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 چکیده

ر با احتساب نرخ تورم و در نظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره حاضاسکناس های رایج در حال  ارزش حقیقی و واقعی پول

ربا به شمار  -در پرداخت و تأدیه پول  -به دست می آید و إتکاء و إعمال چنین روشی  ،نرخ کاال و قدرت خرید مردم در بازار

 -جبران کاهش ارزش پول  ،ز این رو؛ انمی رود؛ چرا که اوال در قرارداد مزبور تحصیل منفعتی صورت نگرفته تا مصداق ربا باشد

ثانیا؛ به عنوان مثال اگر مقترض در زمان  .خروج دارد ،به لحاظ موضوعی بر مصادیق ربا -باألخص به شیوه های رایج کنونی 

خته دارپ ،کمتر از آنچه را که دریافت کرده ،در این صورت ،به وی بپردازد ،به همان اندازه دریافتی از مقرض ،تأدیه بدهی خود

اوال: مقترض موجب ورود ضرر  ،بنابراین .ذمه او برئ نگردیده و تأدیه دین به صورت واقعی تحقق نیافته است ،از این رو .است

بر مبنای . نیز رعایت نشده است ،؛ اصل مسلم مقبول نزد خردمندان عالم با عنوان تساوی عوضیناناروا به مقرض شده و ثانی

 ،به همین دلیل .می باشد ،ناگزیر از جبران خسارت شخص زیان دیده که موضوع بدهی بودهیان عامل ز ،اصل مسئولیت مدنی

 ،غاصب در برابر مالک اسکناس نسبت به جبران کاهش ارزش آن ،به عنوان مثال در غصب اسکناس ،در فرض کاهش ارزش پول

ر اساس شاخص تورم به مالک ب ،آن را نیزرزش میزان کاهش ا ،مسئولیت مدنی دارد و بایستی عالوه بر بازگرداندن اصل پول

 مورد یها داده ،نخست ،یا با مراجعه به منابع کتابخانه ،ردیپذ یصورت م یلتحلی–یفیکه به روش توص قیتحق نیا .پس دهد

 یریگ هجینت تینهاو در  پردازد یآنها م لیو تحل نییتب ،میتنظ ،یبند سپس به دسته ،نموده یبردار شیو ف یآور را جمع ازین

 . الزم را به عمل خواهد آورد

 

 .تورم، جبران خسارت، مسئولیت مدنی، کاهش ارزش پولهاي کلیدي:  واژه
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 مقدمه -1

از پدیده های اقتصادی معاصر است؛ تحول پول از پول کاالیی به پول فلزی چندین قرن به طول انجامید و از  ،تغییر ارزش پول

کاهش ارزش پول که در سیستمهای پولی دو فلزی  .پول کاغذی نمایان شد ،پس بانکهاقرن هجدهم با پیدایش صرافی ها و س

در چنین موقعیتی و بدون لحاظ تغییرات گسترده اجتماعی  ،در سیستم پولی اعتباری نیز ادامه یافت ،جود داشتو یک فلزی و

وال: دارندگان سپرده قرض شود که اباعث می  ،ربا تلقی شدن جبران کاهش ارزش پول ،در عرصه جریانات اقتصادی کشور

در طول  ،ثانیة؛ قدرت خرید دارندگان حقوق ثابت ،جه شوندالحسنه به طور دائم با کاهش مستمر و فاحش قدرت خرید موا

متحمل ضرر و زیان می شوند و در سطح  زمان کاهش می یابد و ثالثا؛ در چنین وضعیتی عده ای منتفع گردیده و عدهای دیگر

عث خدشه دار شدن با ،خود ،ضرر زیان دیدگان به اندازه نفع کسانی است که از این وضعیت نفع می برند و اینان میز ،کالن

 ( 51۳ص  ،15۳5 ،ی) جعفر. قاعده سلطنت در مالکیت خصوصی است

ب باشند و و حقوقدانان در پی یافتن راه حل منطقی و مناس فقهاباعث شده تا  برای کاهش ارزش پولوجود مثال های بسیار 

جری که در خانه ی استیجاری تصرف مستا ،به عنوان مثال .ن در این عرصه شده استاین موجب پیدا شدن نظریه های گوناگو

چند سالی از عدم پرداخت آن می گذرد؛ آیا  ،های آن را نداده است و هم اکنون نموده و از منافع آن انتفاع برده و مال االجاره

حق مطالبه خسارت )تحت عنوان کاهش قدرت خرید و یا  ،ی اجور معوقه است به منظور مطالبهموجر هنگام تنظیم دادخو

و یا اینکه مردی را در نظر  ی مستاجر باقی است؟ اجور معوقه به عنوان دین بر ذمه ،تأخیر تادیه( را دارد و یا صرف خسارت

 باید از ترکه ،پس از فوت اوهمسرش قرار داده است که  مبلغ هزار تومان را مهریه ،بگیرید که پنجاه سال پیش هنگام ازدواج

همان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا باید ارزش حقیقی آن  ،آیا مبلغ مهریه (110ص  ،15۳5 ،) معرفت. اش پرداخت شود

ای فراوانی نگرانی ها و نابسامانی ه ،ارزش پول به صورت چشمگیری کاهش یافته ،در قراردادهای بلند مدت پرداخت شود؟

 . و طلبکاران ایجاد می کند ،صاحبان پس انداز ،چون صاحبان درآمد ثابتبرای افرادی 

تحقیق  در واقع .ش ارزش پول روشن می شودتا حدودی اهمیت و جایگاه بررسی جبران کاه ،با توجه به مطالب پیش گفته

 . می باشدل به دنبال تحلیل و بررسی مسئولیت مدنی ناشی از کاهش ارزش پو پیش رو

 

 مصادیق بارز تأثیر نوسانات ارزش پول در تعهدات پولی-2

ارزش پول که امروزه به شکل افت ارزش پول جلوه گر شده و با مد نظر قرار دادن اینکه تورم و به تبع آن  نوساناتبا عنایت به  

و حقوق دانان دارد به ذکر مهم ترین مصادیق چه پیامدها و آثاری در روابط مالی و تعهدات پولی از منظر فقها  ،افت ارزش پول

 . پردازیم روابط و تعهدات پولی میدر تأثیر افت ارزش پول 

آیا قرض گیرنده هنگام  ،ارزش پول به نصف کاهش یابد ،اگر در مدت قرض .شخصی مبلغ معینی از دیگری قرض می کند -1

گرداند و آیا این یقی دریافت شده )ارزش اسمی + میزان تورم( را برباید همان رقم اسمی را بپردازد یا باید ارزش حق ،بازپرداخت

 . د؟ این مثال در قرض دولت و مؤسسات از مردم )اوراق قرضه دولتی و خصوصی( نیز مطرح استربا به شمار می رو ،مازاد

اش  باید از ترکه ،ت اوقرار داد که پس از فو مبلغ هزار تومان را مهریه همسرش ،مردی پنجاه سال پیش هنگام ازدواج -5

 . باید ارزش حقیقی آن پرداخت شودهمان هزار تومان پنجاه سال قبل است یا  ،آیا مبلغ مهریه .پرداخت شود



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 285-646، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

280 

 

ارزش پول  ،اگر پس از مدتی ،مبلغی را ماهانه معین کند ،فردی را به پرداخت نفقه فرد یا افرادی ملزم و برای آن ،اگر دادگاه -5

بقیه  تعیین شده باید پرداخت شود یا باید به میزان کاهش ارزش پول اضافه گردد؟ همین طور استن مبلغ آیا هما ،کاهش یابد

 . . مانند پرداخت اقساطی دیه و  ،پرداخت های اقساطی

 پس انداز و سرمایه گذاری در اختیار نظام بانکی ،جاریبه صورت پول نقد در قالب سپرده  حجم بزرگی از دارایی های مردم -0

بران کاهش ارزش پول تفاوت های فراوانی با فرضی که ج ،و در صورتی که جبران کاهش ارزش پول الزم باشد ،قرار می گیرد

 (۸8ص، 15۳6، )میرزابیگی. در سطح خرد و کالن آشکار خواهد شد ،جایز نباشد

پیش بینی می کنند که بین زمان نرخ تورم در حد صفر است و دو طرف معامله  ،هنگام معامله ،گاهی در معامالت نسیه -2

 ،دچار تورم شدید شده ،اقتصاد ،برخالف پیش بینی آنهاتورم قابل مالحظه ای وجود نخواهد داشت؛ اما  ،مان پرداختمعامله و ز

آیا مشتری فقط ارزش اسمی مورد معامله  .کاهش چشمگیری می یابد و قیمت شیء فروخته شده فزونی می گیرد ،ارزش پول

 مالحظه شود؟ ،ازد یا باید کاهش ارزش پولرا می پرد

بخواهد پول را به  حکم دادگاه یا بدون حکم دادگاه ی بهاگر مبلغی پول به وسیله فردی غصب شود و غاصب پس از مدت-6

 . ارزش حقیقی پول به یک سوم کاهش یابد ،و در این مدت ،صاحبش برگرداند

آیا  .و پرداخت کنندگان در پرداخت آن تأخیر می کنند ،وضع می کند یاتمال ،گاه دولت برای مؤسسات تولیدی و خدماتی -۸

باید به مالیات  ،ن مبلغ اسمی تعیین شده پرداخت شود یا به میزان تورم و کاهش ارزش پولباید هما ،هنگام پرداخت مالیات

 (86ص، )همان. وجود دارداست نیز خیر شده اما در پرداخت آن تأ ،افزود؛ همین پرسش درباره زکاتی که به پول رایج محاسبه

ت معینی در اختیار عامل قرار دهد و در طول این در مد ،مبلغ یک میلیون تومان ،اگر صاحب سرمایه ،در قرارداد مضاربه 8

سهم سود را نیز باید به صاحب سرمایه  ،افزون بر اصل سرمایه ،عامل ،در پایان مدت قرارداد ،درصد باشد 24نرخ تورم  ،مدت

ن؟ به عبارت همان ارزش اسمی یک میلیون تومان است یا ارزش حقیقی آ ،آیا مقدار سرمایه در پایان مدت قرارداد .رداندبرگ

از مقاله درج شده در  قیاقتباس مصاد )پس از جدا کردن ارزش اسمی سرمایه است یا ارزش حقیقی آن؟ ،تقسیم سود ،دیگر

 (158۳/5/1۳مورخه 6شماره  ،یفصلنامه اقتصاد اسالم

 

 قرضتأثیر نوسانات ارزش پول در باب  یبررس-۳

صرف نظر از این که  .باید معلوم و عین باشد موضوع عقد قرض ،ون مدنیقان 1۳4ماده  5بر اساس قواعد قراردادها و لحاظ بند 

ی یعن ،ی برخی مؤلفان حقوقی چون عقد قرضی شبه معوض است به عقیده .عقد شبه معوض در حقوق ما مصطلح نیست

ر که مال مورد همین قد .بنابراین بهای موضوع قرض در قرارداد لزومی ندارد که معین باشد ،عوض به معنای متداول نیستم

. خارج معین کرد عقد قرض صحیح استقرض معلوم باشد یا اوصافش به نحوی معین باشد که بتوان مصادیقش را در 

 (2۳8ص ، 15۸6 ،کاتوزیان)

گرفته از حیث مقدار و جنس و وزن رد نماید و  وام گیرنده باید مثل آن چه را که قرض»آمده است: قانون مدنی  608در ماده 

سیاق این ماده می رساند که قانون گذار ما عقیده بر این داشته موضوع عقد  .«قیمت یوم الرد را بدهد ،ذر رد مثلدر صورت تع

 ،یامام ). د قرض قرار دادتقدند که مال قیمی را نمی توان موربر همین اساس برخی مؤلفان حقوقی مع .قرض باید مثلی باشد

لی یا قیمی بودن از اوصاف ذاتی اموال نیست و ارادهی طرفین می تواند چون مث ،برخی عقیده دارند (1۳4ص  ،1ج  ،1586

