لزوم جبران كاهش ارزش پول فتوا داده است، خواهد گفت

ت او را از نظر علمى متّهم در حالى كه برخى ديگر ممكن اس ;گونه زيادى و ربايى در بين نخواهد بود  هيچ
 .سازند كه نتيجه چنين فتوايى تجويز رباخوارى است

ها  است، تمام نظرات و ادلّه آن» ربا و جبران كاهش ارزش پول«با توجه به اين كه تحقيق ما تحقيق تطبيقى 
 .شود، در چارچوب تحقيق قرار دارد و خارج از آن نيست  ها بحث مى كه در آتى از آن

8 .نظران آن  برخى فقيها و صاحب: ها در باره جبران كاهش ارزش پول به پنج دسته قابل تقسيم هستند  هنظري
 بعضى آن را به طور مطلق غير مجاز. شمارند را الزم مى

به طور مثال، اگر شخصى . اند ها بين موارد گوناگون فرق قائل شده و تفصيل داده تعدادى از نظريه. دانند  مى
عى و با عدم رضايت مالك، پول وى را مدتى در اختيار بگيرد و ارزش آن كاهش يابد، جبران بدون معامله شر

كارهايى را   ها نيز راه برخى. اند  فتاوايى نيز مصالحه را الزم شمرده. آن، الزم و در غير آن صورت جايز نيست
اند، به دو گروه تقسيم  ارائه دادهكار  افرادى كه در اين مسأله راه. اند جهت جبران كاهش ارزش پول ارائه داده

كار ارائه كرده و گروه ديگرى، افزون  گونه اظهارنظر فقهى نكرده، فقط راه گروهى از اين افراد هيچ: شوند  مى
 .اند كار نيز ارائه داده بر اظهارنظر فقهى، راه

 .شود  ها همراه با ادلّه يا شواهد آنها، بررسى مى  مجموع اين نظريه

 1ها  بررسى نظريه

 ادلّه معيار بودن قدرت خريد اسمى پول. أ

 مثلى بودن پول: دليل نخست

ضمان مثلى به مثل (بنابراين بر اساس قاعده مشهور پذيرفته شده در فقه  ;پول در زمره اموال مثلى است
، اگر شخصى مبلغى بدهكار باشد و هنگام اداى دين، ارزش پولى كه دريافت كرد، به شدت كاهش يافته )است

و حتّى به مقدار يك درصد ارزش زمان دريافت آن، پايين آمده حقّ طلبكار همان ارزش اسمى هنگام پرداخت 
 1000سال پيش، مبلغ  50براى مثال، شخصى از . ا نداردبه طلبكار است و بيش از آن، حق مطالبه از بدهكار ر

توانست هزار متر زمين بخرد ولى بر اثر تورم، ارزش پول در طول   تومان از فردى طلبكار است كه با آن پول مى
تومان بخرد اما  1000تواند حتّى يك متر از آن زمين را به   سال گذشته چنان كاهش يافته كه اكنون نمى 50

 2.تر از آن  ى است، طلبكار همان هزار تومان را طلب دارد، نه بيشچون مثل

                                                           
 .همين فصل خواهد آمد 4ها با عنوان پيوست شماره  هاى مراجع و فقيهان، متن فتواى آن تر از نظريه جهت استفاده بيش. 1

جعفر  ;ش كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى ايران 24/7/1375د مورخه /13/619/56پاسخ به نامه شماره : سيستانى: ك.ر. 2
پول در اقتصاد : دفتر همكارى حوزه و دانشگاه ;30ـ  26ص االوراق المالية االعتباريه، : سيد كاظم حائرى ;96، ص مجله رهنمونسبحانى، 
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 :اند تلف ذيل بيان كردههاى مخ طرفداران اين نظريه، آن را به گونه

 پول مثلى است. يك

چون پول مثلى است، جبران كاهش ارزش پول جايز نيست و : اند  گونه توضيحى گفته اين گروه بدون هيچ
 .طلبكار فقط مثل آن را به حسب عدد، رقم، رنگ و ساير مشخصات ظاهرى طلب دارد

ن حقوقى و قضايى مجلس شوراى اسالمى با اهللا سيستانى در پاسخ پرسش كميسيو اهللا تبريزى و آية  آية
متن پرسش چنين . اند استدالل به اين كه پول از مثليات است، جبران كاهش ارزش پول را غير مجاز اعالم كرده

 :است

قانون مدنى در خصوص مهريه در كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس ) 1082(چون طرح الحاق يك تبصره به ماده 
هاى فقهى آن تقاضا دارد نظر شريفتان را تفصيال جهت  باشد، به لحاظ اهميت مطلب و جنبه رح مىشوراى اسالمى مط

 1.بردارى مرقوم فرماييد بهره

 :نويسد اهللا تبريزى در پاسخ مى  آية

بنابراين، كسى كه در مهر و امثال آن، مبلغى را به پول رايج  ;باشد  و مثلى مى) و سند مال نيست(سه مال است نف پول فى
تر از مبلغ مزبور مطالبه كند و افزايش يا كاهش قدرت خريد، تأثيرى در اين حكم   تواند بيش بدهكار شود، طلبكار نمى

. بدل اعتبارى آن را كه عنوان همان پول را دارد، پرداخت نمايدرواج، بدهكار بايد  ندارد، و در صورت سقوط پولى از
 2.العالم واهللا

 :اهللا سيستانى نيز چنين پاسخ داده است  آية

ها تغيير  ان مبلغى است كه در عقد تعيين شده و با افزايش شاخص قيمتچه همسر به عنوان مهريه استحقاق دارد، هم آن
زيرا پول از مثليات است، مگر اين كه پول از اعتبار به كلّى ساقط شود كه در اين صورت، قيمت قبل زمان سقوط  ;يابد نمى

 3.را مستحقّ است

 پول به حسب صفات ذاتى، مثلى است. دو

هاى ذاتى اشيا به شمار  اوصافى از اشياى مثلى در مثلى دخيل هستند كه از ويژگى: برخى فقيهان معتقدند
هاى   بنابراين از ويژگى ;گرانى، ارزانى و قدرت خريد پول از اوصاف نسبى است. روند، نه از خصوصيات نسبى

آور نيست  شود و ميزان كاهش آن، ضمان ت شمرده نمىدخيل در مثلي. 

 :نويسد اهللا سيد كاظم حائرى مى  آية

 :باشد بايد مالحظه شود كه كدام نوع ويژگى، دخيل در مثليت آن مى. هاى متفاوتى دارند اشياى مثلى ويژگى
منشأ نياز انسان يا ساير اموال در شىء هايى كه با مقايسه با  يعنى ويژگى ;ها اوصاف ذاتى شىء مثلى هستند برخى از آن. 1

 .مثلى شكل نگرفته است، مثل سياهى و سفيدى
 .مثل حفظ كردن لباس، انسان را از سرما. گيرد  يى كه با مالحظه منشأ نيازهاى انسان در شىء مثلى شكل مى صفات نسبى. 2

                                                                                                                                                                                     
حكم المحكمة الشرعية االتحادية  ;189و  164، ص ربط الحقوق و االلتزامات اآلجلة بتغير األسعار: منذر قحف ;78و  77، ص اسالمى

 .197ـ  173، ]الربا[الباكستانية بشأن الفائدة 
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 ١٥٨

مثل گرانى و ارزانى و قدرت . شود محقّق مىيى كه با مقايسه با ساير كاالها و اموال در شىء مثلى   هاى نسبى ويژگى. 3
 .خريد

بنابراين، ارزش و قدرت خريد پول كه از  ;دخيل در مثليت شىء هستند) نوع اول(هاى ذاتى   از نظر عرفى، فقط ويژگى
 1.آور نيست  اوصاف نسبى آن است، هيچ مدخليتى در مثلى بودن آن ندارد و در صورت كاهش، ضمان

 هاى فعلى تفاوتى نيست بين مثلى بودن درهم و دينار و پول. سه

دانند، و بين پول اعتبارى و پول حقيقى از جهت پول بودن   را مثلى مى) درهم و دينار(فقيهان، پول حقيقى 
ارى، مقوم مثليت آن باشد، اين سخن در باره پول اگر بنا باشد قدرت خريد پول اعتب. هيچ تفاوتى وجود ندارد

اند و اين خود، دليل بر آن است كه  در حالى كه هيچ يك از فقيهان چنين نگفته ;حقيقى نيز بايد صحيح باشد
 2.هاى اعتبارى نيز قدرت خريد، مقوم مثليت آن نيست در پول

 :متن سخن مدعيان اين گفتار چنين است

به عبارت ديگر، پول . ت غير پولى استتنها تفاوت از جه. پول اعتبارى از جهت پول بودن، با پول حقيقى تفاوتى ندارد
بنابراين با  ;اى داشتن، داراى ارزش مصرفى بوده، و يك كاالى حقيقى است حقيقى با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله

ول اى، اگر معتقد باشيم كه فايده و مقوم پ توجه به وجه اشتراك پول حقيقى با پول اعتبارى در برخوردارى از ارزش مبادله
اعتبارى، قدرت خريد آن است، اين سخن در مورد سكّه طال و نقره نيز مطرح خواهد بود، و اگر قدرت خريد آن دو نيز 

 3.اند در حالى كه هيچ يك از فقها بدان فتوا نداده ;كاهش يابد، بايستى جبران گردد

 مقوم مثليت پول، قدرت خريد نيست. چهار

در نتيجه در صورتى  ;توان نشان داد كه قدرت خريد، مقوم مثليت پول نيست با استفاده از وظايف پول مى
 :نويسند طرفداران اين نظريه مى. آور نيست كه ارزش پول بر اثر تورم كاهش يابد، ضمان

بنابراين، اصل ذخيره ارزش  ;معيار سنجش ارزش، وسيله ذخيره ارزش وسيله مبادله،: وظايف پول به سه مورد منحصر است
 4.بودن از وظايف پول است، نه مقدار ذخيره ارزش بودن، تا قدرت خريد، قوام مثليت پول باشد

 تعريف پول، نمايانگر مثلى بودن آن به حسب ارزش اسمى است. پنج

ل، به حسب ارزش اسمى، مثلى است نه قدرت خريد و ارزش تعريف پول خود نمايانگر آن است كه پو
 .اى حقيقى مبادله

، ماهيت پول »اى نهفته است اى خالص اشيا كه ارزش مصرفى آن نيز در همين ارزش مبادله  ارزش مبادله«در تعريف پول به 
 5.اى است، نه مقدار آن بلكه وابسته به اصل ارزش مبادله ;متوقّف بر قدرت خريد آن نيست
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به لحاظ قدرت خريد، به نحو ذيل ... هاى اعتبارى به حسب ارزش اسمى، عدد، رنگ و  ادلّه مثلى بودن پول
 :شود خالصه مى

 .هاى ذاتى در مثليت شىء دخيل هستند اوال از نظر عرفى فقط ويژگى

 .است  نبلكه از عوارض و حاالت آ ;ثانياً از نظر عرف، قدرت خريد از مقومات پول نيست

پول حقيقى به . تفاوتى ندارد) درهم و دينار(ثالثاً پول اعتبارى امروزى از جهت پول بودن با پول حقيقى 
 .تواند به حسب قدرت خريد مثلى باشد در نتيجه، پول اعتبارى هم نمى ;حسب قدرت خريد، مثلى نيست

دن تا قدرت خريد، قوام مثليت پول رابعاً اصل ذخيره ارزش، از وظايف پول است، نه مقدار ذخيره ارزش بو
 .باشد

تواند مقوم  بنابراين نمى ;خامساً تعريف پول حكايت دارد كه ماهيت پول، بر قدرت خريد آن متوقّف نيست
 .مثليت پول باشد

 نقد و بررسى دليل نخست

 :پيش از بررسى ادلّه پيشين مالحظه امور ذيل الزم است

طرف فقيهان و دانش   ثلى، قيمى، نه مثلى و نه قيمى، هم مثلى و هم قيمى ازهاى م در ماهيت پول، نظريه. 1
 .شد ها بررسى خواهند در ادامه، اين نظريه. پژوهان ارائه شده است

مثلى دانسته ) هاى ظاهرى آن  بدون اشاره به قدرت خريد يا ويژگى(برخى از فقيهان پول را به طور مطلق . 2
 1.اند وا دادهو به جبران كاهش ارزش پول فت

 ;دانند  هاى اعتبارى را به حسب قدرت خريد، مثلى مى بعضى از فقيهان با لحاظ ديد و نظر عرفى، پول. 3
ولى چنان كه گذشت، بعضى ديگر با همين معيار، پول را به حسب ارزش اسمى، عدد، رقم، رنگ و ساير 

اما گروه دوم آن را  2;شمارند  گروه نخست، كاهش ارزش پول را الزم مى. دانند  هاى ظاهرى، مثلى مى  ويژگى
 .دانند مجاز نمى

 ;گفتار پيشين، حاكى از آن است كه هر دو گروه، براى اثبات ادعاى خود، به مثلى بودن پول تمسك جسته
بنابراين، براى روشن شدن اين مسأله از  ;اند  عرف عام و عقال چنين سخنى سردادهو هر دو نيز با تكيه بر نظر 

كنيم كه عنوان   يعنى ابتدا پاسخ اين پرسش را مشخّص مى ;جوييم مطالبى كه در فصل دوم گذشت، كمك مى
ن گاه به هايى است و آيا از عناوين عرفى و عقاليى است يا از عناوين شرعى؟ آ  مثلى و قيمى داراى چه ويژگى
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تواند از مصاديق مثلى باشد يا نه و در  كنيم كه آيا پول مى سپس بررسى مى ;پردازيم تعيين ضابطه آن مى
 آيد؟  هايى، از مصاديق مثلى به شمار مى صورتى كه از مصاديق آن به شمار آيد، در چه ويژگى

 :هاى گذشته درباره مثلى چنين است چكيده مطالب فصل

بلكه اين  ;ى از عناوين عرفى و انتزاعى هستند، و معنا و مفهوم آن از ناحيه شرع بيان نشدهعنوان مثلى و قيم. 1
هاى  تر گذشت كه عناوين با ويژگى پيش. دو اصطالح، از طرف فقيهان در باب ضمان وارد فقه شده است

 .واهد شدها استفاده خ ها اشاره، و از آن پيشين، لوازم خاصى دارند كه در مباحث آتى نيز به آن

اما يك دسته از آن تعاريف از ناحيه فقيهان  ;تعاريف گوناگونى از مثلى به وسيله فقيهان بيان شده است. 2
اهللا شيخ جواد  ، و آية3امام خمينى 2اهللا سيد محسن حكيم،  آية 1اهللا سيد محمد كاظم طباطبايى  بزرگى چون آية

 :ارائه و حمايت شده كه عبارت است از 4تبريزى

دش به واسطه آن هايى باشند كه ميزان رغبت مردم به افراد آن و قيمت افرا مثلى آن است كه افراد آن، داراى ويژگى
ها،  نادراً، آن شىء مثلى است و اين مطلب به حسب زمان  هر چيزى كه غالباً اين گونه باشد نه. ها اختالف نيابد ويژگى
 5.يابد مى ها اختالف ها و كيفيت مكان

فقيهان و دانش پژوهان اسالمى هيچ گونه تفاوتى در بررسى جامعى كه از تعاريف مثلى شده، هيچ يك از . 3
 6.اند هاى نسبى و ذاتى قائل نشده  بين ويژگى

 7.اى و قدرت خريد، مثلى است پول اعتبارى امروزى به حسب ارزش مبادله. 4

هاى اعتبارى به حسب  توان اظهار داشت كه ادلّه ارائه شده براى اثبات اين كه پول با پذيرش امور پيشين مى
 .توانند مثلى به شمار روند ضعيف و غير موجه است اى و قدرت خريد نمى ارزش مبادله

ريد و ارزش مبادله، پول اعتبارى امروزى به حسب قدرت خ(شايان توجه است كه معناى نتيجه گفتار پيشين 
جبران كاهش » در مثلى، مديون، ضامن مثل است«اين نيست كه در ديون و امثال آن طبق قاعده ) مثلى است

زيرا چنان كه گذشت، قدرت خريد و ارزش مبادله به دو نحو  ;ارزش پول جايز، بلكه واجب و الزم باشد
رزش و قدرت خريد حقيقى، مثلى به شمار رود، اگر پول اعتبارى به حسب ا. اسمى و حقيقى: شود  مالحظه مى

و گرنه چنين ادعايى مشكل به نظر  ;توان جبران كاهش ارزش پول را جايز شمرد  طبق قاعده پيشگفته مى
 .آيد  مى
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 جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا: دليل دوم

 ;جه شدن با ربا استدومين دليل اساسى براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول در ديون و امثال آن، موا
يعنى در نظر اين گروه از فقيهان و انديشمندان اسالمى، جواز جبران كاهش ارزش پول از مصاديق ارتكاب ربا 

اين گروه به براهين و بيانات . رود كه داللت ادلّه اربعه بر حرمت آن به طور كامل روشن است  به شمار مى
 1:پردازيم  ها مى ه به بررسى آناند ك گوناگونى جهت تبيين نظر خود تمسك جسته

 .مقدار زيادتر از ارزش اسمى، ربا است. يك

 .مبلغ اسمى، پول پرداخت شود، مقدار زيادى، ربا خواهد بود اگر در ديون و امثال آن بيش از ارزش و

 :گويد اهللا سبحانى مى  آية

چه پرداخته است، به  و اگر بيش از آن... تواند مثل آن را بگيرد   الحسنه داده است، فقط مى چيزى را كه به عنوان قرض
هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت به  ]وام دهنده= [او . عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود

گيرد، عوض آن را از خود   چه را مى تكيه كرده است و آن، اين كه آن» مثال بمثل«نكرده و بر يك اصل مسلّم در باب وام 
 آن بدون كم و زياد بپردازد و ضرر از جانب خود وام دهنده است كه به حفظ ارزش پول خود توجه نكرده، بايد متحمل آن

شود و به عبارت ديگر، او اسكناس را كه داراى ارزش است نه ارزش خاص و معين، قرض داده است و بايد همان را پس 
 2.هايى تأثير نخواهد گذاشت نتيجه اين كه تورم در چنين وام ;بگيرد

مورد قرض داده شده يا   آن است كه در قرض و غير آن، شىء» مثال بمثل«در گفتار او مقصود از اصطالح 
تعبير به همين نحو، در روايات فراوانى در ابواب ربا و  چنان كه ;معامله بدون كمى يا زيادى بايد پرداخت شود

 3.هاى روايى ما وارد شده است صرف در كتاب

اما نكته مورد توجه در  ;اهد شدتر بررسى خو اين سخن نكات مفيدى را در بر دارد كه در آينده بيش
جا اين است كه جبران كاهش ارزش پول، وقتى ارزش پول كاهش شديد يابد، حتّى به حد يك هزارم تنزّل   اين

 !رود؟ مى شمار  كند، آيا در اين صورت هم زيادى و ربا به

نتيجه بدان معنا نيست  اما اين ;در ادامه روشن خواهيم كرد كه جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا نيست
زيرا به رغم آن، ممكن است جبران  ;كه اگر جبران كاهش ارزش پول ربا نباشد، جايز يا واجب خواهد بود

 .كاهش ارزش پول به علل و عوامل ديگرى مجاز نباشد
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ست آن ا» ...او به هنگام پرداخت وام، شرط حفظ ارزش و ماليت نكرده و «اهللا سبحانى از جمله  مقصود آية
دهنده شرط كند هنگام بازپرداخت وام ـ اگر ارزش پول كاهش يافت ـ مديون بايد آن را جبران  كه اگر وام

 .چنان كه عبارت بعدى او با تفسير ما همنوايى دارد ;كند، چنين شرطى الزم و بدون مانع است

ش پول را شرط كند، با دهنده حفظ ارز  اگر وام. كنيم بررسى اين نظريه را از همين نكته آخرى آغاز مى
شمارد، اين امر بدان معنا است كه وام  فرض اين كه قائل اين نظريه، جبران كاهش ارزش پول را زيادى و ربا مى

 .دهنده هنگام وام، زيادى را شرط كرده است و چنين شرطى از مصاديق بارز ربا خواهد بود

 ;ن است فهم ما از درك مقصودش قاصر باشداند يا ممك گويا راويان كالم وى، آن را صحيح نقل نكرده
 .رسد  وگرنه اين گونه ناسازگارى روشن در كالم او بعيد به نظر مى

