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معیار ادای حق در قرض و دین در شرایط افزایش قدرت خرید پول بعد از
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ارزش پول اعتباری ،به عللی ممکن است افزایش یابد .در فرض کاهش ارزش پول ،نظریات فقهی
روشنی دربارة مبلغ بازپرداخت دین بعد از سررسید ،وجود دارد؛ امّا در فرض افزایش ارزش پول ،مدیون باید
چه مبلغی پرداخت کند؟ از آنجایی که حق واقعی دائن و مدیون از نظر فقهی امری مهمّ است این پرسش
باید جواب روشن خود را پیدا کند .پاسخ به این پرسش مهمّ از سویی نیازمند بررسی دقیق برخی از ابعاد
موضوع پول اعتباری و از دیگر سو ارایه ادلة فقهی روشن است .با توجه به مطالب بیان شده فرضیهی
تحقیق عبارت است از :قدرت خرید پول در دین ،معیار ادای حق در فرض افزایش ارزش پول است .این
فرضیه به روش توصیفی  -تحلیلی و گردآوری اطالعات کتابخانهای ،به این نتیجه رسید که در صورت
افزایش شدید ارزش پول ،و در حالی که مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید را ندارد؛ میباید مبلغی کمتر
از مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت کند؛ اما در صورت افزایش خفیف ارزش پول ،پرداخت مبلغ
اسمی ادای کامل حق محسوب میشود .در صورتی که از زمان دریافت تا زمان پرداخت قدرت خرید پول
افزایش یافته باشد و مدیون علیرغم توانایی در پرداخت بعد از سررسید ،دین را ادا کند ،الزم است حداقل به
عنوان جبران خسارت وارده مبلغ اسمی دریافت شده را به دائن پرداخت نماید.
کليد واژهها :پول اعتباری ،دین ،ادای حق ،افزایش ارزش پول.

