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کاظم میرزائی نژاد

ضمان کاهش ارزش پول با رویکرد به سیاستهای دولت

کاظم میرزائی نژاد
چکیده
یکی از پدیده هایی که در بیشتر جوامع نگرانی افراد جامعه را در پی دارد
کاهش ارزش پول و در پی آن کاهش قدرت خرید می باشد .یکی از مواردی
که این مساَله خود را نمایان می کند در قرض ها و بدهی های معوقه است که
آیا کاهش ارزش پول ضمان دارد یا خیر؟ اکثر فقها به دلیل ترس از افتادن در
گناه بزرگ ربا ضمان کاهش ارزش را جایز ندانسته اند ولی در این گونه مسائل
حق مقرض از بین می رود بنابراین این گونه مسائل باید به گونه ای با عنایت
به مبانی فقهی حل شود .به همین منظور در این تحقیق به بررسی مساله پول
و مال  ،تورم ونقش دولت در تورم که عامل اصلی کاهش ارزش پول است و
همچنین نظرات متفاوت فقها راجع به ضمان کاهش ارزش پول پرداخته شده
است  .در نهایت مشخص گردید که برخی از فقها مخالف ضمان ارزش پول و
در صورت جبران قائل به ربا بودن آن هستند و گروهی دیگر قائل به مصالحه
می باشند و گروه سوم قائل به تفصیل بین غصب و غیر غصب ،تفصیل بین
مهریه و قرض و همچنین تفصیل بین تورم شدید و تورم کم شده اند.
در این مقاله همچنین به بحث تورم و علل آن پرداخته شده است و نتیجه
گرفته می شود که از آنجا که در شرایط عادی (مواردی غیر از جنگ و قحطی)
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سیاستهای پولی و مالی و سیاستگذاریهای اقتصادی دولت دلیل اصلی تورم
است .ضامن اصلی جبران کاهش پول خود دولت می باشد.
واژگان کلیدی :پول ،مال ،تورم ،دولت
مقدمه
از خصوصیات آشکار و اثرگذار اقتصاد عصر حاضر به ویژه در کشورهای در حال
توسعه و جهان سومی وجود نرخ تورم دو رقمی می باشد .این تورم موجب
کاهش ارزش پول و پدیدار شدن مشکالت اقتصادی و حقوقی بسیاری در
کشورهای مسلمان و افزون بر آن مشکالت شرعی در معامالت مدت دار و
بدهی های معوقه می شود.
به عنوان مثال مستآجری را در نظر بگیرید که در خانه استیجاری تصرف
نموده و از منافع آن انتفاع برده و مال االجاره های آن را نداده است و هم
اکنون ،چند سالی از عدم پرداخت آن می گذرد .آیا موجر هنگام دادخواست به
منظور اجور معوقه ،حق مطالبه ی کاهش قدرت خرید را دارد؟
همچنین فرض کنید شخصی سه سال پیش صد هزار تومان به دیگری قرص
داده است اکنون که زمان پرداخت قرض رسیده ،پول قرض داده شده قدرت
خرید قبلی را ندارد .این کاهش قدرت خرید با توجه به حرام بودن ربا در
اسالم باید جبران شود یا نه؟
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وجود مثال های بسیار از این قبیل باعث شده است تا فقها و علماء مسلمان
دریافتن راه حلی منطقی و شرعی مناسب بکوشند و این کوشش و جستجو
سبب پیدا شدن نظریه های گوناگون در این عرصه شده است.

ماهیت پول
آقای احمد اخوی در کتاب اقتصاد کالن در مورد پول می نویسد" :پول معیار
اندازه گیری و سنجش ارزشها و قیمت کاالهاست .قبل از پیدایش پول واحد و
مشترک ارزش یک کاال بر حسب سایر کاالها بطور جداگانه بیان می گردید".
(احمد اخوی ،ه .ش ،4731 ،ص )713
در تعریففف دیگففر آمففده اسففت« :پففول در عففین حففال کففه وسففیله ی مبادلففه
است ،ق درت خرید نیفز مفی باشفد ،بفه فوری کفه دارنفدگان مفی تواننفد در
هففر زمففان و مکففانی آن را بففه کففار ببرنففد و در مقابففل آن مقففدار معففین از
کاالهففا و خففدمات موجففود در بففازار را بففه دلخففواه خففود بففه دسففت آورنففد».