اگر كاهش ارزش پول شديد باشد و عرف و عقال در مقابل آن از خود واكنش نشان دهد، آيا جبران چنين 
 رود؟ كاهشى در ديون و قرض، زيادى و ربا به شمار مى

 :هاى گذشته گرفته شده است، پاسخ منفى ما را موجه خواهد ساخت  ه از مباحث فصلمالحظه امور ذيل ك

همين معنا در تعريف اصطالحى رباى قرضى نيز أخذ . ، آن را به زيادى معنا كرديم»ربا«در معناى لغوى . 1
 ;مفهوم زيادى در رباى قرضى، مفهومى عرفى است. شده است

به ديد و نظر عرف، اگر مازادى پرداخت شود و چنين مازادى هنگام يعنى هرگاه در زمان بازپرداخت قرض، 
ولى اگر عرف چنين قضاوتى نداشته باشد، رباى قرضى  ;يابد قرض دادن شرط شده باشد، رباى محرّم تحقّق مى

 .يابد  مصداق نمى

كاهش ارزش  پژوهان با تكيه بر نظر و ديد عرف، جبران  چنان كه خواهد آمد، بسيارى از فقيهان و دانش. 2
 .شمارند كه هنگام قرض دريافت شده بود  بلكه عين بازپرداخت آن چيزى مى ;شمارند پول را زيادى و ربا نمى

توان قضاوتى قاطع را  در امورى كه به داورى عرف نياز دارد، با اندكى تامل يا با پرسش از چند نفر نمى. 3
ير فقيه تابع نظر و قضاوت عرف هستند و بايد با تالش بلكه در اين گونه امور، فقيه و غ ;به عرف نسبت داد

 .فراوان به قضاوت و داورى دقيق عرف و عقال دست يازند

پيش از اين بيان شد كه بهترين راه و شيوه براى دستيابى به داورى عرف و عقال كه براى همه فقيهان حجت 
ررسى آمارى دقيق، اطالعات و نتايج به دست يا سازمان آمارى مطمئنّى ايجاد شود و با ب: باشد، دو امر است

 1.ها آگاه شود هاى روش رفتار عرف و عقال، به داورى آن  آمده را در اختيار فقيه بگذارد، يا با تحليل نمونه
 .جوييم  براى روشن شدن مسأله، از روش دوم بهره مى

به اين نتيجه رسيديم كه عرف و عقال در » رفتار عرف و عقالاى پول و  تغييرات ارزش مبادله«در مبحث 
كنند، نه  اى و قدرت خريد آن، متمركز مى هاى خود با پول، كانون توجه خود را روى ارزش مبادله مبادله

هاى  اى پول اهميت دارد، و واكنش زيرا در نظر عرف فقط ارزش مبادله ;روى ارزش مصرفى يا عدد و رقم آن
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ها باال خواهد رفت و ارزش  بينى كنند كه قيمت وقتى مردم پيش. اى آن است ر مقابل ارزش مبادلهعرف نيز د
هايى دست   ها كاهش خواهد يافت، جهت حفظ ارزش پول و جلوگيرى از كاهش دارايى خود به اقدام پول آن

تمزدهاى باالترى را هاى كارگرى براى جلوگيرى از كاهش درآمد واقعى اعضاى خود، دس اتّحاديه. خواهند زد
ها، به تناسب افزايش  طلبند و در هر موردى كه ممكن باشد، افزايش خود به خودى دستمزدها و قيمت  مى

دهند يا   شود مردم خريدهاى آينده خود را زودتر انجام مى هزينه زندگى در قراردادهاى دو جانبه گنجانده مى
كاهش آن به كاالهاى بادوام مثل زمين و غيره تبديل  دارايى نقدى خود را جهت حفظ دارايى و جلوگيرى از

 . ...يابد و  ها به شدت كاهش مى الحسنه همچنين ميزان قرض. كنند  مى

هاى پيشين و نظاير آن به وسيله عرف و عقال در جو تورمى، به آن جهت است كه ارزش دارايى  همه اقدام
يى نقدى كسى كاهش يافته است، جبران آن، زيادى ها كاهش نيابد و اگر بپذيريم كه ارزش دارا نقدى آن

كسى كه كاهش ارزش . بلكه برطرف كردن نقص آن است، نه افزودن چيزى بر دارايى آن ;شود شمرده نمى
گويد بر آن دارايى چيزى افزوده  گاه نمى دارايى نقدى را درك كند، اگر آن كاهش و نقص جبران شود، هيچ

 .كند، ربا هم نخواهد بود نمى ارزش پول، مازادصدق هشبنابراين، چون درجبران كا ;شد

دقت در امور پيشگفته، دعوى ذيل را كه يكى از فقيهان اظهار داشته است، به شدت مورد ترديد قرار 
 :دهد  مى

ز چون ميزان و مالك، خود نقدينگى است، نه قدرت خريد و بهرهورى از آن و لذا ا ;جايز نيست ]گرفتن نرخ تورم در وام[
كمى و زيادى يك معناى عرفى و ...  .شود نظر عرف اضافه يا كم كردن مقدار تورم، كم و زياد كردن نقدينگى شمرده مى

 1. ...اند  روشنى دارد و ادلّه هم همين را موضوع حكم قرار داده

 پول كاالى با ارزش است، نه سند. دو

را سند و همانند چك تضمينى يا عين ارزش و قيمت بدانيم، جبران كاهش ارزش ) اسكناس(هاى  گر پولا
ولى اگر آن را كاالى با ارزش بشمريم، جبران كاهش پول از مصاديق  ;پول با مشكل ربا مواجه نخواهد شد

 2.رباى محرّم خواهد بود

 :گويد اهللا سيد كاظم حائرى مى  آية

از نظر ...  .ن پول داراى ارزش و حامل ارزش استاي...  .دار، نهايت ارزشش اعتبارى است اسكناس كااليى است ارزش
پس مطلب  ;يعنى اين كه پول حامل ارزش است، نه ارزش مجسم ;دار است، نه عين ارزش عرفى روشن است كه پول ارزش

 3.شود شود به تفسير دوم، يعنى پول كااليى است بهادار و اگر اين طور شد، مشكل ربا حل نمى منحصر مى

 :در بررسى اين نظريه، نكات ذيل بايد مالحظه شود
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البتّه اصطالح كاال، اصطالح شرعى نيست تا مفهوم آن را در  ;پيش از اين مشخّص شد كه پول كاال است. 1
) اعم از كاالى عمومى و خصوصى(ست و در اقتصاد نيز براى كاال بلكه اصطالح اقتصادى ا ;ادلّه شرعى بجوييم

اما با اين همه، بين  ;شود هاى جارى، كاالى خصوصى شمرده مى اند كه طبق آن، پول اى ارائه داده ضابطه
در  ;هاى اساسى وجود دارد كه مانع از يكى دانستن پول و كاال است  هاى جارى و ساير كاالها تفاوت پول

چرا كه با شبهه قياس باطل مواجه  ;كند يكى دانستن حكم به كارگيرى آنها را با ترديد جدى مواجه مىنتيجه، 
 :شود هاى جارى و كاال اشاره مى هاى پول جهت روشن شدن مطلب پيشين، به برخى تفاوت. خواهد شد

ما ساير كاالها چنين ا ;پول، سه وظيفه معيار سنجش، واسطه در مبادله و ذخيره ارزش را بر عهده دارد. 1
 .نيستند

هاى جارى فقط داراى ارزش مبادله و قدرت خريد هستند و همين امر نيز مقوم ماهيت و بقاى آن   پول. 2
اى  به طورى كه ارزش مبادله ;اى، داراى ارزش مصرفى هستند اما كاالهاى ديگر افزون بر ارزش مبادله ;است

يعنى اگر ارزش مبادله كاال به صفر برسد، اسم آن به حقيقت بر آن كاال  ;آن، مقوم ماهيت و بقاى كاال نيست
كند و كاال فايده مصرف خود را خواهد داشت، بر خالف پول جارى كه اگر ارزش مبادله آن به  صدق مى

 .صفر برسد، نه عنوان پول خواهد شد و نه هيچ گونه ارزش مصرفى

 1.هاى جارى فقط مطلوبيت طريقى و آلى دارند اما پول ;كاالها مطلوبيت استقاللى و ذاتى دارند. 3

دهد كه مسأله جواز يا عدم جواز جبران كاهش ارزش پول با اين مالك كه   هاى پيشگفته، نشان مى تفاوت
د، يا كاالى با ارزش، قابل حل نيست و بايد در جستوجوى ادلّه ديگرى براى جواز يا عدم پول، عين ارزش باش
 .اى بود جواز چنين مسأله

 هاى اعتبارى داراى ارزش مستقل هستند پول. سه

هاى اعتبارى رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، بايد در ديون و ساير روابط پولى، ارزش  چون پول
 2.را مالك قرار داد، نه قدرت خريد پول را وگرنه با ارتكاب رباى محرّم مواجه خواهيم شداسمى مستقل آن 

لنكرانى در پاسخ فتوايى كه از وى، حكم جواز جبران كاهش ارزش پول رايج در  اهللا محمد فاضل  آية
 :ديون، خواسته شده بود، نوشته است

درت پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به ق
به  ;، ولى از نظر ارزش اصالت دارد)به خالف كاال(به عبارت ديگر، پول گرچه از نظر مصرف استقالل ندارد . خريد ندارد

البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است و اما كاالهايى كه  ;شود نحوى كه ارزش اشياى ديگر با آن معلوم مى
ها با مقايسه با پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات  نشوند، ارزش آ با پول معامله مى

االداء؟ و اعتبار نيز با  التلف و يا قيمت يوم  الضمان مالك است يا قيمت يوم مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم
توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار  د، نمىزيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باش ;اين معنا مساعد است
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دين را تعيين، به طورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صدوپنجاه تومان، و نيز 
خريد  زيرا كه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت ;آيد نوعاً رباى قرضى تحقّق پيدا نكند الزم مى

 1.هزاروپانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست

 :شود  اين برهان با چند محور زير مشخّص مى

 .پول رايج داراى ارزش اعتبارى مستقل است. 1
 .بين ارزش اعتبارى پول و قدرت خريد آن، هيچ ارتباطى وجود ندارد. 2
 .پول، معيار ارزش اشيا و كاالها است. 3
 .ماند نمى اگر در ديون و قرض قدرت خريد مالك باشد، نوعاً موضوعى براى رباى قرضى باقى. 4
 .تواند متفاوت باشد هاى گوناگون نمى مقدار دين در زمان. 5

 :شود با لحاظ امور ذيل، مطالب پيشين بررسى مى

 .و سوم ترديدى نيست اوال به ظاهر در درستى مطلب اول

زيرا پيش از اين روشن شد كه ارزش پول، چيزى غير از قدرت خريد  ;ثانياً مطلب دوم استحكام كافى ندارد
 .آن نيست

يعنى اگر احكام شرعى به نحو  ;ثالثاً در پاى درس بزرگان آموختيم كه احكام، تابع موضوعاتشان است
در خارج موجود شود، به تبع تحقّق موضوع، حكم آن نيز ها  قضاياى حقيقى وضع شود، هر گاه موضوع آن

يعنى اگر موضوع ربا در خارج تحقّق يافت، حكم حرمت آن نيز فعليت  ;يابد و ربا نيز چنين است فعليت مى
اگر ما بتوانيم در روابط مالى و اقتصادى، روش و نظامى را تأسيس كنيم كه . وگرنه حرمتى نخواهد بود ;يابد  مى

نحو طبيعى مرتكب ربا نشوند و موضوع رباى قرضى در خارج اصال تحقّق نيابد، اين امر نه اين كه بد  مردم به
 .نيست، بلكه بسيار نيكو و پسنديده هم خواهد بود

رابعاً اگر قدرت خريد حقيقى پول، مالك بازپرداخت در ديون و قرض باشد، مقدار حقيقى آن در 
هاى  ام تحقّق دين پرداخت شده است و آن هم با استفاده از شاخصهاى گوناگون، همان است كه هنگ زمان

 .شود و اگر اختالفى در بين دو طرف بروز كند، با مصالحه مشكل قابل حلّ است قيمت مشخّص مى

برخى فقيهان اهل سنّت، ادلّه ديگرى را براى اثبات اين كه جبران كاهش ارزش پول، مصداق ربا است، ارائه 
 :شود سى مىاند كه برر  داده

 زيادتر از ارزش اسمى، مصداق منفعت و ربا است. چهار

 :گفتارشان بدين گونه ارائه شد

) قرض گيرنده(شود كه مقترض  ها موجب مى جبران كاهش ارزش پول در قراردادى همانند قرض، هنگام افزايش قيمت
اين زيادى، منفعت و ربا است . بپردازد) قرض دهنده(بيش از آن چيزى را كه به صورت قرض دريافت كرده بود، به مقرض 
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: كند نقل مى )صلى اهللا عليه وآله(اهللا از رسول )عليه السالم(على. از آن نهى شده است )صلى اهللا عليه وآله(كه طبق روايت پيامبر
 1.هر قرضى كه منتهى به منفعتى براى مقرض شود، ربا است

جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا به شمار مىورد، به مقدار الزم مطالبى «در رد دليلى كه مدعى بود 
 .شود  ارى مىنوشته شد كه براى رد اين دليل نيز كافى است و از تكرار آن خودد

 تورم، پديده مستحدثه نيست. پنج

 :آمده است» ربط الحقوق و االلتزامات اآلجلة بتغير االسعاردر كتاب 

با وجود آن، فقيهان هرگونه زيادى . بلكه از ابتداى وجود پول وجود داشت ;تورم و كاهش ارزش پول، حادثه جديدى نيست
 2.اند بر اصل را ربا دانسته

 :توان گفت  در اثبات ضعف اين سخن مى

 .شود  چنان كه گذشت، جبران كاهش ارزش پول زيادى شمرده نمى. 1

هاى طال و نقره نيز اتّفاق افتاده است و   اصل تورم و كاهش ارزش پول حادثه جديدى نيست و در پول. 2
 ;اما بيان كرديم كه در صدر اسالم، تورم پديده بلند مدت و مداوم نبود ;وداقتصاد صدر اسالم هم دچار آن ب

كنند كه در زمان ابو يوسف كه از عالمان قرن دوم اهل سنّت  برخى منابع نقل مى. بلكه واقعه كوتاه مدت بود
روشن است كه اين  3.درصد كاهش يافته بود 15است، ارزش پول در مقايسه با دوران خلفاى راشدين فقط 

هاى اعتبارى قابل مقايسه  مقدار كاهش ارزش پول در طول نزديك دو قرن، به هيچ وجه با كاهش ارزش پول
 .نيست

بنابراين، ادعاى اين كه فقيهان آن را ربا  4;دانست ابو يوسف جبران كاهش ارزش پول را الزم مى. 3
 .دانستند، درست نيست  مى

به  ;هاى شديد، پديدار شد هاى مداوم و با نرخ  ها راه يافت، تورم  هاى اعتبارى به مبادله هنگامى كه پول. 4
اما كاهش  ;زدند  ده، به هر كارى دست مىاى كه عرف و عقال جهت جبران آن از خود واكنش نشان دا گونه

گونه نبود كه عرف و عقال را وادارد تا براى جبران آن از خود واكنش نشان دهند و   ارزش پول طال و نقره بدان
افزون بر اين، چه بسا طال و نقره به جهت دارا بودن ارزش مصرفى و استعمالى و . هاى جدى روى آورند  به اقدام

ها  كرد و آن  تر بيان شد، اقتضاى چنين واكنشى را از طرف عرف و عقال خنثا مى كه پيش هايى  برخى ويژگى
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ولى چنين قضاوتى را درباره  ;شمردند  پرداخت مقدار اسمى را در طال و نقره، به طور كامل اداى دين مى
 .هاى فعلى نداشتند پول

 كند ارزش اعتبارى پول تغيير نمى: دليل سوم

بلكه اين تغييرات در اموال خارجى است و تغييرات  ;رود گاه پايين و باال نمى  يچارزش اعتبارى پول، ه
 .مردم ارزش آن، به اعتبار معتبر است، نه به ميزان مطلوبيت و رغبت آن براى

 :اند مدعيان اين نظريه آن را به اين صورت تبيين كرده

. بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است ;يستچون كاهش و افزايش در خود پول ن ;كاهش ارزش پول ضمان ندارد
مال بودن آن هم اعتبارى است و تا وقتى كه اعتبار كننده آن را معتبر بداند، پول جايگاه خود را دارد و مقدار ارزش و توان 

پول . غير دولتآن هم چه دولت باشد يا  ;كند، مگر با تغيير نظر اعتبار كننده  خريد آن هم باقى است و هيچ تغيير نمى
بلكه اعتبارى محض است و زيادى و كمى آن مانند اصل  ;امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل كاهش يا افزايش باشد

 1.وجودش بسته به اعتبارِ اعتباركننده است نه ميل و رغب مردم

 :توان برشمرد  صورت مىمحورهاى سخن پيشين را بدين 

 .پول، مال اعتبارى و داراى ارزش اعتبارى است، نه واقعى. 1

 .پول جايگاه پول بودن را تا هنگامى كه اعتبارِ اعتبار كننده باقى باشد، دارا است. 2

، شود  پول، چون داراى ارزش اعتبارى است، نه واقعى، ارزش آن فقط با اعتبارِ اعتبار كننده كم و زياد مى. 3
 .نه بر اساس ميل و رغب مردم

 .بلكه در معادل آن يعنى در اموال خارجى است ;كاهش و افزايش ارزش در خود پول نيست. 4

اما شماره سه و چهار درست  ;هاى گذشته مؤيد آن است مطلب اول و دوم درست و نوشتار ما در فصل
بلكه تغيير  ;شود، نه بر اساس ميل و رغبت مردم  مىزيرا ارزش پول نه با اعتبارِ اعتباركننده كم و زياد  ;نيست

با فرض (اگر تقاضا براى آن زياد شود . ارزش پول، مثل ارزش هر مال ديگرى تابع مقدار عرضه و تقاضا است
ارزش ) با فرض ثابت بودن تقاضا(اما اگر عرضه آن فزونى يابد  ;يابد  ارزش آن افزايش مى) ثابت بودن عرضه
شماره چهار (شماره چهار، افزون بر آن كه به طور كامل با شماره سه ناسازگارى دارد . يابد آن كاهش مى

خالف واقع نيز ) مدعى عدم افزايش و كاهش ارزش پول، ولى شماره سه، مدعى وجود آن بر اساس معتبر
، عرضه و تقاضا در نتيجه، براى آن ;)هر چند مال اعتبارى(زيرا بر اساس تحليل پيشين پول نيز مال است  ;هست

 .شود  وجود دارد و بر اساس تغييرات ميزان عرضه و تقاضا مقدار ارزش آن دستخوش تغيير مى

مزيد بر مطلب پيشگفته، اگر كاهش و افزايش ارزش در خود پول نيست، پس اگر افراد دارايى نقدى خود را 
در حالى كه بطالن اين امر  ;يجاد شودگونه تغييرى در ارزش آن ا دارند، نبايد هيچ هنگام تورم نزد خود نگه

 .روشن است
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. اند سامان داده» جبران كاهش پول«هاى فراوانى در تعيين حكم شرعى   نظران اهل سنّت نيز كوشش صاحب
ها كه  در يكى از اين همايش. اند هايى برپا داشته هايى به صورت مقاله و كتاب ارائه داده و همايش نوشته

قوقى و فقهى حضور داشتند، در قالب مقاالتى ادلّه طرفداران نظريه جواز و عدم نظران اقتصادى، ح صاحب
ربط الحقوق و ها را در كتابى به نام  آن منذر قحفجواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است كه دكتر 

ول را در ترين ادلّه عدم جواز جبران كاهش ارزش پ مهم. گردآورده است االلتزامات اآلجله بتغير االسعار
 .گرچه دو نمونه آن پيش از اين ذكر شد ;كنيم جا بيان و ارزيابى مى  اين

 ضرر وارد شده از اراده مديون خارج است: دليل چهارم

بلكه از اراده و  ;ضرر و خسارتى كه از تورم ناشى باشد، نتيجه قرض و دين يا فعل مقترض و مديون نيست
شد و ارزش آن   شد و در صندوقى محبوس مى  قرض داده نمىمثل اين كه پول، . قدرت آنها خارج است

بنابراين چرا بايد مقترض و مديون را به جبران ضررى مجبور كنيم كه هيچ دخالتى در وقوع  ;يافت كاهش مى
 1.آن نداشته است؟ روشن است كه چنين امرى از ناحيه شرع پسنديده نيست

