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 كيدهچ

هاي زندگي اجتماعي است، انسان براي داد و ستد كاال يكي از ضرورت
به  تسهيل در امر مبادله و داشتن معيار مشترك جهت سنجش كاال، پول را

اجتماعي  رفت در زندگي اقتصادي وزمان با تحّول و پيشهم كه وجود آورده
. به خود گرفته استرا ي، فلزي، كاغذي و تحريري ي كاالهاي گوناگوِنشكل

 اعتباري بودن برخي ديگر و همچنين نقش ها وارزش ذاتي برخي پول
 تفاوت در ،ويژه پول كاغذي به،انكارناپذير توّرم در كاهش فاحش ارزش پول

 جبران برايقوانين و مقرراتي همين دليل، به . شده استرا موجب احكام آن 
هاي گذاري و شركتدر مجالس قانونخسارت ناشي از كاهش ارزش پول 

از سوي بسياري از فقها به  اين قوانين .وضع شده استتوليدي يا تجاري 
 ديگر برخي ولي از سوي ،شناخته شدهمغاير دليل شائبه ربا با موازين شرع 

 خاص مورد پذيرش قرار گرفته است، اين دسته يطياخذ آن با شرا مطالبه و
ديه را أناشي از كاهش ارزش پول و تأخير تاخذ خسارت  از فقيهان مطالبه و

. دانندرا مستلزم افتادن در رباي محّرم نمي در تمام ديون پذيرفته و آن
را مورد بررسي قرار  نوشتار حاضر، حكم فقهي مسأله و مباني نظري آن

 .داده است
 

 .ي، ارزش اعتباري، پول، ارزش ذاتي، قيميدير كرد، مثل  ها واژهكليد
 

 لهأطرح مس
  يـا  ي دولتـ  يهـا از سـازمان   يبرخـ   و ي رايـج در صـنعت بانكـدار       يهـا از چالش  ييك
اقتـراض   يسبب َديـن گـاه    . ، گرفتن خسارت ديركرد در ديون مختلف است       يصوصخ
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 در بيع سلم، ثمن در     مبيع: لمثابراي  .  ديگر ياختيار امور يگاه است و  )قرض گرفتن (
عـوض درخُلـع بـه       نكـاح و   اجاره، صداق در   طور معمول اجرت در   ه  نيز ب   و بيع نسيه 

جمـع  م،  يگلپايگـان ; ۶۱۴/ ۱ ،ةسيل تحريرالـو  ،يامـام خمينـ   : نكـ  (آيد  يصورت دين درم  
 مثل جنگـل يـا معـدن بـه پرداخـت            يبردار از منابع  همچنين تعّهد بهره  . )۲/۹۳ ،المسائل
در  نتوانـد    ياگر بـه هـر دليلـ      وي، كه    ة است بر عهد   ي در پايان سال، َدين    يدولتحقوق  

 به عنوان جبران خسارت تأخير بر اصل ي را بپردازد، درصديحقوق دولتموعد مقرر 
 :داردي مقـرر مـ    يانون مدن  ق ۲۲۸ه   ماد ،كه چنان. شودي دولت اضافه م   يمطالبات قطع 

 ةتوانـد بـا رعايـت مـاد        يد باشد، حاكم م   كه موضوع تعهد، تأديه وجه نق      در صورتي «
ايـن   طبق. »، مديون را به جبران خسارت حاصل از تأخير تأديه دين محكوم نمايد      ۲۲۱

ط ي، با رعايـت شـرا     ي موظّف است كه در صورت در خواست مدعّ        ي، قاض يماده قانون 
در جهت احقـاق حـق برآيـد    است  شده يبين پيش۲۲۱ كه در ماده   يوليت قرارداد ؤمس

 يمـدن آئين دادرسي  قانون ۷۱۲ ة ماديةه بر پا يمحکوم عل  زين و )۱/۳۵۶منصور،   : نكـ(
 خـسارت ملـزم     ةيـ ا انجام تعهـد بـه تأد      ين  ي د ير ادا ي از جمله به جهت تأخ     يدر موارد 

 %۱۲ه را معـادل     يـ ر تأد ي خسارت تأخ  ،ي مدن ين دادرس يي قانون آ  ۷۱۹ ةماد وشود  يم
خسارت تأخير تأديه محتاج به     « : قانون مذكور  ۷۲۵ ةطبق ماد  دارد و يدر سال اعالم م   

 .» استيحكم كاف مطالبه و ياثبات نيست و ِصرف تأخير در پرداخت برا
 نگهبـان در    ي شـورا  ي از سـو   مـذكور  ايران، مـواد     ي انقالب اسالم  يپس از پيروز  

 بـين   يآن كـشمكش فراوانـ     يپـ   در .شـد  اعالم   ي متعدد ربا و غيرشرع    ياظهار نظرها 
امالك واقع شـد، تـا آنكـه         سازمان ثبت اسناد و    ها و ولين بانك ؤمس و نگهبان   يشورا

 مـشروعيت   ي مـدن  يين دادرسـ  يـ  قـانون آ   ۵۲۲مـاده    نگهبـان طبـق      يشوراسر انجام   
  . ديون پذيرفتي در تماميطيبا شرا خسارت تأخير تأديه را

ايـن   نشيب خـسارت تـأخير تأديـه در قـوانين موضـوعه،            با صرف نظر از فراز و     
کـرد  ريبه عنـوان خـسارت د     اصل طلب    آيا گرفتن اين اضافه بر     :کهح است   ل مطر اسؤ

يا اّيها  از مصاديق اكل مال به باطل است كه طبق آيه شريفه             مشروعيت دارد؟ يا ربا و    
 )۲۹/ نسا (...  عن تراض منكم   ةتأكلوا اَموالكم بينكم بالباطل، اال ان تكون تجار       الذين امنوا ال  
  جواز اخذ خسارت دير كرد يا عدم جواز آن چيست؟ينا مبيطور كله  و بحرام است

توانـد  ياخذ خسارت ديركـرد مـ       عدم مشروعيت مطالبه و    يآنجا كه دليل اساس    از
 بـه   مستلزم چند بحث است که    مسأله    در يداور آن باشد تحقيق و     بودن يشائبه ربو 
 .دشويبه اختصار بسنده م  بودن آنهايدليل مقدمات
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 ربا و اقسام آن
 ؛۳/۲۸منظـور،   ابـن : نكــ   ( زياد شدن و رشد و نمو كـردن اسـت            ير لغت به معنا   ربا د 
جنس كه از  همي فروختن دو كاال عبارت است ازيو در اصطالح شرع) ۱/۲۱۷، يفيوم

شـوند بـه شـرط      ي مـ  يگير طريق پيمانه يا وزن، در عصر رسالت يا نزد عرف اندازه          
 به شرط   ييا قرض دادن به كس    ،  يكم يا ح  ي، اعم از زيادت حقيق    يديگر  بر يزيادت يك 

 و مـوزون نباشـد     جـنس مكيـل    چـه از   ، گر يكاالي هر درتر   افزون يپرداخت مقدار باز
 .)۳۳۴/ ۲۳، ي نجف؛۴/۲۶۵ ،ي محقق ثان؛۳/۳۱۶، مسالک االفهام، يد ثانيشه: نكـ (

ايـن  مالحظه   . است ي قرض ي ربا  و ي معامل ي ربا ةطبق تعريف فوق، ربا بر دو گون      
 : دارديا در تحليل احكام آن اهميت فراواندو قسم رب

 رباي معاملي
، يجـنس خـودش بـه شـرط زيـاد         عبارت است از فروش يك كاال به هـم         ي معامل يربا

 ي حكم ييا زياد .  فروش يك كيلو برنج به دو كيلو از آن          باشد، مانند  ي عين يخواه زياد 
كنـد كـه    ي فرق نم  . يك كيلو برنج به يك كيلو از آن به صورت نسيه           يمانند فروش نقد  

، شـرح لمعـه    ،يشـهيد ثـان   : نكــ   (اين دو كاال به لحاظ كيفيت يكسان باشند يا متفـاوت            
 : سه شرط عمده وجود داردي معاملي تحقق ربابراي ،بنابراين ).۳/۴۳۸
االّ فيمـا يكـال او    يال يكون الرب« :مكيل يا موزون بودن مورد معامله، به دليل حديث      . ۱

 ايـن  . معدود مثل تخم مرغ، ربا تحقق نـدارد يپس در كاال) ۶/۴۳۴،  يحرعامل(» يوزن
 ؛)۲۳/۳۵۸، ينجف: نكـ (ست  منسوب انظر به مشهور فقها