(منتظر ظهور4731،ه.ش،ج،4ص)114
در این تعریف پول وسیله ی مبادله و قدرت خرید است و منظور از زمان و
مکان یعنی اینکه خریدار کاال می تواند در هر زمانی که قیمت ها مناسب و
باب میل اوست اقدام به رفع نیاز خود کند و مکان هم یعنی می تواند مکان
مورد نظر خود را با توجه به میل و سلیقه خود انتخاب کند و جایی نرود که
نتواند رفع احتیاج کند  ،یعنی به اندازه ی پولش توجه داشته باشد.
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اما قدرت خریدی که پول برای دارندگان خود تضمین می کند همیشه در
زمان ثابت نیست و با پدیده ی تورم در جامعه تغییر می یابد .بنابراین پول
جامعه ای مطلوبتر است که قدرت خریدش در ول زمان ثبات بیشتری داشته
باشد،
وظایف پول
اقتصاددانان برای پول وظایف متعددی بیان کرده اند که اهم آن به شرح ذیل
می باشد:
)1پول به عنوان وسیله مبادله
در عصر حاضر افراد با هزاران نوع کاال مواجهند ،با توجه به نیاز های متنوع و
تقسیم کار ،هیچ کس قادر نیست تمام کاالهای مورد نیاز خود را تولید کند و
برای تأمین احتیاجات و کسب مطلوبیت بیشتر ،ناگزیر از معامله و مبادله است.
از آن جا که مبادله مستقیم کاال ها با یکدیگر با هزینه و در مواردی غیر ممکن
است .از واسطه ای به نام پول استفاده می شود .این وظیفه بسیار مهم است ،به
وری که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی مانند پیروان مکتب کالسیک  ،پول
را «وسیله مبادله» می دانند.
)2پول به عنوان معیار سنجش ارزشها
ارزش و قیمت کاالها بر حسب پول محاسبه می شود .این خصوصیت پول
باعث می شود که کاالها و خدمات متنوع و گوناگون را با واحد مشترک ارزش
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گذاری کنیم ،مثالً مشخص کنیم که یک راس گوسفند به چند کیلو روغن می
ارزد ،به عالوه تولید کاالها و خدمات در سطح یک کشور را می توان از این
ریق ارزش گذاری کرد( .روزبهان4711،ه.ش،ص)414
)3وسیله ی ذخیره سازی ارزش های اقتصادی
یکی از دست آورد های ارزنده پول این است که انسان می تواند به وسیله آن،
در آمد حاصل از فروش کاال ها و خدماتش را ذخیره و حفظ کند تا به مرور و
با پیش آمدن موارد مصرف ،کاالها و خدمات مورد نیازش را با آن بخرد .البته
انسان می تواند در آمد حاصل از فروش کاال و خدماتش را به صورت کاال
دریافت و ذخیره کند؛ ولی مبادله پول با کاالها و خدمات مورد نیاز ،سریع تر و
راحت تر انجام می گیرد و از این نظر پول مطلوبیت همگانی دارد .البته آمارها
و مشاهده های اقتصادی دهه های اخیر نشان می دهد که مردم در دوران
تورم ترجیح می دهند پس انداز ها و ذخایر اقتصادی خود را به شکل کاالهای
با دوام نگه داری کنند تا از دست برد تورم محفوظ بماند .اگر روزی مثل دوران
تورم پول نتواند وسیله ی ذخیره سازی ارزش های اقتصادی ،به نحو مطلوب
باشد،مقدار ارجح بودن خود را از دست می هد( .ابراهیمی4731،ه.ش،ص)13
)4پول به عنوان وسیله پرداخت های معوق
پول را در داد و ستد های بلند مدت ،یعنی برای بازپرداخت وام ها می توان
استفاده کرد ،مبلغی که در ده سال بعد باید پرداخت شود ،بر حسب پول ملی
هر کشوری تعیین می گردد .شاخص های قیمت ها به عنوان معیار پرداخت
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بدهی معیار بهتری است ،زیرا در شرایط تورمی ،قدرت خرید بدهی را ثابت
نگاه می دارد.