براى اثبات لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول » قاعده الضرر«اين دليل، در رد برهان كسانى كه از 
اما چنان كه گذشت، قاعده الضرر به اين نوع ضررها ناظر نيست تا جهت نفى  ;اند، كافى است استفاده كرده

 2.ها به اين قاعده تمسك شود آن

ها قاصر  براى اثبات جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول، ادلّه ديگرى وجود دارد كه اين دليل در نفى آن
 .است

 خالف عدل و انصاف: دليل پنجم

ولى اگر ضررى را كه متوجه دائن است بر  ;قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسى شريعت اسالمى است
 3.باشد بنابراين، جبران كاهش ارزش پول جايز نمى ;ن تحميل كنيم، عادالنه نيستمديو

توان گفت كه مسأله ما بر محور اداى حقّ مستحقّ است و در ديون به طور قطع بايد  در پاسخ اين سخن مى
بلكه فقيهان جهت  ;اف رفتار كرد و مسأله مورد بحث ما بر محور ضرر بر دائن يا مديون نيستبه عدل و انص

هاى ديگر دين، اتفاق  اند كه اگر شيئى قرض داده يا غصب شود ياصورت  رعايت قاعده عدل و انصاف گفته
آن را به صورت عوض و افتد و آن شىء از بين برود اگر قيمى است، بايد قيمت آن و اگر مثلى است، بايد مثل 

چنان كه گفتيم، قاعده مثلى و قيمى در واقع ضابطه عرفى رعايت . به جهت رعايت قاعده عدل و انصاف بپردازد
هايى كه مدعى لزوم يا جواز جبران كاهش ارزش پول هستند،  آن. قاعده اساسى عدل و انصاف است
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و هيچ گونه تحميل كردن ضرر متوجه دائن، بر عمل به اين امر، فقط مصداق عدل و انصاف است : گويند  مى
 .تر به اين دليل خواهيم پرداخت در ادلّه لزوم جبران كاهش ارزش پول، بيش. مديون نيست

 جهالت در قرارداد: دليل ششم

اگر به جبران كاهش ارزش پول در ديون و قراردادهاى مالى ملتزم باشيم، در قرارداد، عنصر جهالت دخالت 
چنان كه مقترض نيز درباره  ;داند شود، نمى زيرا مقرض مقدار زيادى را كه بر قرضش واقع مى ;خواهد داشت

مقدار زيادى كه بايد بپردازد، جاهل است، و بر اساس شريعت اسالمى قراردادهايى كه متضمن جهالت باشند، 
 1.هستند باطل و ممنوع

وقتى . زيرا هنگام قرض و دين همه چيز آشكار است و عقد، متضمن جهل نيست ;اين گفتار مردود است
. شود  ها تعيين و پرداخت مى اى حقيقى پول بر اساس شاخص قيمت زمان باز پرداخت فرا رسد، ارزش مبادله

 .كلى پيش بيايد، مصالحه راه حل آن مشكل استاگر در تعيين آن، ترديد و مش

اگر مشخّص شود كه ارزش حقيقى پول، حقّ وى است، در . مسأله اصلى، مقدار حق مقرض و دائن است
 .تعيين آن در هر زمانى، راه حلّ پيشگفته، بر طرف كننده مشكل خواهد بود

 عدم كفايت برخى مصالح گمانى: دليل هفتم

ها به رغم  برخى امور و معامله. ان كاهش ارزش پول براى جواز آن كافى نيستگمان بعضى مصالح در جبر
به طور مثال، اسالم خمر و قمار را با وجود اين كه داراى . ها را حرام كرده است اين كه منافعى دارند، شارع آن

ش ارزش پول در جبران كاه. تر است ها از نفعشان بيش  چرا كه گناه و مفسده آن ;منافعى هستند، حرام كرده
 ;تر است يعنى ضرر آن از نفع آن بيش ;رود ديون و ساير روابط مالى و اقتصادى نيز از اين قبيل به شمار مى

 2.بنابراين از نظر اسالم جايز نيست

زيرا در ظاهر صاحب اين قول، اهل سنّت  ;كنيم  ف نظر مىاز قياسى كه در اين برهان به كار گرفته شده صر
در صورتى اين سخن درست است كه : اما درباره ضعف  اين برهان بايد گفت ;داند است و قياس را حجت مى

مدعى جواز جبران كاهش ارزش پول، به قاعده الضرر تمسك كرده باشد و در حقيقت ضرر چنين حكمى از 
توان بهره جست، همچنين ضرر جبران  حالى كه براى اثبات جواز از ادلّه ديگرى مى در ;تر باشد نفعش بيش

تر از نفع آن است؟ از نظر اقتصادى يا غير اقتصادى؟ به هر حال چنين   كاهش ارزش پول از چه جهت بيش
 .ادعايى، بدون دليل پذيرفته نيست

 ادلّه نقلى: دليل هشتم

ها بر جواز يا  ران كاهش ارزش پول كافى نباشد، براهين اجتهادى برخىاگر ادله ارائه شده در عدم جواز جب
دليل نقلى معتبر داريم كه به نحو خاص )عليه السالم(زيرا از معصوم ;لزوم جبران كاهش ارزش پول نيز درست نيست

پى  بنابراين هر كس اين روايت نقلى را رها سازد و در ;بر عدم جواز جبران كاهش ارزش پول داللت دارد
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اهللا  آية. اجتهاد بر خالف آن باشد، اجتهاد در مقابل نص خواهد بود و روشن است كه چنين اجتهادى باطل است
 :گويد  مى» حكم وام با احتساب نرخ تورم چيست و دليل آن كدام است؟«سيد كاظم حائرى در پاسخ پرسش 

اسحاق بن عمار است كه در فرض تغيير قيمت دينار وارد دليل آن ذيل موثّقه . گرفتن وام با احتساب نرخ تورم جايز نيست
 1.»ها متى شاء و ان اخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخدها و برؤوس«شده و آن ذيل اين است 

 :متن كامل حديث چنين است

الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم، ثم يتغير السعر، : )عليه السالم(قلت البى ابراهيم: عن اسحاق بن عمار قال
ها متى  فهى له على السعر الذى أخذها يؤمئذ، و ان أخذ دنانير و ليس له دراهم عنده فدنانيره عليه يأخذها برؤوس: قال
 2.شاء

هايى  شخصى از كسى دينارهايى طلبكار است، و از او درهم: گويد مى )عليه السالم(اسحاق بن عمار به امام موسى بن جعفر
او به قيمت روزى كه گرفته است، حق دارد و اگر درهم ندارد، حقّ : حضرت فرمود. كند سپس قيمت تغيير مى ;گيرد مى

 .گيرد  خود را فقط به همان مقدارى كه طلب دارد، به دينار مى

 :هاى ذيل است اين برداشت از روايت داراى ضعف

فته گ مالذ االخياربلكه ـ چنان كه عالّمه مجلسى در  ;تغيير قيمت دينار نيست» يتغير السعر«منظور از . 1
 .منظور تغيير قيمت درهم است ـ است

الحساب مقدارى  مفهوم حديث اين است كه شخصى از فردى دينارهايى طلبكار بود و از بدهكار على. 2
در مورد  )عليه السالم(هنگام تصفيه حساب از امام. كند پس از آن، قيمت درهم تغيير مى. كند  درهم دريافت مى
رابطه قيمتى درهم و دينار را بر اساس روزى كه درهم دريافت : ايدفرم پرسدو حضرت مى  چگونگى آن مى

 .كرد، در نظر بگيرد و به دينار محاسبه شود و طلبكار آن را دريافت دارد

) با فرض اين كه بپذيريم منظور، تغيير قيمت دينار است نه درهم(در روايت نيامده است كه قيمت دينار . 3
قيمت دينار را بر اساس رابطه قيمتى : مت دينار كاهش يافته باشد و امام بفرمايدافزايش يافته يا كاهش، و اگر قي

كاهش  گفتار دليل برجواز جبران كن، اين دينار و درهم روزى كه دينار را أخذ كردى محاسبه
 .دليل بر عدم جواز  شود،نه مى پول  ارزش

» يتغير السعر«و بپذيريم كه منظور از اگر روايت پيشين از جهت سند و داللت هيچ اشكالى نداشته باشد . 4
تغيير قيمت دينار است و همچنين بتوان از آن روايت، عدم جواز جبران كاهش ارزش درهم و دينار را استفاده 

هاى اعتبارى امروزى كه به لحاظ ماهيت با درهم و  اين حكم در مورد پول: توان گفت  كرد، به چه دليلى مى
در حالى كه بطالن قياس از  ;شود هيچ دليلى جز قياس تصور نمى. رند، جارى استهاى فراوانى دا دينار تفاوت

 .واضحات فقه مذهب شيعه است
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با بررسى اين ادلّه . اى بود كه براى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول ارائه شده است ترين ادلّه ها مهم  اين
 .ترى باشند اران اين نظريه بايد در پى ادلّه قوىتوان اظهار داشت كه براى اثبات مدعا كافى نيستند و طرفد  مى

 ادلّه مالك بودن قدرت خريد حقيقى پول. ب

در اين قسمت تالش خواهد شد تا نظريات محقّقان و فقيهان شيعه و سنّى بررسى شود و در نهايت، نظريه 
اند، نظريات  تمسك جستهچون به برخى از ادلّه، هم عالمان شيعه و هم سنى . صحيح بيان و مستدل خواهد شد

بلكه اصل بيان علماى شيعه و سنّى همراه با دليل ذكر، آن گاه نشانى مأخذ  ;شود  ها جداگانه بررسى نمى آن
 .شود  بيان مى

سعى ما بر آن است . اند بعضى از اين ادلّه از ديدگاه اقتصادى و تعدادى هم از ديد فقهى و شرعى ارائه شده
 .ادى و شرعى را بيان و ارزيابى كنيمترين ادلّه اقتص كه مهم

 ها است فلسفه وجودى پول، بيان ارزش: دليل نخست

ها بين كاالها و خدمات  هاى مختلف ارزش ها و مشخّص كردن نسبت  چون فلسفه وجودى پول، بيان ارزش
 .، ارزش و قدرت خريد حقيقى پول مالحظه شود...است، بايد در ديون، مهريه و

ى همدانى در پاسخ به پرسش كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى اهللا حسين نور  آية
 :نويسد  مى

هاى مختلف بين كاالها و خدمات است و اساساً  گر نسبت  ها و نشان جا كه پول رايج هر عصر و زمان، مبين ارزش از آن
ت به طور كلّى در باب ديون و جنايات و گيرد، لذا به نظر حقير الزم اس فلسفه وجودى پول نيز از همين اصل نشأت مى

شود ـ را هميشه در نظر بگيريم و به حساب   هاى مختلف متفاوت مى ها و قدرت خريدها ـ كه در زمان ضمانات، ارزش
البته تعيين كميت و مقدار آن در  ;بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به دائن و مجنّى عليه مضمون له مسدود سازيم

 .مان تأديه با نظر متخصص بايد باشدز
 1.موضوع مورد سؤال در رابطه با مهرّيه  نيز در ضابطه مذكور مندرج است

 :اين بيان، در بردارنده دو دليل ذيل براى وجوب جبران كاهش ارزش پول است

ها بين كاالها و  هاى گوناگون ارزش ها و مشخّص كردن نسبت فلسفه وجودى پول، بيان ارزش .يك
 .خدمات است

 .  ...جلوگيرى از ضرر و زيان وارده به دائن و .دو

ولى دليل اول مورد  ;شود باشد، بعداً بررسى مى» قاعده الضرر«دليل دوم كه مبنا و مدرك آن به ظاهر بايد 
 .ردگي  مالحظه قرار مى

كم سه امر است كه پيش از   ها را بر عهده بگيرد، دست  فلسفه وجودى يا وظايفى كه پول پديد آمد تا آن
 :اين، مورد بحث واقع شده و عبارتند از
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 معيار ارزش. يك
 واسطه در مبادله. دو
 .ذخيره ارزش. سه

چرا چنين امرى اقتضاى است، » ها بودن مبين ارزش«افزون بر اين، اگر بپذيريم كه  فلسفه وجودى پول 
رسد كه چنين مطلبى بتواند مبناى اين حكم قرار   بعيد به نظر مى! وجوب جبران كاهش ارزش پول را دارد؟

 .گيرد

 خاصيت پول فقط حفظ ارزش است: دليل دوم

بنابراين وقتى در طول زمان بر اثر تورم ارزش و ماليت  ;خاصيت پول چيزى جز حفظ ارزش و ماليت نيست
 .ن كاهش يابد يا از بين برود، در ديون و روابط مالى ـ پولى، بايد جبران شودآ

 :اهللا موسوى اردبيلى بر چنين امرى داللت دارد نوشته آية

ظ ماليت و ارزش، خاصيت هاى كاغذى و تحريرى جز حف زيرا پول ;اشكال ندارد 1جانب الحاق اين تبصره به نظر اين
: بنابراين اگر بعد از وجه رايج، نوشته شود ;رود آن هم درصورت الغاى ماليت يا كم شدن ارزش از بين مى ;ديگرى ندارند

زيرا ممكن است ريال رايج را مهريه قرار ندهند و دالر يا پوند و غيره را  ;هر گونه پول كاغذى و تحريرى، بهتر خواهد بود
 2.ها هم حكم اسكناس را دارند، مانند روبل روسيه آن. ندتعيين كن

اين نظريه و پاسخ آن، هيچ تفاوتى با نظريه پيشين ندارد و يگانه فرق آن دو اين است كه اين نظريه به وظيفه 
در بررسى آن، به مطالبى كه در ذيل نظريه پيشين نوشته شد، بسنده . اشاره دارد) ذخيره ارزش( ديگر پول

 .شود  مى

 هاى كاغذى، كاال و متاع نيستند پول: دليل سوم

بلكه فقط واسطه  ;ها را در زمره كاال برشمرد توان آن هاى كاغذى با كاال و متاع تفاوت دارند و نمى پول
 .ها است ها به قدرت خريد آن و ارزش آن مبادله كاالها هستند

 :نويسد صاحب اين نظريه مى

ها به لحاظ قدرت خريد آنها  باشند، ارزش آن هاى كاغذى كاال و متاع نيستند و واسطه مبادالت كاالها مى چون پول
ها در وقت پرداخت با  نبنابراين، بنابر احتياط واجب چه در مهر و چه در قرض و ثمن معامله بايد قدرت خريد آ ;باشد مى

 3.مقايسه به قدرت خريد در وقت عقد مالحظه شود

 :در اين گفتار به سه مطلب بايد توجه شود

 .هاى كاغذى، كاال و متاع نيستند پول. يك
 .هاى كاغذى، واسطه مبادله كاالها هستند پول. دو
 .هاى كاغذى به لحاظ قدرت خريد آنها است ارزش پول. سه
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 .از اين سه مقدمه نتيجه گرفته شد كه كاهش ارزش پول بايد جبران شود

ولى گويا در هر سه مورد بايد  ;هاى كاغذى هستند هر سه مطلب پيشين از امور اقتصادى مربوط به پول
 :زيرا ;صورت پذيرد تجديد نظرى

پيش از اين، مالك ! تواند از مصاديق آن باشد؟  هاى كاغذى نمى اوال مالك و ضابطه كاال چيست كه پول
ها از مصاديق روشن كاالهاى  و ضابطه كاالهاى عمومى و خصوصى نوشته و مشخّص شد كه انواع پول

 .اند  خصوصى

اين سخن نيز . است) اغذى واسطه مبادله كاالها هستندهاى ك پول(ثانياً دليل اصلى اين نظريه، امر دوم 
بنابراين از اين جهت با مشكل  ;همانند دو نظريه پيشگفته با تكيه به يكى از وظايف سه گانه پول، بيان شده است

 .دو نظريه پيشين مواجه است

زيرا ارزش پول  ;، روشن نيست)ها است  هاى كاغذى به لحاظ قدرت خريد آن ارزش پول(ثالثاً مطلب سوم 
همچنين اصل . رود و هيچ تفاوتى با هم ندارند  همان قدرت خريد، و قدرت خريد نيز همان ارزش به شمار مى

ولى مقدار آن، از عوامل اقتصادى، مانند ميزان عرضه و تقاضاى پول و  ;هاى كاغذى اعتبارى است  ارزش پول
 .دكن تبعيت مى... مقدار كاالهاى قابل مبادله با پول و 

ها و بين حكم شرعى  رابعاً در اين گفتار مشخّص نشد كه اگر هر سه مطلب اقتصادى درست باشد، بين آن
ى مشكل، بلكه غير موجه  قبول چنين مالزمه. اى وجود دارد  وجوب احتياط جبران كاهش ارزش پول چه مالزمه

 .است

 جلوگيرى از زيان دائن: دليل چهارم

يابد، اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمى  پول در طول زمان كاهش مىدر جو تورمى كه ارزش حقيقى 
اين گونه ضرر در اسالم به ادلّه گوناگون از . له خواهد شد باشد، از نظر عرف موجب ضرر و زيان براى مضمون

بنابراين براى جلوگيرى از اين ضرر و زيان، ضامن هنگام باز  ;نفى شده است» الضرر و الضرار«جمله قاعده 
 1.داخت بايد ارزش حقيقى پول را كه دريافت كرده بود، بپردازدپر

همدانى نقل شد كه به صورت مصداق دليل پيشين، دوباره  اهللا حسين نورى پيش از اين، گفتار زير از آية
 :دشو  ذكر و بررسى مى

هاى  خريدها ـ كه در زمان ها و قدرت به نظر حقير، الزم است به طور كلّى در باب ديون و جنايات و ضمانات، ارزش
شود ـ را هميشه در نظر بگيريم و به حساب بياوريم تا راه توجه ضرر و زيان را نسبت به دائن و مجنّى   مختلف، متفاوت مى

 .سازيم عليه و مضمون له مسدود
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اند كه اهل تحقيق  ليل، هم فقيهان و دانش پژوهان شيعه و هم محقّقان اهل سنّت تمسك جستهبه اين د
 .توانند به منابع ذكر شده در پاورقى مراجعه كنند  مى

 درست است؟» قاعده الضرر«اما آيا تمسك به 

و مال مردم،  به اين نتيجه رسيديم كه وارد كردن ضرر و زيان بر جان» قاعده الضرر«در بررسى اجمالى 
حرام، و از نظر اسالم نهى شده است و بر اساس ادلّه ضمان، اگر كسى به نحو مباشر يا سبب به مال يا جان فردى 

 :اما دو مورد، از مفاد اين گونه احاديث خارجند ;ضرر و نقصانى وارد سازد، ضامن ضرر و نقصان خواهد بود

ود و انسان بتواند آن ضرر را از او دفع كند، از مفاد در صورتى كه ضررى متوجه كسى يا مال وى ش. يك
 .است شود كه دفع چنين ضررى واجب و الزم اين روايات استفاده نمى

اگر مال شخصى، نزد فردى به امانت يا طبق قرارداد شرعى به مدت معينى قرار گيرد، ولى در اين مدت . دو
شود، مگر آن كه شخصى كه  م جبران نقص استفاده نمىنقصى بر آن مال وارد شود، از مفاد اين روايات لزو

بنابراين اگر پول رايج، بر اساس قرارداد  ;مال نزد او قرار دارد، به نحو مباشر يا سبب، در نقص مال موثّر باشد
 شرعى، مثل قرض يا به نحو امانت، مدت مديدى نزد شخصى قرارگيرد و در اين مدت، ارزش پول

مديون يا امانت دار، هيچ گونه نقشى نه به نحو مباشر و نه سبب در كاهش ارزش پول  كاهش يابد، و مقترض و
نداشته باشد، بلكه كاهش ارزش پول، علل اقتصادى و غير اقتصادى ديگرى داشته باشد، ضامن نقصان و كاهش 

نبودش زيانى  دارد و حكمى را كه از افزون بر اين، اين قاعده، حكم ضررى را بر مى. ارزش پول نخواهد بود
حتّى اگر شخص امين يا مديون بتواند از زيان وارد بر پول جلوگيرى كند، يعنى . كند آيد، اثبات نمى پديد مى

توان استفاده و حكم به لزوم جلوگيرى از كاهش ارزش پول را  مانع كاهش ارزش پول شود، از اين قاعده نمى
 .رر بر مال دائن يا امانت گذار غير قابل انكار استهر چند وقوع ض ;براى امانت دار يا مديون صادر كرد