 -1تاریخ وصول 1397/05/11 :تاریخ پذیرش1398/02/12 :
* استادیار معارف اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (نویسنده مسؤول( d_mirkohan@pnu.ac.ir
** استاد الهیات ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایرانhaeri-m@ferdowsi.um.ac.ir ،
*** دانشیار اقتصاد ،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ،قم ،ایرانeconomy.islamic@gmail.com ،
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 -1مقدمه
پول معیاری برای تعیین ارزش کاالها و خدمات است .قدرت خرید پول ،به جهت شرایط اقتصادی گاه
کاهش و گاه افزایش مییابد .به افزایش قدرت خرید پول تورم منفی و یا فروکش قیمت گویند .در شرایط
تورم منفی یا فروکش قیمتها شاخص قیمت کاالها و خدمات کاهش مییابد و میزان تورم به زیر صفر
میرسد .در این شرایط ،ارزش هر واحد پول افزایش پیدا میکند؛ در نتیجه قیمتها به سمت پایین حرکت
میکنند .بنابراین در بازهای که تورم منفی است ارزش کاال کاسته نشده بلکه ارزش پول افزایش یافته
است ( 1پریچر.)2012 ،
تاریخ نشان میدهد که تجربهی فروکش قیمتها در برخی کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاده است .در
اواخر قرن  19و در سالهای  1896 -1873قیمتها در کشورهای مختلف از جمله آمریکا با کاهش رو به
رو شد(بوردو و هاوبریچ. 2)2004 ،
در اوایل دهة  90میالدی در چین ،تورم منفی شد .تورم منفی در چین همراه با رشد اقتصادی بود که
این رشد اقتصادی حاصل افزایش پسانداز عمومی و افزایش بهرهوری در این کشور بود ( 3توماس.)2004 ،
از موارد فروکش قیمتی مهمی که در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته ،در کشور ژاپن است.
کشور ژاپن در طی پانزده سال گذشته همواره با تورم منفی روبرو بوده است (گروه بین المللی بازار خبر ،کد
خبر  .)1392 ،48949و از  20سال قبل تاکنون کاهش پول در گردش ،یکی از ویژگیهای اقتصاد ژاپن
بهشمار میرود (باشگاه خبرنگاران جوان ،کد خبر .)1394 ،5189490
موارد فوق نشان میدهد همان گونه که قدرت خرید پول ممکن است کاهش یابد ،امکان افزایش
قدرت خرید پول نیز وجود دارد.
با توجه به این که یکی از وظایف پول ،معیار تعیین ارزش کاالها و خدمات در روابط مالی و اقتصادی
است با پرسشهای مهمّی مواجه میشویم که دستگاه فقه و اندیشمندان حقوق اسالمی باید به آنها پاسخ
دهند:
 .1اگر قدرت خرید پول افزایش یابد و مدیون به دلیل عدم توانایی در پرداخت ،بعد از سررسید تعهد
اقدام به پرداخت دین خود نماید ،آیا الزم است مقداری کمتر از مبلغ اسمی پولی را که دریافت کرده و یا
1.Prechter,2012
2 . Bordo & Haubrich,2004
3. Tomas, 2004
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متعهد به بازپرداخت آن شده بود ،بپردازد یا موظف است همان مقدار اسمی اخذ شده را پرداخت کند؟ آیا
اگر کمتر از مبلغ اسمی و به مقدار قدرت خرید پولی که دریافت کرده بود ،بازپرداخت کند ،ادای کامل حق
نموده است؟ از باب مثال شخصی  50میلیون به فردی قرض داد .بعد از سررسید ادای قرض ،قدرت خرید
پول به مقدار  20درصد افزایش می یابد ،در این شرایط مدیون باید مبلغ اسمی دین را بپردازد یا چون
توانایی پرداخت نداشته ،میتواند  20درصد کمتر از آن را بازپرداخت نماید؟ اگر  20درصد کمتر از مبلغ
اسمی را بازپرداخت کند ادای حق دائن نموده است؟
 .2اگر مدیون علیرغم توانایی در پرداخت دین عامداً از پرداخت آن در سررسید تعهد خودداری ورزد
آیا میتواند مبلغ اسمی کمتر از آنچه گرفته بود بازپس دهد؟
با توجه به مطالب و پرسشهای مطرح شده ،فرضیهی این تحقیق چنین بیان میشود :معیار پرداخت
در دین و قرض در فرض افزایش قدرت خرید پول ،همانند پرداخت دین و قرض در فرض کاهش ارزش
پول می باشد .به عبارت دیگر در هر دو فرض ،قدرت خرید پول در قرض و دین ،معیار پرداخت حق است؛
از این رو هنگام افزایش ارزش پول و زمانی که مدیون توانایی پرداخت در سررسید تعهد را ندارد و بعد از
سررسید تعهد دین را ادا میکند میباید به میزان افزایش ارزش ،مبلغی کمتر از مبلغ اسمی پول به مدیون
پرداخت کند؛ اما در فرض توانایی پرداخت مدیون و استنکاف وی از پرداخت میباید مبلغ اسمی به عنوان
جریمه از وی دریافت گردد.
یافتن پاسخ پرسشهای پیشگفته و نیز اثبات فرضیهی تحقیق ،به روش توصیفی  -تحلیلی و
گردآوری اطالعات کتابخانهای ،دنبال میشود.
برای اینکه پرسشهای پیشگفته پاسخ خود را بیابند و فرضیهی تحقیق در چارچوب روش بیان
شده بررسی شود ،محورهای ذیل در این نوشتار دنبال میگردد:
 .1مبانی اقتصادی معیار ادای حق در قرض و دین؛
 .2بررسی وضعیت پرداخت قرض و دین بعد از سررسید تعهد در فرضی که مدیون قدرت پرداخت
ندارد و به هنگام پرداخت قدرت خرید پول افزایش مییابد؛
 .3بررسی وضعیت پرداخت قرض و دین بعد از سررسید تعهد در فرضی که مدیون قدرت پرداخت
دارد ولی عامداً از پرداخت خودداری میکند و به هنگام پرداخت ،قدرت خرید پول افزایش مییابد.
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 -2پيشينهی تحقيق
پرسشها و پاسخهای متعددی که از دهه  1360هـ.ش میان بانکها و شورای نگهبان و فقهاء
صورت گرفته؛ همچنین پرسشهای متعددی که از سوی مراکز مختلف از فقهاء پرسیده شده؛ در مورد
جریمه تأخیر تأدیه و یا در مورد جبران کاهش ارزش پول بوده است .در حالی که عمالً در دنیای امروز
کشورهایی وجود دارند که قدرت خرید پول آنها افزایش مییابد به ویژه در کشورهای اسالمی ،مسلمانان
میخواهند در بازپرداخت دیون خود قوانین اسالم را دقیق اجرا کنند و اطمینان به ادای حق داین پیدا
نمایند .اما به رغم اهمیت این مسأله پیشینهی روشنی ندارد.
 -3مبانی اقتصادی معيار ادای حق در قرض و دين
گروهی از فقهاء در قرض و کلیه دیون ،پرداخت قدرت خرید حقیقی پول را جایز نمیدانند و معتقدند
که قدرت خرید اسمی پول باید پرداخت گردد .عدّهای راه مصالحه را انتخاب کرده و معتقدند که دائن و