)5پول به عنوان ابزار سیاست های اقتصادی
شاید قبل از وقوع بحران بزرگ غرب ( )4111-4171پول به عنوان یک عامل
خنثی که روی شاخص های واقعی تاثیر ندارد مطرح بود .بررسی هایی که
کینز ارائه داد نشان داد که پول عامل خنثی نیست و می تواند بر متغیر های
واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد .تغییرات حجم پول به ور غیر مستقیم می تواند
تولید و اشتغال را متاثر کند .به عبارت دیگر ،تغییر در حجم پول روی نرخ
بهره و تغییر در نرخ بهره بر سرمایه گذاری تاثیر می گذارد و در نهایت تولید و
اشتغال تغییر می یابد( .قبادی و رئیس دانا4711،ه.ش،ص)113
انواع پول
همراه با تحول و پیشرفت روابط اقتصادی و اجتماعی بشر ،پول نیز تغییر و
تکامل یافته است .هر چند تاریخ تحوالت پول به ور مشخص معلوم نیست اما
آن چه از آثار تاریخی و سکه های کشف شده و کتیبه های به جا مانده به
دست آمده این حقیقت را روشن می کند که پول چهار دوره را گذرانیده است
که به ور مختصر ذکر می کنیم.
الزم به یادآوری است که سیر تکامل پول متوقف نشده است ،بلکه به ور
مرتب انواع جدیدی از پول های تصویری ساخته شده و مورد استفاده قرار می
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گیرند تا مبادالت مختلف و کاربرد پول هر چه ساده تر صورت
گیرد(.ابراهیمی 4731،ه.ش،ص.)41
)1پول کاالیی
بعد از اینکه زندگی اقتصادی بشر از شکل معیشتی بیرون آمد و فعالیت های
اقتصادی از تخصص و تقسیم کار بهره مند شد ،تولیدات جامعه متنوع و
گوناگون و هر یک از کاالها بر اساس میزان کار و مطلوبیتی که برای افراد
ایجاد می کرد نزد آنان از ارزش مبادله ای مختلفی برخوردار بود .ناهمگونی و
ناهمسانی ارزشهای مختلف انواع کاال ،مشکل عمده و اساسی برای معامالت
پایاپای بود .بنابراین به وسیله ای نیاز بود که در همسان سازی انواع ارزشهای
اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند؛ همانگونه که وقتی انسان می
خواست کیفیت اشیاء را بیان کند به تصاویر روی آورد و در مقام توصیف آنها
به مقادیر و اوزان متوسل می شد ،همچنین در هنگام تعیین ارزش های
اقتصادی اشیاء نیازمند معیار و مقیاسی بود تا بتواند به آسانی ارزش های
مختلف اقتصادی را با آن مقایسه و مقدار آن را تعیین نمایند.
سرانجام وفاق عمومی بر آن شد که کاالیی وجود داشته باشد تا ارزش مبادله
ای همه کاالهای دیگر به کمک ارزش مبادله ای آن کاال بیان شود .این نیاز را
کاالی معادل همگانی برآورده می ساخت .این معادل همگانی ،عالوه بر اینکه
برای همسان سازی یا آسان سازی مقایسه ای ارزشهای اقتصادی مختلف وارد
مبادالت شده بود ،به عنوان ذخیره کننده ی ارزش های اقتصادی نیز پذیرفته
شد .همچنین قادر بود به عنوان واسطه در مبادله محسوب گردد .این معادل
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همگانی نام پول به خود گرفت و در نتیجه مبادالت پایاپای جای خود را به
مبادله کاال با پول داد(.قبادی و رئیس دانا4711،ه.ش،ص)14
پول های کاالیی هر چند نقش مهمی را در تسهیل مبادالت ایفا کردند ،ولی
کاربرد آنها با توجه به وزن ،حجم و دوام آنها ،دارای محدودیت هایی بود و با
گسترش مبادالت نیاز به پولی که کاربرد آن سهل تر باشد هر چه بیش تر
احساس می شد.