ی طرفین بر آن  اراده مالی را که به طور معمول مثلی است قیمی تلقی نماید یا بالعکس و از سویی دیگر قرض قرارداد است و
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رنده متعهد به رد مثل آن شود هر بنابراین کافی است که طرفین در رابطه ی خود مالی را مثلی محسوب و وام گی ،حاکم است

اما هر گاه کسی مال مثلی را به دیگری تملیک کند  .چند که مال مذکور در تعریف اموال مثلی نگنجد و جزء اموال قیمی باشد

 (۳14ص  ،15۸6، انیکاتوز ). این قرارداد را نمی توان قرض نامید ،ف تعهد نماید که بهای آن را بپردازدرط ،و در مقابل

عقدی به ذهن می آید که حسب  ،به نحوی که وقتی بحث از قرض می شود .رایج ترین اقسام قرض است ،ه وام دادن پولامروز

به درستی پیداست که علت  .را مسترد نمایدمعین همان مقدار تا او در وعده ی  ،آن شخصی مقداری پول به دیگری می دهد

 . گسترش قرض وجه نقد تحصیل سود توسط وام دهنده است

قانون مدنی که مقروض را مکلف به پرداخت مثل مال گرفته شده میداند؛ باید گفت که  608با کنکاشی دیگر پیرامون ماده ی 

لذا اگر کسی پولی را قرض  .پولی است که همان قدرت خرید را دارد ،ولبلکه مثل پ ،عدد نوشته شده روی آن نیست ،مثل

اگر چه به صراحت چنین مطلبی در متن قانون  ،قدرت خرید پول را جبران کند طبق قانون مدنی هم باید کاهش ،گرفته باشد

 . نیامده باشد

چرا که  .بانکهاست ،تولیان امر می کندتکالیفی سنگین را متوجه م ،یکی از جاهایی که پذیرش این مطلب به صورت عمده

ولی در  ،ی پذیرند و از منافع آن نیز بهره می برندبانکها همه ساله مبالغ هنگفتی را به عنوان قرض الحسنه از مشتریان خود م

این  و در صورتی که کاهش ،جبران آنند می کنند؛ در حالیکه شرعأ مکلف بهحقیقت قدرت خرید پول مشتریان شان را جبران ن

ی پرونده های همچنین عالوه بر بانک شاهد آن هستیم در دادگاه ها و محاکم قضای. نکنند بری الذمه نشده اند قدرت را جبران

 به قادر یا ها سال مدیونین ولی است گردیده صادر گرفتن قرض برای که استچکهایی زیادی وجود دارند که موضوع آنها 

دراز می خواهند وجه چک را به الیان س از پس حال کنند؛ می خودداری آن پرداخت از عمد طور به یا و اند نبوده آن پرداخت

 . امروز بدهند پول

فروشنده نیمی از پول  ،برای مثال در مورد خرید زمین یا خانه ای که در آن ،ت نیز این امر به وفور رخ داده استدر معامال

اخذ کرده و  ،کنون تبدیل به پول نگشته و سالیان متمادی از آن می گذردملک را دریافت نموده و مابقی را به صورت چک که ا

به نرخ پول امروز  ،شده ولی خریدار می خواهد بدهی خود را به همان مقدار حال ملک مورد نظر ارزشش دهها برابر افزوده

حق به حق  دن به گونه ای که ذیقاضی قادر به حکم دا ،در تمامی موارد مذکور به دلیل عدم صراحت متن قانون .پرداخت کند

ولی با آنچه در مثلی بودن  .بودو به ظاهر دخالت مجمع تشخیص مصلحت نظام در حل این معضل نیاز  .خود دست یابد نبود

بلکه به وسیلهی  ،پول مطرح گردید به آسانی مشاهد می شود که دیگر نیازی به وضع حکم ثانویه در حل این معضل نیست

 . وان چنین دعاوی را خاتمه بخشیدبا توجه به مالک مثلیت در پول می ت ،شده قوانین مدنی وضع

 

 ب مهریهبررسی تأثیر نوسانات ارزش پول در با-۴

آنچه موضوع بحث را تشکیل می دهد این مطلب است که آیا پرداخت همان مبلغ پول که به عنوان مهر در عقد ذکر شده )ولی 

تصریح می دارد:  ،قانون مدنی 5۸۸این ایفای تعهد که طبق ماده  اهد شد یا خیر؟ج خوی زو سبب برائت ذمه ،پرداخت نشده(

همچنین باید همان چیزی را که مدیون است به متعهد له  ،فته به طور کامل اجرا کندمتعهد ملزم است آنچه بر تعهد گر»

انجام عمل خاصی مثل آموزش قرآن یا  ،هردر جایی که م« . مگر اینکه طرفین به نحو دیگری با هم توافق کنند ،تسلیم کند

ین خود را ادا زوج د ،ن عمل انجام شودتملیک مال معین مانند اتومبیل باشد با مشکل خاصی روبه رو نیست و هر زمان ای

زوج هر زمان که اتومبیلی با همان مشخصات تسلیم زوج  ،مهر یک دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد کرده؛ مثال هر گاه
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 ،زوج ملزم است ،بری الذمه گردیده است و نوسانات ارزش پول در این مورد اثری نخواهد داشت چرا که در هر حال ،مایدن

ولی زمانی که مهر وجه نقد  .اعم از این که ارزش پول باال رفته باشد یا پایین آمده باشد .ومبیلی به زوجه تسلیم کندات

ه از زمان عقدش مدت ها زمان سپری شده و در این د که آیا زوج با فرض اینکاین بحث پا به عرصه می نه ،)اسکناس( است

کاهش گردیده؛ چه مبلغی را برای برائت ذمه اش باید پرداخت کند؟ مقدار مدت ارزش پول دچار نوسانات و مشخصأ افت و 

 پرداخت؟ ا با احتساب نرخ ارزش پول در روزمبلغ معادل روز عقد ی

کمیسیون قضایی و امور حقوقی مجلس شورای اسالمی به عنوان مرجع رسیدگی کننده ی این طرح  ،قبل از اجرای این طرح

که با جمع بندی این آرا و نظرات می توان به طور کلی آنها را  ،ی مراجع عظام تقلید و فقها نموداقدام به کسب نظرات و فتاوا

 به قرار زیر آورد:

پولی دانسته اند که عقد بر اساس شرع محسوب می شود مالک و معیار را همان  برخی با استناد به اینکه این طرح خالف -1

تفاوتی نمی کند و زوج باید مهریه تعیین شده ی روز  ،با گذشت زمان پایین آیدآن جاری شده و هر چه قدر هم که ارزش پول 

 . عقد را برای برائت ذمه بپردازد

 14رده است اگر مثال مبلغ ن سوال که مهر زنی که پنجاه سال پیش ازدواج کبه عنوان نمونه آیت اهلل اراکی در پاسخ به ای

تومان پول  14پرداخت آن به چه نحو می باشد؛ آیا پرداخت  ،توجه به تورم فعلی و امروز با ،تومان پول رایج ایران بوده باشد

در حقیقت  ،ق است به کاالی مخصوصیطری اگر» آن را در نظر گرفت؛ می فرمایند: رایج امروز کافی است یا باید قدرت خرید

 ،15۸5 ،یاراک )«. رایج امروز کافی استوجه  ،را بدهد و اگر موضوعیت داشته باید قیمت آن روز ،مهر قرار دادهمالیت را 

 (1۳5ص

را طلب  شرعا زوجه همان مقدار پول ،واقع شده باشد ،اگر پول مهریه»نکرانی نیز می نویسد:همچنین آیت اهلل محمد فاضل ل 

رخه د مو/ 2/۳1۳شماره ی به نامه شانیپاسخ ا )«. آن چیزی ولو اینکه ارزش آن کم شده باشد دارد و نمی تواند زاید بر

 (یاسالم یمجلس شورا یو حقوق ییامور قضا ونیسیکم 15۸2/۸/18

تغییر  ،رزش پول و قدرت خریدامهر همان است که قرار داده شده و با اختالف و » نیز در این مورد می فرمایند: امام خمینی

 (182ص  ،15۸4 ،یموگه )«. نمی کند پیدا

موافق نظریه پرداخت  ،گرفتن ارزش و قدرت خرید حقیقی برای آنبرخی با پذیرش ارزش اعتباری برای پول و در نظر  -5

ر مثل باب مهر و ثمن مبیع و بعید نیست اگر نگوییم که ظاهر است آن که د .وز و با توجه به تورم جامعه اندمهریه به نرخ ر

چون همان  ،زمان می باشد مافی الذمه نقد است؛ مالیتش که همان قدرت خرید در آن ،شتغال ذمه به نقد رایجموارد کلی و ا

عامل رغبت است و موجب مالیت و آن هم به تبع عین مضمون است و اآل یک قطعه ی کاغذ منقوش نه قیمتی دارد و  ،قدرت

امروز زوجه  ،یعنی اگر با صد تومان در ده سال قبل ده مثقال طال می توان خرید و مهریه صد تومان بوده .نه مورد رغبت

و واضح است که بر پایه ی قدرت خرید هم مالیت  .قد رایجی است که بتوان آن مقدار طال را خریداری نمودطلبکار مقدار پول ن

آنچه را که زوج باید بپردازد همان مقدار نقد رایج است که در عقد  .گردد اسکناس ده تومانی از پنجاه تومانی جدا و متمایز می

از نقد رایج از باب مهر به قدری پرداخت گردد که همان قدرت خرید را تأمین  آمده با قدرت خرید در آن زمان و امروز هم باید

احکام بانوان  ،وسفی ،یصانع)«. باشد ،آمدنماید تا از عهدهی ضمانت به مثل عوض که اصل در ضمان و برائت ذمه است بیرون 

 15۸4/۸/18/د مورخه 4۳/۳1۳ارهپاسخ به نامه شم نیهمچن .ش15۸۸ ،تمار ثمیقم: انتشارات م ،شانیا یمطابق با فتاو

 ی(اسالم یمجلس شورا یو حقوق ییامور قضا ونیسیکم
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با افزودن پیش شرطی به آن پذیرفته اند و آن عده ای نیز محاسبه ی مهریه به نرخ روز برای جبران کاهش ارزش پول را  -5

از شوهر  ،نچه که در اجرای عقد تعیین شدهود را از زوج مطالبه نکرده باشد نمی تواند بیش از آاین است که اگر زن مهر خ

 . به شودمهر باید به قیمت روز محاس ،ولی اگر زن مهر خود را مطالبه کرده و شوهر به او پرداخت نکرده باشد ،مطالبه کند

ار و با آن که از سیاق گفت ،دسته ی چهارمی نیز هستند که طبق نظریاتی که در فصول آتی بیشتر بدان پرداخته خواهد شد -0

منش اجتهادی ایشان بر می آید لزوم پرداخت مهریه به نرخ روز را به جهت جبران کاهش ارزش پول در این مقوله پذیرفته اند؛ 

 و مصالحه را پیش گرفته اند:با این حال طریق احتیاط 

مثال یک هزار  ،ین شده باشدبه عنوان مهریه تعیاگر مبلغی پول رایج »وحید خراسانی این گونه است: . . .ابه عنوان نمونه آیت 

لذا  ،شودبا توجه به این که در گذشته این مبلغ قیمت یک خانه معمولی بوده و اکنون قیمت حتی یک متر از خانه نمی  ،تومان

و چنانچه یکی از  ،متوسط ارزش آن زمان و این زمان پرداخت شود ،طرفین مصالحه کنند و با تراضی ر احتیاط واجب بایدبناب

و  ییامر قضا ونیسیکم15۸2/8/2به نامه مورخه شانیپاسخ ا )«. ممانعت نمود توسط حاکم شرع به آن ملزم می شودطرفین 