مدیون باید در جبران کاهش ارزش پول با هم مصالحه کنند و برخی پرداخت قدرت خرید حقیقی پول را
الزم میشمارند؛ که نظرات و ادله آنها مورد بررسی قرار میگیرد.
 -1-3معيار بودن قدرت خريد اسمی پول در پرداخت ديون
ادلهی این گروه عبارتند از:
 -1-1-3مثلی بودن پول
پول مال مثلی است و در دیون باید مثل آن پرداخت شود .مثل پول همان عدد و رقم نوشته شده-
ی روی آن است نه قدرت خرید آن .بنابراین همواره مالک در بازپرداخت دیون ارزش اسمی پول است؛ یعنی
اگر قدرت پول یک هزارم ارزش پول به هنگام دریافت باشد باز هم مدیون میباید ارزش اسمی را بپردازد و
میزان کاهش ارزش پول به هیچ وجه مؤثر نیست.
آیت اهلل جواد تبریزی در این مورد این گونه به استفتاء پاسخ میدهد« :اسکناس مثلى است و کسى
که از بابت مهریه یا قرض یا مثل آن مبلغى از وجه رایج را به دیگرى بدهکار شده ،طلبکار فقط همان مبلغ
را مىتوا ند از بدهکار مطالبه کند و حقّ مطالبة بیش از آن را ندارد ،و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول
تأثیرى در حکم مزبور ندارد ،و اللّه العالم( ».تبریزى ،استفتاءات جدید (تبریزى))250 ،2 ،
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عالوه بر ایشان آیت اهلل محمد فاضل لنکرانی (جامع المسائل254 ،1 ،و  )255و سید کاظم حائری
(بررسی فقهی اوراق نقدی  )72 ،نیز به دلیل مثلی بودن پول به هنگام پرداخت دیون معتقدند که مبلغ
اسمی پول دریافت شده میباید پرداخت گردد.
در نقد این دیدگاه باید گفت که پول مال مثلی است؛ اما به حسب قدرت خریدی که دارد نه به حسب
عدد و رقم نوشته شدهی روی آن .بزرگانی چون سیدمحمدکاظم طباطبایی(حاشیه المکاسب (للیزدی)،1 ،
 ،)96سید محسن حکیم (نهج الفقاهة ،)139 ،امام خمینی ( کتاب البیع (لإلمام الخمینی) )491 ،1 ،معتقدند
که« :مثلی آن است که افراد آن ،دارای ویژگیهایی باشند که میزان رغبت مردم به افراد آن و قیمت
افرادش به واسطة آن ویژگیها اختالف نیابد .هر چیزی که غالباً این گونه باشد نه نادراً ،آن شئ مثلی است
و این مطلب به حسب زمانها ،مکانها و کیفیتها اختالف مییابد». 1
این تحقیق با پذیرش نظر دوم از مال مثلی معتقد است که پول به حسب قدرت خرید مثلی است.
زیرا در پول اعتباری ،تنها صفتی که منشأ مطلوبیت و مالیت است ،ارزش مبادلهای اعتباری آن میباشد.
چون همین ارزش مبادله ای در پول اعتباری برای عرف و عقال منشأ مطلوبیت و موجب رغبت آنان به پول
است .اگر ارزش مبادلهای از پول کاغذی الغاء گردد ،کاغذ پارهی رنگی و اعداد باقیماندهی روی آن
هیچ گونه مطلوبیتی نخواهد داشت .در نگاه عرف مقدار مطلوبیت و مالیت واحدهای مساوی پول اعتباری،
همسان و مثل هم میباشند و عقال واحدهای مساوی پول اعتباری را به جای هم میپذیرند .از دید عقال
ارزش یک عدد اسکناس هزار تومانی فرقی با ارزش دو عدد اسکناس یا سکهی پانصد تومانی ندارد؛
بنابراین پول اعتباری کاغذی به اعتبار ارزش مبادلهای و قدرت خرید ،مثلی محسوب میشود .این امر در
پولهای تحریری و الکترونیکی که تمام ماهیت پول ،همان قدرت خرید و ارزش مبادلهای خالص آن است،
واضحتر است؛ زیرا چیز دیگری در این نوع پولها وجود ندارد تا به اعتبار آنها مثلی باشند.
کسی که کلیة پرداختها و دریافتهای خود را از طریق الکترونیکی و رایانه انجام میدهد ،قبضهای
گاز ،تلفن ،برق و بدهی خود به مردم را پرداخت و طلبهای خود را از همین طریق دریافت میکند و همین
طور بلیط هواپیما و قطار خریداری میکند؛ اگر از عرف پرسیده شود که آیا بدهیها پرداخت و طلبها
وصول گشته و خریدها انجام شده است یا خیر؟ همه پاسخ مثبت خواهند داد .این در حالی است که حتی
 . 1البته این مطلب عین گفتار این بزرگواران نیست بلکه از جمع بندی نطرات آنان این مطلب دریافت شده است (یوسفی ،ماهیت پول و
راهبردهای فقهی و اقتصادی آن)119-123 ،
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یک عدد اسکناس از صندوق یا جیبی خارج و در صندوق و جیبی دیگر وارد نشده است .این مثال نشان
میدهد که از نگاه عرف اعداد روی اسکناس نشان دهندهی میزانی از قدرت خرید است و عرف نیز به
میزان قدرت خرید و ارزش مبادلهای پول رغبت دارد نه به خود اسکناس و اعداد روی آن؛ بنابراین ،هر
چیزی که آن قدرت خرید و ارزش مبادلهای را نشان دهد برای عرف مطلوب و موجب رغبت است؛ از این
رو ،پول اعتباری کاغذی به اعتبار ارزش مبادلهای و قدرت خرید ،مثلی محسوب میشود ،نه به اعتبار عدد و
رقم نوشته شدهی روی آن.
سید محمد باقر صدر مینویسد ( االسالم یقود الحیاه:) 209 ،
ظاهری آن

«پولهای کاغذی اگرچه مال مثلی میباشند ،ولی «مثل» آن ،صرفاً همان ورق و قیمت
محسوب میشود؛

نمیباشد؛ بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسم و بیان کند« ،مثل» پول
بنابراین اگر بانک هنگام بازپرداخت سپردهها به سپردهگذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچهرا دریافت کرده
بود ،پرداخت کند ،مرتکب ربا نشده است».

1

از سخنان سید محمد باقر صدر ،استفاده میشود که عالوه برجنس و ویژگیهای فیزیکی پول ،قدرت
خرید آن نیز از اوصاف دخیل در مثلی بودن پول میباشد.
محمود هاشمی شاهرودی نیز قدرت خرید پول را از صفات مقوم مثلیت میداند و مینویسد:
«ارزش و مالیت این برگهها (اسکناس) درست به اندازهی قدرت خرید آنهاست و نه چیز دیگر؛
بنابراین ،شکی نیست که جایگزین پول دریافت شده یا از میان رفته ،معادل آن پول درقدرت خرید و
مبادله ،از همان نوع پول است ( ».هاشمی شاهرودی ،بیتا.)66 ،2 ،
پس ،با توجه به اینکه آن دسته از فقها که علیرغم مثلی دانستن پول معتقد به پرداخت ارزش اسمی
آن در دین و قرض هستند ،اگر تلقی آنها از مثلی بودن پولهای اعتباری اصالح شود ،به یقین میپذیرند
که هنگام بازپرداخت دین ،باید قدرت خرید پول را پرداخت کرد تا برائت ذمّه حاصل شود از این رو به
هنگام افزایش ارزش پول نیز مانند کاهش آن الزم است تا معیار مثلیت رعایت شده ،قدرت خرید پول  -نه
مبلغ اسمی دریافت شده  -به دائن پرداخت گردد.