)2پول فلزی
کشف معادن مس ،آهن ،نقره ،و ال به تدریج این امکان را برای بشر به وجود
آورد که به ساخت پول های فلزی اقدام کند .پول های فلزی به سبب زیبایی،
حجم کمتر ،دوام و قابل ذخیره بودن ارزش ها به وسیله آن ،به سرعت به
عنوان واسطه ی عمومی مبادالت پذیرفته شدند .به هر حال با توجه به معایب
نظام پولی کاالیی و محاسن نظام پول فلزی ،این نوع پول وارد صحنه مبادالت
شد.
الف)پول فلزی غیر مسکوک
در حقیقت مقداری از ال و نقره یا دیگر فلزات ،مقبول عامه بود که از رف
صرافان یا حکومت ها ضرب نشده بود و عیار و مقدار آن معیناً بر روی آن فلز
حک نشده بود و پول وزنی نیز به آن می گفتند.
ب)پول فلزی مسکوک
8

www.shevader.com

کاظم میرزائی نژاد

به علت مشکالتی که پول های فلزی غیر مسکوک به وجود آورد ،مردم به فکر
افتادند که وزن و عیار شمش های ال و نقره مورد معامله را به گونه ای به
گواهی اشخاص مورد اعتماد و مقامات رسمی دولتی به وسیله ی عالئم
مخصوصی برسانند و در قطعات کوچک ،و متحد الشکل در جریان بگذارند و
کم کم در اغلب کشور ها توسط صرافان این کار تدریج پیدا کرد .مبدا نصب
عالئم و مشخصات برای تصدیق وزن و عیار و شمش های فلزی مخصوص
دولت شده و به تدریج شکل آن نیز تغییر کرد و از صورت شمش به شکل
صفحات نازک و کوچک که همان مسکوکات معمول امروز است در آمدند و
سکه های جدید در معامالت مناسبتر و شمارش آنها آسانتر از شمش های
قدیم است و ضرب آنها در تمام کشور ها جزء وظایف و اختیارات مخصوص
دولت محسوب می شود( .همایون4711،ه.ش،ص)112
)3پول کاغذی
منشا پیدایش پول کاغذی قانونی ،حکومت های مقتدر بوده اند .آن ها در
شرایطی که احساس می کردند اقتصاد جامعه با کمبود پول فلزی مواجه شده
است وارد عمل شده ،در اقتصاد مداخله می کردند و انتشار اسکناس راهی بود
برای جلوگیری از رکود اقتصادی .در ابتدا مردم «ونیز» برای در امان ماندن
سکه های ال و نقره خود از دست برد سارقان آنها را نزد صرافان معتبر -که
دارای امکانات نگهداری و حفظ پول بودند -به امانت می گذارند و رسید هایی
به نام شخص صاحب پول دریافت می کردند .کم کم با توجه به اعتمادی که به
صراف ها و رسید های آنان وجود داشت ،فروشندگان کاالها ترجیح می دادند
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که به جای سکه های ال و نقره ،رسید های آنان را در صورتی که پشت
نویسی شده باشد دریافت کنند و به این ترتیب رسید ها به عنوان پول کاغذی
رایج شدند .این رسید ها  -که منشا اسکناس شدند -در واقع حواله هایی بودند
بر ذمه ی صرافی که آنها را صادر کرده بود(.ابراهیمی4731،ه.ش،ص)41
)4پول تحریری یا ثبتی
با گذشت زمان و افزایش حجم مبادالت تجاری ،اسکناس هم دیگر جوابگوی
نیاز جوامع بشری نبود و انسان باید پولی با کارایی بیشتر به وجود می آورد.