با استفاده از اين مطالب، اين امر مسلّم است كه براى وجوب جبران كاهش ارزش پول به وسيله مديون 
 .توان به اين قاعده تمسك كرد نمى

نّت را آورده است تعدادى ادلّه از دانش پژوهان اهل س ربط الحقوق و االلتزامات اآلجله بتغير االسعاركتاب 
 .پردازيم ها مى  ترين آن كه در ادامه به بررسى مهم

 وفاى به عهد در قراردادها: دليل پنجم

وفا  ]و قراردادها[ها  به پيمان! ايد اى كسانى كه ايمان آورده( 1يا أَيها الَّذينَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود،اسالم طبق آيه 
. ها را به دقّت رعايت كنند ها ملتزم باشند و آن  مؤمنان خواسته است تا در قراردادها به عهد و پيمان ، از)كنيد

به مقتضاى داللت اين آيه، در ديون، مديون بايد مساوى چيزى را كه از دائن گرفته است، برگرداند، نه چيزى 
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، فقط با جبران كاهش ارزش پول دار، اگر ارزش پول كاهش يابد در ديون نقدى مدت. تر از آن را كم
 1.توان به اين حكم واجب االهى عمل كرد  مى

اما  ;يعنى در قراردادها بايد به عهد و پيمان وفادار ماند و آن را رعايت كرد ;كبراى اين دليل مورد قبول است
چرا كه ملتزم به عدم  ;مل جاى ترديد است كه وجوب جبران كاهش ارزش پول، صغراى آن باشدبه طور كا

تواند ادعا كند كه حكم به وجوب جبران كاهش ارزش پول، اخذ زيادى  جواز جبران كاهش ارزش پول نيز مى
ن، مهم آن است كه اثبات بنابراي ;در قرارداد منعقد شده است و اين امر با سياق و داللت آيه مزبور مخالفت دارد

شود جبران كاهش ارزش پول مصداق وفاى به عهد و عقد است و دريافت كردن بيش از چيزى كه در متن 
قرارداد آمده، نيست و مدعى عدم جواز جبران كاهش ارزش پول نيز بايد اثبات كند كه جبران كاهش ارزش 

 .ا مشكلى را از دو طرف حل نخواهد كردصرف ادع. پول، زيادى و خروج از سياق و داللت آيه است

 »مثال بمثل«بر خالف مدلول روايت مشهور : دليل ششم

ملتزم شدن به وجوب جبران كاهش ارزش پول، پذيرش مساوات قيمت حقيقى در ديون و روابط مالى است 
مثال «، تعبير در آن روايت. شود نقل شده است، تأييد مى) ص(كه اين مساوات با روايت مشهورى كه از پيامبر

 2.»الذهب بالذهب و الفضة بالفضة مثال بمثل يداً بيد سواء بسواء«: آمده و اصل روايت نيز عبارت است از» بمثل

يعنى مهم  ;تواند ادعا كند كه اين مطلب عين مدعا است قائل به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول مى
افزون بر . رود حالى كه پرداخت قيمت حقيقى، مازاد و ربا و ظلم به شمار مى در ;اثبات مساوات و مثل است

بدون پاسخ به . ها ناظر نيست اين، اين روايت در مورد تساوى در كميت اشياى ربوى است و به تفاوت در قيمت
 .توان از چنين حديثى براى اثبات اين امر استفاده كرد  اين امور نمى

جواز يا لزوم جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط (يز در تأييد و اثبات اين نظام تعدادى ادلّه اقتصادى ن
 :شود  آيد و در نهايت به اختصار بررسى مى  ها در ذيل مى بيان شده كه برخى از آن) مالى

 لزوم حفظ ارزش پول در مهريه و امثال آن: دليل هفتم

 .شود دار در عقد ازدواج مى اين نظام موجب حفظ ارزش حقيقى قيمت مهريه مدت

 رفع مشكالت قراردادها با اين نظام: دليل هشتم

اين . آورد  هايى مثل مضاربه كه سرمايه آن، نقد رايج است، پديد مى  تورم، مشكالت فراوانى را در معامله
 .اين مشكالت را برطرف كند. تواند نظام مى

 الحسنه هاى قرض بر طرف شدن دشوارى: دليل نهم

ولى هنگام تورم، اين صدقه و  ;رود الحسنه نوعى صدقه و كمك مالى به شمار مى اسالم، قرض از نظر
با پذيرش اين نظام، اين . اين امر براى انسان كريم و اهل قرض الحسنه، دشوار است. شود  كمك دو چندان مى
 .شود  دشوارى بر طرف مى
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 ترين راه قراردادهاى مشاركت آسان: دليل دهم

هايى كه بر اساس شركت در سود و   ها و انجام معامله ترين راه براى اداره بانك  ن نظام، آسانبا پذيرش اي
 .شود  يابد، اتخاذ مى زيان سامان مى

 گذارى انداز و سرمايه موجب پس: دليل يازدهم

انداز و سرمايه گذارى و  تجربه كشورهاى امريكاى جنوبى نشان داده است كه اين نظام، موجب تشويق پس
 1.شود  د اقتصادى مىرش

شود و كافى است به اين نكته اشاره شود كه اگر  از نقد و بررسى اين ادلّه به طور گسترده خوددارى مى
توانيم به جواز يا لزوم چنين نظامى ملتزم شويم كه   ى مىبپذيريم تمام اين ادلّه از نظر اقتصادى درست است، زمان

توانيم به صرف تأييد برخى امور اقتصادى مترتّب  و گرنه نمى ;از ناحيه شرع، دليل متقضى براى آن داشته باشيم
 .بر چنين نظامى، آن را به لحاظ شرعى جايز يا الزم بدانيم

ها، زمينه براى آغاز نظريه مورد قبول فراهم  سى آنآوريم كه با برر اكنون به ادلّه و شواهدى روى مى
 .آيد  مى

 پول عين بها است: دليل دوازدهم

بنابراين بايد كاهش ارزش پول هنگام تورم  ;چون پول، عين بها است ضمان آن ناگزير قيمى خواهد بود
 .جبران شود

 :دهند  مدعيان اين گفتار آن را اين گونه توضيح مى

ها است و از همين رهگذر، ضمان اموال و كاالهاى قيمى به وسيله پول   زش خالص ديگر كاالها و مالپول، همان بها و ار
پس چگونه ممكن است كه ضمان آن قيمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چيزهاى قيمى به  ;چرا كه پول، خود بها است ;است

 2.بود بهاى آنها است، پس ضمان خود قيمت كه همان پول است، ناگزير قيمى خواهد

شمارد و به دنبال آن نيز پول را از گستره مثلى و قيمى  به ظاهر اين قائل، پول را در زمره كاال و مال نمى
ها و تعريفى كه براى پول ارائه   در حالى كه با ضوابط تعيين شده براى كاال و مال و با ويژگى ;داند خارج مى

هاى آن نيز با   هر چند به تفاوت ;روند  ها مال  و كاالى خصوصى به شمار مى مشخّص شد كه انواع پول داديم،
 .شد ها اشاره ساير كاالها و مال

كه در معناى آن  بدون آن ;ها است گونه تعابير از پول، نوعى به كارگيرى صرف واژه  افزون بر اين، اين
. وط به خود كاالها و ارزش و بهاى پول مربوط به خود پول استچرا كه ارزش و بهاى كاالها مرب ;دقّت شود

ها بر اثر ميزان عرضه و تقاضا و برخى  همان گونه كه براى كاالها عرضه و تقاضا وجود دارد و ارزش و بهاى آن
شود، پول نيز در بازار داراى عرضه و تقاضا است و بر اثر عرضه و   عوامل اقتصادى و غيراقتصادى تعيين مى

هايى  اما پول ويژگى ;شود  قاضا و برخى عوامل اقتصادى و غيراقتصادى ديگر، ارزش و بهاى آن تعيين مىت
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اين ويژگى . دارد كه ارزش آن به صورت كاالى معادل همگانى، معيار و مالك تعيين ارزش ساير كاالها است
ترى داشته  االها مطلوبيت بيشپول در كنار برخى ويژگى ديگر آن، موجب شده است تا در مقايسه با ساير ك

 .باشد، نه آن كه عين بها و ارزش كاالهاى ديگر باشد

 هاى فعلى فقط قدرت خريد هستند پول: دليل سيزدهم

زيرا ضابطه مثلى و قيمى در كالم  ;رود، از قلمرو مثلى و قيمى خارج است  پول هر چند مال به شمار مى
هاى كاغذى كه صرفاً مال  ولى پول ;ارزش ذاتى داشته باشند فقيهان، به كاالها و اموالى مربوط است كه

حقيقت و ماهيت پول كاغذى و اسكناس، چيزى جز . اعتبارى هستند، از قلمرو ضابطه مثلى وقيمى خارجند
پس  ;داند ، عرف، اداى همان قدرت خريد را اداى حق مى...بنابراين در دين، مهريه و  ;قدرت خريد نيست

 1.آيد، همان ارزش و قدرت خريد است مى چه برعهده آن

 :نويسد  يكى از طرفداران اين نظريه مى

نمايند، مربوط به اموال و  زيرا ضابطه مثلى و قيمى كه فقها بيان مى ;هر چند مال است ;و نه قيمىبه نظر ما، پول نه مثلى است 
ولى اسكناسى كه صرفًا مال  ;اند فقهاى ما كاال را به دو قسم قيمى و مثلى تقسيم نموده. كاالهايى است كه ارزش ذاتى دارند

 ;صطالحى، پول، تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلى و قيمى خارج استاعتبارى است، اين تقسيم در او راه ندارد و به تعبير ا
اين يك مسأله . آورد، نه چيز ديگر  مى بلكه آن را تنها نشانه قدرت خريد به حساب ;داند زيرا امروز كسى پول را كاال نمى
 2.دانند  ها پول را چه مى  كارشناسى است كه بايد ببينيم آن

 .گيرد كه جبران كاهش ارزش پول الزم است  آن گاه وى با اين بيان نتيجه مى

 :نكات مهم اين گفتار عبارت است از

 .هاى جارى، مال است پول. يك

 .ضابطه مثلى و قيمى در كاال و مالِ داراى ارزش ذاتى، جارى است. دو

 .است  لذا از ضابطه مثلى و قيمى تخصصاً خارج ;ى داردپول كاغذى ارزش اعتبار. سه

 .پول، فقط نشانه قدرت خريد است. چهار

آيد كه با  اما به نظر مى ;هاى اقتصادى مطرح شده است اين نظريه اخيراً شهرت يافته و در بسيارى از همايش
ولى سه امر بعدى با  ;نظريه موافقيمما در باره مطلب اول با قائل اين . ترى بايد آن را مالحظه كرد دقّت بيش

 :گيرد  مى مالحظه امور ذيل در معرض ترديد جدى قرار
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اوال هيچ فقيهى در بحث از ضابطه مثلى و قيمى در اموال، به تفصيل بين مال اعتبارى و غير اعتبارى قائل 
: صراحت پاسخ دادند اند يا قيمى؟ به هاى كاغذى مثلى  پول: ها پرسيده شد  نشده است و هنگامى كه از آن

 .هايى از نظريات فقيهان، پيش از اين بيان شد مثلى هستند كه نمونه

اما مقدار و تغييرات ارزش در  ;هاى كاغذى، اعتبارى است ثانياً شايد بتوان گفت كه اصل ارزش در پول
هيچ دليلى وجود هاى كاغذى همانند ساير كاالها، تابع عرضه و تقاضا و عوامل ديگر اقتصادى است و  پول

هاى  چنان كه پيش از اين گذشت پول. هاى كاغذى ازگستره ضابطه مثلى و قيمى خارج باشد  ندارد كه پول
 .جارى، مال مثلى هستند

هاى   ، پذيرفته شود، بدين معنا است كه پول)پول فقط نشانه قدرت خريد است(ثالثاً اگر مطلب چهارم 
. رود  بلكه فقط نشانه قدرت خريد به شمار مى ;ه عين قدرت خريدكاغذى نه مال داراى قدرت خريد است و ن

زيرا چنين تعريفى پول  ;اين مطلب، افزون آن كه واجد معناى مشخّصى نيست، با مطلب نخست ناسازگارى دارد
دهد كه هيچ گونه ارزشى ندارد و فقط مسنداليه   كند و به آن جنبه سنديت مى  را از ويژگى مال بودن خارج مى

 .داراى ارزش است آن

اين يك مسأله كارشناسى «: اش، اظهار كرده است اين محقّق به جهت پيچيدگى موضوع و ترديد در نظريه
 .»دانند  ها پول را چه مى است كه بايد ببينيم آن

احاله دادن اين مطلب به نظر كارشناسان از دقّت نظر اين محقّق حكايت دارد و پيش از اين مشخّص شد كه 
 .ال، كاالى خصوصى و مثلى استپول، م

 هاى فعلى، هم قيمى و هم مثلى پول: دليل چهاردهم

افراد عرَضى پول ـ چه تورم شديد وجود داشته يا نداشته باشد . هاى كاغذى، هم مثلى و هم قيمى هستند پول
ابد، افراد چنان كه اگر تورم، شديد نباشد و در طول زمان، ارزش پول كاهش چشمگيرى ني. ـ مثلى هستند

اما اگر ارزش پول در طول زمان به طور قابل توجهى كاهش يابد، آن گاه  ;عرَضى و طولى پول، مثلى هستند
 1.روند  افراد طولى پول، قيمى، و افراد عرَضى آن، مثلى به شمار مى

 :كند ، رأى يكى از طرفداران اين نظريه را چنين نقل مىفقه اهل بيتمجله 

توانيم افراد طولى پول را در صورتى كه  مى. مانعى ندارد كه افراد عرَضى يك مال، مثلى باشند و افراد طولى آن، قيمى
آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قيمى به ) قدرت خريد(زمان، نسبتاً طوالنى باشد و اختالف ارزش 

البتّه اين در صورتى است كه اختالف ارزش و قدرت خريد پول در دو  ;گر چه افراد عرضى آن مثلى باشد ;حساب آورد
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دانند،  را از مقوله مثليات مى» پول«بنابراين، فقها اگر  ;و گرنه مثلى خواهد بود ;تلف، در بازار قابل اغماض نباشدزمان مخ
 1.پول باشد يا به افراد طولى آن در صورتى كه اختالف فاحشى نداشته باشد) همزمان(ها يا بايد به افراد عرضى  نظر آن

 :گويا مقصود گفتار ذيل نيز در جهت نظريه پيشين باشد

توانند قيمى هم باشند كه البتّه بستگى به   همچنان كه مى ;توانند مثلى باشند توان گفت كه اوراق نقدى مى بدين ترتيب مى
ها در  زيرا اعتبار آن ;د، قيمى هستندولى در واقع پيش از آن كه مثلى باشن ;ها دارد وحدت ارزش يا اختالف در ارزش آن

 2.ها است ارزش مالى آن

اند و پيش از اعتبار چنين  مثلى و قيمى، اصطالحى است كه فقيهان در باب ضمان و اداى ديون مطرح كرده
چون اين امر گاهى با مشكالتى مواجه . شد تا مديون برىءالذّمه شود  اى ادا مى  به گونهاصطالحى، ديون افراد 

شد، فقيهان بااستفاده از روش شارع هنگام اداى دين كه برآيند روايات بوده است، ضابطه مثلى و قيمى را   مى
ى آن، خسارت قابل يعنى اگر شيئى به كسى قرض داده يا غصب شود و در پ ;اند براى اداى دين ارائه داده

توجهى به آن برسد يا از بين برود، اگر آن شىء مثلى باشد، مديون هنگام اداى دين، بايد مثل آن و اگر قيمى 
شيئى كه : اند همچنين فقيهان در منابع فقهى به اين امر تصريح كرده. باشد، بايد قيمت آن را به ذى حق بپردازد
اى به آن وارد شود يا از بين برود و مثل آن شىء هنگام   قابل مالحظه به ذمه آمده، اگر مثلى باشد و خسارت

اداى دين يافت نشود، به تعبير ديگر، اگر هنگام اداى دين، مثلى متعذر گردد، به قيمت آن رجوع و مديون با 
ان، مكان البتّه در بحث مثلى و قيمى گفته شد كه مثلى و قيمى به حسب زم. شود  دادن قيمت آن، برىءالذّمه مى

يعنى ممكن است در يك مكان و عرف معين، شيئى مثلى  ;هاى گوناگون ممكن است متفاوت باشد و عرف
ولى از هنگام به ذمه آمدن آن تا هنگام اداى دين فاصله زمانى زياد باشد و آن شىء از مثلى بودن به قيمى  ;بوده

 .تبديل شود يا برعكس از قيمى بودن به مثلى تبديل يابد

هاى جارى ـ چنان كه اين محقّقان اشاره دارند ـ قدرت خريد و ماليت آن، تمام هستى و قوام   باره پول در
، ارزش وقتى در فاصله زمانى طوالنى، بر اثر تورم. رود  و به حسب قدرت خريد، مثلى به شمار مى 3ها است، آن

بيند و هنگام اداى دين، به حسب قدرت  يابد، خسارت جدى مى  و قدرت خريد حقيقى آن به شدت كاهش مى
اما همان قدرت خريد هنگام اداى دين كه تمام هستى و قوام پول به  ;شود خريد حقيقى آن، مثلى محسوب مى

به تعبير ديگر، مورد ما، مصداق . رود  مىآن است، در مقايسه با قدرت خريد زمان تحقّق دين، مثلى به شمار ن
هاى جارى قدرت خريد و  براى مثال ـ با فرض اين كه بپذيريم تمام قوام و هستى پول. تعذر مثلى خواهد بود

تومانى  1000تومانى ده سال پيش، همانند و مثل  1000ارزش مبادله آن است ـ اگر تورم در جامعه شديد باشد، 
رود و براى آن كه اداى دين و ذمه مديون برى   ن مورد از موارد تعذر مثلى به شمار مىده سال بعد نيست و اي

 .تومانى ده سال پيش داده شود 1000شود، بايد قيمت 
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كه مال در عرض، مثلى، و در طول زمان، قيمى  سان است و اين مطلب پيشين، در پول و در ساير اموال، يك
چنين مطلبى نه ضرورت دارد و نه . به جاى اصطالح تعذر مثلى استاست، صرفاً جعل و اعتبار اصطالحى 
بنابراين اگر مقصود صاحبان اين نظريه، تعذر مثلى باشد، بر فرض  ;اند  فقيهان چنين اصطالحى را به كار برده

و گرنه اين نظريه، معناى مورد  ;درست بودن آن، ممكن است راهى براى جواز جبران كاهش ارزش پول باشد
 .يافت و مشكل حكم جبران كاهش ارزش پول همچنان به قوت خود باقى خواهد ماند قبولى نمى

 اند هاى فعلى قيمى پول: دليل پانزدهم

بدين سبب جبران  ;بنابراين، در هر زمانى بايد قيمت آن را محاسبه كرد ;هاى فعلى قيمى هستند، نه مثلى پول
 .كاهش ارزش پول الزم است

ها فقط به  در مبادله چه در پول اعتبار دارد، ماليت، ارزش و قدرت خريد آن است و آن: توضيح مطلب
اين گونه است و فقط ارزش و بهاى بازار را  چنان كه در كاالهاى تجارى ;ارزش و قدرت خريد آن توجه دارند

 1.گذارند وامى  هاى جنسى آن را ديده، ويژگى

 :گفتار يكى از طرفداران اين نظريه چنين است

يعنى ارزش كاربردى و توان  ;به عقيده من، اساساً پول قيمى است، نه مثلى، زيرا آنچه در پول معتبر است، ماليت آن است
 2;آن خريد

گيرد كه جبران كاهش ارزش پول در ديون و روابط مالى  گاه بر اساس اين مبنا در ماهيت پول، نتيجه مى آن
 .واجب است

 .ها مثلى هستند، نه قيمى اوال پيش از اين بيان شد كه انواع پول

ن كاهش ارزش پول هاى فعلى، قيمى هستند، نتيجه آن به هيچ وجه وجوب جبرا  ثانياً اگر بپذيريم كه پول
به (زيرا در اين صورت، پول هم مثل ساير كاالهاى قيمى هنگام اداى دين بايد قيمت آن كه به واحد  ;نيست

هاى   در اين كه كدام قيمت بايد پرداخت شود، ديدگاه. شود، پرداخت شود گيرى مى  ريال اندازه) طور مثال
 .قيمت يوم االدا و قيمت يوم الدفع است دو ديدگاه مشخّص در اين مسأله،. فقهى، تفاوت دارد