 . 1ألنّ األوراق النقدیة و إن کانت مثلیّة ولکنّ مثلَها لیس هو الورق فحسب ،بل ما یمثّل قیمتها ،فلیس من الربا أن یدفع البنک لدی الوفاء
مایمثّل قیمة ما أخذ.
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 -2-1-3مصداق ربا بودن پرداخت قدرت خريد پول
بر اساس این دیدگاه ضامن بودن کاهش بهاى پول ،روا شمردن ربا محسوب میشود؛ بنابراین هرگاه
کسى  10میلیون تومان را به مدت یک سال به کسى وام دهد و قدرت خرید آن به هنگام بازپرداخت به
نیم کاهش پیدا کرد ،وام دهنده ،بستانکارِ  5میلیون تومان دیگر نیز بر عهده بدهکار مىگردد ،در حالى که
این همان رباى حرام است ،بلکه گاهى نرخ تورم بیشتر از نرخ بهرهی رباى روز مىشود ،با این وضعیت،
چگونه مىتوان این مطلب را پذیرفت؟
آیت اهلل جعفر سبحانی در این مورد مینویسد« :چیزی که به عنوان قرض الحسنه داده است فقط
میتوان مثل آن را بگیرد ...و اگر بیش از آنچه پرداخته است به عنوان تورم و کاهش ارزش پول بگیرد ،ربا
خواهد بود ( ».سبحانی ،مجلة رهنمون) 92 ،
از دید ای ن گروه از فقهاء پرداخت مبلغ عددی بیشتر به دائن به معنای افزودن بر مال و سرمایة دائن
است و از همین رو است که آن را ربا میدانند.
در نقد این نظریه باید گفت که هرگونه افزایش در باب قرض ،ربا به شمار نمىآید؛ بلکه اگر بر اصل
مال دریافت شده چیزی افزوده شود ،ربا محسوب میشود .در کتابهاى لغت ،ربا به معناى «زیادى» آمده
است( .فراهیدى ،العین 283 ،8 ،؛ ابن منظور ،لسان العرب305 ،14 ،؛ طریحى ،مجمع البحرین )175 ،1 ،در
لسان العرب آمده است« :معناى ربا در اصل همانا زیادى است ،وقتى گفته مىشود« :ربا المال؛ یعنى مال
زیاد شد و رشد نمود( ».ابنمنظور ،لسان العرب  )305 ،14در قرآن نیز همین معنا در چندین آیه استعمال
شده است؛ 1مانند آیهی «خدا از ربا مىکاهد و بر صدقات مىافزاید».

2

بنابراین ربا افزودهی بر سرمایه ،یا همان افزایش مالى بر اصل مال پیشین است ،که چنین چیزى در
جبران کا هش ارزش پول وجود ندارد؛ زیرا بر اصل مال دریافت شده چیزی اضافه نشده و با پرداخت مبلغ
اسمی بیشتر هیچ گونه زیادی به دائن پرداخت نگردیده؛ بلکه دائن مثل همان مالی را که پرداخت کرده بود،
اکنون پس میگیرد.
ادای دین امری عرفی است و نگاه جوامع مختلف بر اساس دقتشان در امور اقتصادی با هم متفاوت
است .اگر عرف و عقال پول پرداختی را در پی تورم و کاهش ارزش پول ،همسان پول دریافتی و مالیتش را
 .1سورة رعد ،آیه 17؛ سورة نحل ،آیه 92؛ سورة حج ،آیه 5
 .2یَمْحَقُ اهللُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ (بقره ،آیه .)276
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به اندازهی اصل پول دریافتی بدانند ،افزایشی در سرمایه نیست تا مصداق ربای محرم گردد .اما به هنگام
افزایش ارزش پول اگر عرف پرداخت مبلغ اسمی را بیشتر از پول دریافتی بداند قطعاً ربای محرم که اعتقاد
این گروه از فقها است روی خواهد داد و از این رو الزم است هنگام افزایش ارزش پول و در صورتی که
عرف پرداخت مبلغ اسمی را بیشتر از مبلغ دریافتی میداند؛ پولی کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده به دائن
پرداخت گردد.
 -3-1-3نظريهی مصالحه
دسته ای از فقهای معاصر مصالحه را راهکاری برای جبران کاهش ارزش پول در پرداخت دیون می-
دانند .مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤال« :اگر مدیون در سررسید دین (قرض ،مهریه و  )...قادر به
پرداخت دین خود باشد ،ولی عمداً آن را تأخیر انداخت و در این مدت ارزش پول کاهش پیدا کرد ،آیا دائن
می تواند جبران کاهش ارزش پول را از مدیون مطالبه و دریافت نماید؟ اگر ارزش پول قبل از سررسید دین
کاهش پیدا کند ،در فرض سؤال حکم چیست؟» می فرمایند« :نسبت به کاهش ارزش پول احتیاط واجب
آن است که باهم مصالحه نمایند».

1

آیتاهلل سیستانی در پاسخ به سؤال پرسیده شده از مقام معظم رهبری مینویسند« :در مواردى که
مقدار بدهى با توجه به گرانی قیمتها کم ارزش شده است بدهکار همان مقدار بدهی را باید بپردازد حتی
اگر قیمت پول به لحاظ قیمت اجناس یک دهم قیمت قبل شده باشد ولی اگر ارزش آن به حدی پایین
بیاید که اصالً آن مقدار پول در چنین زمینهای قابل توجه نباشد مثالً یک بیستم قیمت قبل شده باشد
احتیاط واجب این است که مصالحه کنند».2
ایشان بر اساس مبنایشان که عدم لحاظ ارزش پول در پرداخت دین به طور کلی بود در پاسخ به
مجلس شورای اسالمی نوشتند « :آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد ،مبلغی است که در عقد
تعیین شده است و با افزایش شاخص قیمتها تغییر نمییابد؛ زیرا پول از مثلیات است ،مگر آنکه پول از

( .1استفتاء نگارنده از مقام معظم رهبری به آدرس  ،http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=istiftaبا کد پیگیری
 .c1b790668fd92cae087fb284e78ab719با وارد کردن کد پیگیری سؤال و پاسخ آن قابل رؤیت است.
 .2استفتاء نگارنده از آیتاهلل سیستانی به آدرس  /http://www.sistani.org/persian/send-questionکد استفتاء 298355
تاریخ  10اسفند 1393
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اعتبار ساقط شود که در این صورت ،قیمت ماقبل زمان سقوط را مستحق است( ».به نقل از یوسفی ،ربا و
تورم 1 .)224 ،اما اکنون در شرایط کاهش بیش از حد ارزش پول احتیاط را در مصالحه میدانند.
اگر مبنا ارزش اسمی باشد در همه حال باید ارزش اسمی پرداخت گردد؛ اما معلوم نیست به چه دلیل
الزم است تا در صورت کاهش – مثالً یک بیستم _ در استفتاء مذکور در پرداخت دین مصالحه صورت
گیرد ولی در پرداخت یک دهم الزم نیست تا مصالحه شود .قطعاً منظور ایشان از بین رفتن مالیت پول
نیست وگرنه در فتوا ذکر میکردند .همچنین اگر فرض شود که ایشان کاهش یک دهم را کاهش خفیف
میدانند و به همین دلیل جبران آن را در دین الزم ندانسته و کاهش یک بیستم را کاهش شدید میدانند و
به همین دلیل مصالحه را الزم میشمارند ،این فرض نیز پذیرفته نیست؛ زیرا تقریباً بعید است که چنین
کاهشی مورد توجه عرف قرار نگیرد.
مراد از کاهش خفیف ارزش پول آن است که عرف و عقال در مقابل آن در دین و قرض در معامالت
مدتدار هیچگونه واکنش محسوس و آشکاری از خود بروز ندهند؛ یعنی در پرداخت دیون ،پول پرداختی را
مثل پول دریافت شده بدانند و پرداخت مبلغ اسمی را ادای کامل دین شمرده و مدیون را برئ الذمه بدانند
و مراد از کاهش شدید ارزش پول آن است که عرف و عقال در مقابل آن در دین و قرض در معامالت
مدتدار واکنش محسوس و آشکاری از خود نشان میدهند.
نگاه عرف به پول نگاه آلی و طریقی است و عرف پول را وسیلهای برای ذخیرة ارزش میداند .ذخیرة
ارزش بودن پول و نیز نگاه آلی و طریقی عرف به پول باعث شده است تا عرف هنگام تغییرات ارزش پول،
اعم از کاهش و یا افزایش از خود واکنش نشان داده و برای حفظ ارزش پول خود ،به اقدامات گوناگون
دست زند .تنها نحوة عملکرد عرف در کاهش و افزایش ارزش پول متفاوت است.
یکی از آثار تورم ،کاهش ارزش داراییهاى نقدى افراد است .کسانى که دارایى نقدى دارند یا حقوق
بگیرند ،به شدت زیان خواهند دید .در چنین وضعیتى بخش بزرگى از کارمندان دولت و شرکتهای غیر
دولتی و نیز بازنشستگان در معرض شدید اثرات تورم قرار مىگیرند .در چنین شرایطی دولت سعی میکند
با افزایش حقوق تا حدی از وارد آمدن زیان و صدمات بیشتر به کارمندان و بازنشستگان جلوگیری کند.