 ؛كيفيت تفاوت داشته باشند چه در قيمت و  اتحاد در جنس، گر.۲
 . و تفاضلي شرط زياد.۳

از آنجـا كـه     . صلح و هبـه مـورد اخـتالف اسـت           مثل ،تحقّق ربا در ساير معامالت    
 يارت ديركـرد از قبيـل معاوضـه بـين دو كـاال نيـست، بـه همـين مقـدار در ربـا                       خس

 .شودي بسنده ميمعاوض
 رباي قرضي

 » التغريم ال مّجانـاً     وجه يعل  القرض التمليك  ةحقيق« : در تعريف قرض گويد    يخوانسار
 بر وجه ضمان، نه بر وجه رايگان، به ملكيت يحقيقت قرض اين است كه مال ،  )۳۲۷/ ۳(

 فقيهان نيز در تعريف قرض عنصر تمليك بر و جه ضمان را اخذ              يبرخ. درآيد يديگر
تري هـم    دقيق بجنوردي تعريف موسوي، ولي   )۱/۶۵۱،همان،  يامام خمين : نكـ  (اند  كرده
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 :در تحليل مسأله دير كرد بيشتر مـورد نظـر قـرار خواهـد گرفـت                 است كه  كردهارائه  
 بود، مثل آن و اگر      ي آن، پس اگر مثل    يقرض عبارت است از تمليك مال به عوض واقع        

 ).۷/۱۸۵ و ۶/۱۸۷ ( آن بايد پرداخته شودي واقع بود قيمتيقيم
نيـست، بلكـه در قـرض هـر نـوع            منحـصر موزون    مكيل و  ي در كاال  ي قرض يربا
 يكند كـه زيـاد    ي فرق نم  يدر شرط زياد  . كنديم تحقق پيدا   ربا ي با شرط زياد   ييكاال
 باشـد،   ي كيلو گندم، يا شرط انجام كـار       ۱۱۰ندم در برابر     كيلو گ  ۱۰۰ باشد، مثل    يعين

 دين، ةوثيقدر استفاده از دهنده  قرض شرط باشد، مثليمانند دوختن پيراهن، يا منفعت
هنگام بازپرداخت  به   يحصول صفت بر  دهنده  قرضشرط   يعني باشد،   ي حكم يزياد يا

 .بزرگتـر از آن   ء  يشـ بازگرداندن بـه صـورت       و شرط    ء كوچك يشقرض دادن   مانند  
 نحـو صـريح اسـت و   ه  گاه بـ ي شرط زياد  . اين صور ربا و حرام است      ةهمزيادي در   

كنند و گاه قبـل     ي م ي در متن قرض شرط زياد     ي گاه به طوري كه،   .يگاه به طور ضمن   
 از آن   يرسند، اما در متن عقـد صـحبت       ي به توافق م   "يزياد" مبلغ   ياز انعقاد قرض رو   

. اسـت   كه در متن عقد شـرط شـود، ربـا          يان كه فقط زياده    به اين گما   .در ميان نيست  
 .)۱/۶۵۱ ،، تحرير الوسيلهيامام خمين; ۲۵/۵، ينجف: نكـ (

 يادشده حرام و حرمت آن از ضروريات اسالم است، زيرا   يهاربا در همه صورت   
ناپـذير اسـالم اسـت، و هـر        خدشـه   و ي، جزء اصول اساس   يستيز و ظلم  يخواهعدالت
ؤوس أموالكم  ن تبتم فلكم ر    ا و: ين امر از آيه   ا.  پذيرفته نيست  ،اصلاين   معارض با    عمل

 ذلـك مـن     يو لمـا فـ    ...   تحـريم الربـا    ةعل«: و روايـت  ) ۲۷۹/بقره( التظلمون و التظلمون  
 .شوديبه صراحت فهميده م) ۱۲/۴۲۵، يحّر عامل(» ... الظلم و فناء االموال الفساد و

اسـت كـه     بين متأخرين ايـن    ت، مشهور  مورد ضمان اس   يربا به لحاظ حكم وضع    
چون اصـل قـرض صـحيح اسـت و           (ي قرض يدر ربا   را يگيرنده ربا بايد مقدار زياد    

چون اصل معامله    (ي معامل ياصل عوض با زياده را در ربا       و) است  باطل يفقط زياد 
 ;۱/۶۵۵ ،، همــانيامــام خمينــ : نكـــ  (بــه طــرف مقابــل برگردانــد   ) اســتباطــل 
 بين عالم و جاهل به حكم يا موضوع         يو فرق ) ۲/۱۸۷ ،لصالحين، منهاج ا  ييخوموسوي

 ).۴۰۰ـ۲۳/۳۹۷، ينجف: نكـ  (يستن
اسـت، امـا شـرط        در قرض حرام و محقّـق عنـوان ربـا          ، طلبكار يشرط منفعت برا  

 دادن رهن يـا    .جايز است  در قرض   از فقيهان  ي طلبكار، طبق نظر بسيار    يمصلحت برا 
ايـن   گرچـه، . دهنده در كار نباشد   ر آن نفع قرض   ضامن يا كفيل و هر شرط جايز كه د        
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; ۲/۵۶، ياصفهان; ۵/۲۲، ثانيمحقق : نكـ (  مصلحت باشديدهنده دارا قرضيشرط برا
لنكرانـي،  فاضل; ۱/۶۵۶،  ةسيلتحريرالوامام خميني،   ; ة النجا ةسيلحاشيه بر و  گلپايگاني،  

 .)۲۳۰القرض،   كتاب الدين و، في شرح تحرير الوسيلهةيعتفصيل الشر
سـنخ   شـرط خـسارت از    كـه   ادله مشروعيت خسارت تأخير تأديه خواهد آمـد          در

 .شرط مصلحت است، نه شرط منفعت
 
 يمي و قيم اموال به مثليتقس

انصاف و پرهيز از اجحاف در پرداخت َديـن      به منظور رعايت عدل و     , در فقه اسالمي  
فقيهـان در   .  شده اسـت   يمتقس مال به مثلي و قيمي       ,بدهكار به يكي از طرفين طلبكار و     
 بـه تبيـين تعريـف       ,هاي مختلفي دارند كه بـه دليـل اختـصار         تعريف مثلي و قيمي بيان    

 .شوداكتفا مي ,ست امختار كه مورد تسالم اكثر فقها
, جـو , ماننـد گنـدم   . دآن از حيث قيمت با هم مساوي باشن        يمثلي آن است كه اجزا    

; ۸۹/ ۳۷،  ينجفـ ; ۱۹۸/ ۷،  يشهيد ثان (» ةلقيم من حيث ا   ما تتساوي اجزائُه   «... .روغن و   
ک يـ  تومـان باشـد، قيمـت        ۱۰۰۰ كيلو گندم    ۱۰ اگر قيمت     مثالً .)۲۰۴/ ۷،  يشيخ انصار 

 .باشد) تومان۲۰۰ ييعن( قيمت مجموع ک پنجمي) كيلو۲( آن پنجم
 آن از لحـاظ قيمـت يكـسان نباشـد، ماننـد درخـت و                ي آن است كه اجـزا     يمثلغير

ک ي اگر ده رأس گوسفند را پانصد هزار تومان خريده باشد، قيمت             مثالً. ... گوسفند و   
 .باشد ن) صد هزار تومانييعن( قيمت مجموع ک پنجمي)  رأس۲( آن پنجم

. زء در مقابـل كـل     نه جـ  ,  است ي در مقابل كل   ي، جزئ يمنظور از اجزا در تعريف مثل     
 »ةلحقيقاسـم ا المـراد باجزائـه مايـصدق عليـه         « :گويدي در توضيح آن م    يشيخ انصار 

 بر انـواع    ء بر آن صدق كند، مثالً     ياسم ش  ، آن است كه حقيقتاً     منظور از اجزا   ,)۷/۲۱۴(
 .كنديگندم، حقيقتاً گندم صدق م

 است كه مدار مالّيـت آن بـه يـك    ي فرد يمثل: گويديكالنتر در توضيح كالم شيخ م     
ماليـت همـه     ا مثل گندم، زيـر    .او منطبق است    است كه بر   ياي صفات و جهات كل    يسر

گندم اسـت و     ...  و مرغوبيت و   ي، پست ي، درشت يرنگ، نرم :  مثل يافراد آن به جهات كلّ    
 ي ولـ  ,مـشابه دارد   شـود مماثـل و    ي كه ماليت با آن كم و زياد م        ياوصاف و جهات   در
 مثـل   .گرددي برم ي خارج يمالك ماليت در آن به جهات شخص        عكس آن است و    يقيم