بر اساس مبناى قيمت يوم االدا، قيمت پول در روز اداى دين، همان ارزش اسمى پول خواهد بود كه 
اش عدم جبران كاهش ارزش پول است و اگر بر اساس مبناى قيمت يوم الدفع بخواهد قيمت پول را  نتيجه

يا قيمت اسمى يوم الدفع يا قيمت حقيقى پول را بايد محاسبه محاسبه كند، اين پرسش مطرح خواهد شد كه آ
گيرند،  ها را در نظر مى ارزش اسمى آن) غير پول(گونه كه در ساير اموال   كرد؟ چه بسا دليل آورده شود همان

در اين صورت نيز نتيجه عدم جواز جبران كاهش ارزش پول  ;بايد در پول نيز قيمت اسمى آن مالحظه شود
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مديون بايد ارزش ) با فرض قيمى بودن پول(اين دليل هيچ گونه داللتى ندارد كه هنگام اداى دين . خواهد شد
 .حقيقى يوم الدفع پول را بپردازد

 اسكناس، سندى از پشتوانه است: دليل شانزدهم

امن بنابراين ض ;است) اغلب اشياى قيمتى از قبيل طال(اش   اسكناس، ارزش مستقل ندارد و سندى از پشتوانه
اش از طال يا به مقدار همان طال از ساير كاالها را به صورت پول بپردازد تا برىء الذمه   بايد به مقدار پشتوانه

 1.شود

 :يان اين نظريه عبارت است ازبخشى از سخنان مدع

ها را اعتبار و ارزش بخشيده است و به اندازه بهاى آن  اى هستند كه سازمان صادر كننده، آن  هاى اعتبارى تنها برگه پول
ارزش مستقل اسكناس انكار . گردد ها از طال است، مى  تر وقت دار پرداخت زر و سيم از محل پشتوانه كه بيش عهده

آيد، طالى به اندازه همان  چه بر عهده مى بدين سان آن ;سندى براى بدهى و تعهدات به شمار آمده است گرديده و تنها،
 2.پس ناگزير ضامن بايد همين اندازه طال يا همسانش را به پول بپردازد ;پول است

 :در بحث پشتوانه، خالصه نتايج حاصل از اين قرار بوده است

هاى فقهى در مورد  ولى براى پاسخ دادن به پرسش ;پشتوانه پول از نظر اقتصادى، اهميت چندانى ندارد. 1
 .انواع به كارگيرى پول مفيد است

ار بى حد و حصر پول علّت اصلى طرح بحث پشتوانه پول، جلوگيرى سوء استفاده كنندگان از انتش. 2
 .كاغذى بوده است

تواند موجب حفظ ارزش پول شود  فقط تناسب منطقى بين حجم پول و كاالها و خدمات قابل مبادله مى. 3
هر چند تمام طالهاى  ;و اگر اين تناسب به نفع حجم پول تغيير يابد، به طور قطع ارزش پول كاهش خواهد يافت

برعكس، اگر اين  ;انك مركزى به صورت پشتوانه وجود داشته باشدهاى ب موجود در دنيا در گاوصندوق
تناسب حفظ شود و كشور هم حتّى يك گرم طال به صورت پشتوانه نداشته باشد، هيچ گونه كاهش ارزش پول 

 .و افزايش قيمتى پديد نخواهد آمد

 :هاى ذيل اثبات شد  ها از راه  از طرف ديگر مال بودن انواع پول

 »ذخيره ارزش پول«ه وظيفه با نظرداشت ب. 1

 .اى عام است پول، شىء فيزيكى داراى ارزش مبادله: با عنايت به تعريف پول. 2

 .بود  پول كاغذى صفت ماليت عام دارد، پس خود پول به صورت موصوف، مال خواهد

 :در تعريف مال، دو نوع تعريف پذيرفته شد. 3
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. در نتيجه براى آن تقاضا پديد آيد ;لوبيت داشتهمال، آن چيزى است كه در نظر عرف و عقال مط. الف
 .همچنين از صفت كميابى نسبى نيز برخوردار باشد

 .هاى ذيل باشد شيئى مال است كه داراى ويژگى. ب

 .از نظر عرف و عقال مورد حاجت باشد. 1
 .از صفت كميابى نسبى برخوردار باشد. 2
 .قابل اختصاص باشد. 3
 .حاكى نباشد. 4

 .كند ها صدق مى شود كه هر دو نوع تعريف بر آن  كنيم، مشخّص مى نواع پول را بررسى مىحال وقتى ا

را » حاكى نباشد«به همين جهت، در شمردن عناصر مال، قيد  ;سند و مال، در ماهيت با هم تفاوت دارند
 .افزودند تا تعريف شامل سند نشود

 ;روند بلكه مال به شمار مى ;توانه نيستندهاى جارى، سند از پش  شود كه پول از اين مطالب روشن مى
 .دست آمده براساس سند پول، مورد قبول نيست بنابراين، نتيجه به

 هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد، مثلى است پول: دليل هفدهم

 ;اى حقيقى، مثلى هستند در قدرت خريد و ارزش مبادله... هاى اعتبارى اعم از اسكناس، تحريرى و  پول
ن هنگام اداى دين بايد همسانى در قدرت خريد حقيقى زمان دريافت پول اعتبارى را مالحظه كرد و بنابراي

اين سخن بدان معنا است كه جبران كاهش ارزش . مديون بايد مقدار قدرت خريد حقيقى پول را به دائن بپردازد
 .پول در ديون و ساير روابط مالى واجب و الزم است

 :شود گفتار دو فقيه دراين باب مالحظه مى پيش از بررسى اين  دليل،

اهللا محمدتقى بهجت در پاسخ پرسش پيشين كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس، جبران كاهش   آية
 :ارزش پول در مهريه زن را الزم دانسته و ارزش پول زمان تعيين مهر را مالك قرار داده و نوشته است

 1.ها است است و مرجع تشخيص، عرف مطلّع به قيمتمنصرف از وجه رايج، مصرف زمان تعين مهر 

 :در استفتايى نيز كه در باره مثلى و قيمى بودن پول اعتبارى شده، در پاسخ نوشته است

 2.پول از مثليات است

توان نتيجه گرفت كه وى پول اعتبارى را به حسب ارزش مبادله و قدرت خريد حقيقى،  از اين دو گفتار مى
 .داند مثلى مى
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اهللا يوسف  يةبيان ديگرى كه صراحت دارد پول اعتبارى مثلى به حسب قدرت خريد حقيقى است، سخن آ
 :صانعى است

بعيد نيست اگر نگوييم كه ظاهر است، آن كه در مثل باب مهر و ثمن مبيع و موارد كلّى و اشتغال ذمه به نقد رايج، مافى الذمه 
چون همان قدرت خريد عامل رغبت است وموجب  ;باشد  در آن زمان مى ]خريد[نقد است با ماليتّش كه همان قدرت 

ه تبع عين مضمون است واالّ يك قطعه كاغذ منقوش نه قيمتى دارد و نه مورد رغبت، و واضح است كه بر ماليت و آن هم ب
هذا در مفروض سؤال و باب   بناء على ;گردد پايه قدرت خريد هم ماليت اسكناسِ ده تومانى از پنجاه تومانى جدا و ممتاز مى

شغول است، همان مقدار از نقد رايج است كه در عقد آمده با چه را كه زوجه طلبكار است و ذمه زوج به آن م مهر آن
قدرت خريد در آن زمان، و امروز هم بايد از نقد رايج از باب مهر به قدرى پرداخت گردد كه همان قدرت خريد را تأمين 

كه پرداخت مثل  به عالوه. نمايد تا از عهده ضمانت به مثل عرفى كه اصل در ضمان و برائت ذمه است، بيرون آمده باشد
التفاوت هم محقّق گشته و به نظر معروف كه ضمان در مثلى به مثل و در قيمى به قيمت هم عمل شده، و   اصطالحى و مابه

ها و تغيير قدرت خريد برگردد، عرفاً به همان مقدار بدهكارى و  ناگفته نماند اگر مسأله تناسب با افزايش شاخص قيمت
طلب تمام است  واالّ بايد راهى ديگر را كارشناسان و نمايندگان معظم پيدا نموده و تصويب مقدار مضمون و مورد ذمه، م

رسد، اين كه معيار و شاخص را مثل طال قرار داده كه مردم هم معتقدند  جانب به طور ساده مى چه به نظر اين فرمايند و آن
توان خريد و مهريه  ومان در ده سال قبل، ده مثقال طال مىيعنى اگر با صد ت ;توان معلوم نمود  ها را با آن مى اختالف قيمت

 1.صد تومان بوده و امروز زوجه، طلبكارِ مقدار پول و نقد رايجى است كه بتوان آن مقدار طال را خريدارى نمود

هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى، مثلى   شود كه پول از اين متن فقهى به طور كامل آشكار مى
 .هستند

 صدق اداى دين با باز پرداخت قدرت خريد حقيقى پول: دليل هجدهم

يابد، بايد ديد عرف چه  در جو تورمى و هنگامى كه ارزش پول كاهش مى. اداى دين امرى عرفى است
اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، به يقين عرف وقتى مديون را برىءالذمه . داند چيزى را اداى دين مى

در غير اين صورت، يعنى اگر  ;شمارد كه ارزش حقيقى پول را مالك قرار دهد و آن را به دائن بپردازد  مى
هاى  اين امر در عرف دنيا در باره سپرده. داند لذمه نمىمديون ارزش اسمى را بپردازد عرف عام او را برىءا

 2.هاى پولى ـ مالى نيز مورد توجه است بانكى و ساير پرداخت

 :نويسد  زى مىشيرا اهللا ناصر مكارم  آية

چرا كه هميشه تغييراتى در اجناس و قدرت خريد پول  ;شود تورم در زمان كوتاه و مقدار معمولى باشد، محاسبه نمى ]اگر[
سقوط ارزش  ]و[ولى اگر تورم شديد  ;شود و سيره مسلمين و فقها بر عدم محاسبه تغييرات جزئى بوده است  پيدا شده و مى

ه در عرف پرداختن آن مبلغ اداى دين محسوب نگردد، بايد بر اساس وضع حاضر محاسبه كرد و پول زياد باشد تا آن حد ك
مثال در يكى از استفتائات آمده بود كه شخصى در سى سال قبل، . در اين مسأله، تفاوتى ميان مهريه و ساير ديون نيست
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ريال  180تومان، يعنى  18و اجرت بنّا در آن زمان روزى در حالى كه بنّا، براى او ده روز كار كرده  ;اجرت بنّايى را نپرداخته
تومان براى هر روز بپردازد، در هيچ عرفى اداى دين  18به يقين اگر كسى بخواهد اجرت بنّا را به قيمت آن روز يعنى . بوده

را جبران خسارت  و همچنين در مورد اتالف قيميات بنابراين كه قيمت سابق را بپردازد، هيچ عرفى آن. شود  محسوب نمى
بنابراين، نه در ديون و نه در خسارات ديگر، پرداختن قيمت سابق در اين گونه مقامات مصداق اداى دين يا  ;شمارد نمى

 .جبران خسارات نيست و به همين دليل بايد به نرخ روز حساب كرد
هاى كاغذى و اعتبارى  از آثار پول شود و الزم به يادآورى است كه اين پديده در واقع جزء مسائل مستحدثه محسوب مى

رو نبوديم، مگر در موارد بسيار  اى روبه گرفت، با چنين پديده است و اگر معامالت مانند سابق با طال و نقره صورت مى
ها در كوتاه مدت يا دراز مدت كم باشد، عرف آن را مصداق اداى دين  نتيجه اين كه در مواردى كه تغييرات قيمت ;نادر
 1.شود هاى شديد و فاحش قابل قبول نيست و اداى دين محسوب نمى اما تفاوت ;شود  ند و پذيرا مىدا مى

به نكات » شود؟ بات، ربا محسوب مىآيا محاسبه نرخ تورم در ديون و مطال«وى همچنين در پاسخ به پرسش 
 :شود  مفيد ديگرى اشاره دارد كه بيان مى

هاى كاغذى است، هر گاه در عرف عام به رسميت شناخته  مسأله تورم در عصر ما با اين شدت و وسعت كه زاييده پول
ها نسبت به  كه آنكنند  همان طور كه از بعضى كشورهاى خارجى نقل مى(شود، در فرض مسأله، ربا نخواهد بود 

ولى سود  ;در چنين شرايطى محاسبه نرخ تورم ربا نيست) كنند و هم سود را هاى بانكى، هم نرخ تورم را محاسبه مى سپرده
شود، كال ربا محسوب  اما در محيط ما و مانند آن كه در عرف عام، نرخ تورم در بين مردم محاسبه نمى ;زايد بر آن ربا است

كنند   تر، عين پول خود را مطالبه مى دهند، بعد از گذشتن چند ماه يا بيش  ديگر وام مى شخاصى كه به يكزيرا ا ;شود مى
زيرا مدار بر  ;آيد، به تنهايى كافى نيست شود و اين كه در محافل علمى تورم به حساب مى و تفاوت تورم محاسبه نمى

جايى است كه مثال بر اثر گذشتن سى سال، تفاوت بسيار  كنيم و آن در عرف عام است، ولى ما يك صورت را استثنا مى
دانيم كه بايد به نرخ  هاى قديم زنان يا مطالباتى از اين قبيل، احتياط واجب مى  زيادى حاصل شده باشد و لذا در مورد مهريه

 2.امروز حساب شود يا الاقل مصالحه كنند

 :نكات مهم اين دو بيان عبارت است از

اى باشد كه ارزش پول به شدت كاهش يابد، جبران  اگر تورم بين زمان تحقّق دين و اداى آن به گونه. يك
 .كاهش ارزش پول الزم است و اگر كم و خفيف باشد، الزم نيست

در صورتى كه كاهش ارزش پول زياد باشد، . داورى عرف عام درباره اداى دين استدليل اين مطلب . دو
اما اگر كاهش ارزش پول كم باشد، عرف  ;داند عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى پول اعتبارى را اداى دين نمى

 .شمارد عام آن را اداى دين مى

 .عام استمالك تحقّق اداى دين و فراغ ذمه مديون، داورى عرف . سه

معيار، داورى عرف عام همان . هاى گوناگون ممكن است متفاوت باشد قضاوت عرف عام محيط. چهارم
 .محيط و جامعه است
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تر اين نظريه، به ويژه دليل  براى وضوح بيش. اين فقيه دليل اين نظريه را داورى عرف عام قرار داده است
 :آن در مقدمه تحقيق و بعضى موارد ديگر گذشت هر چند تفصيل ;شود  آن، نكاتى به اختصار ذكر مى

اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى يا خود احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف . 1
به طور . حجت باشد، عرف اهل نظر و دقّت مقصود است، نه عرف اهل تسامح و تساهل و نه عرف متخصص

در . ش پول را با نظرداشت به واكنش عرف در مقابل آن صادر كنيمخواهيم حكم جبران كاهش ارز مثال مى
رويم، همچنين رفتار  آورد، نمى ارزش شدن پول سر در نمى  جا سراغ عرفى كه اصال از تورم و بى  اين

هاى  نرخ تورم ساالنه و كاهش ارزش پول را در تحليل 001/0متخصصان اقتصادى كه حتّى ممكن است 
فهمند ارزش  كم مى بلكه عموم مردمى كه دست ;د مالحظه قرار دهند، مالك نيستاقتصادى خودشان مور

ها در مقابل كاهش ارزش پول در ديون و ساير  ها مرتّب در حال نقص و كاستن است، نوع واكنش آن پول آن
 .گيرد ها حكايت دارد و آن، مالك تعيين حكم براى فقيه قرار مى روابط مالى از داورى آن

 ;است» لوخُلِّى و طَبعه«تار و قضاوت عرف در تشخيص حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف اگر رف. 2
مؤمن بايد در دينش احتياط كند، چون كه دين، برادر مؤمن است، «هايى مثل   يعنى عرفى كه در معرض آموزه

براساس همين . ه باشدقرار نگرفت» ...يا هر كس مرتكب مشتبه شود، سرانجام در امور حرام غرق خواهد شد و 
مطلب است كه صاحب اين نظريه در دليلش رفتار عرف عام مردم كشورهاى خارجى را كه مسلمان نيستند 

هايى قرار نگرفته است، در رفتارهاى اقتصادى  يعنى عرف عامى كه در معرض چنين آموزه ;گيرد  شاهد مى
 .شمارد  ا زيادى، سود و ربا نمىخود در ديون و روابط مالى باز پرداخت تا حد نرخ تورم ر

زيرا  ;ها نيست  نظر و داورى عرف عام و عقالى يك عصر و مكان، قابل تعميم به تمام اعصار و مكان. 3
ولى عرف  ;ها از اهميت خاصى برخوردار باشد امورى ممكن است نزد عرف و عقالى برخى عصرها و مكان

ها  بنابراين امر عرفى ممكن است در مقايسه با زمان ;به آن ندهندها هيچ گونه اهميتى  عام ساير عصرها و مكان
 .هاى متفاوت، فرق داشته باشد  و مكان

ممكن . هاى ديگر فرق گذاشته شده است با مالحظه مطلب پيشين، در اين استدالل بين واكنش عرف محيط
از خود واكنش نشان ندهند و است در زمانى مردم در مقابل كاهش ساالنه قدرت خريد پول به مقدار ده درصد 

كنند، بدون نقص بدانند كه در اين صورت، جبران  مبلغ اسمى پول خود را كه بعد از يك سال دريافت مى
اما اگر در طول زمان، همين عرف به هر علّتى  ;كاهش ارزش پول در اين عرف، زيادى، ربا و حرام خواهد بود

ده درصد (ده سال در روابط مالى خود در نرخ تورم پيشين  هاى خود بكاهد و براى مثال پس از از تسامح
ها كشف شود كه جبران كاهش ده درصدى ارزش پول را   از خود واكنش نشان دهد و از رفتار آن) ساالنه

شمارند، جبران ده درصد كاهش  را نقص و عيب براى پول مى  بلكه عدم جبران آن ;آورند  شمار نمى  زيادى به
 .بود با نخواهدارزش پول الزم و ر
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هاى  با صرف نظر از آموزه(به طور مثال در محيط ما . همين امر در يك زمان براى دو مكان نيز مطرح است
عرف عام جامعه ما ممكن است در مقابل تورم ده درصدى ساالنه از ) دينى و احتياط به جهت شبهه ارتكاب ربا

سال، بدون نقص و مثل همان چيزى بداند كه يك سال  خود واكنش نشان ندهد و بازپرداخت نقدى را در پايان
اما در همين زمان ممكن است  ;لذا جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا خواهد بود ;پيش دريافت كرده بود

در مقابل كاهش ارزش پول ده درصدى به ) شمارد با صرف نظر از اين كه ربا را مجاز مى(عرف كشور آلمان 
شان داده، دريافت اسمى آن را مثل همان پولى كه يك سال پيش پرداخت كرده بود، شدت از خود واكنش ن

در چنين عرفى، جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا شمرده . شمارد  بلكه نقص در مال و پول مى ;نداند
از جبران عدم جو در ايران، به) نرخ تورم ده درصد در سال(بنابراين فقيه ممكن است در فرض پيشين  ;شود نمى

در كشور آلمان فرود آيد و براى مسلمانان  اما سوار هواپيما شود و در همان روز، ;كاهش ارزش پول فتوا بدهد
 .بدهد جا به وجوب جبران كاهش ارزش پول فتوا آن

در نظر كسانى كه . آيد ماند كه پاسخ به آن الزم به نظر مى در پايان اين برهان، يك پرسش باقى مى
 دانند، بارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خريد اسمى، مثلى مىهاى اعت پول

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه از طرفى به ضابطه مثلى در ديونى كه دين مثلى بوده است و بايد مثل آن 
شدت   هاى اعتبارى در ديون به  پذيريم كه وقتى ارزش پول اما از ناحيه ديگر، مى ;پرداخت شود عمل شده

رود، در اين  باز پرداخت مبلغ اسمى به نظر عرف اداى دين به شمار نمى) هاى پيشين  مانند مثال(كاهش يابد 
آيد، كدام يك را بايد   صورت بين ضابطه مثلى و داورى عرف عام در باز پرداخت ديون، ناسازگارى پيش مى

مبلغ اسمى را اداى دين يا داورى عرف عام كه باز پرداخت » المثلى يضمن بالمثل«ضابطه عرفى : مقدم داشت
 شمارد؟ نمى