 .1نامة شمارة /56/619/13د ،تاریخ  1375/7/24مجلس شورای اسالمی و پاسخ ایشان به تاریخ 1417/2/7هـ..ق از یوسفی.224 ،1381 ،
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مردم در جوّ تورمى؛ یعنى در وقتى که پیشبینى کنند که تورم و کاهش ارزش مبادلهاى پول همچنان
ادامه خواهد یافت ،خریدهاى آینده خود را در صورت امکان ،زودتر انجام خواهند داد .حتى اقدام به خرید
کاالهاى با دوام مىکنند تا بدین وسیله از کاهش بیشتر ارزش مبادلهاى پول خود جلوگیرى کنند.
مردم در هنگام تورم و کاهش قدرت خرید پول ،کمتر حاضر به پرداخت قرض الحسنه هستند ،زیرا در
جو تورمى با کاهش ارزش مبادلهاى پول ،احساس مىکنند که ارزش واقعى دارایى نقدى آنها کاهش پیدا
مىکند( .یوسفی 64 ،1381 ،و )65
آنگاه که بر ارزش و قدرت خرید پول افزوده میشود یعنی ارزش داراییهای نقدی مردم افزایش
مییابد ،کارمندان و حقوق بگیران از رفاه بیشتری برخوردار میگردند .اگر نرخ تورم منفی  %20باشد؛
دارندهی ده میلیون تومان بعد از افزایش قدرت خرید پول قادر به خرید و دریافت خدمات بیشتر میشود و
در نتیجه از رفاه بیشتری برخوردار میگردد .همچنین در تمام بخشهایی که طلبکار و بدهکار وجود دارد
طلبکاران بسیار منفعت میبرند و بدهکاران به شدت متضرر میشوند .کسی که صد میلیون تومان به مدت
پنج سال به شخصی قرض دهد؛ با نرخ تورم منفی  ،%20بعد از پنج سال ،پولی که دریافت میکند ارزش
آن معادل حدود صد و بیست میلیون تومان پنج سال قبل است .یعنی طلبکار بیست ملیون تومان سود
خواهد کرد .در شرایط افزایش قدرت خرید پول ،بانکها نرخ بهره را کم میکنند و حتی به صفر میرسانند.
در چنین شرایطی مردم سعی میکنند تا داراییهای نقدی خود را حفظ کنند و بر آن بیافزایند .زیرا مردم
می دانند که با دارا بودن پول نقد قادر خواهند بود کاالهای بیشتری خریداری کنند و از خدمات بیشتری
بهرهمند گردند؛ از این رو حفظ نقدینگی برای آنان اهمیت فزایندهای مییابد.
مطالب فوق نشان میدهد که عرف جامعه در روابط اقتصادى و مبادالت پولى خود ،نظر به قدرت
خرید و ارزش مبادلهاى پول دارد و به همین خاطر در مقابل تغییرات شدید قدرت خرید و ارزش مبادلهاى
پول از خود واکنش نشان مىدهد.
بعضی از مراجع با توجه به اینکه در بعضی از موارد مدار عرف عام است ،در جوامع مختلف برای
موضوع واحد فتوای متفاوت دادهاند؛ مثالً آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش که آیا
محاسبهی نرخ تورم در دیون و مطالبات ربا محسوب میشود یا خیر؟ مینویسند« :مسأله تورم هرگاه در
عرف عام به رسمیت شناخته شود ،در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور که در بعضی از کشورهای
خارجی نقل میکنند که آنها نسبت به سپردههای بانکی ،هم نرخ تورم را محاسبه میکنند و هم سود را)
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در چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست؛ ولی سود زاید ربا است؛ اما در محیط ما و مانند آن که در
عرف عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمیشود ،کالً ربا محسوب میشود» (مکارم شیرازى،1 ،1427 ،
. )167
فتوای ایشان بیانگر یک معیار کلی است و آن؛ مالک بودن رفتار عرف در ارتباط با تغییرات ارزش
پول است و این رفتار در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد .مثالً در یک جامعه ممکن است مردم در
مقابل کاهش دو درصدی از خود واکنش نشان دهند ولی در جامعهای دیگر مردم حتی در مقابل کاهش 20
درصدی هم از خود واکنش نشان ندهند و لذا ایشان میفرمایند« :در جامعة ما تورم محاسبه نمیشود وسود
تلقی میگردد».
با توجه به آنچه بیان شد فرض کنید که شخصی  100میلیون تومان به کسی مدیون است و آن را
در سر موعد نمیپردازد و به هنگام پرداخت ،ارزش پول به یک دهم تنزل مییابد؛ یعنی  100میلیون
تومان ،ارزش  10میلیون تومان را مییابد؛ به عبارتی دائن با گرفتن  100میلیون تومان همان مقدار جنسی
را که هنگام پرداخت با  10میلیون تومان قادر به خرید بود ،میتواند خریداری کند .در این حال بر اساس
فتوای فوق نباید در کاهش ارزش پول مصالحه شود و باید مقدار  100میلیون تومان را پرداخت کند؛ ولی
اگر ارزش پول یک بیستم کاهش یابد و  100میلیون تومان ارزش  5میلیون تومان بیابد؛ به عبارتی دائن با
گرفتن  100میلیون تومان همان مقدار جنسی را که هنگام پرداخت با  5میلیون تومان قادر به خرید بود،
بتواند خریداری کند؛ در این حال طبق فتوای فوق الزم میشود تا مدیون با دائن مصالحه کند .آیا اگر
ارزش  100میلیون تومان به  10میلیون تومان کاهش یابد؛ عرف و عقالی جامعه هیچگونه عکسالعملی
نشان نمیدهند؟ قطعاً نشان خواهند داد؛ از این رو نمیتوان کاهش یک دهم در فتوای فوق را به دلیل
خفیف بودن کاهش ارزش پول و کاهش یک بیستم را کاهش شدید ارزش پول دانست .از طرفی در جوامع
مختلف کاهش شدید و خفیف متفاوت است و از این رو فتوا باید کلی بیان میشد و مقدار خاصی از کاهش
– یک دهم -برای عدم پرداخت و مقدار خاص – یک بیستم -برای جبران کاهش ارزش پول بیان نمی-
شد.
عدول ایشان از فتوای اولیه و پذیرش مصالحه در صورت کاهش بسیار شدید ارزش پول نشان دهندة
اهمیت موضوع شناسی پول است .شاید اگر ماهیت پول دقیقتر شناخته شود جبران کاهش ارزش پول
حتی در فرض کاهش یک دهم _ طبق پاسخ ایشان -نیز الزم شمرده شود چنانکه عدهای از فقهاء – که
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فتوای آنان خواهد آمد -جبران آن را در فرض یک دهم هم الزم میدانند؛ زیرا عرف و عقالی جامعه در
مقابل آن از خود واکنش نشان خواهند داد و پرداخت پولی معادل یک دهم پول دریافتی را مثل پول
دریافتی ندانسته و پرداخت مبلغ اسمی را مغایر با عدل و قسط دیده ،آن را ادای کامل دین محسوب نمی-
کنند.
 - 4-1-3معيار بودن قدرت خريد حقيقی پول در پرداخت ديون
گروهی از فقهاء با اعتقاد به معیار بودن قدرت حقیقی پول در معامالت و دیون ،جبران کاهش ارزش
پول را الزم میدانند .از دید این گروه از فقهاء مالک قدرت خرید واقعی است نه ظاهری؛ از این رو این
دسته از فقهاء جبران کاهش ارزش پول را الزم میشمارند.
آیت اهلل محمود هاشمی شاهرودی در پاسخ سؤال مذکور مینویسد « :مطالبة جبران کاهش ارزش
پول در هر دو فرض اشکال ندارد .البته درفرضی که دائن عالم به کاهش ارزش پول است و توافق ضمنی
دو طرف بر عدم مطالبهی کاهش ارزش پول باشد  ،دائن حق مطالبه ارزش پول را ندارد و فرقی بین فرض
اول و دوم نیست.