گـردد و در  ي برمـ ياوصـاف خـارج     و يهـات شخـص   فرس كه مـدار ماليـت آن بـه ج         
 .)جاهمان: نكـ (شود مماثل ندارد ي كه قيمت به آن كم زياد مياوصاف و جهات
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عـرف در   .  اسـت  ، عرف و سيره عقال    ي و قيمت در قيم    يدليل بر ضمان مثل در مثل     
ءالذّمه شدن از دين را، پرداخت دين در صـورت          ي بر يترين راه، برا   حق، عادالنه  يادا
 به هيچ يك از     يگونه اجحاف داند تا هيچ  ي به قيمت آن م    ي به مثل و در صورت قيم      يثلم

 نكرده و همين عدم ردع به ياين سيره جلوگير  شارع ازياز طرف طرفين وارد نشود و
 . است امضايمعنا

 به مقدار   ي و در هر دليل لبّ      است ي دليل لبّ  ,شايان ذكر است كه عرف و سيره عقال       
 شود و در موارد مشكوك و مازاد بر قدر متيقن مرجع اصـل برائـت يـا                يمتيقّن اخذ م  
 اسـت كـه تفـاوت    يياز سيره عقال در ضـمان بـه مثـل، جـا    مقدار متيقن   .اشتغال است 

-يسان فاحش باشد، نمـ    اگر تفاوت ميان افراد هم     سان نباشد و   ميان افراد هم   يفاحش
ثل، بـه عـرف و سـيره تمـّسك          الذّمه شدن با پرداخت م    ءيتوان در ضمان به مثل و بر      

 . استلهكرد، بلكه مرجع اصالت اشتغال ذّمه نسبت به مضمون
 عرف اسـت، زيـرا عنـوان        ي و قيم  يهمچنين مرجع تشخيص موارد و مصاديق مثل      

 از ناحيـه شـرع      هـا ن و معنا و مفهوم آ     شودي محسوب م  ي از عناوين عرف   ي و قيم  يمثل
 بدانـد همـان مـالك عمـل خواهـد      ي يا قيمي را مثل ي مال ,گاه عرف   هر .بيان نشده است  

؛ ۷/۲۱۴،  يخ انـصار  يشـ : ـ  نکـ ( سـت  ا  از فقهـا   يايـن معنـا مـستفاد از كـالم برخـ           .بود
, ؛ همـو  ۲/۱۸۰،  ةسيلالـو  ريـ تحر،  ينـ يامـام خم  ؛  ۲/۳۰۸،  ةهمصباح الفقـا   ,خوييموسوي

 .)۱/۳۳۲، عيتاب البك
 ۹۵۰ ه ماد .ه است ردكموكول   را به عرف     ي و قيم  ي ايران نيز تعيين مثل    يقانون مدن 

 است كه   ي كه در اين قانون ذكر شده، عبارت از مال         يمثل «:دارديقانون مزبور مقرر م   
 مقابـل آن    ير آن نوعاً زياد و شايع باشد، مانند حبوبات و نحو آن، و قيم             ياشباه و نظا  

 .»باشدي با عرف مي معذلك تشخيص اين معن.است
مـصاديق    وبه عـرف زمـان و مكـان دارد       ي بودن يك كاال بستگ    ي و قيم  يمثل البته

 باشـد و  ي در يك زمـان قيمـ    يي كاال . ممكن است در طول زمان تغيير كند       ي و قيم  يمثل
تعـاريف فقهـا   : معتقد است يمام خمين ا .، مثل منسوجات و بالعكس    يدر زمان ديگر مثل   

 ،كتـاب البيـع    :نكــ   ( ست ا  در همان عصرها   ي مثل يطبق اشيا   مختلف، بر  يدر عصرها 
هـا و    بـه حـسب زمـان      ي و قيم  يمثل: گويدي م ةهمصباح الفقا صاحب   همچنين   ).۱/۳۳۲

هـا  ي سـابق از قيمـ     يهـا هـا در قـرن     پارچـه، لبـاس    مـثالً  .دكنـ يها اختالف پيدا م   مكان
اكثر آنها بـه    زيرا,ست اهاياز قبيل مثل   در عصر حاضر   , كه ي در حال  .شديمحسوب م 
 ).۳/۳۰۹: نكـ  (رج افرادشان مثل هم هستند بافته شده و غالباً در خاينحو واحد
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  يقيم  ويماهيت پول از حيث مثل
 ماهيـت آن از  بـا روشـن شـدن    اموال است، الزم اسـت  ةپول نيز در زمراز آن جا كه     

 يطور اخص مثل  ه  ، مشخّص شود كه پول، به طور اعم، و اسكناس ب          ي و قيم  يحيث مثل 
واسـطه  " سه وظيفـه     ي است كه دارا   يزپول چي : انددر تعريف پول گفته    ؟ياست يا قيم  

 .)۱۹۲، ياصليقدير; ۴۳، يقباد: نكـ  (باشد "مبادله، معيار سنجش و ذخيره ارزش
 در ي بـشر، تحـوالت   ياجتمـاع   و يزمان با تحول و پيشرفت در روابـط اقتـصاد         هم

 ييپـول كـاال   :  به خـود گرفتـه اسـت       ي مختلف يهارخ داده و شكل   ) پول(واسطه مبادله   
طـال،   (ي، پـول فلـز    ) در چين و كتـان در آفريقـا        يايسلند، برنج در ژاپن، چا     در   يماه(

، اشكال گوناگون پول از بـدو       ...) چك و  (يو پول تحرير  ) اسكناس (ي، پول كاغذ  )نقره
 .شوديديده نمنيازي  آنها ةپيدايش تا كنون هستند كه به بيان تاريخچ

 در  يتفـاوت صـور   نظـر از     بـودن، صـرف    ي يـا قيمـ    ينكته مهم در تـشخيص مثلـ      
 ي سـه ويژگـ    ,چنـد   هـر  .اسـت بين انواع پـول      يارزش  و يتفاوت جوهر مصاديق پول،   

عامل موجب شده است كه عـرف، بـين          دو ي است، ول  ييادشده درهمه انواع پول جار    
مثل ( است ين اعتبار آ كه ارزشيو پول)  طاليهامثل سكه ( دارد   ي كه ارزش ذات   يپول

عامـل عبارتنـد      آن دو  . آن دو را متفاوت ببينـد      يرزش ا ةذخير فرق بگذارد و  ) اسكناس
 :از
  ياعتبار  ويارزش ذات. ۱

 اين اسـت كـه   ي سؤال اساس . ارزش باشد  يپول به عنوان معيار ارزش، بايد خود دارا       
 ؟ي است يا اعتباريارزش پول ذات

 است كه پـول بـه خـاطر جـنس و ذات خـود دارد و      ي، ارزشيمنظور از ارزش ذات   
 طـال   يهامثل سكه .  آن ندارد  ي در پيدايش ارزش برا    يشده تأثير ن حك  كه بر آ   ينقش

شده،  ذوب ي طال  همان ما, رودمي آن از بين     يشده رو  نقش حك  ,شدنكه پس از ذوب   
 ي بـه خـود    ي كاالي يهاپولاز آنجا كه    .  قابل خريد و فروش است      و  ارزش يخود دارا 

 .گيرندي قرار مي ارزش ذاتيدارا يهااند، در شمار پولداشته ياخود، ارزش مبادله
ارزش مسكوكات طال و نقره، و به تبع آن درهم و دينار كه در صدر اسـالم                 عمدة  

ارزش  ومربـوط    آنهـا    يبـه ارزش ذاتـ    ,  از آنها بحث شـده     يو در كتب فقه   بوده  رايج  
 يارزش ذات . بوده است   ناچيز )ي ارزش ذات  ي منها ياارزش مبادله ( صرِف آن    ياعتبار
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 و ارزش   موجود در آنها بـوده     از مقدار و عيار طال و نقره         ي ناش ,نوع مسكوك اين دو   
 .ه استآمدي آنها به وجود مي صرفاً از طريق عرضه و تقاضا, آنهاياعتبار

 يهـا ناشـ   ها و حكومت   است كه از اعتبار جامعه     ي، ارزش يمنظور از ارزش اعتبار   
 و   آنها حك  ي رو ينقشها  تتوسط حكوم ند كه    هست  كاغذ يها مقدار اسكناس. شوديم

، به  ها حكومت ي در صورت نقض اعتبار آنها از سو       و شوندارزش و اعتبار مي    داراي
  در ي از مـوارد افتـراق جـوهر       ي برخـ  , بنـابراين  .شـوند يارزش تبديل مـ   ي ب هاييورق