 :در باره اين ضابطه بيان شد. با نگاهى دوباره به ضابطه مثلى، پاسخ اين پرسش روشن خواهد شد

لذا معنا و مقصود از آن  ;اصطالح مثلى، اصطالح عرفى است و معناى آن در آيه و روايتى بيان نشده است. 1
بنابراين در كشف ضابطه  ;زمان و مكان ديگر تفاوت داشته باشد ممكن است در هر زمان و مكان در مقايسه با

 .جا مراجعه كرد  آن بايد به ارتكازات و ادراكات ذهنى عرف عام آن

 :نويسد مى )رحمه اهللا(شيخ انصارى

 و حتّى در... براى لفظ مثلى معنايى كه حقيقت شرعى يا متشرعه باشد، وجود ندارد و معناى لغوى آن هم مقصود نيست 
 1.نصوص و روايات شرعى نيز حكمى مربوط به اين عنوان بيان نشده است تا مورد بحث قرار گيرد

هاى فقهى فقيهان در باب قرض، غصب و ساير ابواب مربوط به ديون برمى آيد  از نصوص شرعى و كتاب. 2
ن بايد به طور كامل ادا شود تا مديون، برىء الذميفقيهان ضابطه مثلى وقيمى را براى تحقّق امر . ه گرددكه د

اى جعلى و قراردادى از طرف فقيهان، و اصل،  يعنى اين ضابطه، ضابطه ;اند پيشين، از نصوص شرعى برگرفته
                                                           

 .106، ص مكاسبانصارى، . 1
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به همين سبب برخى از فقيهان بر خالف مشهور نظر داده و  ;اداى كامل دين جهت برائت ذمه مديون است
چرا كه مثلى به حقيقت دين  ;ها هم بايد مثل داده شود حقّق اصل پيشين حتّى در قيمىبراى ت: اند گفته

 1.تر است نزديك

شود كه هر گاه به ظاهر، بين ضابطه مثلى و اداى كامل حق،   هاى پيشين اين نتيجه حاصل مى  از گفته. 3
عدم اداى كامل حق است و بايد به مقدارى پرداخت تا حق دائن به طور كامل ادا  ناسازگارى پديد بيايد، اصل،

 .شود

در بازپرداخت دين مثلى بايد مثل «: شايان توجه است كه هرگاه چنين ناسازگارى بين دو ضابطه عرفى
ته از دومى باشد، در حالى كه اولى، جعلى و برگرف ;پديد آيد» دين بايد به نحو كامل ادا گردد«و » پرداخت شود

آيد كه ممكن است در تطبيق ضابطه مثلى در ناسازگارى،  در اين گونه موارد، به طور جدى اين ترديد پيش مى
هاى   درست عمل نشده باشد و در باره پول اگر اين ناسازگارى پيش بيايد، ترديد جدى در نظر كسانى كه پول

آيد و شايد خود همين ناسازگارى دليل  دانند، پديد مى ى مىاعتبارى را به لحاظ مبلغ و قدرت خريد اسمى مثل
 .اى باشد بر ضعف چنين نظريه

كردند و ما به طور مستقيم و  به يقين اگر ضابطه مثلى و قيمى را فقيهان از نصوص و روايات اصطياد نمى
آن به شدت  بدون واسطه ضابطه مثلى و قيمى براى تعيين حكم جبران كاهش ارزش پول هنگامى كه ارزش

شد و از  اى جز چيزى كه به آن رسيديم، حاصل نمى رفتيم، نتيجه تنزّل يابد، به سراغ روايات و نصوص مى
توان استنباط كرد كه وقتى ارزش حقيقى پول حتّى هزاران برابر ارزش اسمى   روايات و نصوص شرعى نمى

اما با پرداخت  ;رود دين و حق به شمار مى كاهش يابد، بازپرداخت مبلغ اسمى از نظر عرف و عقال اداى كامل
قدرت خريد حقيقى پول، به يقين از نظر عرف عام و عقال اداى دين كامل شده و هيچ گونه مازاد حقيقى تحقّق 

 .زيادى و ربا واقع شده است: نيافته تا گفته شود

 لزوم رعايت قاعده عدل و قسط: دليل نوزدهم

دم ظلم در حقّ ديگران از امورى است كه عرف، عقل، اجماع، آيات و لزوم رعايت قاعده عدل و قسط و ع
در هر مورد از امور زندگى از . روايات بر آن تأكيد و تصريح دارند و از امور ضرور و بديهى دين اسالم است

دت رعايت اين قاعده، هنگامى كه ارزش پول به ش. ها اين قاعده بايد مراعات شود  جمله در باب ديون و معامله
وگرنه از  ;يابد، در صورتى امكان دارد كه مالك در بازپرداخت، قدرت خريد حقيقى پول باشد كاهش مى

 2.شويم قلمرو عمل به عدل و انصاف خارج شده و دچار ستم آشكار مى

                                                           
 .20، ص 25، ج جواهر الكالم: محمدحسن نجفى. 1
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 :نويسد  اهللا مشكينى در همين زمينه مى  آية

 درهم و دينار= [پولى غير نقدين  هاى قديمى و بلكه در تمام ديون جانب در مهريه در رابطه با مطلب مورد سؤال، به نظر اين

مهريه همسر مؤمنى . ماليت است، بايد راه عادالنه براى تأمين حقوق پيدا شود كه پرداخته نشده و در بازار روز به حكم زوال]
مرغ طبيعى است به نظر  عدد تخم 16چهل سال چهارصد تومان بود و آن وقت قيمت يك باغ بود و فعال در حدود   قبل از
و اَولى آن كه به قيمت كار .  را بدهندطال يا قيمت امروز طال بايد وجه رايج آن زمان را با طال تحديد كنند و امروز. رسد مى

شود   مثال چهارصد تومان آن روز قيمت كار چند روز كارگر بود و قيمت آن به مقدار كار أخذ كارگر حساب كنند كه
...  .1 

 :كند جمله صريح و كوتاهى را از مدعيان اين نظريه نقل و بررسى مى بيت فقه اهلمجله 

بهره ساختن او از توان  و اين كه بى] له مضمون= [براى اثبات حقّ شخص زيان ديده » قاعده عدل و انصاف«بهره جستن از 
 2.خريد پيشين پول، بر خالف عدل و انصاف است

لزوم (اى مختصر به ادلّه كبراى مسأله  اما در ابتدا اشاره ;از امور بديهى دين اسالم است» قاعده عدل و قسط«
رعايت اين قاعده در بحث (آن گاه به صغراى مسأله  ;خواهيم داشت) رعايت عدل و قسط در همه امور زندگى

 .پردازيم مى) جبران كاهش ارزش پول

 يات قرآنآ. 1

 :شود آيات قرآن در اين زمينه فراوان است كه به ذكر چند نمونه آن بسنده مى

طسينَ بِالْقامنُوا كُونُوا قَوينَ آما الَّذهاأَي3.ي 
 .كامال قيام به عدالت كنيد! ايد اى كسانى كه ايمان آورده
 4.حكُموا بِالْعدلِوإِذَا حكَمتُم بينَ النَّاسِ أَن تَ

 .كنيد، به عدالت داورى كنيد و هنگامى كه ميان مردم داورى مى
 5.إِنَّ اللَّه يأْمرُ بِالْعدلِ واالِْحسانِ وإِيتَاء ذي الْقُرْبى

 .دهد خداوند به عدل و احسان و بخشش به نزديكان فرمان مى
 6.مت فَاحكُم بينَهم بِالْقسط إِنَّ اللّه يحب الْمقْسطينَإِنْ حكَ

 .كه خدا عادالن را دوست دارد ;ها داورى كنى، به عدالت داورى كن اگر ميان آن

 روايات. 2

 :فرمايد  مى )عليه السالم(على

 1.القامة الحق فالتخالفه فى ميزانه و ال تعارضه فى سلطانه اهللا سبحانه الذى وضعه فى الخلق و نصبه ان العدل ميزان

                                                           
 .22/7/1375على مشكينى، پاسخ به پرسش پيشين كميسيون امور قضايى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى ايران، مورخ . 1

 .78ش، ص  1374، 2، ش ، سال اولفقه اهل بيتمجلّه . 2

 .135): 4(نساء . 3

 .58همان، آيه . 4

 .90): 16(نحل . 5

 .42): 2(مائده . 6



 ١٨٩

داشتن حق، نصب   ترازويى كه خداوند آن را در ميان مردم قرار داد و آن را براى برپا ;عدالت ترازوى خداى سبحان است
 .او مخالفت مكن و با او در سلطنت به معارضه بر مخيز بنابراين با خدا در ترازوى ;كرده

 :)عليه السالم(امام صادق

 2.انّ الناس يستغنون اذا عدل بينهم
 .شوند نياز مى اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، بى

 :فرموده است )عليه السالم(امام كاظم

االموال قد قسمه و اعطى كل ذى حق حقه الخاصه و العامه و الفقراء و المساكين و كل  ان اهللا لم يترك شيئاً من صنوف
 3.الناس الستغنوا لو عدل فى... صنف من صنوف الناس 

و  حقّى را ادا كرد و خواص خداوند، هيچ نوعى از اموال را به حال خود رها نكرد، مگر آن كه آن را تقسيم و حقّ هر ذى
و هر كسى به [اگر بين مردم به عدالت رفتار شود ...  .عوام و فقيران و مسكينان و تمام اصناف مردم را مورد توجه قرار داد

 .شوند نياز مى همه مردم بى] حقّ خود برسد

 اجماع. 3

م، الجمله در پذيرش چنين عدالتى بين عالمان اسال جا از ديدگاه حقوقى مطرح است و فى عدالت در اين
 .گونه اختالفى وجود ندارد  هيچ

 عقل. 4

عدالت به طور ذاتى نيكو و . يكى از مصاديق روشنِ حسن عقلى، عدالت و قسط، و قبحِ عقلى، ظلم است
در نتيجه شرع نيز آن را در همه موارد الزم و واجب  ;كند پسنديده است و عقل به حسن آن حكم مى

در نتيجه شرع نيز در همه موارد  ;كند  است و عقل به قبح آن حكم مى اما ظلم به طور ذاتى ناپسند ;شمارد  مى
و لزوم رعايت آن در جميع رفتارهاى » قاعده عدالت و قسط«بنابراين 4;شمارد آن را حرام و غير مجاز مى
هاى اسالمى كه از طرفى امكان تحقّق  ها و معامله در هر موردى از مبادله. ستاقتصادى و مالى، امرى مسلّم ا

عدالت و قسط، و از طرف ديگر ظلم وجود داشته باشد، به طور قطع از نظر اسالم رعايت عدالت و قسط امرى 
ق شود، امكان تحقّ دو طرف واقع مى) دست كم(هاى اسالمى كه بين  در تمام معامله. الزم و واجب است

در حكم مسأله جبران . عدالت و ظلم وجود دارد و لزوم عمل طبق قاعده عدالت و قسط امرى مسلّم است
 امكان تحقّق) هاى پيشگفته مانند مثال(كاهش ارزش پول، هنگامى كه ارزش آن به شدت كاهش يابد 

الت، الزم و واجب است هاى طرفينى، بر اساس قاعده عد  در معامله. عدالت و عدم آن به طور كامل وجود دارد
 ;وگرنه به عدل و قسط عمل نشده است ;كه هر يك از دو طرف، حقّ طرف مقابل را به طور كامل ادا كند
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بنابراين موضع شرع آن است كه در ديون و روابط مالى جهت رعايت قاعده عدالت و قسط، اداى دين از طرف 
بسيار كاهش يابد، به يقين بازپرداخت مبلغ و قدرت وقتى ارزش پول . مديون بايد به طور كامل انجام پذيرد

بنابراين طبق قاعده عدل و انصاف عمل نشده  ;رود  خريد اسمى به داورى عرف، اداى كامل حق به شمار نمى
ولى اگر قدرت خريد حقيقى پول بازپرداخت شود، به حتم قضاوت عرف و عقال بر اداى كامل حق  ;است

 .عدالت و قسط رعايت شده استدر نتيجه، قاعده  ;خواهد بود

ها را به جهت عمل به قاعده عدالت، جعل و اعتبار   فقيهان ما  ضابطه مثلى و قيمى در باب ديون و ضمانت
مند كردن قاعده عدالت و قسط در ديون و  يعنى بازپرداخت مثل در مثلى و قيمت در قيمى، ضابطه ;اند كرده

اما جهت تطبيق  ;و قسط به ادلّه اربعه از ناحيه شرع جعل شده است چرا كه اصل قاعده عدالت ;روابط مالى است
اگر در مواردى در بازپرداخت ديون ترديد . اند آن در موارد متعدد، ضابطه مثلى و قيمى را جعل و اعتبار كرده

و ها  شود كه به مقتضاى قاعده عدالت عمل شده، داور، عرف عام است و داورى عرف عام نيز به حسب زمان
گونه كه به لحاظ داورى عرف، دو عنوان مثلى و قيمى   همان ;ها ممكن است متفاوت باشد ها و كيفيت مكان

ها و ارتكازهاى  پيش از اين گذشت كه به لحاظ ادراك. ممكن است بر اساس موارد پيشين تفاوت داشته باشد
ن جهت رعايت قاعده عدالت بايد بنابراي ;هاى اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى، مثلى هستند عرفى، پول

 .قدرت خريد حقيقى پول پرداخت شود

شود كه بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول هنگامى كه ارزش پول به شدت  با اين بيان مشخّص مى
 .كاهش يابد، زيادى و ربا نخواهد بود

زپرداخت مبلغ هاى اعتبارى، به يقين طبق داورى عرف عام و عقال، با در فرض كاهش شديد ارزش پول
 هاى  پول«در اين صورت، بنا بر نظريه  ;اسمى عادالنه نيست

، بين اين داورى عرف و نظريه پيشين ناسازگارى پيش »اعتبارى به ديد عرفى به حسب مبلغ اسمى، مثلى هستند
. ه استمند كردن قاعده عدالت و قسط جعل و اعتبار شد در حالى كه قاعده مثلى و قيمى براى ضابطه ;آيد  مى

هاى مثلى اشتباهى رخ   اين ناسازگارى خود دليل بر آن است كه در شناسايى ماهيت پول و تشخيص ويژگى
 .هاى اعتبارى را به حسب مبلغ اسمى، مثلى بدانيم داده است و نبايد پول

 يعنى اگر ;بلكه تطبيق بر مصداق است ;ممكن است اشكال شود كه خواستگاه اين قاعده، اثبات حق نيست
آيا دائن بيش از مبلغ اسمى حق دارد يا نه؟ اگر به قاعده . حقّى در موردى اثبات شد، اداى آن بايد عادالنه باشد

بنابراين به اين  ;ايم و اين امر دور و مصادره به مطلوب است عدل و قسط تمسك كنيم، تكليفى را اثبات كرده
 1.جست توان تمسك قاعده نمى

اما  ;توان حق را به مبلغ بيش از مقدار اسمى اثبات كرد گويا اين اشكال درست است و از اين قاعده نمى
ه توان به اين قاعد  نكته قابل مالحظه اين است كه اگر حقّ دائن به بيش از مبلغ اسمى معلوم باشد، آيا نمى
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توان اظهار داشت كه اداى دين، امرى عرفى است و  جا با استفاده از دليل پيشين مى تمسك كرد؟ در اين
شمارد يا طبق   هنگامى كه ارزش پول به شدت كاهش يابد، عرف پرداخت مبلغ اسمى را اداى كامل دين نمى

دائن بيش از مبلغ اسمى است و مديون يعنى حقّ  ;رود  دليل مثلى، باز پرداخت مبلغ اسمى اداى دين به شمار نمى
بنابراين در اثبات ضمان بيش از مبلغ اسمى از قاعده عدل و قسط استفاده  ;بيش از مبلغ اسمى را ضامن است

توان از قاعده عدل و قسط بهره  اما اين كه مديون چه مبلغى بيش از ارزش اسمى را بايد بپردازد مى ;ايم نكرده
توان از اين قاعده استفاده كرد، چرا كه با  براى اثبات دين به بيش از مبلغ اسمى نمىبنابراين، هر چند  ;جست

 ;آيد دور مواجه خواهيم شد، براى تعيين مقدار بيش از مبلغ اسمى، تمسك به اين قاعده، بدون اشكال به نظر مى
اند، براى اثبات حق به  ك جستهالبتّه گويا اغلب كسانى كه به اين قاعده، در باره جبران كاهش ارزش پول تمس

 .بيش از مبلغ اسمى بوده كه اين نوع استفاده از اين قاعده با اشكال دور مواجه است

 ادلّه نقلى: دليل بيستم

هاى اعتبارى امروزى با درهم و دينارى كه در عصر تشريع دين اسالم   هاى اساسى بين پول با نظر به تفاوت
هاى اعتبارى با كاهش اندك  تفاوت ميزان شديد كاهش ارزش پول در عصر پول در جريان بود و نيز با توجه به

هاى ديگر، مشكل است كه از احكام صادر شده براى تغييرات  ارزش درهم و دينار صدر اسالم و برخى تفاوت
هر چند از ظاهر گفتار بعضى  ;قيمت درهم و دينار، حكم جبران كاهش ارزش پول اعتبارى را استفاده كرد

اند كه به بررسى   آيد كه درصدد استنباط حكم جبران كاهش ارزش پول اعتبارى برآمده قيهان محقّق بر مىف
 1.پردازيم ها مى آن

 روايت يونس

كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك االيام، و انّ لى على رجل ثالثة آالف درهم، و  )عليه السالم(كتبت الى الرضا: قال
 ليست تنفق اليوم، فلى عليه تلك الدراهم باعيانها، او ما ينقق اليوم بين الناس؟

 2.لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس: فكتب الى: قال
مردم ها در آن زمان بين  از شخصى سه هزار درهم طلب دارم، و آن درهم: نوشتم )عليه السالم(به امام رضا: گويد  يونس مى

 هايى كه امروز در جريان است؟ ها را طلبكارم يا درهم آيا همان درهم. اما امروز در جريان نيست ;در جريان بود
گونه  همان ;گيرى هايى را كه امروز ميان مردم در جريان داد و ستد است، باز پس تو حق دارى درهم: حضرت برايم نوشت

 .هاى در گردش را به او داده بودى كه درهم

 :سند اين روايت، معتبر است، و از متن آن براى مدعا چنين استدالل شده است

چرا كه داللت بر ضمان ويژگى پول بودن درهم و  ;رساند اين روايت بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غير حقيقى مال را مى
هاى  د، بر بدهكار است كه درهمهاى داده شده از گردش افتادن اين كه اگر درهم. كند در گردش بودن و داد و ستدش مى

بدين سان صفت در گردش بودن و  ;به او داده بود ]را[هاى در گردش  زيرا او نيز نخستين بار، پول ;در گردش را بپردازد
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هاى  نيز اين پديده به طور معمول، كاهش بهاى درهم. در حالى كه يك صفت نسبى و نه حقيقى ;آيد پول بودن به عهده مى
تر هنگام در گردش بودن  رساند كه بهاى بيش هاى در گردش به دنبال دارد و روايت چنين مى بت به درهمپيشين را نس

 1.آيد درهم داده شده، به عهده ضامن مى

ارزش پول زيرا مدعا آن است كه طبق روايت، كاهش  ;ظاهر اين روايت هيچ گونه داللتى بر مدعا ندارد
هاى پيشين در مقايسه با   شود كه ارزش درهم درهم بايد جبران شود و از اين روايت هيچ گونه فهميده نمى

تر بود تا در پى بر عهده آمدن ويژگى پول و در جريان بودن كاهش ارزش آن بر   هاى در جريان كم درهم
آيد و چنين  گردش بودن به ضمان در مىغايت مستفاد از اين روايت آن است كه صفت پول و در . عهده بيايد

 2.چيزى هرگز بر عهده آمدن كاهش ارزش پول را در پى ندارد

ها به كار گرفته   در معاملههاى پيشين بيان شد كه درهم و دينار در عصر تشريع به نحو وزنى  در فصل
بلكه  ;كردند هاى نو ضرب مى هاى جديدى با نقش گرچه سالطين با به چنگ آوردن حكومت، سكّه ;شد  مى