 (یاسالم یمجلس شورا یحقوق

دسته ی اول و دوم نیاز به آوردن استدالل صاحب نظرانشان دارد لذا به آوردن آن اکتفا کرده  ،هر این چهار دستاز آنجایی که د

 . انی به دلیل اینکه خود گویایی الزم را دارند صرف نظر می کنیمو از دو مورد پای

وده اند که ما با ایراد آنها و در ادامه در تأیید نظر دسته ی اول که نظر مخالفان این طرح است برخی صاحب نظران استدالل نم

اب نقض به آرای مخالفان است و دقیقا جو ،ی مخالفان خواهیم دید که استدالل دسته ی دوم که موافقان طرحند آوردن ادله

 . نظر این نوشتار را نیز تشکیل میدهد

 

 استدالل مخالفان طرح تعدیل مهریه به قیمت روز-۵

 . ی عالم مال محسوب می شوندذاتی بوده و از نظر عقال اسکناس دارای ارزش -اوال  

ی میزان کاستی  عدوانی تا زوجه بتواند مطالبه مهر عند المطالبه بوده و ید شوهر در این زمینه ید امانی است نه ید -ثانیا 

 . ارزش پول را هم بکند

پذیرش آن باید آن  چرا که با ،م واحد خواهد شداین طرح با نظام حقوقی کشور ناهماهنگ بوده و موجب تبعیض در نظا -ثالثا 

 ۸15 ی نگهبان در مورد ماده یرانظر شو ). را در سایر دیون تسری دهیم و حال آنکه با نظر شورای نگهبان در تنافی است

 (یمدن یدادرس نییقانون آ

ا با پرداخت مقادیری کالن مواجه می این مطلب درست است که به دلیل باال رفتن مقدار مهر یا مواردی که زوج خود ر -رابعا 

 .طالق غیر ممکن نیست ،نولی در فرض اعسار و ناتوانی زوج مدیو ،می کند بیند و طبعأ از اقدام به دادخواست طالق جلوگیری

لوگیری توضیح اینکه برخی از حقوق دانان با استدالل به این مطلب که قانون مهریه به نرخ روز مانند عامل بازدارنده ای برای ج

به این تبصره نگاه می  ،از طالق توسط زوج است ایفای نقش می کند و این خود موجب تحکیم خانواده و تکریم زوجه می شود

 . کردند

چرا که تحلیل اقتصادی با مسائل خانوادگی  .پذیرش این طرح مانعی بر سر راه گرم شدن کانون خانواده ها خواهد شد -خامسا 

لذا نباید محبوب ترین بناها را در اسالم به خاطر  ،موجب تزلزل خانواده خواهد بود ،ه گذاری شده استکه به بنیان محبت پای

 . چند متخلف لرزان نمود
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خواهیم دید که نظرات موافقان طرح در حقیقت نقدی بر استدالل های مخالفین است که در ذیل به ادامه آن اشاره  در ادامه

 می کنیم

دارای ارزش اعتباری است نه ارزش ذاتی! و صرفا ارزش و  ،این نوشتار اشاره شدی که در فصول ابتدایی اسکناس همانطور -اوال 

 . استقدرت خرید حقیقی آن معیار و مالک 

با سیری در قوانین و مقررات به وضوح می بینیم که شورای نگهبان سابقا چنین طرح هایی را بدون توجه به نظر قبلی  -ثانیا 

 . استخود پذیرفته 

 . به نیست( پذیرش طرح در حقیقت مانعی برای اقدام به طالق از جانب زوج می باشد )اال استثنائات که معتنا -ثالثا 

ی جامع می بینیم که این مبحث )احتساب مهریه به نرخ روز( در مواردی همچون فوت شوهر نیز مطرح است با نگرش -رابعا 

 . تواند با پشتوانه قرار دادن اقتصادی مهریه از بیچارگی و فالکت جلوگیری کندمی  زوجه ،چرا که با برداشت از ما ترک زوج

طرح مزبور را به  اب غیر قابل انکار و اجتهاد پویامکان در تبویب ابونقش زمان و  ،خاصه فقه امامیه ،در فقه اسالمی -خامسا 

 . هیچ وجه غیر شرعی نمی داند

 

 جبران کاهش ارزش پول مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از-۶

 قاعده ضمان ید-۶-1

 مفهوم قاعده ضمان ید-6-1-1

بدون آنکه از  ،که هر کسی بر مال دیگری دست یابد این است ،مفاد قاعده مذکور .قاعده ضمان ید است ،از قواعد فقهی مشهور 

 (145ص  ،15۳5 ،یوالی ). ف به رد عین مال به صاحب آن استموظ ،طرف مالک مأذون باشد

یعنی عالوه  ،این است که متصرف در مقابل مالک ضامن است ،مقتضای اولیه تصرف و یا استیالء بر مال دیگری ،به عقیده فقها

 ،اگر مال مذکور تلف شود یا نقص و خسارت به آن وارد گردد ،گرداندن عین در زمان بقاء آن استبر آن که مکلف به باز

 (۸5ص  ،158۳، محقق داماد  ). آید متصرف باید از عهده خسارت وارده نیز بر

ب نقص یا موج ،به عنوان مثال اگر مدیون فقط اصل پولی را که قرض گرفته باز گرداند ،در فرض کاهش ارزش پول ،بنابر این

 . تلف بخشی از پول مالک شده که بایستی با جبران کاهش ارزش آن از عهده خسارت مالک برآید

 

 مستند قاعده ضمان ید -۶-1-2

 بنای عقالف(لا

شخصی که  ،زیرا با مطالعه در زندگی اهل خرد چنین می یابیم که آنان ،مستند قاعده ضمان ید قبل از هر چیز بناء عقال است

یعنی عالوه بر آنکه تکلیفا او  ،مسئول عواقب امر می شناشند ،ا بدون اذن مالک تصرف می کند در مقابل مالک آنمال دیگری ر

مسئولیت مدنی را نیز متوجه وی  ،چنانچه خسارت و یا تلفی وقوع یابد ،ملزم به رد آن می دانند ،ودن عینرا در زمان موجود ب

تأئید هم نموده  ،بلکه به موجب نصوص واصله ،ه را نه تنها رد و محکوم نکردهشرع مقدس نیز این شیوه خردمندان .می سازند

 (۸6ص  ،همان منبع ). است

قدار معینی اسکناس مشغول شده را زمانی برئ الذمه می دانند که تمام مالی را که که ذمه اش به م عقالی عالم فردی ،بنابراین

مدیون به شرطی برئ الذمه می شود که اصل پول را همراه با  ،زش پولحال در فرض کاهش ار .گرفته به مالک آن باز گرداند
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ی باشد که در تعداد مشخصی برگه متجلی قدرت خریدی مفقط نماینده  زیرا اسکناس ،به مالک باز پس دهدکاهش ارزش آن 

 . الذمه نمی دانندخردمندان عالم مدیون را برئ  ،شده و اگر تعداد اسمی اسکناس های قرض گرفته شده بازگردانده شود

 روایتب(

 ). «ت حتى تودهند: على الید ما أخذحدیث مشهوری از رسول اکرم )ص( است که می فرمای ،مدرک و مستند روایی قاعده فوق

کلمه ید کنایه از استیالء و تسلط است و بیان می دارد که تصرف و  ،در این روایت شریفه (04۳ص  5ج ،104۳ ،شیخ طوسی

 (142ص  ،15۳5 ،یوالی ). موجب ضمان متصرف در برابر مالک آن است ،گریاستیالء بر مال دی

آن چیز به عهده او قرار می گیرد و چون عهده به معنای ذمه است  ،وقتی انسان بر مالی استیالء می یابد ،به موجب این حدیث

فرد  ،عد از آن که در ذمه قرار گرفتپس وجود اعتباری آن شئ در ذمه می آید و ب ،و عین خارجی نمی تواند در ذمه قرار گیرد

 (55ص  ،1050 یفاضل لنکران ). مشغول الذمه باید از عهده آن بر آید و افراغ ذمه کند

فقط ذمه وی به تعداد معینی پول  ،به عنوان مثال اگر فردی مقدار معینی پول را غصب نماید ،کاهش ارزش پول فرضدر 

برئ الذمه شود؛ بلکه ذمه غاصب به وجود اعتباری یا همان قدرت  ،عداد اسمیکاغذی مشغول نشده که با برگرداندن همان ت

 . برئ الذمه می شود ،باز گرداندتی که آن قدرت خرید را مشغول شده و فقط در صور ،خریدی که در اسکناس است

وان با این روایت گروهی از فقها معتقدند که این روایت مرسل و سندش ضعیف است و قابل استناد و تمسک نیست و نمی ت

بنابراین  ،توی داده اندولی گروه دیگری از فقها بر این باورند که تعداد زیادی از فقها بر اساس آن ف ،قاعده ضمان را اثبات کرد

هرگاه حدیث ضعیف السند مورد استناد و  ،به نظر این فقها .ضعف سند جبران شده و به اصطالح دارای شهرت فتوایی است

نهایتا این روایت را  ،گروه سومی از فقها .ضعف آن نادیده گرفته می شود و این حدیث نیز چنین است ،ر گیردعمل اصحاب قرا

 (۳5ص  0ج  ،1050 ،موسوی بجنوردی ). اند که مقطوع الصدور نیز باشد هو بعید ندانستنسته اند الصدور داموثوق 

استناد فقهای شیعه اعم از قدما و متأخرین به این حدیث به »حضرت امام خمینی )ره( در تأئید نظر گروه سوم می فرمایند: 

 (555ص  ،1050، موسوی خمینی )«. گونه ای است که ما را از بحث درباره سند آن بی نیاز می کند

زیرا مدلول  ،این است که مفاد حدیث از تأسیسات و ابداعات شریعت مقدسه نمی باشد ،اما آنچه که نگرانی را مرتفع می سازد

قبل از هر چیز مطابق بناء عقال است و حدیث فوق در صورت صحت به جهت تأئید بنا عقال مزبور صادر  ،ه ضمان یدقاعد

 (۸۸ص  ،158۳، محقق داماد ). گردیده است

وضع  ،گروهی از فقها معتقدند که مقصود از مدلول قاعده .نظرات مختلفی اظهار شده است ،در مفاد این حدیث از سوی فقها

مسئولیت استیالء بر مال دیگری و وجوب حفظ و رد آن را به مالک گوشزد می  ،است و شارع مقدس بدین وسیله حکم تکلیفی

ضمانت مالی  ،این است که شارع مقدس به موجب حدیث فوق ،تری که مشهور فقها به آن اعتقاد دارند یه دقیقولی نظر ،کند

بدین نحو که تا  ،به عهده مستولی قرار می دهد ،برگردانده نشده است مادام که به مالک ،را که مورد استیالی غیر قرار گرفته

 . باید از عهده خسارت بر آید ،بیندنچه تلف شود و یا خسارت موظف به تحویل عین و چنا ،وقتی عین آن باقی است

خرید تا زمانی که وجود اعتباری اسکناس بوده و ضمانت مالی قدرت  ،آنچه در ذمه مدیون می آید ،در فرض کاهش ارزش پول

 . به عهده مستولی آن است ،ده نشدهبه مالک آن بازگردان

با این تفاوت که  ،در هر دو صورت موجب ضمان است ،روی جهل باشد عالما یا از اعم از اینکه ،به نظر می رسد که تصرف مال

لی که تصرف غیر عمدی فقط موجب در حا ،دارای عقوبت شرعی و مجازات است ،از روی عمد و قصد باشد ،اگر تصرف مال غیر

 . ضمان حقوقی است
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د دم لزوم جبران کاهش ارزش پول نداشته و فرعمد و جهل مدیون هیچ تأثیری در لزوم یا ع ،در فرض کاهش ارزش پول

 . من جبران کاهش ارزش پول می باشدضا ،متصرف

 ن قاعده ضمان ید در اوراق بهادارجریاج(

 ،زیرا ذمه فرد ملف یا غاصب ،شخص ضامن قدرت مالی تلف شده یا غصب شده می باشد ،در مورد اوراق بهادار )اسکناس(