 : استذيلمصاديق پول در امور 
ـ الف اند، يعنـي  اتي بوده داراي ارزش ذ,ارزش اعتباري هاي صدراسالم عالوه بر پول 
ارزش  از آنها سلب و به صورت يك شيء با توان با ذوب كردن، ارزش اعتباري رامي

اسـكناس فقـط داراي       امـا  , قـرار داد   بـرداري بهـره كه ذاتاً قابليت استفاده دارد، مورد       
 ؛ارزش اعتباري است

ـ ب عنـي اعتبـار از   ي, اسكناس به پـشتوانه  نداشتند، امانياز درهم و دينار، به پشتوانه   
 ؛داردسوي حكومت نياز 

ـ   اگر حاكم .رونديانداز هستند، چون از بين نمقابل پسدر درازمدت دينار،   و درهمج 
تغيير شكل دادن، حفـظ      با ذوب شدن و   آنها  بين برود، ارزش     ازهم  كننده آن   و ضرب 

 هـيچ    كه اگر حكومت جديـد اعتبـار آن را لغـو كنـد             ي كاغذ يها برخالف پول  ,شودمي
 .)۳۷، يابراهيم: نكـ ( ندارند يارزش

و دقـت در    ) ايـران   در ي مـيالد  ۱۸۹۰ (ينشر پول كاغذ   با توجه به تاريخ اختراع و     
لسان روايات، به طور قطع   به نقدين دربوط مريتوان گفت كه احكام شرع ي م ,روايات

اط  اين نكتـه اسـتنب     .بوده است  داراي ارزش ذاتي      و مسكوكاتِ  يخصوص پول فلز   در
 .كندي حكم خسارت تأخير تأديه را تسهيل ميحت  مرتبط به پول، قرض ويحكم شرع

 تورم در كاهش ارزش پولقش ن. ۲
منظـور،  ابـن  :نكـ (رويه يشدن بگو بزر  آماس كردن، انبساط  يتوّرم در لغت، به معنا    

 كـل در    ي تقاضـا  يفزونـ " ي بـه معنـا    ي و در اصطالح اقتصاد    ,)۲/۶۵۶،  يفيوم; ۶/۴۳۱
 موجـود   ي مقدار پول در مقايـسه بـا كاالهـا         ةروييافزايش ب " يا   " كل ةيسه با عرض  مقا
 .)۲۶، يكتاب: نكـ  (است"  خريديبرا

تـوان تـوّرم را     يها در صدر اسالم، نم     قيمت يه به رواياِت تغييرسطح عموم    با توج 
نيـز  مدت بـودِن پديـدة تـورم در گذشـته           كوتاه ي دانست، ول  ييك پديده جديد اقتصاد   
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كـردن درهـم و دينـار در        گذاشـتن و دفـن    سـپردن، راكد   چون امانت  ,مسلم است ي  امر
 اگـر هـم كـاهش    يافـت و يصدر اسالم، دليل بر آن اسـت كـه ارزش پـول، كـاهش نمـ      

 يكـار يسـپار امانـت  روايات فراوان در باب امانت، دليل بر         .يافت، بسيار اندك بود   يم
به امانت   گاه آن را  ، مردم هيچ  پولارزش شدن   با كاهش يا بي   , پس. متداول بوده است  

 .)۱۱/۲۵۵، عابدي: نكـ (كردند يدفن نمهم گذاشتند و در زير خاك ييا راكد نم
نظـران   يكـي از صـاحب     .گونه ديگر است  ه  وضعيت توّرم در مورد پول امروزي، ب      

 امـر    كـه  اسـت  ... و هـا  مريـضي  , جنـگ  ,احتكـار , گاهي توّرم بـر اثـر قحطـي       : گويدمي
 ست و در مورد پول فلزي نيز وجـود داشـته اسـت، ولـي گـاهي تـورم و             مستحدثي ني 

 كثرت چاپ اسكناس و رواج فراوان آن در بـازار اسـت كـه               ه دليل كاهش ارزش پول ب   
 ,ايـن فـرض     در .ايـن يـك امـر مـستحدثي اسـت         كه  شود،  ها مي موجب باال رفتن قيمت   

چـون مـا    اسـكناس مـالك نيـست، بلكـه ارزش واقعـي آن مـالك اسـت،                  ارزش اسمي 
 ادا موضـوع حكـم      .»ما ديـونك  وّدأََ «: وقتي شارع گفت   .گيريماز عرف مي   موضوعات را 

 بـا   , پـس  .دانـد ي ديـن نمـ    يادا  اسـكناس را   ي اسـم   و عرف عقال پرداخـت      است شرعي
 بـه آن    قـرآن  كـه    يعـدالت   همچنـين بـا    . اسكناس امتثال امر نشده است     يپرداخت اسم 
) ۱۳۵/نـساء  (...  بالقـسط شـهداء هللا     كونـوا قـّوامين    الـذين آمنـوا    اّيها يا:  اسـت  فراخوانده

 قرض صد تومـان چهـل سـال    ي ادا,صد تومانپرداخت بدهي به مبلغ سازگار نيست،   
 . اسـت  ي فـراغ يقينـ    ي مقتـض  ي اشتغال يقين  .داريمشك   دين   يقبل نيست و الاقل در ادا     

  اسـت   صد تومان چهـل سـال پـيش        ياحتياط به پرداخت معادل مال     ، در  هم يفراغ يقين 
بـا توجـه بـه عامـل فـوق، ماليـت پـول            . )۳۷۴،  ةم ها ةفقهيبحوث  ،  يشيرازمكارم: نكـ  (

از حيـث    گاه اين نـوع پـول را        با پديده تورم، هر روز رو به كاهش است و هر           يكاغذ
 ياستنباطات فقهـ   .ايمگذاشته بدانيم، قطعاً عدالت را زير پا     مساوي   ي پول فلز  باارزش  

در بيـع صـرف، ربـا،       (درباره احكـام پـول        عظام ي فقها يتاواف اكثر يو اجتهادات علم  
اين نوع   ، زيرا مربوط است به درهم و دينار     منبعث از منابع كتاب و سنت،       ..)  .قرض و 

 ي فعلـ يهـا امـا پـول  , خاص خود در گردش بـود      يصدر اسالم با ويژگ    مسكوكات در 
 يجـستجو  و   ي بـه بررسـ    ١ مـستحدثه اسـت    ةكه از حيث مصداق يك پديـد      ) اسكناس(

 .نياز داردنظران و فقيهان معاصر ديدگاه صاحب
                                                 

رسد كه اشخاص مسكوكات طال و نقره خود را به عنوان امانت ي مي آغاز پيدايش اسكناس به زمان.١
 را در گاوصندوق محكم و ي آنها پول امانت.گذاشتندينزد صرافّان، تّجار با اعتبار يا كليساها م
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 مربـوط بـه   ي، احكـام فقهـ   معاصر از فقيهانيبا توجه به وجود اين افتراق، بسيار   
 وزجرا   اسكناس ايشان. دانندي نمي و جاري ساري كاغذيها بر پول رادرهم و دينار

 ,ايـن اسـاس    بـر . ت موزونـات اسـ    ودينار كه جز   خالف درهم و   بر, دانندميمعدودات  
: داننـد ي نمـ  ي معـامل  يرا مـشمول ربـا      آن "يكـال او يـوزن     اال فيمـا   ربـا  ال"طبق قاعده   

 و مشمول قانون نقـدين      دارد يارزش خاص  شود و ياسكناس، از غير نقدين شمرده م     
خودشـان يـا نقـدين خريـد و          جنسهم از به بيشتر   جايز است آنها را    , بنابراين .يستن

; ۲/۵۴ ,منهـاج الـصالحين  ، ييخـو موسـوي  ;۷۴/ ۶،ي يـزد  يياطبـا طب: نكــ   ( فروش كرد 
 ة به انگيز  , بيع آنها با تفاضل    يالبته امام خمين   .)۲/۱۸۳،  يشيرازمكارم; ۱۸۷،  يجواهر

 و ۱/۵۳۹، ةسيلتحريرالـو : نكــ  ( اسـت فرار از ربا را حـرام و معاملـه را باطـل دانـسته          
 ).۶۱۹ـ۲/۶۱۴

 رايج  يهااسكناس مجلس عقد را در    ها در دست به دست شدن پول      تقابض و  ,فقها
 رايـج،   يها، دالر، پوند و ديگر پول     ي، تومان ايران  ي، نوت هند  يامروز مانند دينار عراق   