1

آیت اهلل حسین نوری همدانی در پاسخ سؤال مذکور مینویسند« :اگر دائن دین را مطالبه کند و
مدیون با وجود تمکن در پرداخت آن مماطله کند ،ضامن ضررها و خسارتهای ناشی از مماطله و از جملة
آن کاهش ارزش پول است.

2

آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال مذکورکه از رهبر جمهوری اسالمی ایران پرسیده شده،
مینویسند« :چنانچه مدتی تعیین شده و تا سررسید مدت بدهی خود را بپردازد ،تکلیف دیگری ندارد و الّا
اگر در پرداخت بدهی کوتاهی کرده و در این مدت تورم متوسط اجناس قابل توجه باشد باید تورم را نیز
محاسبه کند همچنین اگر بدهی را با تأخیر بیش از سه سال برگرداند».3
 .1استفتاء نگارنده از آیتاهلل سید محمود شاهرودی به آدرس
 ،http://www.hashemishahroudi.org/fa/question/sendformکد رهگیری  bc2afc387f :تاریخ 1394/2/7
ساعت 17/00/47
 .2استفتاء نگارنده از آیتاهلل حسین نوری همدانی به آدرس ، http://www.noorihamedani.com/en/homeکد ،18772
تاریخ  30بهمن  1393ساعت  05:54ب.ظ
 .3استفتاء نگارنده از آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی به آدرس  ،http://makarem.ir/index.aspx?typeinfo=3000کد رهگیری:
 9404280023تاریخ 30تیر  1394ساعت  02:53ب.ظ
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چنانچه بیان شد پول مال مثلی است و معیار مثلیت آن قدرت خرید پول است از این رو معیار پرداخت
دیون به هنگام کاهش یا افزایش ارزش پول قدرت خرید آن میباشد؛ البته مشروط بر آنکه کاهش یا
افزایش قدرت خرید پول باید از منظر عرف و عقال ،محسوس و معنادار باشد و آنان در برابر تغییرات قدرت
خرید پول از خود واکنش نشان دهند.
بعضی از مراجع با توجه به اینکه در بعضی از موارد مدار عرف عام است ،در جوامع مختلف برای
موضوع واحد فتوای متفاوت دادهاند؛ مثالً آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به این پرسش که آیا
محاسبة نرخ تورم در دیون و مطالبات ربا محسوب میشود یا خیر؟ مینویسند« :مسأله تورم هرگاه در عرف
عام به رسمیت شناخته شود ،در فرض مسأله ربا نخواهد بود (همان طور که در بعضی از کشورهای خارجی
نقل می کنند که آنها نسبت به سپردههای بانکی ،هم نرخ تورم را محاسبه میکنند و هم سود را) در
چنین شرایطی محاسبه نرخ تورم ربا نیست؛ ولی سود زاید ربا است؛ اما در محیط ما و مانند آن که در عرف
عام نرخ تورم در بین مردم محاسبه نمیشود ،کالً ربا محسوب میشود» (مکارم شیرازى.)167 ،1 ،1427 ،
فتوای ایشان بیانگر یک معیار کلی است و آن؛ مالک بودن رفتار عرف در ارتباط با تغییرات ارزش
پول است و این رفتار در جوامع مختلف میتواند متفاوت باشد .مثالً در یک جامعه ممکن است مردم در
مقابل کاهش دو درصدی از خود واکنش نشان دهند ولی در جامعهای دیگر مردم حتی در مقابل کاهش 20
درصدی هم از خود واکنش نشان ندهند و لذا ایشان میفرمایند« :در جامعة ما تورم محاسبه نمیشود وسود
تلقی میگردد» .بنابراین اگر جامعهای تورم دو درصدی را در مبادالت و معامالت طوالنی مدت خود لحاظ
کند ،جبران کاهش ارزش پول مصداقی از ربا نخواهد بود.
با بررسی نظرات و ادلهی فقهاء در پرداخت دیون ،پرداخت قرض و دین بعد از سررسید تعهد مورد
بررسی قرار می گیرد.
 -4بررسی پرداخت قرض و دين بعد از سر رسيد تعهد
در جامع الشرایط آمده است« :دین هر مالی است که به سبب قرض ،خرید و فروش ،تلف مال
دیگری ،وارد کردن جنایتی بر دیگری یا ازدواج  ...بر عهدة شخصی میآید و هر قرضی دین شمرده
میشود؛ ولی عکس آن درست نیست؛ یعنی هر دینی قرض نیست» (حلّى .)283 ،1410 ،دین ،هر مالی
است بر ذمة شخصی برای شخص دیگر الزم شده باشد (امام خمینى .)467 ،1 ،1421 ،اما قرض هر مالی
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است که با شرط ضمان به تملیک کسی در آورده میشود به گونهای که برعهده گیرنده قرض است تا عین
مال و یا مثل و یا قیمت آن را به قرض دهنده بپردازد( ».امام خمینی 651 ،1 ،1421 ،و  )652تعریف
مذکور نشان میدهد که اگر مال مثلی است باید مثل و اگر قیمی است باید قیمت آن پرداخته شود.
همچنین ،مال مقروض اگر مثلی باشد باید امکان ضبط ویژگیها و اوصافی که در تفاوت رغبت و قیمت آن
دخیل است وجود داشته باشد» (امام خمینی.)651 ،1 ،1421 ،
با تعریف دین و قرض و قبل از بررسی پرداخت قرض و دین بعد از سررسید تعهد الزم است ابتدا
ضمان ید و محور ضمان در این قاعده مشخص گردد.
در تقسیمی ید؛ به ید امانی و ید ضمانی تقسیم میشود .و ید ضمانی به ید عدوانی و غیر عدوانی
تقسیم میگردد .از باب مثال وقتی کسی مالی را به عقد فاسد قبض میکند ،ضامن و ید او ید ضمانی است
ولی غاصب نبوده و ید او ید عدوانی محسوب نمیشود .ید عدوانی و ید غیر عدوانی هر دو از نظر مسئولیت
مدنی با یکدیگر مشترکاند و تفاوت آن دو این است که در صورت وجود عدوان ،عالوه بر مسئولیت مدنی،
مسئولیت کیفری نیز وجود دارد؛ زیرا فقهاء مواردی را که به علت فقدان عنصر عدوان از مصادیق غصب
محسوب نمیشود نیز از نظر احکام ،ملحق به غصب کردهاند؛ بدین معنا که چنین یدی را ضمانی دانسته
که از نظر ضمان در حکم غصب است (محقق داماد.) 68 ،1 ،1388 ،
در ضمان ید عالوه بر اینکه عنصر عمد و قصد دخیل نیست ،در موارد منجر به تلف ،رابطة علیّت
مادی بین فعل متصرف و تلف نیز ضروری نیست و لذا اگر متصرف اثبات کند که تلف مال به سبب آفت
سماوی و قوة قاهره بوده ،از مسئولیت حقوقی او کم نمیشود و فرق عمده این نوع ضمان با ضمانی که به
موجب قاعدة اتالف ایجاد میشود این است که در ضمان اتالف الزم است تا فعل مستقیماً به تلف کننده
مستند گردد ،نه به علت دیگر ،ولی در ضمان ید چنین نیست؛ زیرا در ضمان ید ،محور ضمان «اصل
استیالء و وضع ید بر مال دیگری است ،نه تلف شدن مال» در حالی که در قاعدة اتالف ،محور ضمان «از
بین بردن مال دیگری است» (محقق داماد 68 ،1 ،1388 ،و .)69
در «ضمان ید» فرقى بین صورت جهل یا علم و عمد یا غفلت نیست و در هر دو حالت شخص
متصرف ضامن است .به تعبیر دیگر ،در تحقق این ضمان تقصیر دخالتى ندارد ،بلکه مبناى این مسئولیت،
وضع ید و استیال بر مال دیگرى بدون مجوّز است ،اعم از این که عالماً عامداً صورت گرفته باشد یا از روى
جهل و غیر عمد انجام یافته باشد (طاهرى ،حقوق مدنى (طاهرى).) 253 ،2 ،
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بنابراین مقتضای اولیهی استیالء بر مال دیگری این است که متصرف در مقابل مالک ،ضامن است
و فرقی ندارد که ید او عدوانی باشد یا غیر عدوانی؛ عالمانه مال دیگری را تصرف کرده باشد یا جاهالنه و
تنها ید امانی ،به موجب ادلهی خاص از تحت عموم این قاعده خارج گردیده است (محقق داماد،1 ،1388 ،
.) 61
کسی که بر مال غیر استیالء مییابد و ضمان بر او مستقرّ میگردد ،مادام که عین مال موجود است
ملزم است با ردّ آن از عهده ضمان برآید .در صورت وجود عین متصرّف نمیتواند از ردّ عین خودداری کند
و صاحب مال نیز نمی تواند متصرّف مال خود را ملزم به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگر سازد ،هر چند ردّ
عین موجب ضرر متصرّف گردد ( عالمه حلّى.) 445 ،1 ،1410 ،
در صورتی که مال مورد استیالء ناقص یا معیوب باشد متصرف باید عالوه بر ردّ عین تفاوت
صحیح از معیب (ارش) را به صاحب مال بپردازد و مالک نمیتواند از قبول عین معیوب خودداری کرده و
تمام ثمن را از متصرف مال خود طلب کند( .محقق کرکی ،جامع المقاصد فی شرح القواعد) 266 ،6 ،
هرگاه عین تلف گردد باید معادل آن به صاحب مال پرداخت شود؛ یعنی اگر مال مثلی است؛ مثل
آن و اگر قیمی است؛ قیمت آن پرداخت گردد (فخر المحققین ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد،1 ،
 201و )202
روشن شد که پولهاى اعتبارى به حسب قدرت خرید ،مثلى هستند .بنابراین هنگام اداى دین باید
همسانى در قدرت خرید زمان دریافت پول اعتبارى را مالحظه کرد و مدیون باید مقدار قدرت خرید پول را
به دائن بپردازد .اقتصاد دانان پول را معیاری برای سنجش ارزش اقتصادی کاالها و خدمات میدانند.
معیاری که با آن ،ارزش مبادلهای کاالها و خدمات با هم مقایسه و مبادله میشوند ،بنابراین ،اگر ارزش پول
در دیون و مطالبات مدتدار ،به طور شدید افزایش پیدا کند ،به گونهاى که براى عرف محسوس باشد و در
مقابل آن از خود واکنش نشان دهد ،در این صورت باید قدرت خرید پول ،به مقتضاى اینکه «در ضمان
مثلی ،باید مثل پرداخت شود» (علّامه حلّى 321 ،11 ،1410 ،؛ فخر المحققین ،إیضاح الفوائد فی شرح
مشکالت القواعد5 ،2 ،؛ شهید اول ،اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه125 ،؛ شهید ثانى ،حاشیة شرائع
اإلسالم ) 389 ،به عنوان معیار در زمان بازپرداخت باشد؛ یعنی ،ارزش حقیقی به ذمة مدیون میآید و فرقی
ندارد که ارزش پول افزایش یا کاهش یافته است.
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آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به سؤال «دربارة تغییرات در ارزش پول( ،اعمّ از کاهش و
افزایش) گاه ممکن است در شرایط خاصّى نرخ تورّم منفى شود و بر مالیّت پول افزوده گردد .در این
صورت ،آیا مدیون مىتواند مابهالتفاوت را در پرداخت لحاظ کند ،و آن را کسر نماید؟ مینویسند « :اگر
تفاوت فاحشى صورت گیرد ،مىتواند کسر کند( ».مکارم شیرازى) 216 ،3 ،1427 ،
با توجه به مطالب بیان شده درمورد پرداخت ارزش پول ،پرداخت دین بعد از سررسید در دو فرض
توانایی و عدم توانایی مدیون در بازپرداخت مورد بررسی قرار می گیرد.
 -1-4پرداخت بعد از سررسيد به دليل عدم توانايی مديون در ادای دين
در صورتی که مدیون در سررسید نتواند دین خود را بپردازد و از زمان سررسید تا زمان پرداخت هم
قدرت خرید پول افزایش یافته باشد بدیهی است که در صورت افزایش خفیف ارزش پول ،1پرداخت مبلغ
اسمی کمتر جایز نخواهد بود زیرا عرف پرداخت کمتر را ادای کامل دین محسوب نمیکند و پرداخت کمتر
مثل پول دریافت شده نیز نمیباشد.
2