اما  ;شد  هاى متفاوت ضرب مى هاى گوناگون با شكل و وزن در نواحى گوناگون سلطنت يك سلطان، سكّه
كردند و معامله  هاى درهم و دينار توجه مى  د در سكّههاى خود فقط به وزن نقره و طالى موجو مردم در معامله
هاى  هاى درهم به لحاظ تغيير در وزن و عيار آن و به سبب گونه دادند و وزن سكّه  ها انجام مى را بر اساس آن

گرم نوسان داشت و ميزان ارزش  اين  967/3گرم تا  496/0مختلف آن، ثبات نداشته، مرتّب در تغيير بود و بين 
بنابراين، ارزش اين  ;شد، نه براساس مسكوك يا پول يا در جريان بودن  ها تعيين مى ها بر اساس وزن آن سكّه
آمد، هيچ گونه ارتباط   پس اگر پول يا در جريان بودن در اين روايت، بر عهده مى ;ها بود  ها تابع وزن آن سكّه

هر چند از سياق  ;شد  ها بين مردم لحاظ نمى ها و پول يا در جريان بودن در معامله و تابعيت بين ارزش درهم
هاى فعلى از جهت پول و در  هاى پيشين و درهم آيد كه گويا در نظر سؤال كننده، بين درهم پرسش بر مى
همين جهت تفاوت را مالحظه فرموده و پاسخ داده  )عليه السالم(امام لذا ;ها بودن تفاوت وجود دارد جريان معامله

هنگام اداى دين، اين جهت را نيز مالحظه كنى و اين امر ربطى به ارزش و وزن آن است كه تو حق دارى 
 .ها ندارد درهم

چرا كه در آن دو روايت، سلطان  ;آيد بين اين روايت و دو روايت معتبر ديگرِ همين باب، تعارضى پيش مى
. اندازد د و به جريان مىكن هاى جديدى را ضرب مى ها ساقط و سكّه هاى اوليه را از جريان معامله سكّه
 :اين دو روايت عبارتند از. هاى اوليه را مطالبه كند طلبكار بايد سكّه: فرمايد  مى )عليه السالم(امام

 روايت ديگر يونس

أنّه كان لى على رجل عشرة دراهم و أنّ السلطان اسقط تلك الدراهم و جاءت : )عليه السالم(كتبت الى ابى الحسن الرضا: قال
اعلى من تلك الدراهم االولى و لها اليوم وضيعة، فأى شئ لى عليه، االولى التى أسقطها السلطان او الدراهم التى دراهم 

 أجازها السلطان؟
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 1.لك الدراهم االولى: )عليه السالم(فكتب
از مردى ده درهم طلب داشتم و سلطان آن درهم را از اعتبار ساقط كرد و : نوشتم )يه السالمعل(به امام رضا: گويد يونس مى

هاى نخست را از او  اكنون من درهم. ترى است ها به گردش در آورد كه امروز داراى ارزش كم هاى بهتر از آن درهم
 هايى كه سلطان آن را در جريان انداخت؟ طلب دارم يا درهم

 .دارى درهم نخست را طلب: برايم نوشت )معليه السال(امام

 روايت صفوان

سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل و سقطت تلك الدراهم أو تغيرت و اليباع بشئ، أ لصاحب : قال
 الدراهم، الدراهم االولى او الجائزة التى تجوز بين الناس؟

 2.لصاحب الدراهم، الدراهم االولى: فقال
ها از اعتبار ساقط گشته  سپس آن درهم ;هايى را از كسى قرض كرد  مردى درهم: معاوية بن سعيد از او پرسيد: صفوان گفت

هاى  همان درهم] قرض دهنده= [ها  آيا حقّ صاحب آن درهم. شود يا دگرگون شده و اكنون چيزى با آن معامله نمى
 جريان دارد؟هايى كه بين مردم  نخستين است يا درهم

 .هاى نخستين است ها، همان درهم حق صاحب آن درهم: فرمود )عليه السالم(امام

اين تعارض بين روايت اول و دو روايت بعدى آشكار است و با توضيحى كه درباره چگونگى معامله درهم 
چنان . شود در عصر تشريع گذشت، اين تعارض برطرف شده و روايت نخست با دو روايت ديگر قابل جمع مى

ها نيز به اين نوع جمع بين روايت اول و دو   آيد، آن  و شيخ صدوق بر مى استبصاركه از گفتار شيخ طوسى در 
 3.اند روايت ديگر اشاره كرده

گويا تغيير وزن يا ارزش اتّفاق . يا تغيير در ارزش نشده است اى به تغيير وزن گونه اشاره  در روايت اول، هيچ
تو حق دارى : فرمود )عليه السالم(لذا امام ;نيفتاده بود و در نظر پرسشگر، فقط پول و در جريان بودن اهميت داشت

ده، امام اما در دو روايت ديگر، وزن و در نتيجه ارزش تغيير كر ;ها را طلب كنى هاى در جريان معامله درهم
بنابراين هم در روايت اول و هم در دو  ;دارى  هاى نخستين را طلب تو درهم: جهت رعايت ضابطه مثلى، فرمود

ها به لحاظ وزن در نظر عرف مثلى به شمار   چرا كه درهم ;روايت ديگر، ضابطه مثلى رعايت شده است
 ;شود عرفى حاصل، و تعارض بر طرف مى با اين بيان، بين روايت نخستين و دو روايت ديگر، جمع. رفتند  مى

هاى اعتبارى امروزى را   توان حكم عدم جواز كاهش ارزش درهم و دينار و پول بنابراين، از ادلّه نقلى نمى
هاى اعتبارى امروزى با  هر چند اگر اين حكم براى درهم و دينار اثبات شود، جريان آن براى پول ;اثبات كرد

 .مشكل قياس مواجه خواهد بود

 نظريه مصالحه. ج

 :گيرند، به چند دسته قابل تقسيم است  آراى فقيهانى كه مصالحه را پى مى
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 ٢٠٧

هاى يك طرف مورد معامله، داراى مبلغ بزرگ، اما  در جايى كه هر عدد پول. ها صحيح است باشد، معامله آن
 .ها با تفاوت در مبلغ اشكال ندارد  پول طرف ديگر داراى مبلغ كوچك باشد، معامله آن

وى در پاسخ از جواز يا . شود هللا ناصر مكارم شيرازى در ذيل نقل مىا چه بيان شد، گفتار آية در تاييد آن
 .عدم جواز خريد و فروش اسكناس نوشته است

جا مشكل ديگرى  ولى در اين ;شود اسكناس جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جارى نمى
كس در عرف بازار  هيچ. شود و جنبه مثمن ندارد  مىوجود دارد و آن اين كه در عرف عقال اسكناس هميشه ثمن واقع 

فروشم به يازده هزار تومان، يك ماه، مگر كسانى كه بخواهند آن را حيله   من ده هزار تومان نقد را به شما مى: گويد نمى
. فرارها اعتبارى نداردگذارند و اين گونه  خواهند با ربا وام بدهد و نام آن را بيع مى  يعنى در واقع مى ;فرار از ربا قرار دهند

نخست، خريد و فروش ارزهاى مختلف كه مثال دالر را با اسكناس مبادله : تنها دو مورد استثنا در اين مسأله وجود دارد
هاى كوچك و بزرگ يا نو و كهنه با تفاوت  ديگرى، معامله نقدى اسكناس. شود كنند و در عرف عقال ديده مى مى

بودن اسكناس يا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، در غير اين دو صورت اسكناس  مختصر به خاطر استفاده از نو
 .شود مثمن واقع نمى

 نظريه مقبول در حاالت گوناگون

اما الزم است  ;نظر ما با تبيينى كه از دليل هفدهم، هيجدهم و نوزدهم داشتيم، فى الجمله آشكار شده
ر مقدمه تحقيق بيان شد كه اين بحث در بر دارنده سه فرضيه در سه د. تر بررسى شود  هاى بحث، دقيق  فرضيه

 :حالت است

 تورم و كاهش شديد ارزش پول: حالت نخست

تورم و كاهش ارزش پول به نحوى شديد باشد كه واكنش عرف و عقال در مقابل آن، در ديون و ضمانات، 
البتّه كاهش ارزش پول  ;س و آشكار شوددار به طور كامل محسو قرض و ساير داد و ستدهاى مالى مدت
سال، ارزش پول به مقدار قابل توجهى  30ولى در طول به طور مثال  ;ممكن است در طول يك سال كم باشد

سال ارزش پول  30تحقيق حاضر تورم شديد ساالنه و نيز تورم خفيف ساالنه را كه در مدت . كاهش يابد
 .كاهش شديد داشته باشد، در بر دارد

 وجوب جبران كاهش ارزش پول

اين فرضيه از . رود جبران كاهش ارزش پول جايز، بلكه الزم و واجب است و از مصاديق ربا به شمار نمى
 .شود هاى ذيل بررسى مى راه

 1مثلى بودن پول اعتبارى به حسب قدرت خريد حقيقى. 1

 .مثلى هستند) قدرت خريد حقيقى(اى حقيقى  ى به حسب ارزش مبادلههاى اعتبار پول

 .ولى الزم است به چكيده آن اشاره شود ;هاى پيشين به طور گسترده بحث شده از اين مطلب در فصل

 مثلى بودن پول براساس نگاه تاريخى به آن. 1ـ1
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hosein
Highlight

hosein
Highlight



 ٢٠٨

اساس كار و ميزان مطلوبيتى كه براى ها شود هر يك از كاالها و خدمات بر  پيش از اين كه پول وارد مبادله
هاى  ناهمگونى و ناهمسانى ارزش. اى گوناگونى برخوردار بود هاى مبادله افراد داشت، نزد آنان از ارزش

بنابراين به چيزى نياز بود  ;ها بود  مختلف انواع كاالها و خدمات، يكى از مشكالت عمده و اساسى هنگام معامله
شىء سومى وارد . ها كمك كند هاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آن رزشسازى انواع ا كه در همسان

اين در صورتى امكان داشت كه . هاى اقتصادى انواع توليدات قرار گيرد ها شد تا مقياس و معيار ارزش مبادله
 شد و امكان مقايسه  وگرنه معيار سنجش متفاوت مى ;واحدهاى گوناگون پول، از ديد عرف، مثل هم باشند

 .رفت اى پول از بين مى اى كاالها با ارزش مبادله ارزش مبادله

هاى رنگى تبلور يافت تا  اى عام در كاغذ پاره ها شد، ارزش مبادله اى كه اسكناس وارد مبادله  در مرحله
يعنى نزد عرف،  ;اى نبود ماليت اسكناس چيزى جز همان ارزش مبادله. ها از آن استفاده شود در مبادله

اى منتفى شود، هيچ گونه   اى بود و اگر آن ارزش مبادله ت اين اشيا صرفاً به سبب همان ارزش مبادلهمطلوبي
 .مطلوبيتى براى كسى از اين جهت نخواهد داشت

ريال  1000اى عامى است كه ممكن است در يك كاغذ پاره رنگى خاصى با رقم  هزار ريال، ارزش مبادله
بنابراين، تمام قطعات  ;ريالى خود را نشان دهد 500هاى  كاغذ پاره ديگر با رقمظاهر شود يا اين كه در دو قطعه 

ريالى با دو  1000حتّى هر . شوند  اى كه دارند، مثل هم شمرده مى ريالى به حسب مقدار ارزش مبادله 1000
 .روند  ايى كه دارند، مثل هم به شمار مى ريالى از جهت ارزش مبادله 500قطعه اسكناس 

در . اى و قدرت خريد، مثلى هستند هاى اعتبارى، به حسب ارزش مبادله  ين دليل آن است كه پولنتيجه ا
 :شود نقل مى مجله فقه اهل بيتاهللا سيد محمود هاشمى از   تأييد اين نتيجه، گفتار آية

ود، ويژگى ارزش ر پول اعتبارى، از آن روى كه به خودى خود، داراى ارزش مصرفى نبوده و تنها در دادوستد به كار مى
آيد و بدين سان، همانند ديگر صفات  اى و توان خريد آن در نگاه عرف و عقال، همچون صفتى حقيقى به شمار مى  مبادله

هاى  بنابراين هم ويژگى جنس و هم قيمت و توان خريد، از آن روى كه همگى از ويژگى ; ...آيد  مثل، خود، به عهده مى
مثلى بودن پول، .   ...براى همين است كه باز پرداخت پولى از جنس ديگر نيز نادرست است ;دآين باشند، به عهده مى مثل مى

 ;هم بر جنس آن و هم بر ارزش و توان خريدش استوار است
آيد و همسانش تنها آن چيزى  از اين روى باز پرداخت چيزى كه همنام آن باشد، باز پرداخت جايگزين همسان به شمار نمى

 1.اش از همان جنس، برابر باشد و ارزش و ماليت گذشتهاست كه با بها 

 مثلى بودن پول بر اساس تعريف مثلى. 2ـ1

ثلى هستند كه ميزان رغبت، هايى م در تعريف مال مثلى، به اين نتيجه رسيديم كه مال مثلى، به اعتبار ويژگى
اى آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد و ميزان آن رغبت و ارزش در افراد مثلى، متفاوت  ماليت و ارزش مبادله

 .رود  وگرنه مثلى به شمار نمى ;نباشد

 .ها نيست  گونه تفاوتى بين آن صفاتى كه منشأ رغبت و ماليت هستند، اعم از نسبى و ذاتى بوده، هيچ
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اى آن را صفت  چه ارزش مبادله ;اى، مثلى است ساس تعريف پيشين، اسكناس به اعتبار ارزش مبادلهبرا
 .نسبى بدانيم يا صفت ذاتى

با توجه به تحليلى كه در بحث مثلى گذشت، صفت نسبى و ذاتى در باره اموال مثلى در قضاوت عرف و 
اى و  م، خواهيم گفت كه در اسكناس، ارزش مبادلهاما اگر مماشات را در اين امر بپذيري ;عقال جايى ندارد

اى از اسكناس الغا شود، تبديل به كاغذ پاره رنگى   زيرا اگر ارزش مبادله ;قدرت خريد، صفت ذاتى است
شود و هيچ گونه ارزشى نخواهد داشت، و عنوان پول به آن   كارى از آن استفاده نمى خواهد شد كه براى هيچ

تومانى مثل هم هستند، بلكه هر  1000هاى  شود كه نه تنها تمام پول  تحليل، روشن مىبا اين . شود  اطالق نمى
 .روند تومانى نيز مثل هم به شمار مى 100تومانى دقيقاً با ده عدد پول  1000نوع پول 

اما اين  ;اى يا قدرت خريد مثلى هستند هاى اعتبارى به حسب ارزش مبادله جا اثبات شد كه پول تا اين
اى   اى اسمى، مثلى هستند يا به حسب ارزش مبادله مهم همچنان باقى است كه آيا به حسب ارزش مبادلهپرسش 
 حقيقى؟

مثلى باشند، ) قدرت خريد اسمى(اى اسمى  تفاوت اين دو فرض در آن است كه اگر به حسب ارزش مبادله
اى اسمى ربا و حرام  ش مبادلهوگرنه، مازاد بر ارز ;نتيجه آن، عدم جواز جبران كاهش ارزش پول خواهد شد

اى حقيقى، مثلى باشند، مازاد بر ارزش اسمى تا حد جبران كاهش  اما اگر به حسب ارزش مبادله ;خواهد بود
بنابراين پرداختن  ;بلكه اداى مثل پولى است كه دريافت شده بود ;مقدار ارزش حقيقى، مازاد و ربا نخواهد بود

 .استبه پاسخ پرسش پيشين امر مهمى 

با توجه به مطالب پيشين درباره ماهيت پول اعتبارى بايد گفت كه پول اعتبارى به لحاظ قدرت خريد حقيقى، 
اند نه قدرت خريد اسمى، زيرا اوال گفتيم كه در پول اعتبارى، ماهيت و ذات پول را قدرت خريد تشكيل  مثلى
پول معترفند كه در جو تورمى، قدرت خريد حقيقى  ثانياً همه مخالفان و موافقان جبران كاهش ارزش. دهد  مى

 1000يعنى اگر قدرت خريد حقيقى  ;شود پول كاهش يافته، در قدرت خريد حقيقى پول، نقص ايجاد مى
ده سال به يك دهم تنزّل يابد، در پايان سال دهم، عرف جامعه، ) به طور مثال(تومانى در جو تورمى در طول 

. چرا كه در ذات و ماهيت آن، نقص وارد شده است ;داند تومانى ده سال پيش نمى 1000تومانى را همان  1000
اگر عرف مردم، پول اعتبارى را به . براى تصديق اين بيان كافى است ماهيت پول اعتبارى، درست تصور شود

چون به  ;شمردند، كاهش قدرت خريد و نقص در ارزش معنا نداشت حسب قدرت خريد اسمى، مثلى مى
لحاظ قدرت خريد اسمى، هيچ گونه كاهش و نقصى صورت نگرفته، و كاهش و نقص در ماهيت و صفت ذاتى 

ها و در نتيجه، تغييرات  ها و مطلوبيت صورت پذيرفته است كه به حسب آن، مثلى است و منشأ تغييرات رغبت
مؤيد  )رحمه اهللا(اقر صدرسخن شهيد سيد محمدب. اى و قدرت خريد حقيقى صورت گرفته است در ارزش مبادله

 :روشنى بر اين نتيجه است

 :مند گردد تواند بهره  گذار از سپرده خود در بانك به طرق زير مى  وديعه
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چرا كه در ذمه بانك  ;دارد دهد كه پول او را سالم نگه گذار در بانك و بانك به وى اطمينان مى دارى پول وديعه نگه. الف
 .گذار بخواهد يا هر وقت زمان قراردادش به پايان رسيد، به او بر گرداند گاه وديعهگردد هر  باشد و متعهد مى مى
 ;توضيح مطلب آن كه ارزش پول به طور مستمر در تنزّل است. بانك متعهد مى شود ارزش حقيقى پولش را حفظ كند. ب

اگر شخصى . يابد پول تنزل مىدر نتيجه ارزش حقيقى  ;شود زيرا تورم به طور دائم موجب كاهش قدرت خريد پول مى
ولى  ;باشد  هاى كاغذى مى دارد، اين عمل فقط حفظ ظاهر پول هايش را براى مدت طوالنى پيش خود نگه بخواهد پول

هاى كاغذى  دارى پول به خاطر همين مطلب است كه امتياز مهمى براى نگه. ارزش حقيقى آن بعد از مدتى از بين رفته است
هاى كاغذى هرچند مثلى   چون پول ;ها است زيرا بانك ضامن ارزش حقيقى آن ;ض، ظاهرمى شوددر بانك به صورت قر

هاى كاغذى  بلكه مثلى در چيزى است كه نمايانگر قيمت آن پول ;باشد هستند، اما مثل آن، فقط در ورق و كاغذ بودن نمى
ته است، ارزش زمان دريافت آن رابپردازد ربا خواهد بنابرين، اگر بانك، هنگام اداى دين، مثل آن چيزى را كه گرف ;نيز باشد

 1.گردد گيرى و پرداخت مى دراين صورت ارزش حقيقى پول، بر اساس طال اندازه ;بود

د از اشياى مثلى است، ولى مثل آن، فقط برگ اسكناس هر چن) اسكناس(اوراق نقدى (از عبارت وى 
داند و در گفتارش  آيد كه اسكناس را به حسب قدرت خريد حقيقى آن، مثلى مى بر مى...) بلكه  ;باشد نمى

 .قدرت خريد حقيقى پول تصريح شده است

ول بين زمان اگر كاهش ارزش پ: نتيجه اين تحليل در بحث جبران كاهش ارزش پول بدين نحو خواهد بود
اى كه براى عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واكنش  تحقّق دين و اداى آن، شديد بوده، به گونه

المثلى يضمن «نشان دهد، بايد قدرت خريد حقيقى پول هنگام تحقّق دين پرداخت شود تا به مقتضاى قاعده 
روشن است كه اگر در ديون و روابط مالى، مثل آن . وگرنه اداى دين، تحقّق نيافته است ;عمل شود» بالمثل

 .رود چيزى كه دريافت شده،پرداخت شود، زيادى و ربا به شمار نمى

 2صدق اداى دين فقط با بازپرداخت قد رت خريد حقيقى پول. 2

يابد، بايد ديد عرف چه  پول كاهش مى در جو تورمى و هنگامى كه ارزش. اداى دين امرى عرفى است
الذمه  اگر كاهش ارزش پول شديد باشد، به يقين عرف وقتى مديون را برى. داند  چيزى را اداى دين مى

در غير اين صورت، يعنى اگر . شمارد كه ارزش حقيقى پول را مالك قرار دهد و آن را به دائن بپردازد  مى
البتّه، در نرخ تورم مشخّص، ممكن است  ;داند او را برىءالذمه نمى مديون ارزش اسمى را بپردازد عرف عام