ن يـ  بـر ا  و) ۱۵۲ صـدر، ; ۲/۵۶ ,منهاج الـصالحين ،  خويي موسوي :ـ  نک( داننديشرط نم 
، تحريـر الوسـيله   ،  يامام خمينـ  : نكـ  ( گيرديزكات بر اسكناس، تعلق نم      که  هستند باور
 ).۲/۵۵, منهاج الصالحين، خويي؛ موسوي۲/۶۱۴

مرجـع  , ي، قيمت در قيمـ    يمثل ، دليل ضمان مثل در    ي و قيم  ي مثل يپس از بيان معنا   
انـواع پـول، بـدون شـك          در يفقه  و يهمچنين تفاوت جوهر    و يقيم  و يتشخيص مثل 

و بـدهكار در مقـام      شـمارد   ياز مثليات م    درهم و دينار را    ي يعن ,يعرف عقال پول فلز   
, حرام است   و زيادت در آن ربا و      م و كاست بپردازد    دين بايد مثل آن را بدون ك       ةتأدي

                                                                                                                   
 مبلغ ي كه گويايكردند و رسيديگذار دريافت مز سپرده اي در مقابل، حق.كردندداري ميمطمئن نگه

 را به ي دريافت"رسيد"تدار گذاران با تكيه به اعتبار امان وديعهيگاه. دادند ي بود به او ميدريافت
 اسكناس ,ين ترتيبه اب. كرديبرداشت م )تدارامان(از نزد صراف   و اودادنديطرف معامله خود م

ابزار معامله مردم قرار گرفت و به تدريج در دنيا   در سوئد چاپ شد ويد ميال١٦٥٦رسماً در سال 
 ).١٨، ي قدير؛٩٥، يقباد: نكـ ( گسترش يافت

 تشكيل شد، پوِل رايج يكه بانك شاهنشاه)  سال پيش١١٥حدود  (ي ميالد١٨٨٩در ايران تا سال 
ه بانك، نشر اسكناس در  به موجب فصل سوم امتيازنام, در آن سال.كشور مسكوك طال و نقره بود

 اسكناس جديد با ١٨٩٠در سال  . ايران تعلق گرفتيسرتاسر ايران منحصراً به بانك شاهنشاه
تا  ... شاه و ذكر ارزش آن نشر شد و عالمت شير و خورشيد و عكس ناصرالدينيسرلوحه فارس

ايران  يه بانك ملو ب ...  حق انتشار از آن بانك سلبي شمس١٣٠٩بهشت يارد ٢٣كه در تاريخ  اين
 ).١/١٤٠ ، المعارفةدائر:  : نكـ... (  رواج يافت١٣١٠ ايران در سال ي بانك مليها اسكناس.شدواگذار 
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بـر    در دو زمـان را     يارزش اسم  سان اسكناس در  افراد هم   در مورد اسكناس، اگر    اما
از  ط مـورد را   ي از شـرا   ياقل بايـد در بعـض      بـدانيم، حـد    ي مشهور فقها مثل   يطبق فتوا 

 هيچ صـد    گيرد، مثالً ي قلمداد كنيم و در نتيجه ضمان به قيمت تعلق م          يلموارد تعذّر مث  
اين .  نيستقبلعقال مانند صد تومان پنج سال   در نظر عرف و    ,تومان پس از پنج سال    

 بـه   يول, استتر  بسيار واضح   %۲۰ با نرخ تورم  ) سال۲۰ مثالً(تر  يامر در مدت طوالن   
امكان تغيير مصاديق آن در طول   ، و ي و قيم  ي بودن مثل  يرسد با توجه به عرف    ينظر م 

، ي از احكام فقهـ    يبسيار ، و اختالف در   ي نقدين با پول امروز    يزمان، و افتراق جوهر   
  مثلي مصاديق  از ي برخ ,كه  چنان . از قوت نيست   ي خال يبودن پول امروز  يديدگاه قيم 

 . ندشديمحسوب م يقيم ,گذشته نه چندان دور ها درلباس مثل پارچه و
  و ي اسـت نـه مثلـ      ي اسـكناس قيمـ    ند که  هست ن باور يبر ا   معاصر هانيفق  از يادهع
متيقن   قدريدليل لّب است و در دليل اعتبار ضمان به مثل يا قيمت سيره عقال       : گويندمي

سنگ باشند، بـر    لحاظ ماليت هم   سان از  كه دو مال هم    ييجا  در , بنابراين .شودياخذ م 
 ولـي , آيـد ي، مال به ذمه م    ي مطالبات مال  ةهم در پايه سيره عقال ضمان به مال است و       

سان از حيث ماليت اختالف فاحش داشته باشند، در اين صورت سـيره             دو مال هم   اگر
 .)۳۰، يآصف: نكـ (بر ضمان به مال نيست، بلكه ضمان عهده به ماليت و قيمت است 

 ,تجلي يافته كه در اسكناس    ) قدرت خريد پول  ( پول   يزش پول در ديون و ضمان، ار    
يگر پـول   د ياز نظر برخ   .)۱۴/ ۷ مجله فقه اهل البيت،    ،معرفت: نكـ  (مورد ضمان است    

) پـول ( واسـطه  ي شامل كاالها  ي و قيم  يبحث مثل  است، زيرا    ي يك امر اعتبار   ,يامروز
 مثليـات و    ةاز دائـر    و يتبـار اسكناس از امور اع   ). ۶۴،  ياردبيليموسو: نكـ  ( شودينم

 ).همدانينوري: نكـ (  كه از امور حقيقيه هستند، خارج است,قيميات
آنچه در اسكناس    گيرد، زيرا ينديشمندان، ضمان به ماليت تعلق م      ا طبق ديدگاه اين  
 آن را در يبايد ارزش واقع.  و توان خريد آن استيارزش كاربر  معتبر است ماليت و   

 دين قرار دهيم، قطعاً تفاوت قدرت يگاه عرف را مالك و معيار ادا  زيرا هر,تنظر گرف
 و  يگـاه ارزش اسـم     خواهد گرفت و عرف هيچ     خريد در بستر زمان مورد توّجه قرار      

 اسكناس ي اساس ي ويژگ ,بنابراين. كندي با يكديگر قلمداد نم    يمساو  اسكناس را  يحقيق
اسـاس معيـار     و بـر حفـظ شـود   د  توانيدر قدرت خريد نهفته است، در بلندمدت نم       كه  

 عـرف  .، بايد قدرت خريد پول مبنا قرار داده شـود يپرداخت دقيق حق در مطالبات پول    
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 روا  را ياجحـاف   و يعـدالت يگونـه بـ   هـيچ  دانـد و  يمطلوب مـ   ده و يپسند را   يچنين امر 
 .است  آنهادانستنيكسان   نيز مخالف باي و قيميفلسفه تقسيم اموال به مثل. داردينم
 
 خذ زيادت در ديون ا

 و همچنـين    يقرض دادن اسكناس با شرط گرفتن زياد       آياسؤال اساسي اين است كه      
 اسـت؟ يـا     ي، ربا و غير شرع    )اسكناس(از نوع نقد رايج       دين ةاخذ خسارت تأخير تأدي   

 اخذ آن مشروعيت دارد؟ است و مطالبه و  از شائبه ربايخال
خـسارت تـأخير     بايـد از    را يافحساب قرض با شرط اخذ اضـ      که  رسد  يبه نظر م  

 . قرار داديمورد بررسجداگانه  كرد و هر كدام را تأديه از هم جدا
  قرض پول به شرط زيادت.۱

تـاريخ   اسـكناس تـا    بودن اسكناس، مديون كـاهش ارزش     يمثل بر طبق ديدگاه مشهور  
ه دهنده با علم بقرض  است وي، زيرا قرض از عقود غيرانتفاعرا ضامن نيستپرداخت 

 قاعـده اقـدام بـر   . آن اقـدام كـرده اسـت    كاهش ارزش پول تا تاريخ سررسيد، خود بر 
النفـع يـا كـاهش      ، يـا عـدم    يضرر بالفعل مقدم است تا چه رسد به موارد ضرر احتمال          

 بـر  .اسـت "  اموالهم يالناس مسلّطون عل  " قاعده    جهت دهنده در قدام قرض ا. ارزش پول 
 كاهش ارزش پول    به دليل , گرفتن اضافه  شرط اكثر فقيهان معاصر   به نظر  ,اين اساس 

  شرط اخذ اضـافه جهـت كـاهش ارزش پـول، ربـا و               كه ناگفته نماند . حرام است  ربا و 
مـديون بـدون شـرط، بـا طيـب خـاطر            اگـر  يدهنده حرام است، ول   گرفتن آن بر قرض   