اما اگر افزایش قدرت خرید پول شدید باشد و مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید را نداشته باشد
و عرف هم پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی را ادای کامل دین محسوب کند؛ الزام مدیون به پرداخت
مبلغ اسمی صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا مدیون عرفاً دین خود را با پرداخت مبلغ اسمی کمتر به طور کامل
ادا کرده است .از طرفی مدیون ضامن پرداخت مثل پولی است که دریافت نموده است و با توجه به اینکه
مالک مثلیت قدرت خرید پول است پرداخت مبلغ اسمی کمتر از آنچه دریافت شده ،مثل پول دریافتی
محسوب میگردد؛ همچنین قسط و عدل حکم میکند تا مدیون با پرداخت مبلغ اسمی در آن چه که خود
عامداً در آن دخیل نبوده متضرر نگردد .عالوه بر آنچه بیان شد ،پرداخت مبلغ اسمی خالی از شبهه ربا
نخواهد بود .زیرا پرداخت مبلغ اسمی الزام مدیون به پرداخت اضافی محسوب می گردد ،که شارع منع
نموده است.

 .1مراد از افزایش خفیف ارزش پول آن است که افزایش ارزش پول به گونهای است که عرف عام و عقال در مقابل آن ،در دین و قرض به
طور محسوس و آشکار از خود واکنش نشان ندهند.
 .2مراد از افزایش شدید ارزش پول آن است که افزایش ارزش پول به گونهای است که عرف عام و عقال در مقابل آن ،در دین و قرض به
طور محسوس و آشکار از خود واکنش نشان دهند.
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آیتاهلل جوادی آملی در پاسخ این سؤال که اگر شخصی وجهی را به عنوان قرض به کسی بدهد و
تأخیری در دریافت وجه به عمل آید ،آیا شخص طلبکار مجاز است مبلغی را به عنوان تأخیر مطالبه نماید،
یا دریافت وجه اضافه ربا و حرام است؟ میفرمایند« :در صورتی که تأخیر ادای دین برای عدم قدرت
بدهکار باشد و در اولین فرصت آن را تأدیه کند ،طلبکار حق دریافت مبلغ زائد را ندارد .در صورتی که تأخیر
ادای دین عمدی بوده و سبب خسارت طلبکار شود ،وی حق دریافت مبلغ زائد را از بدهکار دارد( ».جوادی
آملی ،استفتائات.)117 ،
ضمان مدیون پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی است؛ اما آیا مدیون ضامن اتالف مدت زمانی که
پول دائن در دستش بوده نمیباشد؟ زیرا اگر پول در دست دائن بود افزایش قدرت خرید در ملک او حاصل
میشد که به دلیل عدم پرداخت به موقع ،مدیون از آن محروم شده است.
اتالف مذکور اتالف حکمی است و آن اتالفی است که با بقای اصل مال ،مالیت آن نابود می شود
(محقق داماد 110 ،1 ،1388 ،و  .)111در اصل ضامن بودن در اتالف حکمی بین فقهاء اختالف نظر وجود
دارد ( .همان) اما با فرض ضمان در چنین اتالفی اگر چه عنصر قصد و عمد دخیل نیست اما انتساب عمل
به فاعل شرط است (همان ) 111 ،در صورتی که شخص امکان پرداخت دین را ندارد ،نمی توان عمل را به
وی منتسب نم ود از این رو مدیون ضامن پرداخت تلف مالیت مدت زمانی که قادر به پرداخت نبوده ،نمی-
باشد .چنان که جوادی آملی نیز در مورد کاهش ارزش پول این گونه فتوا دادهاند.
 -2-4پرداخت ديرتر از سر رسيد علیرغم توانايی مديون در ادای دين
در صورتی که مدیون در سررسید دین توانایی پرداخت دارد ولی عمداً نمیپردازد و زمانی که او را
مجبور به پرداخت میکنند و یا خود پشیمان گشته میخواهد دین را بپردازد؛ قدرت خرید پول افزایش
چشمگیر مییابد؛ به طوری که عرف از خود واکنش محسوس در معامالت مدتدار نشان میدهد؛ آیا در
این حال مدیون حق دارد مبلغ اسمی کمتر از آنچه بدهکار بوده ،بپردازد؛ یا چنین حقی ندارد؟
برای روشن شدن ضمان و یا عدم ضمان مدیون ،غصب از جهت موضوع و دلیل فقهی بررسی شده،
آنگاه ضمان پولهای اعتباری را در فرض افزایش قدرت خرید پول در غصب پی میگیریم.
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 -1 -2-4ضمان يد
بیان شد ک ه ید ضمانی یا غیر عدوانی است و یا عدوانی .اگر کسی توانایی پرداخت دین خود را دارد
و موعد پرداخت فرا رسیده و عمداً از پرداخت خودداری میکند ید او عدوانی خواهد بود زیرا نمیتوان
تصور کرد که علیرغم توانایی در پرداخت و استنکاف از پرداخت ،عدوانی در کار نباشد .بنابراین ید او در
این صورت عدوانی و از موارد غصب محسوب میشود.
غصب دارای تعاریف گوناگونی است .صاحب جواهر بعد از بیان تعاریف گوناگون از فقهاء اظهار
میدارد که یقیناً غصب دارای حقیقت شرعیه نیست ،بنابراین تردیدی نیست که باید به معنای لغوی موافق
با عرف اکتفا کرد که عبارت است از« :ظالمانه چیزی را گرفتن» (صاحب جواهر ،جواهر الکالم فی شرح
شرائع اإلسالم ) 7 ،37 ،و تعریف «مستبدانه و ظالمانه بر مال غیرمسلط شدن» (همان )45 ،35 ،که
فقیهان بیان کردهاند به همان معنای لغوی موافق با عرف بر میگردد .برخی از فقهاء نیز غصب را به
«تسلط عدوانی بر حقّ غیر» (شهید ثانى ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى  -کالنتر)،7 ،
 )19تعریف کردهاند.
با توجه به تعاریف فوق دو عنصر اساسی در غصب دخیل میباشد .1 :سلطهی ظالمانه  .2سلطه بر
مال یا حقّ غیر.
بنابراین اگر کسی بر مال یا حقّ دیگری ظالمانه و بدون رضایت صاحب مال مسلّط شود ،موضوع
غصب محقق میگردد.
 -2-2-4حکم وضعی و تکليفی غصب
در منابع فقهی ،بیشترین بحث دربارهی موارد تحقق غصب است (طوسى 335 ،3 ،1407 ،و ،395
403؛ ابن براج .) 390،1،1406 ،از منظر فقهاء تردیدی نیست که غصب یکی از اسباب ضمان است .آیاتی
از قرآن کریم از جمله آیهی « فَمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُم» 1و روایاتی از جمله
روایت «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» (ابوداود ،سنن أبی داود155 ،2 ،؛ ترمذی ،سنن الترمذی) 369 ،2 ،
بر حکم وضعی غصب – ضمان -داللت دارد .همچنین روایت «الغصب کُلّه مردود( ».کلینى ،الکافی (ط -
اإلسالمیة) ) 542،1 ،بر حکم تکلیفی غصب -حرمت -داللت میکند.
 .1هر کس به شما تجاوز کرد ،شما هم همانند آن بر او تعدی کنید (سوره بقره ،آیه ) 129
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موضوع غصب ،مال و حق است ،حکم تکلیفی آن ،حرمت و حکم وضعی آن ،ضمان است .در این
حکم تکلیفی و وضعی اختالفی بین فقهای شیعه مشاهده نمیشود (ابن زهره 278 ، 1414 ،و  279؛ ابن
ادریس 480 ،2 ،1410 ،؛ قمی سبزوارى342 ،1421 ،؛ علّامه حلّى.)121 ،6 ،1413 ،
 -3-2-4ضمان يد در پول اعتباری
اگر کسی بر پول اعتباری شخصی استیالی ظالمانه پیدا کند ،فعل او حرام بوده و ضامن آن
میباشد .وقتی مدیون قدرت پرداخت دین خود در سررسید را دارد و در حالی که صاحب دین راضی نیست،
عمداً آن را نمیپردازد؛ عمل او مصداق غصب است و غاصب ضامن پرداخت مثل میباشد .از آنجایی که
پول اعتباری به حسب ارزش مبادلهای حقیقی مثلی است اگر بین زمان غصب و زمان رد مال مغصوب،
ارزش مبادلهای آن افزایش پیدا کرده باشد ،غاصب ،ضامن ارزش پول است .با پرداخت مبلغ حقیقی پول که
کمتر از مبلغ اسمی است ،مثل پرداخت میگردد و دین به طور کامل ادا میشود1؛ اما غاصب از زمان
سررسید تا هنگام پرداخت دین ،صاحب آن را از بهرهجستن از پول خود محروم و به مالک پول خسارت
وارده کرده است؛ از این رو عالوه بر پرداخت مثل؛ ضامن خسارت وارد کرده نیز میباشد .زیرا چنانچه بیان
شد ید عدوانی عالوه بر مسئولیت مدنی ،مسؤولیت کیفری نیز دارد و الزم است تا خسارت وارد کرده را
جبران کند.
پرداخت مبلغ اسمی که ارزش مبادلهای آن بیشتر از مبلغ به هنگام تعلق دین است ،به عنوان پرداخت
خسارتی است که مدیون عامل آن میباشد .پرداخت مبلغ اسمی جبران خسارتی که مدیون به صاحب دین
وارد کرده است؛ زیرا اگر مدیون پول را در سررسید میداد ،این افزایش قدرت خرید در ملک او حاصل می-
شد و متعلق به او میگشت؛ مضافاً بر اینکه صاحب و مالک دین میتوانست در این مدت از پول خود نیز
استفاده نماید که از آن نیز محروم شده است.
پرداخت مبلغ اسمی پولی که ارزش آن افزایش یافته اگر چه از دید عرف بیشتر است ،اما ربا
محسوب نمیشود زیرا عموماً میان ربح پول و خسارت تأخیر تأدیه فرق وجود دارد .زیرا ربح به تراضی
معین میشود ،در حالی که خسارت را قانون معین میکند؛ همچنین ،ربح در پایانِ موعدی که طرفین برای
انجام دادن تعهد معین کردهاند پایان میپذیرد ،حال آنکه خسارت ،بعد از آن موعد شروع میشود (جعفری
 .1البته در صورتی که عرف دقیق باشد و افزایش ارزش پول را در معامالت لحاظ کند.
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لنگرودی .)310 ،1 ،1372 ،وانگهی ،خسارت تأخیر تأدیه ،التزامی است که از تقصیر مدیون ناشی میگردد
و نباید آن را دنبالة اجرای قرارداد شمرد؛ به تعبیر دیگر ،این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او
باید مطابق قواعد ضمان قهری ،ضرری را که سبب آن شده است جبران کند (کاتوزیان.)270 ، 4 ،1380 ،
تعداد زیادی از فقهاء نیز خسارت تأخیر تأدیه را ربح ندانسته و پرداخت آن را الزامی میدانند که فتوای
آنان بیان میشود.
آیت اهلل فاضل لنکرانی شرط پرداخت خسارت در ضمن عقد الزم ،در صورتى که مقدور طرف باشد و
حدود آن تقریباً معیّن گردد ،را بى اشکال میداند( .فاضل موحدی لنکرانى ،بیتا ،307 ،1 ،سؤال )1186
آیتاهلل مکارم شیرازی مینویسند« :چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار ،بدهی خود را نپردازد و
سالیان طوالنی بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق ادای دین نکند ،تورّم محاسبه میشود».