ت و چون قدرت خرید اوراق بهادار بر اثر تورم کاهش ه یا غصب شده در اوراق بهادار اسمشغول به مقدار قدرت خرید تلف شد

و چه بسا بتوان  ( 165ص ، 15۳5، یبجنورد یوموس ). آنان را برئ الذمه نمی کند ،داربازپرداخت اسمی همان اوراق بها ،یافته

 ). نی قدرت خرید آن مورد ضمان باشدپولی پول یع زشار ،در قواعد ضمان و روایات مربوطه در باب اشتغال ذمه به پول ،گفت

 (140ص ، 158۳ ، یالنیگ یمحمد

 جریان قاعده ضمان ید در منافعد(

منافعی هستند که شخص پس از استیالء بر مال  ،منافع مستوفات .شودمنافع به دو دسته مستوفات و غیر مستوفات تقسیم می 

منافع  .بدون اجازه صاحبش تصرف کرده و در آن سکونت می کند نه دیگری رامثل آنکه خا ،دیگری از آن بهره مند می شود

را سلب کرده و خود  بهره برداری از آن ،منافع ممکن الحصولی است که شخص پس از استیالء بر مال دیگری ،غیر مستوفات

ه و نه خود از آن استفاده اتومبیل دیگری را در پارکینگ منزل خود پارک کرد ،مثل آنکه شخصی ،هم بهره مند نشده است

 (85ص ، 158۳، محقق داماد ). ن اجازه استفاده دهدنماید و نه به مالک آ

خواه تصرف عدوانی باشد و خواه تصرف  ،ن استبی تردید شخص متصرف ضام ،در مورد منافع مستوفات ،به نظر فقهای امامیه

باز هم فقهای امامیه متفق القول اند که  ،عدوانی باشدچنانچه تصرف  ،غیر عدوانی صورت گیرد و در منافع غیر مستوفات

 ،یزاما در همین فرض ن ،گروهی از فقها قائل به ضمان نیستند ،ولی اگر تصرف عدوانی نباشد ،شخص متصرف ضامن است

 (1۸2ص  ،1ج  ،1010 ،یانصار خیش ). ر قائل به ضمان می باشدمشهو

ولی شیخ اعظم  ،عموم قاعده ضمان ید است ،ع مستوفات و غیر مستوفاتمستند مشهور فقهای امامیه نسبت به ضمان مناف

اما در  ،وش می داندانصاری )ره( نظریه مشهور را مورد انتقاد قرار داده و شمول قاعده ضمان ید را بر منافع غیر مستوفات مخد

بلکه منظور سلطنت و  ،ی نیستدست جسم ،پاسخ به مرحوم شیخ)ره( باید عرضه داشت که منظور از اید در قاعده ضمان ید

 . مورد سلطه باشد یا منفعت استیالء است و فرقی ندارد که عین

آنچه به ذمه شخص  ،عده ضمان یدطبق قا ،قرض و سرقت پول ،در مواردی همچون غصب ،در فرض کاهش ارزش پول بنابر این

باید همان  ،اهند ذمه خود را مفرغ سازندکه بخوزمانی  ،در واقع همان قدرت خرید بوده و غاصب یا مقترض یا سارق ،می آید

موسوی ). قدرت خریدی که به طور اعتباری به ذمه شان آمده و نیز منافع آن را پرداخت نمایند تا تفریغ ذمه حاصل گردد

 (1۳5ص 1ج ، 1010، بجنوردی

 

 قاعده اتالف -۶-2

 تعریف قاعده اتالف-6-5-1

من أتلف مال الغیر »قاعده اتالف در جمله  .الف مال به معنای از بین بردن مال استکلمه تلف به معنای هالکت و نابودی و ات

ن تلف کند یا مصرف معنای این قاعده این است که هر کس مال دیگری را بدون اجازه مالک آ .مندرج است« فهو له ضامن

 (58ص،  5ج ، 1010، یبجنورد یموسو ). ضامن صاحب مال است ،نماید یا مورد بهره برداری قرار دهد
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سبب تلف بخشی از مال مالک شده و در  ،در صورتی که مدیون کاهش ارزش پول را جبران نکند ،در فرض کاهش ارزش پول

 . برابر وی ضامن می باشد

 انواع اتالف -6-5-5

 دو قسم است: اتالف بر

به آن اتالف حقیقی  ،تبین برده اس چون عین مال را از ،اتالف حقیقی: در صورتی که کسی فرش دیگری را به آتش بکشد-1

 . می گویند

 ،به آن اتالف حکمی می گویند ،اما ارزش و مالیت آن از بین رفته باشد ،تالف حکمی: هرگاه خود مال یا کاال از بین نرودا-5

 ، یسیع ییوال ). پس دهد ،تلف نماید ولی آن را در زمستان که مالیت ندارد ،ه یخ را که در تابستان مالیت داردمانند فردی ک

 (84ص ، 15۳5

گروهی از فقها اتالف را شامل هر دو نوع می دانند ولی گروه دیگری معتقدند که قاعده اتالف فقط شامل اتالف حقیقی می 

 (12ص ،  1ج ، 1010، موسوی بجنوردی ). شود

در سال مبلغ یک میلیون تومان  به عنوان مثال اگر فردی ،اتالف حکمی است ،آنچه در فرض کاهش ارزش پول موضوعیت دارد

 ،با بازگرداندن یک میلیون تومان اسمی به مالک آن برئ الذمه نمی شود ،دستگیر شود 158۳سرقت نموده و در سال  1584

سال از بین رفته و سارق باید این کاهش ارزش را نیز  ۳سروقه در طول مدت زیرا مقداری از ارزش و مالیت اسکناس های م

  .ل شودفریغ ذمه حاصبپردازد تا ت

 ادله اعتبار قاعده اتالف--6-5-5

 کتابالف(

در این آیه خداوند متعال می فرمایند:  .آیه اعتداء است ،پایه اعتبار مسئولیت مدنی تلقی شود ،یکی از ادله ای که ممکن است

همانند آن را  ،شما تجاوز کرد هیعنی هرکس ب (1۳0سوره بقره آیه  )«فمن اعتدى علیکم اعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم»

 . دیکن یبر او تعد

به این آیه  ،شیخ طوسی)ره( در برخی از کتب برای اثبات ضمان به مثل در اموال مثلی و ضمان قیمی به قیمت در اموال قیمی

 (64ص ،  5ج ، 104۳ ،یشیخ طوس ). استناد کرده است

 ،ضامن آن است و دوم اینکه در نظر عرف و عقال ،یگری را تلف کنداول اینکه هر کس مال د ،در این آیه دو حکم وجود دارد

در آیه  ( 114ص  ،158۳، محقق داماد ). از روی حق گرفته است ،زیان دیده دارای حق است و وقتی مال دیگری را می گیرد

سوره شوری آیه  ). «استمجازاتی همانند آن  ،یعنی کیفر بدی ،و جزاء سیئة سیئة مثلها»تعال می فرماید: دیگری خداوند م

می توان از این آیه استفاده کرد  ،هرگاه کلمه سیئة بر اطالق یا عموم حمل شود و شامل اتالف اموال و منافع گردد ،حال ( 04

 ،1050 یرازیمکارم ش ). داشت و اتالف کننده باید خسارت را جبران کندصاحب مال حق تقاص خواهد  ،که در برابر اتالف مال

 (1۳0ص 5ج  ،

دلیل اینکه  ،به عنوان مثال .برابری و تساوی عوضین است ،آنچه در هر دو آیه شریفه وجود دارد ،در فرض کاهش ارزش پول

این است که میان پولی را که قرض گرفته و  ،دباید مقداری زاید بر اصل به مالک ده ،مدیون عالوه بر تعداد اسمی اسکناس ها

 . تساوی و برابری رعایت شود و موجب تفریغ ذمه وی گردد ،داده پولی را که جهت اداء قرض باز پس

 سنت ب(
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این جمله را گروهی از فقها در کتب  .ضامن است ،یعنی کسی که مال دیگری را تلف نماید« من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»

ص  5۸ج ، 1010، ینجف ). نسته اندحدیث منقول از معصوم تلقی کرده اند و برخی دیگر آن را قاعده ای اصطیادی دایک  ،خود

64) 

هر اجیری »حضرت فرمود:  ،صحیحه حلبی از امام صادق )ع( در مورد خرابکاری کسی که شغلش لباسشویی است سوال کرد 

 (101ص ،  1۳ج  ،1050حر عاملی  )«. آن ضامن استدر صورت خراب کردن  ،که برای اصالح چیزی مزد می گیرد

 15ج  ،همان منبع ). «حرمة ماله کرمة دمه. . . »وده است: بر اکرم )ص( فرم)ع( نقل می کند که پیامابی بصیر از امام باقر  

هدر  ،ضمانت اجرای خون مومن .یعنى احترام مال مومن همانند احترام خون او است ( 15حدیث  ،باب تحریم اغتیاب المومن

همین ضمانت اجرا در  .موجب دیه خواهد بود ،رایط دیگرنبودن آن است که با وجود شرایطی موجب قصاص شده و با تحقق ش

،  5ج  ،1010 ،ینیخم یموسو ). ضامن جبران آن خواهد بود ،لف کندبنابراین اگر کسی مال دیگری را ت ،مال هم وجود دارد

 (5۸۳ص 

هم باره تلف مال همین وضعیت در ،شمول آن نسبت به عمد و غیر عمد است ،دست می آیدنکته دیگری که از این روایت به 

زیرا در روایت به صورت مطلق مال به خون تشبیه  ،باید موجب ضمان دانست ،متصور است و تلف را به هر صورتی که باشد

 (08ص ،  1050 ،یفاضل لنکران ). شده است

بخشی از تلف سبب  ،ر غاصب فقط تعداد اسمی اسکناسهای مغصوبه را باز گرداندبه عنوان مثال اگ ،در فرض کاهش ارزش پول

 . برئ الذمه می گردد ،هش ارزش آنمال مالک می شود و فقط با پرداخت اصل پول به همراه جبران کا

 اجماعج(

بلکه تمامی فرقه های  ،گروهی از فقها معتقدند که نه تنها قاعده اتالف مورد قبول تمامی فقهاست و اختالفی در آن نیست

ص ،  5ج ، 1010، موسوی بجنوردی ). دین است ه شود که این قاعده از ضروریاتآن را قبول داشته و چه بسا گفت ،اسالمی

52) 

نظریه فوق را مورد انتقاد قرار داده و می گویند که اوال اجماع با وجود این همه روایات بدون تردید  ،اما عده ای دیگر از فقها

بسی  ،دعای این که قاعده اتالف از ضروریات دین استو اجماع مدرکی به خودی خود قابل استناد نیست و ثانیة ا مدرکی بوده

بنابر  .منکر این قاعده مرتد نیست ،مرتد است؛ در حالی که بدون تردید ،زیرا کسی که منکر ضروری دین باشد ،قابل تأمل است

 می فرقه هایتما زیرا ،یعنی قاعده اتالف از بدیهیات فقه است ،ی فقه باشدضرور ،محتمل است که منظور از ضروری دین ،این

 (82و  80ص  ،15۳5 ،والیی عیسی). اسالمی اصل آن را پذیرفته اند

 بنای عقال د(

این نکته مسلم به نظر می رسد که عقال هنگامی که شخص مبادرت به  ،قطع نظر از ادیان ،با مراجعه به زندگی خردمندان

ص  ،158۳ ،محقق داماد ). ضامن پرداخت خسارت می دانند ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ،ل دیگری می کنداتالف ما

115) 

یعنی هرگاه شخصی موجب  ،بنای عقال است ،حضرت امام خمینی )ره( در همین زمینه معتقدند که دلیل اساسی قاعده اتالف