 بلكه مستحب است، خـواه آن چيـز         ,نه تنها جايز   اصل طلب بپردازد، اين امر     اضافه بر 
. كـه لبـاس، غـذا يـا مركـب بـه او هديـه كنـد          مثل اين.ز جنس دين باشد يا از غير آن      ا

اسـتحباب آن داللـت       بـر  "هخير القرض ما جّر المنفعـ     "اين مضمون     با يروايات متعدد 
; ۲۵/۷،  ينجفـ : نكـ  (اند  و فقها بر استحباب آن فتوا داده      ) ۶/۱۰۸،  يحر عامل : نكـ  (دارند  

 ; ۲/۱۸۸ ،منهــاج الــصالحين، ييخــوموســوي ; ۶۵۴/ ۱، ةسيلتحريــر الــو، يامــام خمينــ
بـا شـرط   : اند بودن اسكناس گفتهياز محققان با فرض مثل  يبرخالبته   ).۲/۲۹۶،  يصاف

دهنـده بـه هنگـام       قـرض  ,ي كه رطو به.  كاهش آن را گرفت    يتوان جلو يحفظ ماليت م  
 با فالن مقدار كه ارزش آن معادل قرض دادن شرط كند كه من اين مبلغ از اسكناس را

دهم و به هنگام بازپرداخـت بايـد ايـن جهـت را             يپول ثابت يا كاال است به تو قرض م        
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 بعـض ديگـر در صـورت تفـاوت          .)۶/۹۲،  ، مجلـه رهنمـون    سـبحاني : نكـ  ( ديرعايت كن 
-كم مصالحه را الزم دانـسته  شده و دسترا قائل فاحش در دو زمان جبران خسارت   

هنگام باز پرداخـت دينـار، مـالك،        : اند ديگر گفته  ي برخ .)۳۷۴،  يشيرازمكارم: نكـ  (اند  
 و امروز دالر معيار قيمت است، زيرا معيـار ماليـت دينـار              اض است قيمت زمان استقر  

 .)۲/۳۷۷اهللا، فضل: نكـ (  ديناريهادر مقايسه با دالر است نه برگه
ده تـاريخ سررسـيد قـرض، قاعـ         بودن اسكناس، تـا    يروشن است طبق ديدگاه قيم    

 يارزش اسـم   اگـر طـرفين بـر       اسـكناس اسـت، امـا      يارزش واقعـ   ضمان به قيمـت و    
 به نفع مـديون شـده باشـد، كـه           ي است كه شرط   ي مانند صورت  ,اسكناس توافق كردند  
 .بدون شك جايز است

  خسارت تأخير تأديه.۲
 مـورد   ي در كتـب فقهـ     ,بنـابراين .  است يمسائل مستحدثه فقه   از تأديه خسارت تأخير 

 قرار نگرفته است و فقها در حد پاسخ به اسـتفتاءات در آن اظهـار نظـر      يداللبحث است 
 از تأخير و كـاهش      ي از قائلين به مثليت اسكناس، جبران خسارت ناش        ي بعض .اندكرده

امـام  : نكــ  ( دانندميربا و حرام را  ي گرفتن مبلغ اضاف  و  ندانسته يارزش پول را الزام   
 يبررس  در ).۵۴۴ ،يسيستان; ۲/۲۹۱،  استفتاءات , مو؛ ه ۲/۶۱۳،  تحرير الوسيله ،  يخمين

 ظـاهراً   يلو قرار نگرفته،    يآثار قائلين به حرمت، مسأله به صورت خاص مورد بررس         
 .اسـت  مورد از موارد قرض بـه شـرط منفعـت          ، و يقرض يدليل حرمت همان ادله ربا    

ايز را جـ   شـمردن اسـكناس، گـرفتن خـسارت تـأخير تأديـه           ي در عين مثل   ,بعض ديگر 
 جـامع   فاضـل، : نكـ   (" عقد قرض  ي يعن ,يضمن عقد اصل  " با شرط    ,در نهايت . انددانسته
  ضمن عقد بيع يـا  مثالً ,"ضمن عقد خارج الزم   "يا شرط   ) ۱۱۸۳ مسأله   ,۱/۳۲۴ ،المسائل

-مكـارم : نكـ (مصالحه در صورت تفاوت فاحش قيمت در دو زمان   اجاره، يا جبران و   

: نكــ    (يمجـان  ه به عنوان جريمه ديركرد، بلكـه تّبرعـاً و         ن يا )۲/۲۲۶ ؛۱/۱۸۰،  يشيراز
بـه صـورت مـصالحه جبـران خـسارت و كـاهش              يا) ۲/۹۱ ،مجمع المسائل  ،يگلپايگان

 .)۲۹۶ و ۲/۲۲, يگلپايگانيصاف: نكـ ( ارزش پول
 است، زيرا با   روشنحكم مسأله    , بودن اسكناس  ياعتبار  يا يديدگاه قيم بر اساس   

 از احكام يعدم جريان بسيار  و)۱۸۰, يوسفي: نكـ (دن اسكناس  توجه به مستحدثه بو   
كاهش ارزش پول     اسكناس، عامل تأثيرگذار توّرم، و     ي بر آن، ارزش اعتبار    يپول فلز 
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 ي و قيمـ ي عدالت در پرداخت دين و فلسفه تقسيم اموال به مثل   يدر بستر زمان، اقتضا   
 خـسارت تـأخير تأديـه بـا         كنند كه بازپرداخـت اصـل قـرض و ديـن و           يايجاب م  ... و

، ربا و مـازاد بـر ديـن نيـست، بلكـه             ي بانك مركز  ياز سو  يشاخص نرخ توّرم ِاعالم   
 . اصل دين استيايفا

 
 ادله مشروعيت خسارت ديركرد

 بـودن اسـكناس چيـست؟ آيـا گـرفتن           ي مثل يدليل جواز اخذ خسارت دير كرد بر مبنا       
  ربا و حرام نيست؟,ياصل بده خسارت، اضافه بر

شرط ضمن عقد، قاعـده     : از فقها در مشروعيت خسارت تأخير تأديه عبارتند      يل  دال
 ديـدگاه   جهـت  شـرط ضـمن عقـد در         , در اين ميـان    .قاعده ضمان بالتسبيب   و الضرر

 .ماليت اسكناس است  قيّميت ويمثليت اسكناس و دو دليل ديگر در راستا
 رط ضمن عقدش. ۱

 شرط ضمن   , بودن اسكناس  ي مثل ي مبنا ترين دليل بر جواز اخذ خسارت تأخير بر       مهم
 قـرار داده    ي شـرط  ,عقد است، زيرا نزد فقها ثابت است كه اگر ضمن قـرارداد صـحيح             

 : و ثالثـاً    مخالف كتاب و سـنت نباشـد       : ثانياً ؛ عقد نباشد  ي مخالف مقتضا  :شود كه اوالً  
بودن   صحت شرط، مثل مقدور موارد برايو همچنين ساير(مورد توافق طرفين باشد 

اسـت  الوفـا   الزم, اين شرط صحيح و همانند عقد      )...و   يي غرض صحيح عقال   داشتن و
.  بـه آن الزم اسـت      ي وفـا  "المؤمنون عند شروطهم  " يمقتضاه  ب  و )۶۴, يتسخير: نكـ  (
 ;۵/۳۵۰،  يبيهقـ (»  فهـو ربـا    ةمنفع  يجـر   قـرض  كلّ« مشمول حديث    يشرط ن عقد و  يچن
  را ي است خارج از حقيقت قرض و نفعـ        ي، زيرا اين شرط التزام    يستن) ۱۳/۴۰۹،  ينور

 و ِصرف وجود شرط در عقد قرض يا عقـد خـارج الزم،              كندياز قرض عائد طلبكار نم    
 فقها شرط به نفع بدهكار در ضمن عقد قـرض را جـايز              ةهم باطل و حرام نيست، زيرا    

 ,، منهـاج الـصالحين    موسوي خويي  ; ۲۵/۱۳،  ي نجف  ;۵/۲۲،  يمحقق كرك : نكـ  ( داننديم
 .)۱/۶۵۴، ةسيلتحريرالو، يامام خمين ; ۲/۱۷۱

تـوان گفـت كـه ايـن        ي شرط خسارت ديركرد ضمن قرارداد صحيح، مـ        يبررس در
از طرف  .مخالف نيست, ست آن ايک مال به عوض واقعي که تمل دينيشرط با مقتضا

صحت ايـن   ة مورد ترديد در      نكت .است شرط مذكور مورد توافق طرفين قرارداد        ,ديگر
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آن  ,ايـن شـرط    دري بـا دقـت و بررسـ   كـه لفت آن با كتاب و سـنت اسـت،         مخا ,شرط
اضـافه در اصـل       است، زيرا شرط خسارت ديركرد نه شرط گرفتن        يمخالفت نيز منتف  