1

آیت اهلل موسوی اردبیلی مینویسند« :اگر دین خود را سر وقت نپردازد باید تورم را جبران کند»

2

آیت اهلل حسین نوری همدانی مینویسند« :اگر دائن دین را مطالبه کند و مدیون با وجود تمکن در
پرداخت آن مماطله کند ،ضامن ضررها و خسارتهای ناشی از مماطله و از جملة آن کاهش ارزش پول
است.

3

آیت اهلل سید محمد کاظم طباطبایی در پاسخ به سؤال «اگر کسى عین پولى مقدار معین به کسى
مدیون باشد ،و قیمت آن عین ،تنزل فاحش نماید و بعد از مدتى بالمره آن عین ،متروک و مفقود شود و
وجود نداشته باشد ،آیا اگر باید قیمت آن را به دائن داد ،قیمت اعال را باید داد یا نازل؟ و اگر طریق دیگرى
هم در تخلص از این دین باشد از هر جهت بیان فرمائید» مینویسند:
« هر گاه آن دین مؤجل باشد و تنزل قیمت پیش از حلول أجل باشد ،خسارت بر طلبکار است و
همچنین اگر بالمره از قیمت بیافتد .مثل پول کاغذى که منسوخ شود و محتمل است که الزم باشد دادن
قیمت آخر ازمنه تنزل و اگر قیمت داشته باشد و لکن نایاب شود ،باید قیمت آن را على فرضالوجود بدهد و
على الظاهر هم چنین است اگر آن دین ،حال باشد یا اجلش حلول کرده باشد ،و لکن طلبکار راضى به تأخیر
 .1استفتاء نویسنده از آیت اهلل ناصر مکارم شیرازی به آدرس  ،http://makarem.ir/index.aspx?typeinfo=3000کد ره-
گیری 9312090244 :تاریخ  12اسفند  1393ساعت  11:10ب.ظ
 .2استفتاء نویسنده از معظم له ممهور به مهر با شماره سؤال 0011400
 .3استفتاء نویسنده از آیت اهلل حسین نوری همدانی به آدرس  ،http://www.noorihamedani.com/en/homeکد 18772
تاریخ  30بهمن  05:54 1393ب.ظ
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باشد و مطالبه نکرده باشد .و اما اگر مطالبه کند و مدیون در دادن مماطله کند بدون وجه شرعى ،پس در
صورت تنزل قیمت از کیسه بدهکار رفته است .چنانچه در غصب مىگویند .و در صورت خروج از قیمت،
محتمل است بلکه بعید نیست جواز مطالبة أعلىالقیم ،بنابر اینکه در غصب ،قائل به أعلىالقیم باشیم (کما
ال یبعد) چون مناط حکم غصب ،در اینجا نیز جارى است .بلکه بعض مدارک ،بعمومه شامل مقام است،
مثل ال ضرر و عمومات قصاص» (یزدى .)29 ،1415 ،با این توصیف پرداخت مبلغ اسمی به عنوان حداقل
جبرانِ خسارتِ تأخیر در پرداخت دینی است که مکلف عمداً از پرداخت آن استنکاف کرده است .اگر چه
فتوای آقایان در جبران کاهش ارزش پول است اما وقتی پرداخت مبلغ عددی اضافی از دید فقهای مذکور
ربا نباشد؛ پرداخت مبلغ اسمی در فرض افزایش قدرت خرید پول به عنوان جبران خسارت نیز اگر چه ارزش
آن از پولی که دریافت کرده بیشتر است نیز ،ربا نخواهد بود.
 -5پرداخت مبلغ اسمی کمتر در مهريه
یکی از دیون رایج در جامعه مهریه زنان است .اگر مهریه زنی را شوهر بعداً بخواهد بپردازد و احیاناً
قدرت خرید پول هم افزایش یابد مثالً شخص زمان جنگ برای همسر خود مهریه گرفته بوده و بعد از
جنگ به دلیل اوضاع مناسب اقتصادی قدرت خرید پول افزایش یافته است آیا شوهر حق دارد مبلغ اسمی
کمتر از آن چه که برای زن مهریه قرار داده به او بدهد یا چنین حقی ندارد؟ با توجه به این که داوری عرف
دقیق و در پرداخت کلیه دیون حجت است باید دید که آیا عرف عام بین پرداخت مهریه و قرض فرقی می
بیند یا هر دو را مانند هم مینگرد بلی اگر عرف برای مهریه حساب جدایی باز کرده باشد و مثالً در مهریه
پرداخت کمتر از مبلغ اسمی گرفته شده را ادای دین محسوب نکند در این حال پرداخت کمتر از مبلغ اسمی
بر خالف قرض جایز نخواهد بود؛ اما عرف دقیق در اموری که داوری بر عهده او گذاشته شده است بدون
مالک و ضابطه به داوری برنمی خیزد و لذا همان مالکی که در قرض بیان شده در این مورد نیز میباید
جاری باشد و به نظر میرسد که نتوان بین مهریه و قرض فرقی قایل شد .آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی
میفرمایند « :در مهریه معموالً مانع برای طلب کردن موجود است ،چرا که مطالبه مهریه معمول نیست و
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اگر مهریه را طلب کند نو عی کم ارزشی برای زن محسوب می شود و تورم محاسبه می شود البته اگر
شوهر اقدام به پرداخت کند یا حاضر به پرداخت باشد و زن مطالبه نکند ،محاسبه تورّم جایز نیست».1
 -6نتايج
نتایح به دستآمده از این تحقیق عبارتند از:
 .1قدرت خرید پول در دین ،معیار ادای حق در فرض افزایش و کاهش ارزش پول است.
 .2در صورتی که مدیون در سررسید نتواند دین خود را بپردازد و از زمان سررسید تا زمان پرداخت هم
قدرت خرید پول افزایش یافته باشد ،در صورت افزایش خفیف ارزش پول ،پرداخت مبلغ اسمی کمتر جایز
نخواهد بود.
 .3اگر افزایش قدرت خرید پول شدید باشد و مدیون قدرت پرداخت دین در سررسید تعهد را نداشته
باشد و عرف هم پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی را ادای کامل دین محسوب کند؛ مدیون میتواند
مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده را بپردازد.
 .4اگر افزایش قدرت خرید پول شدید باشد و مدیون علیرغم قدرت پرداخت دین آن را در سررسید
تعهد پرداخت نکند ،با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ اسمی دین خود را ادا مینماید؛ اما به دلیل غصب پول،
برای جبران خسارت حداقل الزم است تا مبلغ اسمی دریافت شده را به دائن پرداخت کند.
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 .1ابن ادریس ،محمد بن احمد ،)1410( ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعة
مدرسین حوزة علمیه قم ،قم.
 .2ابن براج ،عبدالعزیزبن نحریر ،)1406( .المهذب فی الفقه (البن البراج) ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
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 .3ابن زهره ،حمزه بن علی ،)1414( ،غنیه النزوع إلى علمی األصول و الفروع .مؤسسة امام صادق علیه السالم،
قم.
 . 1استفتاء نویسنده از سایت ناصر مکارم شیرازی به آدرس  ، http://makarem.ir/index.aspx?typeinfo=3000کد ره-
گیری 9404120106 :تاریخ دوشنبه  1394/4/15ساعت 14:39:56
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والتوزیع.
استفتاء از آیت اهلل موسوی اردبیلی ممهور به مهر با شماره سؤال 011400
ترمذی ،محمد بن عیسی ،) 1403( ،سنن الترمذی ،تحقیق وتصحیح عبد الرحمن محمد عثمان ،دار الفکر
للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت.
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حائری ،سید کاظم ،)1378( ،بررسی فقهی اوراق نقدی ،مجله فقه اهل بیت علیهم السالم (فارسى) ،سال
پنجم ،شمارهی .19

 .12حکیم ،سید محسن ( ،بیتا ) .نهج الفقاهه ،انتشارات  22بهمن ،قم.
 .13حلی ،ابوطالب محمد بن حسن ،)1387 ( ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،مؤسسة اسماعیلیان ،قم.
 .14حلّى ،حسن بن یوسف ،)1410( ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
 .15حلّى ،حسن بن یوسف ،)1413( ،مختلف الشيعه فی أحکام الشريعه ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم.
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قم.
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