مثال آن را  ،ن نرفته باشدهر چند که اصل مال از بی ،یا غیر قابل استفاده گرداندتلف مال دیگری گردد و یا آن را معیوب سازد و 

 ،نه تنها از سوی شارع منع نشده ،این روش خردمندان عالم .از نظر عقال چنین شخصی ضامن است  ،در اختیار غاصب قرار دهد
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این است که آنچه تلف شده  ،فهمیده می شود و آنچه عرفا از ضمانت در این قاعده .پس حجت است ،بلکه امضاء نیز شده است

 . تلف کرده استاعتباریش بر عهده کسی است که آن را  به نحو وجود

در حقیقت مال  ،اگر کسی اوراق بهادار دیگری را از بین ببرد ،با استناد به قاعده اتالف ،در فرض کاهش ارزش پول ،بنابر این

و در این صورت ممکن همان مقدار مالی که تلف شده را به مالک آن برگرداند غیر را از بین برده و ضامن است و باید عوض 

زیرا اینها از نظر تعداد  ،کمتر از تعدادی باشد که تلف کننده ملزم به پرداخت آن است ،تعداد اوراق بهاداری که تلف کرده ،است

 (1۳5ص، 15۳5، یبجنورد یموسو ). متفاوت ولی از لحاظ قدرت خرید مساوی هستند

 

 قاعده تسبیب -۶-۳

 تعریف قاعده تسبیب-6-5-1

)  .قصد و عمد در هر دو قاعده ،علم اتالف و تسبیب دارای مشترکات زیادی هستند مانند عدم شرطیت ،ی از فقهاده بعضبه عقی

 (154ص  ،158۳ ،محقق داماد

به لحاظ ابهامی که در مصادیق آن تسبیب نامیده می شود و  ،به طور کلی ایجاد هر گونه فعلی که منتهی به اتالف می گردد

مورد توجه خاص در مباحث ضمان  ،ى از مباشر استبه خاطر تقدم سبب بر مباشر در موردی که سبب اقو وجود دارد و نیز

عمل شخص مستقیمة و مباشرتا مال دیگری را از بین  ،ور خاص در تسبیبولی به ط .مالی و ضمان کیفری قرار گرفته است

 .تلف مال نیز اتفاق نمی افتد ،اگر آن عمل واقع نشودبلکه رابطه بین عمل شخص و تلف مال به این گونه است که  ،نمی برد

امن و این عمل تسبیبب وی ض ،هرگاه عمل شخص مع الواسطه باعث تلف مال دیگری شود ،مطابق موازین فقه ،بنابر این

 (155ص  ،15۳0، یزنجان دیعم ). محسوب می شود

اقدام به موضع گیری خاصی در  ،یا اقتصادی کشوریبه عنوان مثال اگر یکی از مسئولین سیاسی  ،در فرض کاهش ارزش پول

ران اقتصادی در کشور به طوری که منافع ملی را نیز تأمین نکند و این عمل سبب بح ،روابط خارجی با دیگر کشورها نماید

 . آن مسئول بالتسبیب ضامن کاهش ارزش پول ملی می باشد ،شده و در نتیجه آن ارزش پول ملی کاهش یابد

 فتراق قاعده اتالف و تسبیبه اوجو-6-5-5

از  موضوع قاعده اتالف این است که عمل شخصی به طور مستقیم موجب ،جهات افتراق این دو قاعده عبارت است از اینکه اوال

به آن قاعده  ،ولی اگر کسی کاری کند که به طور مستقیم و با واسطه منجر به تلف مال غیر شود ،بین رفتن مال دیگری شود

در حالی که در تسبیب هم فعل و  ،نه ترک آن ،اتالف همیشه فعل موجب ورود خسارت می شود ی گویند و ثانیا؛ درتسبیب م

زیرا عرف حتى اگر متلف  ،تقصیر شرط نیست ،و ثالثا؛ در اتالف بالمباشرة .دیگری کندمی تواند زیان را متوجه  ،هم ترک فعل

اگر احتیاطات الزم را در  یعنی ،تقصیر شرط است ،او را مسئول می شناسد؛ در حالی که در اتالف بالتسبیب ،بی تقصیر باشد

سبب ورود خسارت به  ،ت کرده و در عین حالولی اگر احتیاطات الزم را رعای ،ضامن است ،حد متعارف رعایت نکرده باشد

 . ضامن نخواهد بود ،دیگری شود

در هر دو وجه ضامن جبران  ،فردی سبب اتالف ارزش پول دیگری مباشرة یا بالتسبیب شود اگر ،در فرض کاهش ارزش پول

 . کاهش ارزش پول می باشد
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 ادله اعتبار قاعده تسبیب -6-5-5

لکن به طور خاص می توان به ادله ای اشاره کرد که  ،تسبیب شاخه ای از قاعده اتالف استقاعده  ،به نظر بسیاری از فقیهان

 . ر به قاعده تسبیب استبیشتر ناظ

 روایات الف(

روایاتی است که حاکی از مسئولیت مدنی کسی است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت به دیگری  ،مهم ترین مستند قاعده

  .ات اشاره می کنیمکه به برخی از این روای ،شده

م که در راه گذاشته شده و چهارپایی موقع از ایشان در مورد چیزی سوال کرد ،صحیحه حلبی از امام صادق )ع( نقل می کند

 ). «هبکل شیئ یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصی»امام )ع( فرمود:  .عبور از آن رم کرده و صاحبش را زمین می زند

 ،دیعنی هر چیزی که در راه مسلمانان به آنها ضرر می رسان ( 1 ثیحد ۳ابواب موجبات ضمان باب  1۳ج  ،158۳، یحر عامل

این روایت از نظر سند صحیح و از نظر داللت به روشنی بر قاعده تسبیب داللت  .ضامن پیامدهای آن است ،صاحب آن چیز

  .دارد

در غیر ملک خویش حفر کند و عابری در حین عبور در آن  کسی که چاهی ،زراره می گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم

، 8باب  ،همان منبع ). «بئرا فی غیر ملکه کان علیه ضمان حفرضمان ألن من علیه »حکم چیست؟ حضرت فرمود:  ،بیافتد

 . ضامن است ،زیرا هر کسی که در غیر ملک خود چاهی را حفر کند ،یعنی حفر کننده چاه ضامن است (52ص

لی در راه مسلمانان هر کسی ناودانی یا گودا»ام صادق )ع( نقل می کند که حضرت از قول پیامبر اکرم )ص( فرمود: سکونی از ام

 ،ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد و یا چاهی در راه مسلمانان حفر کند و کسی به آنها برخورد کرده و به زمین بیافتد

 (5۸ص، 11باب  ،همان منبع ). «آن فرد ضامن است

فعلی که از فاعل عاقل مختار صادر شده و  قاعده کلی استظهار می شود و آن این است که هر ،انصاف این است که از این روایت

 . فاعل چنین سببی ضامن است ،فاصله نباشد ،آن فعل عادت سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمان شود و بین آن فعل و تلف

وان مثال اگر رئیس جمهور کشوری بدون توجه به نظر کارشناسان اقدام به عزل و نصب پی به عن ،در فرض کاهش ارزش پول

پی در ریاست بانک مرکزی نماید و این امر موجب آشفتگی در نظام پولی کشور شده و در نتیجه آن تورم افزایش یافته و  در

 . ش ملی می باشدشخص رئیس جمهور بالتسبیب ضامن جبران کاهش ارز ،ارزش پول ملی کاهش یابد

 جماعاب(

ورد ادعا مدرکی بوده و دلیل مستقلی نخواهد بود و به همین اجماع م ،در هر موردی که آیات و یا روایاتی وجود داشته باشد

این است که انسان در چنین مواردی اطمینان پیدا  ،اما نکته ای که در اجماع مدرکی قابل توجه می باشد ،حجیت ندارد ،جهت

 . که فهمش از روایات و ادله همان چیزی است که فقها و بزرگان فن فهمیده اندخواهد کرد 

به طوری که منافع ملی آن کشور نیز  ،اگر به عنوان مثال مسئولین سیاسی یا اقتصادی کشوری ،اهش ارزش پولدر فرض ک

بحران اقتصادی و تورم در کشور تصمیم به کاهش یا افزایش روابط با کشورهای خاصی نمایند و این عمل سبب  ،اقتضاء نکند

ضامن جبران کاهش ارزش پول ملی می باشند  ،لین تصمیم گیرندهآن مسئو ،ارزش پول ملی کاهش یابد ،شود و در نتیجه آن

 .ولو اینکه عمل آنان بالتسبیب موجب این کاهش ارزش شود

  



فقه و حقوق سیاسی، علوم طالعاتم  

 285-646، صفحات 1041 بهار ،1 شماره ،8 دوره

2۳2 

 

 قاعده الضرر -۶-۴

 ادله قاعده الضرر -6-0-1 

ز مسائل قاعده الضرر است و مستند بسیاری ا ،که در بیشتر ابواب فقه به آن استناد می شود یکی از مشهورترین قواعد فقهی

دیل دیگر قواعد را به عهده کار کنترل و تع ،که قاعده ال ضرر ،در وصف این قاعده همین بس .همین قاعده می باشد ،فقهی

 (150ص  ،158۳ ،محقق داماد). دارد

 قاعده الضرر و قرآن الف(

که حاوی معنای عامی است و الضرر احکامی را ارائه داده اند  ،آیات با تصریح به واژه ضرر و مشتقاتش در موارد خاصبعضی از 

البته اغلب آیات مذکور ناظر  ( 15سوره نساء آیه  ، 551و  555و  58سوره بقره آیات  ). را به صورت یک قاعده تثبیت می کند

به طور مستقیم  ،مثل پرداخت خسارت که در نتیجه ضرر و اضرار به غیر است ،ضعیبه حکم تکلیفی است و اما در مورد حکم و

از آیات شریفه قرآن کریم نمی توان لزوم جبران کاهش ارزش پول را استنباط  ،به همین دلیل .نی به میان نیامده استسخ

 . نمود

 قاعده الضرر و سنتب(

به این معنا که هر  .از فرط تعدد به صورت تواتر اجمالی در آمده استروایات بسیار زیادی وارد شده که  ،در خصوص این قاعده

حر  ؛8و  5باب الضرار حدیث  2ج  ،104۸، )کلینی. ولی دارای مضمون واحدی هستند ،ت مذکور به یک لفظ نیستچند روایا

 (0حدیث  15ابواب احیاء الموات باب  1۸ج ، 158۳ ،عاملی

و روایات  ان بودن این گونه روایات به حدی است که احتیاج به مالحظه اسناد آنها نیستبر این باورند که فراو ،گروهی از فقها 

معروف ترین حدیث در این مورد داستان سمرة بن جندب است  ( 51۳ص  ،15۳5 ،جعفری ). قاعده الضرر در حد تواتر است

  .له ال ضرر وال ضرار دیده می شودکه در ذیل آن جم

بران کاهش ارزش یات قاعده الضرر فقط حکم ضرری را بر می دارند و از آنها نمی توان لزوم جروا ،در فرض کاهش ارزش پول

  .ی را از عالم تشریع بر می داردزیرا قاعده الضرر مشرع نبوده و فقط حکم ضرر ،پول را اثبات نمود

 قاعده الضرر و عقل ج(

ز هست و در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزء دارای دالیل عقلی محکم نی ،قاعده مزبور عالوه بر مستندات شرعی

زیرا عقل به طور بدیهی حکم می کند که اگر  .مدرک و منبع عقل است ،همترین دلیل بر حجیت آنمستقالت عقلیه است و م

، والیی ). بود بلکه امکان ناپذیر خواهد ،رزندگی جمعی نه تنها دشوا ،قانونی از اضرار به غیر و ضرر به خویشتن جلوگیری نکند

لزوم تساوی عوضین در معامالت است  ،به آن حکم می کند آنچه که عقل ،بنابراین در فرض کاهش ارزش پول (00ص  ،15۳5