كنـد  يدهنده شرط نمـ   قرضزيرا   در مقابل تمديد مهلت،      ي و نه افزايش بده     است قرض
بپـردازد،  , اسـت   بيش از آنچه قـرض كـرده       يگيرنده در سررسيد مقرر چيز    كه قرض 

 كفيل، و ي ضامن، گاهي دين گاهي اطمينان از وفا  يطور كه برا   همان دهندهرضقبلكه  
- الـزام قـرض    ي آنها يا عالوه بـر آنهـا بـرا         يجاه  كند اين بار ب   ي وثيقه مطالبه م   يگاه

كند كه در صورت نقض عهـد       يمتعهد م  را  او , دين در سر رسيد مقرر     يگيرنده به وفا  
بـه اصـطالح شـرط    .  را به عنوان جريمـه بپـردازد  ي مبلغ ,خت به موقع  و تخلف از پردا   

 .دانندي را جايز م   يچنين شرط نيز   فقها   . شرط مصلحت است نه شرط منفعت      ,خسارت
 نيـست   ي مطلق دين به زيادتر از اصل، ترديد        بلكه ,لّحاالبته در عدم جواز تأجيل ثمن       

 احـلّ اهللا البيـع و  ...  نـزول آيـه    در شأنرسيده و دليل آن افزون بر صدق ربا، روايات  
 .اسـت  لّحـا در مقابـل تـأخير در ديـن          مـال    يدربـاره زيـاد   ) ۲۵۷/بقره( ...وا  حرم الرب 

تعجيل دين به آيه ربـا تمـسك         در تأجيل و  ) ع( كه طبق آنها امام باقر       يهمچنين روايات 
 ن احتمال نيز  اي ).۵/۵۲۷ ,، كتاب البيع  يامام خمين : نكـ  (كند  ي بر عدم جواز داللت م     دارد
 در ي است، زيرا احتمال صدق تمديد، به توافق طرفين به اسـتمرار بـده    ي منتف نجايدر ا 

 در شـرط جريمـه هـدف طلبكـار از آوردن چنـين              . دارد ي بيـشتر بـستگ    يمقابل مبلغـ  
 از استمرار   ي جلوگير ي برا يارائه راهكار  موقع و ه   الزام بدهكار به پرداخت ب     ,يشرط
-مي به عنوان جريمه گرفته      ي مبلغ ,وجود نقض عهد و تخلف    فقط هنگام    است و    يبده

ايـن اسـت كـه      تفاوت بين ربا و خسارت ديركـرد        ,  بنابراين ).۷۰،  يتسخير: نكـ  (شود  
 است، اما در خسارت تـأخير       ي در مقابل اصل بده    يدر ربا پرداختن مقدار اضاف     : اوالً

بـه  , ي بـده  ه موقـع  بـا پرداخـت بـ      نيست، زيرا    يجريمه در مقابل اصل بده     خسارت و 
سبب ربا عقد قـرض اسـت كـه در آن شـرط اضـافه               : ثانياًشود؛  خسارت محكوم نمي  

 است كه گنجانـدن آن      يضمان قهر   و ي سبب ويژه خسارت تقصير قرارداد     يشده، ول 
, ... رهـن و   مانند دادن ضـامن و .يا عقد خارج الزم شرط مصلحت است  يدر عقد اصل  

 .داننديرا جايز م  فقها آنكه
 قاطع حـل    ياآنچه هنوز به گونه   :  كه داردياظهار م , اين مورد  ازحقوقدانان در  يكي

 ي از عهدشـكن   ي ربا و تفاوت ميان بهره پول و خـسارت ناشـ           يهانشده، تميز مصداق  
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 اضافه بر مثل يا قيمـت  يگيرنده مال اگر در عقد قرض شرط شود كه وام       . بدهكار است 
 در  يبپردازد ربا و باطـل اسـت، ولـ         ,س ديگر از جنس موضوع وام يا از جن       خواه, وام
 طلب خود را به وسيله اظهارنامـه يـا دادخواسـت            يدهنده به طور رسم    كه وام  يفرض

 كه به طلبكـار وارد      يورزد خسارت يم امتناع   يكند و بدهكار از پرداخت بده     يمطالبه م 
ه بـ . است نـه عقـد قـرض      ) يضمان قهر  (ي و تقصير قرارداد   يشود نتيجه عهدشكن  يم

بـه عبـارت    .  يا بدل آن است    ي قرارداد يدهاهتوان ادعا كرد كه از سنخ تع      ي م يدشوار
 سبب ويژه و مشروع خود را دارد و بدل زايد ,ي خسارت تأخير تأديه به اين معن,ديگر

 .)۶۲۷ كاتوزيان،: نكـ (  به باطل باشديبر اصل نيست تا خوردن مال ديگر
 قاعده ال ضرر. ۲

 خـود را بـه تعويـق        يپرداخت بده  طلب طلبكار  مكن از پرداخت و    كه مديون با ت    يزمان
اين از   شود و ي و قدرت خريد دين كاسته م      يم از افزايش داراي   اندازد به ميزان تور   مي

از آنجا كه مديون با تأخير در پرداخـت و نقـض            . آيديديدگاه عرف ضرر به حساب م     
 مستند به او است و چـون         عرف ضرر  نظر از   , موجبات اين ضرر را فراهم كرده      ,عهد

 ضـرر بايـد ضـرر او جبـران     ي قاعـده نفـ  ي به اين ضرر نيست به مقتضايداين راض 
 شـده   ي است كه در اسالم نفـ      ي دين حكم به ضرر    يشود و حكم به اكتفا به مبلغ اسم       

. اند جواز خسارت ديركرد به قاعده الضرر استناد جستهي از محققان برايبعض. است
 بـوده ماننـد     ي و ضـرر   ي عمد ,چنانچه تأخير ادا  : ين مورد گويد   در ا  يكاظم حائر سيد

  كنـد يـا    خواهـد ادا  يمـ  واست   را خورده و پس از آن توبه كرده          يغاصب كه مال كس   
 معـصيتاً ادا    ي ولـ  , دين او فرا رسيده و قـادر بـه ادا هـست            يمانند مديون كه وقت ادا    

 كه بـه ايـن پـول عـارض          كاهش به اندازة  , طبق قاعده الضرر   , در اين صورت   .كندينم
 يدر مورد : ينيز از نظر صاف    و )۳۱۷،  ييوسف: نكـ  ( شخص مقصر ضامن است      ,شده

 و بـا افـزايش شـاخص        كنـد تأخير  در ادا   ,  مسامحه يكه با مطالبه دائن، بدهكار از رو      
ها و تغييـر قـدرت خريـد، ماليـت و قـدرت خريـد آن زايـد از متعـارف بـه نحـو                         قيمت

بد ظاهر اين است كه عرفـاً طلبكـار متـضرر شـده و بـدهكار                فيه كاهش يا  غيرمتسامح
 .شـود يشده ضامن م  نسبت به ضرر مذكور از ديركرد پرداخت طلب بستانكار حاصل         

 را عـدواناً نگـاه دارد تـا ماليـت آن            ي اسكناس يا چك يا سـند كـس        ي اگر كس  ,كه چنان
: نكــ   (ود  كاهش يابد ضامن نقصان ماليت و ضرر وارده بر صاحب اسكناس خواهد ب            

 .)۲۶۹، ييوسف
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  بالتسبيبضمان قاعده. ۳
 را بـدون رضـايت طلبكـار بـه تـأخير            ي پرداخت بده  ي كه كس  ي زمان ,ط تّورم يدر شرا 

 يشـود و بـه مقتـضا      يمـ را موجـب    اندازد از بين رفتن قدرت خريد و ماليت پـول           يم
ماليت پول   كاهش   ,كردهتخلف   ي كه از پرداخت به موقع بده      يمديون...   اليد يقاعده عل 

احكـام آن   كيفيـت و  همه مباحث مربوط به ضمان و  . است و بايد جبران كند    را ضامن   
جـز    ـ اجازه بر مال غير باشـد   كه بدون حق وي در مورد هر يد,كه در غصب گذشت

  نباشـد يغـصب   ويچـه آن يـد عـدوان     است گـر ي نيز جار ـ ي يا شرعي مالكييد امان
در اين جا نيز ماندن مثل يا قيمت مال پـس           . )۲/۱۹۰،  ةسيلتحرير الو ،  يامام خمين : نكـ  (