نوع دیگر پول که امروزه در بسیاری از کشور های رواج دارد .به پول ثبتی یا
تحریری معروف است(.زند حقیقی4711،ه.ش ،ص)17
پول تحریری یا پول ثبتی که در سیر تاریخی پول از پیشرفته ترین آنها بعد از
پول کاغذی است به بیان ساده تر همان حساب جاری و حساب اعتباری
اشخاص و موسسات مختلف است که نزد بانک ها نگهداری می شود صاحب
آن می تواند به شکل اسکناس آن را دریافت کند یا آن را به حساب دیگری به
نام خودش یا دیگران منتقل کند .منشا انتشار پول تحریری اراده افراد و یا
اعتبارات بانکی می باشد بدین ترتیب بخشی از انتشار پول تحریری ایجاد آن
از راه افتتاح حساب جاری توسط افراد و یا موسسات در بانک ها صورت می
پذیرد و بخش دیگر آن اعتباراتی است که بانک ها در اختیار مشتریان قرار می
دهند و آنان نیز در حساب جاری خودشان نگهداری می کنند.
ارزش اسمی و واقعی پول
11
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همانطور که گفته شد برای بیان ارزش هرکاالئی از پول استفاده می شود مثال
می گوئیم ارزش یک کیلو گردو  12هزار تومان است .ولی اگر کسی بپرسد
ارزش یک تومان چقدر است؟ می گوئیم این چه سوالی است ارزش یک تومان
ده ریال است .این ارزش در ول زمان ثابت است و همواره یک تومان 42
ریال است .این ارزش اسمی پول است و تغییر نمی کند .ولی هنگامی که
قیمت متوسط کاالها بر حسب پول افزایش می یابد مانند این است که ارزش و
قیمت پول نسبت به کاالها کاهش یافته است .بنابراین ارزش واقعی پول
علیرغم قیمت اسمی آن در ول زمان تغییر می کند ( .محمد اخوی،4731 ،
ص )711
مفهوم مال در لغت و اصطالح
مففال در لغففت از واژه ی عربففی میففل بففه معنففای خواسففتن مففی باشففد و
علفففت نامگفففذاری آن بفففه مفففال ،میفففل بفففه آن و دسفففت بفففه دسفففت
گردیدن است (.ریحی4141،ه.ق،ج،1ص)771
امام خمینی (ره)در کتاب البیع در این باره می نویسد" :آن چیزی مال است
که مورد رغبت و تقاضای عقال واقع شود به وری که چنین رغیت و تقاضایی
باعث گردد که عقال در عوض به دست آوردن آن بهایی بپردازند"(.موسوی
خمینی4114،ه.ق،ج،4ص)413
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عالمفففه حلفففی مفففال را چیفففزی مفففی دانفففد کفففه دارای منفعفففت باشفففد و
معاملفففه چیفففزی را کفففه هفففیچ گونفففه منفعتفففی در آن نیسفففت صفففحیح
نمیدانند( .الحلی4141،ه.ق،ج،4ص)111
صففاحب جففواهر مففال را چیففزی مففی دانففد کففه دارای منفعففت عقالیففی
باشفففد و چیفففزی را کفففه دارای منفعفففت عقالیفففی نیسفففت شفففرعاً و عرفف فاً
مال نمی دانند(.نجفی4711،ه.ش،ج،11ص)717
مثلی یا قیمی بودن پول
مشهور فقها اموال را به مثلی و یا قیمی تقسیم می کنند و از آنجا که پول نیز
در زمره ی اموال محسوب می گردد الزم است بدانیم ،پول جزء کدام یک از
اموال قرار می گیرد ،بر همین اساس ابتدا به تعریف مال و مال مثلی ومال
قیمی می پردازیم سپس نظرات مختلف راجع به مثلی و قیمی بودن پول را
عنوان می کنیم.
انواع مال(مال قیمی و مال مثلی)
عنوان مثلی و قیمی ،از عناوین بسیار مهم در فقه و حقوق اسالمی است ،زیرا
اندک برداشت متفاوتی از مفهوم آن دو در مقایسه با واقعیت مفهوم آن ها
موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گوسفند،
ماشین و  ...خواهد شد؛ در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معامالت ،با
واقعیت آنچه باید باشد ،متفاوت شده ،پیامد های غیر شرعی و نا متناسب
حقوقی و اقتصادی ،در جامعه را به دنبال خواهد داشت .برخی فقها فقط اکتفا
12
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کرده اند به اینکه مثلی و قیمی یک امر عرفی است و از ارائه تعریف خودداری
نموده اند.