بعید به نظر می رسد که  ،که با لزوم جبران کاهش ارزش پول محقق می شود ولی با توجه به اینکه قاعده الضرر مشرع نبوده

 . ارزش پول را استنباط نمودبتوان از آن لزوم جبران کاهش 

 قاعده الضرر و اجماع د(

بر حجیت این قاعده است و مستندشان نیز روایات فوق الذکر می باشد که با توجه  ،ه بلکه همه فقهای اسالماجماع فقهای امامی

هیچ گونه محسوب نشده و اجماع مدرکی به حساب می آید و  ،اجماع اصولی اصطالحی که محقق سنت باشد ،به این ادله

نمی توان لزوم  ،پس؛ در فرض کاهش ارزش پول .د نیستارزش فقهی و حقوقی نداشته و به عنوان دلیل مستقل قابل استنا

 . جبران کاهش ارزش پول را را از آن نتیجه گرفت
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 شناخت ماهیت الضرر و الضرار-6-0-5

 رمفهوم ضر -6-0-5-1 

ر د .در اسالم منفی است ،مستلزم ضرر و ضرار باشد ،توسعه و استمرار آن یعنی هر حکمی که اصل وجود یا ،«الضرر و الضرار»

صاحب قاموس ضرر را ضد نفع معنا  ،خالف نفع می داند ضرر را ،صحاح اللغه ،کر کرده اندمعنای ضرر لغویون معانی مختلفی ذ

 (105ص ، 158۳، ز محقق دامادبه نقل ا ). ولی نهایه ابن اثیر و مجمع البحرین ضرر را نقص در حق دانسته است ،کرده

 مفهوم ضرار -6-0-5-5

گروهی از فقها معتقدند که ضرر به معنای اضرار  .عله بوده و باب مفاعله بر اعمال طرفین داللت می کندضرار مصدر باب مفا

واحد می  ولی ضرار به معنای اضرار عمدی است و گروه دیگری نیز ضرر و ضرار را دارای یک معنای ،عمدی و غیر عمدی است

مکارم ؛ 0۸ص، 15۳5، ییوال ). نزدیکتر به واقع است ،ای تأکید بدانیمو گروه سومی نیز می گویند که اگر ضرار را به معن .دانند

 (58ص  1ج ، 1010، یرازیش

 ولی ،به معنای ضرر مالی و جانی آمده است ،امام خمینی )ره( بیان می دارند که در قرآن مجید هرجا کلمه ضرر استعمال شده

 (26و ص  22ص  ،15۳5 ،ییبه نقل از وال). به معنای تضییق و سختی است ،رفتههر جا کلمه ضرار به کار 

 مفهوم ال-6-0-5-5

داللت بر این مطلب دارد که  ،برای نفی جنس به کار می رود و بر سر هر جمله ای که بیاید ،در معنای حقیقی خود« ال»اصوال 

 . ت داللت می کندپس؛ بر اساس قواعد ادبیات عرب بر نفی جنس و طبیع ،ود نداردبه کلی در عالم خارج وج« ال»مدخول 

از ماهیت الضرر و الضرار چنین فهمیده می شود که اوال: اگر جبران کاهش ارزش پول را ربا  ،در فرض کاهش ارزش پول

اصل پول نیز  ،زش پول از سوی مدیونزیرا با عدم لزوم جبران کاهش ار ،به مالک پول ضرر ناروا وارد می شود ،محسوب نمائیم

حکمی ضرری است و قاعده الضرر  ،ربا محسوب نمودن جبران کاهش ارزش پول ،در این صورت .ی شودبه مالک باز گردانده نم

ثانیا: قاعده الضرر مشرع  .این حکم ضرری را برداشته و جبران آن را چیزی زاید بر اصل نمی داند که مشمول حکم ربا شود

و همانطور که بیان شد این قاعده حکم ضرری را از عالم  که بتوان از آن لزوم جبران کاهش ارزش پول را استنباط نمودنبوده 

  .تشریع برداشته و مسئولیت ناشی از جبران کاهش ارزش پول را اثبات می کند

 هیأت ترکیبیه الضرر و الضرار -6-0-5-0

اهیم به تضارب در این مجال می خو ،همواره محل بحث و نزاع فقها بوده است ،مفهوم و معنای هیأت ترکیبیه الضرر و الضرار

 . آراء فقها به صورت اجمالی بپردازیم

 نظریه نهى الهی -6-0-5-0-1

نهى الهی از ایجاد ضرر است و شارع مقدس از زیان رساندن به دیگران نهی می  ،گروهی از فقها معتقدند که مفاد حدیث شریف

 (52ص ، 104۳، شیخ الشریعه اصفهانی ). این قول را پذیرفته اند ،د که علمای لغت و ادبیات عرب همکند و مدعی هستن

در جمله اسمیه به معنای نهی بر خالف فصاحت است و ثانیة؛ به « ال»اوالء استعمال  ،البته به این استدالل دو ایراد وارد است

  .آن وقتی جایز است که برای استعمال حقیقی راهی نباشد استعمال مجازی است که ،در معنای غیر نفی« ال»کار بردن 

 نظریه نهی حکومتی-6-0-5-0-5
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نهی ناهیه است و حق در مقام  ،الی نفی جنس نمی دانند و معتقدند که این ال ،در روایت الضرر را« ال» ،بعضی از فقیهان

متعلق به  هینظر نیا). ندارد الهى نهى در ظهور و است شده صادر( ص) اکرم پیامبر از که است حکومتی و سلطانی نهی ،مذکور

 (16۸ص، 15۳5، یبجنورد ی)ره( است به نقل از : موسو ینیخمامام 

 نظریه نفی ضرر غیر متدارک -6-0-5-0-5

اما با این قید  ،در جمله الضرر و الضرار در معنای اصلی خود به کار رفته است« ال»برخی از عالمان فقه معتقدند که استعمال 

به این؛ هر ضرری دارای جبران است و تعهد بنابر .م وجود نداردنشده در اسالیعنی ضرر جبران  ،ضرر غیر متدارک استکه 

 (18ص ، 101۸ ،نراقی ؛ 1۳5ص  ،1010 ،فاضل تونی ). جبران همان مسئولیت مدنی است

 نظریه نفی حکم ضرری -6-0-5-0-0

جمله چنین می شود  پس؛ .گرفت و آن کلمه حکم است« ال»ی را در تقدیر گروه دیگری از فقها بر این باورند که باید کلمه ا

اگر  ،هر حکمی که از طرف شارع مقدس تشریع گردد به عبارت دیگر .ری در اسالم نیستیعنی حکم ضر« ال حکم ضرری»

قات و عمومات ادله قاعده الضرر بر اطال ،بر اساس این قول .حکم به سبب ضرری بودنش برداشته می شود ،مستلزم ضرر باشد

 (1۳0ص ،  1ج ، 15۳5، موسوی بجنوردی ). حمول داردحکومت واقعی در جانب م ،اولیه

 نظریه نفی حکم ضرری به لسان نفی موضوع ادعاء -6-0-5-0-2

نفى حکم به لسان موضوع شده است که نظایر آن در اخبار و حتی در آیات قرآن  ،گروهی از فقها معتقدند که در جمله الضرر

بر اساس  .شک او شک نیست ،یعنی کسی که زیاد شک می کند« ر الشکال شک لکثی»مثال در روایات آمده است  ،د استزیا

 ،و در فرض کاهش ارزش پول .قاعده مورد بحث بر ادله اولیه حاکم است به حکومت واقعیه تضییقا در جانب محمول ،این قول

ده به هیچ وجه جنبه شاید چنین فهمیده شود که این قاع ،عده الضرراز مجموع نظریات مطروحه در مورد هیأت ترکیبیه قا

قاعده الضرر نمی تواند مسئولیت مدنی ناشی  ،اثباتی نداشته و فقط حکم ضرری را از عالم تشریع بر می دارد و به همین دلیل

، 158۳، محقق داماد). باشد یم «ره» یمتعلق به مرحوم آخوند خراسان هینظر نیا .از جبران کاهش ارزش پول را اثبات نماید

 (108ص 

اگر عدم ضمان در جایی موجب ضرر به »بیان می دارند که  ،ع نمی باشدراز فقها با تأکید بر اینکه این قاعده مش بسیاری

چون ضمان نیازمند یکی از اسباب خود مانند قاعده على الید یا  ،با قاعده الضرر نمی توان اثبات ضمان کرد ،شخصی باشد

برای این قاعده موضوعی نیست و خود قاعده نمی تواند  ،اگر حکمی مجعول نبود ،به تعبیر دیگر ،می باشد . . . . . . .یا اتالف

 (1۳5ص  1ج ، 15۳5، یبجنورد یموسو). «. مشرع باشد

نفی با توجه به این نظریه که هرگونه ضرر در دایره تشریع »گروهی از حقوقدانان در پاسخ به نظریه فوق بر این باورند که 

ضرر متوجه  ،ی دانستن عهده زیان زنندهبرّو م که آیا از عدم جعل ضمان توسط شارع مقدس این سوال مطرح است ،گردیده

 ). «. رت را بر زیان دیده مرتفع ساختورود خسا ،فلذا باید با قبول ضمان زیان دیده .زیان دیده نمی گردد؟ پاسخ مثبت است

 (166ص ، 158۳، محقق داماد

آن است که قاعده الضرر به هیچ عنوان مشرع نمی باشد و فقط  ،به دست می آید آنچه از مجموع اقوال مذکور ،با این حال

حکم ضرری را از عالم تشریع بر می دارد و شاید آن دسته از اساتید علم حقوق که تمایل دارند مشرع بودن این قاعده را اثبات 

الی که در گفته های پیشین تأکید شد که در در ح .مدنی این قاعده است بر این باورند که تنها راه اثبات مسئولیت ،کنند

 . اثبات نمائیم . . .مسئولیت ناشی از آن را می توانیم از طریق قواعد فقهیه دیگری مانند على الید و اتالف و ،صورت وقوع ضرر
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ران کاهش سئولیت مدنی ناشی از جباثبات م ،قاعده الضرر نمی تواند برای عامل زیان ،بنابراین در فرض کاهش ارزش پول

 . فقط برداشتن حکم ضرری از صفحه تشریع است ،زیرا مقام این قاعده ،ارزش پول کند

 

 عدالت قاعده -۶-۵

 مفهوم و ادله قاعده عدالت -6-2-1

اف و معلوم می شود که یک اصل کلی حاکم بر تعهدات وجود دارد و آن اصل انص ،با مالحظه شرایط انواع تعهدات در فقه

 . ان به دیگری است که یکی از بدیهی ترین اصول مربوط به احکام و مقررات دینی می باشدعدالت و منع عدو

 ، 152 هیسوره نساء آ)در بسیاری از آیات ،او ،پس .نمودروایات و عقل استناد  ،برای اثبات این اصل حاکم می توان به آیات

 دیسوره حد ،۳ هیسوره الرحمن آ ،82 هیسوره هود آ ، 0۸و  20 هیوره یونس آس ،۸ هیسوره اعراف آ ، 05و  8 هیسوره مائده آ

می ظهور صیغه امر و سیاق کالم خداوند به گونه ای است که رعایت عدالت و انصاف و عدم عدوان به دیگری را واجب  (52 هیآ

ه رعایت عدالت دربار (00۸ص،  51 ،158۸ ،یدشت ؛ 586ص، 1ج  ،158۳، یانصار)أخبار منقول از ائمه معصومین ،اکند و ثانی

به طوری که محتوای این روایات بیانگر اهمیت فوق العاده این اصل و قاعده مهم عقلی و شرعی است و  ،و قسط گسترده است

ناپسند و قبیح بوده و  ،این است که ظلم و ستم ،ثالثا؛ از بدیهی ترین اصول عقلی که مورد پذیرش همه عقالی عالم می باشد

 (562ص ، 101۸مظفر  ). ندیده است و شرع نیز خالف آن را حرام و غیر مجاز می داندذاتا نیکو و پس ،تعدال