از موعد مقّرر بدون رضايت و اجازه داين اسـت و حكـم غـصب را دارد، كـه غاصـب                    
مـديون در دادن     طلبكار مطالبـه و    اگر:  گويد ييزدييطباطبا. ضامن كاهش قيمت است   

 ...  اسـت   رفتـه  ١كيسه بدهكار مماطله كند، در صورت تنزل قيمت از         يبدون وجه شرع  
 .)۲۷۹، جواب سؤال و: نكـ (

 مطالبه دين   ,يبعد از سررسيد بده   اگر طلبكار    اين است كه     فوققدر مشترك دالئل    
 از ,نـرخ تـورم  بـودن   فـاحش كند و بدهكار با تمكن از پرداخت امتناع كند، در صـورت          

 واسـت   را تلف كرده     مال او و   بدهكار موجب ضرر و زيان طلبكار شده         ,ديدگاه عرف 
 رفع ضرر   يآيد، بلكه بدهكار برا   ي دين به حساب نم    ي ادا ،يكتفا به پرداخت مبلغ اسم    ا

 خـسارت   , بايد به اندازه كاهش ارزش پول      , دين ي ادا يو جبران خسارت و صدق عرف     
زيرا اگـر در    ,  به او بپردازد   ,ة حفظ قدرت خريد طلبكار     و به انداز   كندطلبكار را جبران    

از ربـا و  ) ۲۷۹/بقـره  (م رؤس أموالكم التظلمـون و التظلمـون  ان تبتم فلك   و... آيه شريفه   
از  كرده است،    يرا از معامالت مسلمين نف     آن  و شدهتعبير  به ظلم   , يگرفتن مبلغ اضاف  

ز يشده و آن ن   تعبير  ز به ظلم    يالمال ن ن و کاستن از رأس    يمماطله بدهکار در پرداخت د    
 بـدون شـك بـاز پرداخـت مبلـغ           .)۱/۲۸۱،  ي؛ کاشـان  ۱/۶۷۴،  يطبرس: نكـ  ( است   يمنتف
، ظلـم و     مدت، يا تأخير تأديه دين     ي طوالن يها دين در تاريخ سررسيد در قرض      ياسم

ه در ضـمن    ير تأد ي شرط خسارت تأخ   .موجب خسارت ناخواسته بر صاحب دين است      
البته اگر بدهكار بـه     .  رفع ظلم است   يي راهکار اجرا  ,ني د يا ضمان به ارزش واقع    يعقد  

 نـه تنهـا     ,و عدم تمكّن در پرداخت دين تأخير كرده باشد، در اين فـرض             يجهت ناتوان 

                                                 
 . درست باشد"بدهكار"ق محترم كتاب بايد محقطبق يادآوري  ي آمده است، ول"طلبكار"در متن كتاب . ١ 
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 از تأخير نيست، بلكه بايد بـه او تـا           ي يا جبران خسارت ناش     كاهش ارزش پول   ضامن
 .)۲۸۰/بقره( ... ة الي ميسرة فنظرةكان ذوعسر ان و .حصول تمكن مهلت داده شود

 
 نتيجه

دگاه ين، طبق د  يد د يخ سررس ي تا تار   از کاهش ارزش پول    يمطالبه و اخذ خسارت ناش    
 بـودن   يمـ يدگاه ق يـ  گرچـه طبـق د     .ستيز ن يل شائبه ربا جا   يبودن اسکناس، به دل   يمثل

 توافـق کـرده باشـند، امـا اخـذ      يگرين به گونه د يکه طرف  آن  مگر ,ز است ياسکناس جا 
ز دانـسته و آن را مـستلزم        ي معاصـر جـا    يشتر فقهـا  يـ ن را ب  يـ ه د ير تأد يخسارت تأخ 

دانـستن  ي با مثل  ي بعض . آنان متفاوت است   يمبان, لكن. دانندي محرم نم  يدر ربا افتادن  
ج يـ دانستن پـول را   يميبا ق  گري د ياند و برخ   به شرط ضمن عقد استناد کرده      ,اسکناس
 .اندتمّسک جسته زيقاعده اتالف ن حاضر، به قاعده الضرر و عصر
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ادياني، سيدمسلم حسيني مظهرقراملكييعل                      
---------------------------------------------------------------------------------------------  

 

  ۱۱۸   

 ش؛ه  ۱۳۷۱ , تهران، اقبال،تورم، احمد، يكتاب. ۲۹
، مؤسسه آل البيت،   شرح القواعد  جامع المقاصد في  ،  ]محقق ثاني [ ي، عبدالعال يكرك. ۳۰

 ق؛ه  ۱۴۱۰, قم
 ش؛ه  ۱۳۶۹، قم, ، دارالقرآن الكريممجمع المسائل، سيدمحمدرضا، يگلپايگان. ۳۱
 ق؛ه  ۱۳۹۷ بيروت،  دارالتعارف للمطبوعات،ة النجاةسيلور همو، حاشيه ب. ۳۲
 ق؛ه  ۱۴۰۷ ,قم, البيت ، مؤسسه آلمستدرك الوسائلحسين، ي، نورمحّدث. ۳۳
ه  ۱۳۸۰انتشارات اميركبيـر، تهـران،          المعارف فارسي  ة دائر مصاحب، غالمرضا، . ۳۴

 ش؛
شـماره  ) مـصاحبه بـا آيـت اهللا معرفـت       (هل البيـت،  مجله فقه ا  ،  يمعرفت، محمدهاد . ۳۵

 ش؛ ه  ۱۳۷۵، قم،  سال دوم،هفتم
ه  ۱۳۸۰ , قم  اميرالمؤمنين، ه االمام مدرس ،ةم ها ةفقهيبحوث  ، ناصر،   يشيرازمكارم. ۳۶

 ش؛
 ش؛ه  ۱۳۷۷، قم, المام اميرالمؤمنينا ه مدرس،ةالفتاوي الجديد ،همو. ۳۷
 ، ديـدار،  ين دادرسي مـدني   يمجموعه قوانين و مقررات حقوقي آ     منصور، جهانگير،   . ۳۸

  ؛شه  ۱۳۷۸, تهران
  ۱، ج  مجموعه آراء فقهي قضاها در امـور حقـوقي  ، سيدعبدالكريم، ياردبيليموسو. ۳۹

  ؛شه  ۱۳۸۱، قميه، ي قوه قضايقهمركز تحقيقات ف
 ق؛ه  ۱۴۰۲، قم,  خيامه، مطبعةلفقهيا القواعدحسن، سيد، يبجنوردموسوي. ۴۰
ه  ۱۳۸۱ , قم ، جامعه مدرسين،  استفتاءات،  ]يامام خمين [اهللا، سيدروح خمينيموسوي. ۴۱

 ؛ش
 ؛قه  ۱۴۲۱ ، قمسسه تنظيم و نشر آثار،ؤ، مةسيلتحريرالو ،همو. ۴۲
 ؛ي تاب, قم، مطبعه مهر،  البيعكتاب, همو. ۴۳
 ق؛ه  ۱۳۹۷، نجف,  النعمانه، مطبعمنهاج الصالحين، سيدابوالقاسم، يخويموسوي. ۴۴
 ؛قه  ۱۹۸۱, ، بيروتي، دار احياء التراث العربجواهرالكالممحمدحسن، ، ينجف. ۴۵
 بــه نقــل از مقالــه بررســي پايگــاه اطــالع رســاني رســا، ، حــسينهمــداني،ورينــ. ۴۶

سـال  ،فقه و حقـوق    مجله   ، سيدعباس موسويان  ،اي حل مشكل تأخير تأديه    راهكاره
 ؛۱۳۸۵ بهار ،قم، شماره هشتم،دوم



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- خسارت ديركرد از منظر فقهي

 

  ۱۱۹ 

دامـاد، مركـز    حقق م ي، به اهتمام سيدمصطف   سؤال و جواب  ، سيدمحمدكاظم،   ييزد. ۴۷
 ش؛ه  ۱۳۷۶ ,تهران, ينشر علوم اسالم

 ،، قــمياالســالم النــشر ه، مؤســس)الــوثقي ةملحقــات عــرو( الــوثقي ةالعــرو، همــو. ۴۸
 قه  ۱۴۲۵

ه  ۱۳۸۱ ،، قـم يانديشه اسـالم  ، پژوهشگاه فرهنگ وربا و تورم ،  يعلي، احمد يوسف. ۴۹
 ؛ش
انديـشه   ، پژوهشگاه فرهنگ و   اقتصادي آن  ماهيت پول و راهبردهاي فقهي و     , همو. ۵۰

 .شه  ۱۳۷۷، قم, ياسالم
 

 
 