ممكن است زمانى مردم در مقابل كاهش ساالنه قدرت خريد پول . هاى گوناگون، متفاوت باشند واكنش عرف
كنند،  به مقدار ده درصد از خود واكنش نشان ندهند و مبلغ اسمى پول خود را كه پس از يك سال دريافت مى

 ;ن نقص بدانند كه در اين صورت، جبران كاهش ارزش پول در اين عرف، زيادى، ربا و حرام خواهد بودبدو
هاى خود بكاهد و براى مثال، پس از ده سال در روابط  اما اگر در طول زمان، همين عرف به هر علّتى از تسامح

ها كشف شود كه  و از رفتار آن از خود واكنش نشان دهد) ده درصد ساالنه(مالى خود در نرخ تورم پيشين

                                                           
 .19، ص )6االسالم يقود الحياة، ش (، االسس العامه للبنك فى المجتمع االسالمى: سيد محمدباقر صدر. 1

 .تفصيل اين بيان در دليل هيجدهم گذشت. 2
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شمرند، بلكه عدم جبران آن را نقص و عيب براى پول   جبران كاهش ده درصدى ارزش پول را زيادى نمى
 .شمارند، جبران ده درصد كاهش ارزش پول الزم و ربا نخواهد بود  مى

هاى  رف نظر از آموزهبا ص(به طور مثال، در محيط ما . همين امر در يك زمان براى دو مكان نيز مطرح است
عرف عام جامعه ما ممكن است در مقابل تورم ده درصدى ساالنه از ) دينى و احتياط به جهت شبهه ارتكاب ربا

خود واكنش نشان ندهد و بازپرداخت نقدى را در پايان سال بدون نقص و مثل همان چيزى بداند كه يك سال 
اما در همين زمان ممكن است  ;، زيادى و ربا خواهد بودلذا جبران كاهش ارزش پول ;پيش دريافت كرده بود

در مقابل كاهش ارزش پول ده درصدى به ) شمارد با صرف نظر از اين كه ربا را مجاز مى(عرف كشور آلمان 
شدت از خود واكنش نشان داده، دريافت اسمى آن را مثل همان پولى كه يك سال پيش پرداخت كرده بود، 

در چنين عرفى، جبران كاهش ارزش پول، زيادى و ربا به شمار . مال و پول شمارد بلكه نقص در ;نداند
 .آيد نمى

 تورم و كاهش خفيف ارزش پول: حالت دوم

ها، قرض و   اى است كه عرف عام و عقال در مقابل آن، در ديون، ضمان تورم و كاهش ارزش پول به گونه
جبران . دهند محسوس و آشكارى از خود بروز نمى گونه واكنش دار، هيچ ساير دادوستدهاى مالى مدت

 .كاهش ارزش پول، از مصاديق ربا است

براى اثبات فرضيه حالت دوم نيز . در حالت اول از چند دليل براى لزوم جبران كاهش ارزش پول بهره برديم
 .كنيم از همان ادلّه استفاده مى

وقتى ارزش آن، كاهش . خريد حقيقى، مثلى هستند هاى اعتبارى به حسب قدرت بيان شد كه پول: دليل اول
گونه واكنشى نشان ندهد، اين رفتار  اى كه عرف عام در مقابل آن از خود هيچ  به گونه ;كمى داشته باشد

ها است كه بين قدرت خريد حقيقى پولِ  هنگام  ها و ارتكازهاى ذهنى آن  عرف، خود كاشف از ادراك
بيند يا اگر فرقى مشاهده  گونه تفاوتى نمى ى آن هنگام تحقّق دين، هيچبازپرداخت دين و قدرت خريد حقيق

پول هنگام بازپرداخت همانند پول حين تحقّق دين در (داند كه مانعى براى قضاوتش  كند، آن را چنان ناچيز مى
خريد از طرف ديگر، هرگونه بازپرداخت مازادى افزون بر قدرت . آيد پديد نمى) باشد قدرت خريد حقيقى مى
 .در نتيجه، مازاد بر ارزش اسمى، ربا و غيرمجاز است ;شمارد  اسمى پول را زيادى مى

و اگر ارزش پول به  براساس اين دليل، در حالت اول گفته شد كه اداى دين، امرى عرفى است: دليل دوم
و مديون را داند   شدت كاهش يابد، عرف عام، باز پرداخت مبلغ اسمى را در ديون، اداى كامل دين نمى

يعنى با باز  ;قضاوت عرف به طور كامل بر عكس حالت پيشين است  اما در اين حالت، ;شمارد برىءالذّمه نمى
دين دائن را   كه  زيرا بدين باور است ;داند پرداخت مبلغ اسمى پول، هنگام اداى دين، مديون را برىءالذمه مى

هرگونه باز پرداختى بيش از مبلغ اسمى را   و داورى نداردگونه ترديدى در اين  به صورت كامل ادا كرده، هيچ
 .شمارد  مى مازاد براداى كامل دين، ربا و غيرمجاز
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 تورم و كاهش متوسط ارزش پول: حالت سوم

 .ولى مصالحه طريق احتياط است ;جبران كاهش ارزش پول جايز نبوده

. ر مواجه با آن قابل تشخيص نيستاى است كه نوع واكنش عرف عام د مقدار كاهش ارزش پول به گونه
با بازپرداخت مبلغ اسمى، اين پرسش امرى منطقى و معقول است كه آيا اداى حق به طور كامل واقع شده است 

 جا ناشى يا خير؟ منشأ اين ترديد از آن

ا استفاده شود كه آيا حقّ دائن در اين فرض بيش از مبلغ اسمى است يا نه؟ در حالت اول، ترديدى نبود كه ب  مى
توانستيم حكم كنيم كه با بازپرداخت مبلغ اسمى، حقّ دائن به صورت كامل ادا نشده   از داورى عرف عام مى

اما  ;شد  همچنين با بازپرداخت قدرت خريد حقيقى پول، به عمل به ضابطه مثلى در پول يقين حاصل مى. است
حقّى بيش از مبلغ اسمى دارد يا نه؟ به عبارت  در حالت سوم، شك در اين امر است كه آيا از ديد عرف، دائن

ديگر، در اين امر ترديد داريم كه آيا عرف عام بين مبلغ اسمى، هنگام باز پرداخت دين و قدرت خريد حقيقى 
 بيند يا خير؟  زمان تحقّق دين، تفاوتى مى

كليف جارى شك در تحقّق حقّ بيش از مبلغ اسمى، شك در تكليف است و اصل برائت و عدم تحقّق ت
جا مورد از موارد اقل و اكثر استقاللى  در اين) بر خالف حالت اول با بيانى كه گذشت(به بيان ديگر . شود  مى

اما در باره بدهى بيش از مبلغ اسمى، ترديد  ;يعنى يقين داريم كه بدهكار مبلغ اسمى پول را مديون است ;است
بدهى بيش (و شك بدوى ) بدهى به مقدار مبلغ اسمى(يقينى به عبارت ديگر، حالت سوم، به تكليف. وجود دارد

گونه موارد، در شك بدوى اصل برائت عدم تحقّق بدهى بيش از مبلغ  شود كه در اين  منحل مى) از مبلغ اسمى
بنابراين در اين حالت، حكم به بازپرداخت بيش از مبلغ اسمى از نظر عرف زيادى و ربا  ;يابد  اسمى جريان مى

 .خواهد بود

اى  هاى اعتبارى را قدرت خريد و ارزش مبادله ممكن است كسى اشكال كند كه اگر حقيقت و هويت پول
بدانيم، تفاوت گذاشتن حكم جبران كاهش ارزش پول بين تورم شديد و متوسط، بلكه خفيف، بالوجه خواهد 

بكاهد، موجب ضمان است و بايد زيرا نتيجه اين باور آن است كه اگر تورم، مقدار كمى از ارزش آن هم  ;بود
چرا كه اتالف مال مسلم همين مقدار كه مال بر آن صدق كند و مورد تنافس عقال باشد، موجب  ;جبران شود

ضمان و مورد وفاق فقيهان است كه اگر كسى از هزار تومان، دو ريال آن را هم اتالف كند يا نخواهد بدهد، 
زيرا عرف مرجع  ;كند ح عرف، هرگز اصل ضمان را نفى نمىپس ضمان قطعى است و تسام ;ضمان آور است

تشخيص مفاهيم است نه مصاديق، و اگر آن را داور بدانيم، فقط در خصوص تشخيص اصل ماليت و مفهوم پول 
 اما ;دانيم  مرجع مى

مراتب  پس اصل ضمان در تورم خفيف نيز بر اين مبنا مسلّم، و تفريق بين ;باره آن چه مصاديق است هرگز در
گيريم كه قدرت خريد يا ارزش   چون چنين امرى پذيرفته نيست، نتيجه مى. تورم، تفريقى است بال مفرِّق

 .نيست  اى مقوم ماهيت پول اعتبارى مبادله
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گونه كه از ظاهر اشكال پيدا است، دليل آن اين است كه عرف، فقط مرجع در تشخيص مفاهيم است  همان
 .يستو در تشخيص مصاديق مرجع ن

اما  ;در باره مرجع در تشخيص مفاهيم، توافق است. عرف هم مرجع در تشخيص مفاهيم و هم مصاديق است
هاى معتبر فقهى مراجعه  بلكه اگر به كتاب ;در مرجعيت عرف در تشخيص مصاديق نيازى به استدالل نيست

به چند نمونه . دانند حجت مىشود كه فقيهان، عرف را در تشخيص مفاهيم و مصاديق، هر دو   شود، روشن مى
 .شود  مى آن اشاره

 نظر صاحب جواهر. 1

 :نويسد  درباره اقرار مى. الف

 1.لعل االَولى من ذلك ايكاله الى العرف الكافى فى مفهومه و مصداقه
 .خيص مفهوم و مصداق اقرار، داورى عرف كافى استبه عرف واگذار شود كه در تش» اقرار«شايد بهتر باشد كه 

 :را به عرف واگذاشته است» كلب معلَّم«، تشخيص مصداق صيدوذباحهدر كتاب . ب

 2.»المرجع فى صدق ذلك الى العرف

 :نويسد  در بحث مكان نمازگزار مى. ج

 3.رجع فى مصداقه الى العرف
 .شود ر به عرف مراجعه مىدر تشخيص مصداق مكان نمازگزا

 :نويسد نيز مى )رحمه اهللا(امام خمينى. 2

 4. ...المراد من االخذ من العرف هو العرف مع دقته فى تشخيص المفاهيم و المصاديق، و انّ تشخيصه هو الميزان

اهل دقّت نه اهل = [خيص چنين عرفىمقصود از مراجعه به عرف، عرف دقيق در تشخيص مفاهيم و مصاديق است، و تش
 .حجت است] تسامح

چون پايه اين اشكال بر اين مطلب نهاده شده كه عرف فقط مرجع درتشخيص مفاهيم است، نه مصاديق، 
 .شود اما از باب توضيح چند مطلب ذكر مى ;كند مطالب ارائه شده براى دفع اين اشكال كفايت مى

اى رنگى است كه نه  ماند فقط كاغذ پاره چه باقى مى  ى به صفر برسد، آناوال اگر ارزش مبادله پول اعتبار
دهد و اين امر دليل بر آن است كه   كند و نه هيچ يك از وظايف پول را انجام مى  اسم پول بر آن صدق مى

ها  بر خالف كاالهاى ديگر كه اگر ارزش مبادله آن ;هاى اعتبارى، مقوم ماهيت آن است ارزش مبادله در پول
. به صفر برسد، هم اسم آن كاال بر آن صدق خواهد كرد و هم فوايد و وظايف كاال را همچنان انجام خواهد داد

                                                           
 .3و  2، ص 35، ج  جواهر الكالم: محمد حسن نجفى. 1

 .238، ص 1همان، ج . 2

ج  ;»احيا«در تشخيص مصداق  11 ، ص32ج  ;»كثرة«در تشخيص مصداق  231، ص 1، ج جواهر الكالممراجعه شود به همچنين  ;238، ص 8همان، ج  . 3
 ... .و  ;»استقبال و استدبار القبله«، مصداق 2ج  ;»دفعه«، مصداق 140  ، ص1ج  ;»تقدم و مساوات با امام جماعت«در تشخيص مصداق  227، ص 13

 .227، ص 1ج  الرسائل،. 4
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براى مثال، اگر عرضه سيب زمينى فراوان شود و خانوارهاى جامعه به مقدار نياز ساالنه، آن را بخرند و عرضه آن 
ى براى آن وجود نداشته باشد و ارزش مبادله آن به صفر گونه تقاضاي به بازارها نيز به حد اشباع برسد، و هيچ

سيب زمينى را دارد و اطالق لفظ سيب زمينى بر آن ) فايده مصرفى(نزول كرده باشد، با اين حال، تمام خواص 
 .نيز درست و حقيقى است

لمى و فنّى چنين هاى اعتبارى و ساير كاالها به بيان ع  اهللا سيدمحمود هاشمى مطلب پيشين را در باره پول  آية
 :كند  بيان مى

، به اين معنا كه سه كيلو از آن گونه ]معيار و موضوع= [است، نه تقييديه  ]انگيزه و سبب[ارزش، در كاالها حيثيت تعليليه 
ر در تر از آن، مگر با انديشه سوداگرانه حسابگر كه معيا آيد، نه كم گندم نزد مردم همان چيزى كه تباه گرديده، به شمار مى

ها   چه ارزش و توان خريد، همه هستى و اساس آن ;هاى صرف، چنين نيست  البتّه در پول ; ...احكام عرفى و عقاليى نيست 
پول دريافت ] مثل[بنابراين، ناگزير، جايگزين همسان  ;  ...باشد   مى] معيار و موضوع= [است و از اين روى، حيثيت تقييديه 

هاى  شود پول سان گفته مى بدين. خود آن پول در قدرت خريد و مبادله از همان نوع پول استشده يا از ميان رفته، معادل 
 ;ديگر متفاوتند اعتبارى و كاالهاى حقيقى با يك

زيرا عرف عام بازپرداخت مبلغ  ;بنابراين اگر تورم خفيف باشد، اصال موجب ضمان وجود نخواهد داشت
يعنى در اين  ;شمارد و مثل قدرت خريد پول هنگام تحقّق دين مىاسمى دين را هنگام بازپرداخت، همسان 
 .كند نمى وضعيت، تلف، نقص و كم شدن پول صدق

يعنى اگر  ;اشكال نقضى وارد است» لزوم جبران كاهش ارزش پول«ممكن است ادعا شود كه بر اصل نظريه 
هاى اعتبارى افزايش  باشد، يعنى ارزش پولتورم در جامعه از هنگام تحقّق دين تا زمان بازپرداخت آن منفى 

يابد، قائل به لزوم جبران كاهش ارزش پول بايد ملتزم شود كه مديون هنگام بازپرداخت، ارزش پول هنگام 
هنگام (به طور مثال اگر كسى سه سال پيش، صد هزار تومان بدهكار شد و اكنون . تحقّق دين را بپردازد

توان خريدهايى  يش يافته و به دو برابر رسيده است و با پنجاه هزار تومان مىارزش پول افزا) بازپرداخت بدهى
را انجام داد كه سه سال پيش با صد هزار تومان ممكن بود، قائل به لزوم جبران كاهش ارزش پول بايد ملتزم 

اى بسيار  هدر حالى كه بطالن چنين مالزم ;شود  شود كه مديون با پرداخت پنجاه هزار تومان برىءالذّمه مى
 .روشن و دليل بر آن است كه اگر ارزش پول به شدت كاهش يابد، جبران آن الزم نيست

گونه تورم و كاهش ارزش پول  اگر فرض كنيم تاكنون در جامعه ما هيچ: گوييم  در پاسخ اين اشكال مى
داد، به  جبران آن فتوا مى كرد و به لزوم رخ نداده بود، اما فقيهى كاهش شديد ارزش پول اعتبارى را تصور مى

بلكه او را از نظر علمى به شدت تخطئه  ;پذيرفتند  ها غير مأنوس بود و چنين فتوايى را نمى  يقين براى خيلى
 ها اما وقتى ده ;كردند  مى

سال به طور مستمر ارزش پول كاهش يافت و گاهى ارزش پول اعتبارى بين زمان تحقّق دين و زمان بازپرداخت 
شود، بلكه مشهور فقيهان بر چنين نظرى اصرار  د يك هزارم پايين آمد، نه تنها اين فتوا تخطئه نمىآن به ح
 .دارند
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ها،   هاى اعتبارى افزايش يابد و مديون در بدهى ها سال به طور مستمر ارزش پول  چه استبعادى دارد اگر ده
پردازد و با كشف داورى  را به دائن مىچه گرفته است، هنگام بازپرداخت صدها برابر آن  احساس كند كه آن

عرف عام به اين نتيجه برسيم كه عرف عام بازپرداخت مبلغ اسمى دين را در وضعيتى كه ارزش پول اعتبارى 
فتوا دهد كه  صد برابر افزايش يافته است، مازاد بر دين بشمارد، فقيهى نيز با تكيه بر اين داورى عرف عام

 .قدرت خريد حقيقى، هنگام تحقّق دين، زيادى، ربا و غيرمجاز استبازپرداخت بيش از مقدار 

در امورى كه به داورى عرف نيازمنديم، هنوز آن پديده در خارج رخ : مشكل اصلى در اشكال اين است
چنين رفتارى . كنيم گاه فتوا صادر مى عام داورى و آن عام نشسته، از ناحيه عرف نداده، خود بر كرسى عرف

بايد آن پديده در . شناسى فقهى پسنديده نيست كه به داورى عرف نياز است، از نظر مبانى معرفت در احكامى
خارج اتفاق بيفتد و رفتار عرف را در باره آن با روش صحيح تحليل كنيم و به دنبال آن، داورى عرف را كشف 

صورت، ممكن است به راه خطا در غير اين  ;سپس حكم آن پديده را در ديون و روابط مالى بيان كنيم ;نموده
 .برويم

هاى اعتبارى   اى بين حكم به جبران كاهش ارزش پول در صورتى كه ارزش پول گونه مالزمه وانگهى هيچ
به شدت پايين بيايد و بين بازپرداخت مازاد بر قدرت خريد حقيقى پول اعتبارى در ديون و امثال آن، هنگامى 

زيرا ممكن است با تحليل رفتار عرف به اين نتيجه برسيم  ;بد، وجود نداردهاى اعتبارى افزايش يا كه ارزش پول
عام بازپرداخت مبلغ اسمى را مثل پولى كه هنگام دين دريافت   كه اگر ارزش پول به شدت كاهش يابد، عرف

يا به دليل » المثلى يضمن بالمثل«در نتيجه، فقيه هم از باب قاعده  ;تر از آن بداند بلكه كم ;كرده بود، نداند
 اما ;ديگرى به لزوم جبران كاهش ارزش پول فتوا بدهد

كنيم، ممكن است به اين   يابد، بررسى مى  وقتى رفتار عرف عام را هنگامى كه ارزش پول اعتبارى افزايش مى
هاى اعتبارى هنگام  عام، مبلغ اسمى هنگام بازپرداخت را مانند قدرت خريد حقيقى پول نتيجه برسيم كه عرف

قّق دين بداند و در نتيجه، فقيه به باز پرداخت مبلغ اسمى هنگام تحقّق دين فتوا بدهد و به مازاد و ربا فتوا تح
 .ندهد

اين امر ـ چنان كه گذشت ـ بدان سبب است كه داورى عرف عام ممكن است از حالت و كيفيتى در مقايسه 
اى در مقايسه با زمان و  ن و مكانى در باره پديدهچنان كه از زما ;با حالت و كيفيت ديگر تفاوت داشته باشد

البتّه مقصود از بيان پيشين نفى مالزمه بين دو حالت پيشگفته به طور كلّى  ;مكان ديگر ممكن است متفاوت باشد
بلكه غرض آن است كه ممكن است چنين باشد و ممكن است چنين اتفاقى نيفتد و در مواردى كه به  ;نيست

توانيم به داورى  اى و تحليل رفتار خارجى عرف عام مى از داريم فقط با وقوع چنان پديدهداورى عرف عام ني
 .ها دست يابيم، نه با حدس و گمان صرف آن

 .شود ها و نظريه درست بيان مى در پايان به اختصار نتايج نقد و بررسى نظريه

 گيرى نتيجه

hosein
Highlight

hosein
Highlight