 .ادای دین باید به نحوی کامل انجام پذیرد ،موضع شرع آن است که جهت رعایت قاعده عدالت ،بنابراین در مورد پرداخت دیون

ادای کامل حق محسوب نمی شود  ،داوری عقلولیه و اسمی به یقینا بازپرداخت مبلغ ا ،وقتی که ارزش پول کاهش می یابد

در  ،به عبارت دیگر .قضاوت عقل بر ادای حق کامل خواهد بود ،ولی اگر قدرت خرید و ارزش حقیقی پول بازپرداخت شود

داخت مبلغ از این رو پر ،این قرض دهنده است که در بلند مدت مورد ظلم قرار می گیرد ،صورت عدم جبران کاهش ارزش پول

 (522ص  ،15۳6 ،ییوسف ). خارج از دایره ربا می باشد ،تا حدی که این ظلم را جبران کنداسمی 

 

 نقد و بررسی نظریات فقهی ارائه شده در باب مسئولیت مدنی ناشی از جبران کاهش ارزش پول-۷

ار به بررسی آنها می ند که به اختصبه دالیل متعددی استناد کرده ا ،فقها برای اثبات نظریه حرمت جبران کاهش ارزش پول

 . پردازیم

 

 . پول در زمره اموال مثلی است -۷-1

بر اساس قاعده مشهور در فقه که ضمان مثلی به مثل  ،بنابر این ،این گروه از فقها معتقدند که پول در زمره اموال مثلی است

به شدت کاهش یافته و حتی به  ،دفت کرده بوارزش پولی که دریا ،اگر شخصی مبلغی بدهکار باشد و هنگام ادای دین ،است

حق طلبکار همان مقدار ارزش اسمی است و بیش از آن حق مطالبه از بدهکار  ،مقدار یک درصد ارزش زمان دریافت آن برسد

 (54۳ص، )همان. را ندارد

یست و مثلی می ند مال نبر این باورند که پول فی نفسه مال است و س ،گروه دیگری از فقیهان با استداللی مشاب؛ نظر فوق

طلبکار نمی تواند بیش تر از مبلغ مزبور  ،مبلغی را به پول رایج بدهکار شود ،بنابراین کسی که در مهریه و امثال آن ،باشد
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 5258پاسخ شماره  ،158۸، تبریزی ). تاثیری در این حکم ندارد ،خرید مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت

 (15۸2/۸/18مورخ یاسالم یمجلس شورا یو حقوق ییمور قضاا ونیسیبه پرسش کم 15۸2/۸/50مورخه

ارزانی و قدرت خرید از اوصاف نسبی پول بوده و در نتیجه میزان  ،گروه دیگری از فقها با بیان اینکه گرانی ،در همین زمینه

های ذاتی اشیاء به گی از ویژدخیل هستند که  ،زیرا آن اوصافی از اشیای مثلی در مثلی بودن ،ضمان آور نمی باشد ،کاهش آن

فردی  ،او در پاسخ به این فقیهان بزرگوار باید گفت که با فرض اینکه پول مثلی است( 6۸ص، 101۸، یحائر ). شمار می روند

 ،به عبارت دیگر .باز پس دهد ،باید همان مثل را با همه ویژگی هایش که گرفته است ،که پولی را قرض گرفته یا غصب کرده

مثل پول چیزی است  ،نمی باشد؛ بلکه افزون بر آن ،در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب استقط مثلیت پول ف

 . خرید یا ارزش مبادله ای پول استکه قیمت حقیقی آن را مجسم کند و قیمت حقیقی پول همان قدرت 

 ،مبادله ای و قدرت خرید مثلی است زشجبران کاهش ارزش پول با فرض اینکه پول اعتباری امروزی به حسب ار ،اینبنابر

در مثلی مدیون ضامن مثل است و این جبران کاهش ارزش همان  ،زیرا طبق قاعده ،چیزی زاید بر اصل پول نمی باشد

 . بود بازگرداندن مثلی است که قبال فرد مقترض یا غاصب گرفته

 

 . مصداق ربا است ،ان کاهش ارزش پولجبر -۷-2

یعنی در نظر این  ،مواجه شدن با ربا است ،عدم جواز جبران کاهش ارزش پول در دیون و امثال آن دومین دلیل اساسی برای

ر حرمت آن به طور جواز جبران کاهش ارزش پول از مصادیق ارتکاب ربا به شمار می رود که داللت ادله اربعه ب ،گروه از فقیهان

 . کامل روشن است

به عنوان تورم  ،معتقدند که اگر وام دهنده بیش از آنچه پرداخته است ،خود وام دهنده بهگروهی از فقها با اشاره به استناد ضرر 

برخی دیگر از فقها با تأکید بر ارزش  ،در همین زمینه (۳5ص  ،158۸ ،سبحانی ). ربا خواهد بود ،و کاهش ارزش پول بگیرد

باید در دیون و  ،ای ارزش اعتباری مستقل هستنددار ،بر این باورند که چون پول های اعتباری رایج ،اسمی پول های امروزی

 ). تکاب ربای محرم مواجه خواهیم شدوگرنه با ار ،نه قدرت خرید پول را ،ارزش اسمی آن را مالک قرار داد ،سایر روابط مالی

 (566ص ، 1010، فاضل لنکرانی

به  ،گرفتن زاید بر اصل مال است ،شودله می می توان اظهار داشت که آنچه سبب حرمت در این مسأ ،در پاسخ به نظرات فوق

ارزش واقعی اسکناس با اضافه نمودن نرخ تورم و با توجه  ،به هنگام پرداخت دین از سوی مدیون ،عنوان مثال در قرارداد قرض

 یرا درز ،ربا خواری محسوب نمی شود ،تعیین می گردد و این جبران کاهش ارزش پول ،به نوسانات نرخ کاالها و قدرت خرید

ولی قدرت خرید  ،چنین قراردادی منفعتی حاصل نشده است تا مصداق ربا گردد و با اینکه تعداد اسکناسها افزایش یافته است

 . همان قدرت خریدی است که در روز عقد قرارداد به ذمه مدیون آمده بود ،روز ادای دین

 

 . ندوجوب جبران کاهش ارزش پول را الزم نمی دا ،سیره متشرعه -۷-۳

گروهی از فقها معتقدند که  ،طبق این مبنا .توجه به سیره متشرعه است ،ن دلیل برای عدم جواز جبران کاهش ارزش پولسومی

ولی به طور کلی با نرخهای پایین تر در گذشته و چه بسا از  ،تورم هر چند در عصر حاضر افزایش یافته و محسوس تر شده

هیچ گونه دستور خاصی صادر نشده است  ،نسبت به چنین امری ،شارع مقدس ا از طرفام ،مقدس نیز وجود داشتهزمان شارع 
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الزم بود ائمه اطهار )ع( تکلیف مسلمانان را روشن می  ،دین محسوب می شد ،و اگر چنین تورمی هر چند با نرخ پایین

 (146ص ، 158۸، مرعشی شوشتری ). ساختند

ثه جدیدی نیست و در عصر متشرعه در پول های طال و نقره حاد ،رزش پولبا فرض قبول این مطلب که اصل تورم و کاهش ا

بلکه واقعه ای کوتاه مدت  ،تورم پدیده بلند مدت و مداوم نبوده ،ولی باید توجه داشت که اوال؛ در صدر اسالم ،نیز اتفاق افتاده

 ،المان قرن دوم اهل سنت استیوسف که از عبه عنوان مثال برخی منابع نقل می کنند که در زمان ابو  ،به شمار می رفته است

روشن است که این مقدار کاهش  ،بنابراین .درصد کاهش یافته بود 12ارزش پول در مقایسه با دوران خلفای راشدین فقط 

 ،منذر قحف). به هیچ وجه با کاهش ارزش پولهای اعتباری امروزی قابل مقایسه نیست ،ارزش پول در طول نزدیک به دو قرن

 (۳0ص ، 104۳

مانند تورم در آن زمان توسط حضرات  ،؛ به نظر می رسد که یکی از علل عدم طرح دقیق این قبیل از مسائل مستحدثهثانیا

این است که چنین موضوعاتی قابل فهم و درک برای مردمان آن عصر نبوده و ائمه عصمت و طهارت )ع( فقط  ،معصومین )ع(

راه رسیدن به حکم شرعی در مسائل مستحدثه را از طریق  ،و بدین ترتیب بسنده کرده اندبه بیان و إلقاء اصول و قواعد کلی 

 . اجتهاد برای مجتهد جامع الشرایط هموار ساخته اند

 

 . منجر به جهالت میشود ،لزوم جبران کاهش ارزش پول -۷-۴

طرفداران این  .عدم جواز می باشدچهارمین دلیل قائلین به حرمت و  ،دخالت عنصر جهالت در فرض لزوم کاهش ارزش پول

در قرارداد عنصر جهالت  ،اگر به جبران کاهش ارزش پول در دیون و قراردادهای مالی ملتزم باشیم ،بر این باورند که اوال ،نظریه

 ،نمی داند و بر اساس شریعت اسالمی ،زیرا مقترض مقدار زیادی را که بر قرضش واقع می شود ،دخالت خواهد داشت

باطل و ممنوع هستند و ثانیة؛ تعیین نرخ بهره ای که بتواند کاهش ارزش پول را پوشش  ،الت باشنددهایی که متضمن جهقراردا

 ،به همین دلیل به وسیله بانکها و موسسات مالی قرض دهنده ،در عمل با توجه به متغیرهای اقتصادی بسیار مشکل است ،دهد

 . در بردارد ،از مصادیق ربا است د محرم نیز کهمقداری سو ،ش تورمنرخ بهره ای تعیین می شود که عالوه بر پوش

مقدار حق مقرض  ،زیرا اوال؛ آنچه مسأله اصلی در دیون و قراردادهای مالی می باشد ،به نظر می رسد که این گفتار مردود است

لی نسبت به دیگر جه ،ن می گرددبر اساس شاخص قیمتها تعیی ،و دائن است و با توجه به اینکه ارزش مبادله ای حقیقی پول

آن ربا منهی  ،میزان پرداخت دین باقی نمی ماند تا منجر به بطالن عقد گردد و ثانیة؛ اگر آنچه بیشتر از نرخ تورم پرداخت شود

از موضوع ربا خارج  ادد و تخصصمشمول ربا نمی گر ،ولی مبلغی که به عنوان جبران کاهش ارزش پول داده می شود ،عنه است

زیادی داخل است که منجر به جر نفعی شود و چون ما پول را نماینده قدرت خرید می دانیم تا سقف  ،ربازیرا در تعریف  ،ستا

بلکه اداء دین است و موجب فراغت ذمه می باشد و برای ارزش واقعی که منجر به زیادی و  ،قدرت خرید مشمول ربا نمی گردد

سبب  ،بشود و نمی توان به بهانه عدم محاسبه دقیق نرخ تورم کار کارشناسی دقیق بایستی ،سود مازاد بر قدرت خرید نشود

 . ضرر به مقرض شویم

 

 وجوب و لزوم جبران کاهش ارزش پول -۸

 . دالیلی را در اثبات آن ذکر کرده اند که به بررسی آن می پردازیم ،کسانی که به این نظریه معتقدند
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 . ا می کندمعنا پید ،اهش ارزش پولتساوي عوضین در لزوم جبران ک -۸-1

  .ابتدا بایستی به بیان چند مقدمه بپردازیم ،برای فهم دقیق این نظریه

 مقدمه اول

اسکناس از موجودات اعتباری بوده و حقیقت آن صرف قدرت خرید می باشد و صدق عین بر آن صحیح نیست تا مشمول 

زیرا  ،شامل قرض اسکناس نیز خواهد شد ،نیمبدا« آلخر بعوضه الواقعیتملیک مال »اما اگر حقیقت قرض را  ،تعریف قرض شود

 (111ص ، 15۳5، یبجنورد یموسو ). قانون گذار در اسکناس اعتبار مالیت نموده است

 مقدمه دوم

هر  ،متعهد به پرداخت همان میزان قدرت خرید دریافتی یا غصب شده می باشند ،مقترض یا غاصب به موجب قرض یا غصب

 (115ص، )همان. بیشتری عینیت خارجی یابد ر مبلغد ،ن میزان قدرت خریدچند آ

 مقدمه سوم

ارزش واقعی اسکناس با اضافه نمودن نرخ تورم و با توجه به نوسانات نرخ کاال و قدرت خرید در بازار در هر سال محاسبه می 

 . گردد

همان تعداد  ،ی خوداگر مقترض در زمان تأدیه بده ،گروهی از فقها معتقدند که به عنوان مثال ،با توجه به مقدمات فوق

پرداخته و برائت ذمه  ،کمتر از آنچه دریافت کرده ،اسکناس دریافتی را بدون در نظر گرفتن کاهش ارزش پول به مقرض بپردازد

عتقاد این و در ضمن به ا رعایت نخواهد شد« تساوی عوضین»ی حاصل نمی شود و مقرض زیان خواهد دید و اصل مسلم عقالی

زیرا ربا در صورتی  ،ربا نیست ،ی مازاد بر مبلغ اسمی که از سوی مقترض به مقرض پرداخت می شودمبلغ دریافت ،فقیهان

 . همان مبلغی است که قرض داده شده است ،حال آنکه این مازاد پرداختی ،حاصل می شود که جر نفعی پدید آید

ب نیز می باشد و ثانیا: این جبران کاهش ارزش بلکه الزم و واج ،تنها جایز استاوال: نه  ،جبران کاهش ارزش پول ،بنابر این

وی باید از جهت  ،زیرا زمانی که ذمه مدیون به وجود اعتباری تعدادی اسکناس مشغول شد ،خسارت تلقی نمی شود ،پول

 به ذمه وی آمده بود و تا آن را مفرغ بیاورد تا برئ الذمه شود و مفرغ همان چیزی است که به صورت اعتباری ،تفریغ ذمه

  .برائت ذمه حاصل نمی شود ،نکنندپرداخت 

 

 . حفظ و بیان ارزشها است ،خاصیت پول -۸-2

ارزش و مالیت آن  ،بنابر این؛ وقتی در طول زمان بر اثر تورم ،خاصیت پول چیزی جزء حفظ و بیان ارزش و مالیت نیست

 . و روابط مالی پولی باید جبران شوددر دیون  ،کاهش می یابد یا از بین می رود

معتقدند که در صورت  ،حفظ ارزش و مالیت است ،گروهی از فقیهان با تأکید بر اینکه تنها خاصیت پولهای کاغذی و تحریری

 54مثال اگر مردی که مهریه همسرش در  ،ضامن جبران کاهش ارزش آن می باشد ،فرد متعهد ،إلغای مالیت یا کم شدن ارزش

ضامن کم شدن ارزش مهریه که به صورت  ،خواهد آن مهریه را به همسرش بدهدهزار تومان بوده است و اکنون ب ،یشسال پ

 ،باید همان قدرت خرید سی سال قبل را بدهد ،می باشد و اکنون که می خواهد بدهی خود را به زوجه بپردازد ،اسکناس بوده

و  ییامور قضا ونیسیکم ،025پاسخ  ،یلیاردب یموسو). ار نمی رودزیرا پول کاغذی چیزی جزء حفظ ارزش و مالیت به شم

جبران کاهش ارزش پول از آن جهت که سبب حفظ ارزش و  ،اینبنابر. (15۸2/۸/51مورخه یاسالم یمجلس شورا یحقوق

 . واجب و الزم می باشد ،مالیت پول است
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زم است به طور ال»ها دانسته اند و بیان می دارند که  فلسفه وجودی پول را بیان ارزش ،در همین زمینه عده دیگری از فقها

را همیشه در نظر  ،متفاوت می باشد ،ارزش ها و قدرت خریدها که در زمانهای مختلف ،کلی در باب دیون و جنایات و ضمانات

 (58ص، 15۳0، یهمدان ینور)«. ان را نسبت به دائن مسدود سازیمبگیریم و به حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زی

پس  ،اوال؛ فلسفه وجودی پول بیان ارزش ها است ،ب کاهش ارزش پول بیان شده استدو دلیل برای وجو ،در نظریه اخیر

باید هم ارزش چیزی باشد که در هنگام قرض ستانده بود و ثانیا؛ جبران کاهش  ،مدیون آنچه به هنگام ادای دین بازمی گرداند

 . بنا آن قاعده الضرر باشددائن منجر شده که به نظر می رسد مدرک و مارزش پول به جلوگیری از زیان به 

 ،بلکه الزم و واجب نیز می باشد و ثانیا: این جبران کاهش ارزش پول ،اوال: نه تنها جایز است ،جبران کاهش ارزش پول بنابر این

 ،وی باید از جهت تفریغ ذمه ،مشغول شد زیرا زمانی که ذمه مدیون به وجود اعتباری تعدادی اسکناس ،خسارت تلقی نمی شود

 ،نکنندغ بیاورد تا برئ الذمه شود و مفرغ همان چیزی است که به صورت اعتباری به ذمه وی آمده بود و تا آن را پرداخت مفر

 . برائت ذمه حاصل نمی شود

 

 . پول هاي فعلی صرفأ قدرت خرید هستند -۸-۳

به کاالها و  ،و قیمی در کالم فقیهانزیرا ضابطه مثلی  ،لمرو مثلی و قیمی خارج استاما از ق ،پول هر چند مال به شمار می رود

ولی پول های کاغذی صرفا مال اعتباری هستند و از قلمرو ضابطه مثلی و  ،اموالی مربوط است که ارزش ذاتی داشته باشند

ماهیت پول  ،به عبارت دیگر .خارج هستند تخصصا و موضوع از بحث مثلی و قیمی ،قیمی خارج اند و به تعبیر اصطالحی پول

به منزله آن است که مقدار  ،ده مقدار معینی از قدرت خرید می باشد و زمانی که شخص مقداری پول به دیگری می دهدنماین

 . معینی قدرت خرید که در آن اسکناس متجلی شده را به وی داده است

ی را که از وی اخذ ن زمانی محقق می داند که مدیون همان قدرت خریدادای حق را به دائ ،عرف ،بنابراین طبق این دیدگاه

 . باز پس دهد تا فراغت ذمه حاصل شود ،کرده

ارزش و قدرت خرید آن است و افراد در مبادله ها فقط به ارزش و  ،مالیت ،گروهی از فقها معتقدند که آنچه در پول اعتبار دارد

به نظر این دسته از (110ص  ۸شماره ، 15۳5 ،معرفت ). نسی آن را وا می گذارندقدرت خرید آن توجه دارند و ویژگی های ج

پس در  ،مالیت آن است یعنی توان خرید آن ،زیرا آنچه در پول معتبر است ،اساسا پول قیمی است و مثلی نمی باشد ،فقیهان

 . اسبه کرده و آن را پرداخت نمایدهر زمانی باید قیمت آن را مح

 

 . جر نفعی محسوب نمی شود ،ش ارزش پولجبران کاه-۸-۴

حالی که در  ،مصداق ربا است ،ران کاهش ارزش پول عده ای معتقدند که اخذ اضافه بر آنچه داده شده استدر فرض لزوم جب

 (126ص ، 15۳۸ ،موسایی ). ربا مطلقا حرام می باشد

ولی جبران کاهش ارزش پول نفع شمرده  ،ربا است ،که هر گونه قرضی که منجر به بهره شودمی توان گفت در پاسخ به ایشان 

بنابراین؛ تعهد بدهکار به پرداخت نرخ تورم محاسبه شده  .زیرا با فرض برابری مالیت و ارزش بهره ای در کار نیست ،نمی شود

 . جزء بدهی و داخل حقیقت بدهی است و نه مازاد بر آن که ربا محسوب شود ،توسط مرجعی معتبر
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 نتیجه گیري

 می توان به نکات زیر اشاره نمود: ضرحا نوشتاربا توجه به روند کلی مباحث و مطالب گفته شده در 

اسکناس های رایج در حال حاضر با احتساب نرخ تورم و در نظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره  ارزش حقیقی و واقعی پول-1

ار ربا به شم -در پرداخت و تأدیه پول  -ء و إعمال چنین روشی به دست می آید و إتکا ،نرخ کاال و قدرت خرید مردم در بازار

 -جبران کاهش ارزش پول  ،نمی رود؛ چرا که اوال در قرارداد مزبور تحصیل منفعتی صورت نگرفته تا مصداق ربا باشد؛ از این رو

عنوان مثال اگر مقترض در زمان ثانیا؛ به  .خروج دارد ،به لحاظ موضوعی بر مصادیق ربا -باألخص به شیوه های رایج کنونی 

پرداخته  ،کمتر از آنچه را که دریافت کرده ،در این صورت ،به وی بپردازد ،دازه دریافتی از مقرضبه همان ان ،تأدیه بدهی خود

رر ود ضاوال: مقترض موجب ور ،اینبنابر .رت واقعی تحقق نیافته استذمه او برئ نگردیده و تأدیه دین به صو ،از این رو .است

 . نیز رعایت نشده است ،ان عالم با عنوان تساوی عوضین؛ اصل مسلم مقبول نزد خردمنداناروا به مقرض شده و ثانی

به  .می باشد ،عامل زیان ناگزیر از جبران خسارت شخص زیان دیده که موضوع بدهی بوده ،بر مبنای اصل مسئولیت مدنی-5 

ران غاصب در برابر مالک اسکناس نسبت به جب ،مثال در غصب اسکناسبه عنوان  ،در فرض کاهش ارزش پول ،همین دلیل

بر اساس شاخص  ،میزان کاهش ارزش آن را نیز ،مسئولیت مدنی دارد و بایستی عالوه بر بازگرداندن اصل پول ،کاهش ارزش آن

 . تورم به مالک پس دهد

تصمیم گیری نسبت به کاهش یا افزایش  ،همچون در صورتی که با انجام اعمالی ،مسئولین سیاسی یا اقتصادی هر کشور -5

سخنرانی یا اظهارنظری که خالف  ،انتشار غیر اصولی و فاقد پشتوانه پول و ایجاد نقدینگی در بازار ،ی خاصروابط با کشورها

را بگیرد و توم فضای کسب و کار جامعه را ف ،سبب بحران اقتصادی در کشور شوند و در پی آن ،منافع ملی است و مانند اینها

این مسئولین در برابر دارایی های پولی مردم که دچار کاهش  ،وددستخوش کاهش قدرت خرید ش ،در نهایت ارزش پول ملی

 . مسئولیت مدنی داشته و ملزم به جبران آن می باشند ،ضامن هستند و نسبت به جبران کاهش ارزش آن ،ارزش شده
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Abstract 

The real value of money in ordinary banknotes is now obtained by taking into account the inflation rate and 

taking into account the daily conditions and fluctuations of the commodity rate and the purchasing power of the 

people in the market, and the reliance and application of such a method - in payment Is not considered; Because, 

firstly, in the said contract, no benefit education was done to be an example of usury; Hence, compensation for 

the devaluation of money - especially in the current practice - is thematically based on usury. Second; For 

example, if the borrower pays the debtor the same amount as he received from the debtor at the time of payment, 

then he has paid less than what he received. Hence, his obligation has not been absolved and the payment of the 

debt has not been realized in reality. Therefore, firstly: the debtor has caused unjust loss to the debtor and 

secondly; According to the principle of civil liability, the inevitable cause of loss is the compensation of the 

injured person who was the subject of the debt. For this reason, in the event of a devaluation of money, for 

example in the usurpation of a banknote, the usurper is liable to the owner of the banknote for compensation for 

its devaluation, and in addition to returning the original money, the devaluation must be based on the index. 

Inflation returns to the owner.  
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