"تعیین مثلی و قیمی بر عهده ی عرف می باشد و ظاهراً محصوالت کارخانه ها
که دراین عصر زمان ساخته می شود مثلی یا در حکم آن می باشد ،همانطور
که حبوبات و روغن ها و گیاهان دارویی و مانند اینها مثلی می باشد و انواع
حیوان ها و همچنین جواهر و مانند آن قیمی می باشند( ".موسوی
خمینی4114،ه.ق،ج،4ص)172
شفففففففهیدثانی(العاملی4147،ه.ق،ج،7ص ،)113صفففففففاحب جفففففففواهر(
نجفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففی4711،ه.ش،ج،73ص)11
بحراالعلوم(،بحرالعلفففففففففففففوم4127،ه.ق،ج،7ص،)114و محقفففففففففففففق
بحرانی(بحرانففففی4121،ه.ق،ج،14ص )431در تعریففففف مثلففففی و قیمففففی
چنین گفته اند:
«مثلی آن است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشد و در مقابل
قیمی آن است که اجزای آن از نظر قیمت مساوی نباشد».
و در تعریفی دیگر آمده است« :مثلی به چیزی ا الق می شود که همانند،
فراوان دارد؛ مانند حبوبات و قیمی به چیزی گفته می شود که همانند زیاد
ندارد؛ مانند لباس ،ممکن است چیزی که مثل لباس قیمی بوده است با
پیشرفت صنعت در زمانی دیگر ،مثلی به حساب آید».
مثلی بودن پول
13
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در میان بزرگان (فقه شیعه) چنین معروف است که نقدینه (هر گونه پول)
همانند دیگر کاالهای مثلی است که در بدهیها و جبران خسارت ها ،ضمان آن
مثلی است و کاهش ارزش آن به هنگام پرداخت نسبت به زمان گرفتن و یا از
میان رفتن ،بر عهده پرداخت کننده نیست .پیامد این سخن آن است که اگر
کسی مثالً از پنجاه سال گذشته و تا کنون ،به دیگری صد تومان بدهکار باشد
که این مبلغ ،در آن روز ها ارزش بسیار و توان خرید باالیی داشت ،اکنون می
تواند یک برگ اسکناس صد تومانی امروز را به او بپردازد که به هیچ روی با
ارزش واقعی آن روزش برابری نمی کند و معنایش آن است که کاهش ارزش
پول ،به ضمان در نیامده و تنها مثل و معادل اسمی آن را ضامن است(.هاشمی
شاهرودی4731،ه.ش،ش،1ص)11
در میان فقیهان معروف ،بلکه گویا پذیرفته همگان است که چیزهایی دارای
مثل (همانند) که افراد همسان داشته و نزد عرف نام و نشان یکسانی برای آن
یافت می شود .ضمان آنها در جبران خسارتها و بدهی ها به «مثل» است و نه
به بها (قیمت) .مدرک این حکم همان سیره و ارتکاز عقالیی است که مورد
امضای شارع نیز واقع شده ولی در روایات و متون شرعی ،بدان تصریح نشده
است .گرچه برخی فقیهان خواسته اند به روایت «علی الید ما أخذت حتی
تؤدی» بدین گونه استدالل کنند که ظاهرش بر عهده ماندن همان چیزی
است که گرفته شد ،پس خود چیز دریافت شده ،حتی پس از نابود شدن ،بر
عهده قرض گیرنده است که باید آن را پرداخت کند( .مجدالدین محمد بن
یعقوب ،القاموس المحیط ،ج ،1ص )11
14
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قیمی بودن پول
یکی از مشکالت اساسی پول ،مسئله کاهش ارزش واقعی آن در ول زمان
است ،ارزش واقعی پول در بسیاری از کشور های جهان با کاهش چشمگیری
مواجه است و مشکالت خاصی را نیز به دنبال دارد .اگر پول را از مقوله قیمیات
بدانیم نه مثلیات این مشکل حل می شود .بنابراین اگر کسی روزی که ده هزار
دینار وام گرفته ،ارزش برابر با  7722دالر باشد ،و او بخواهد بعد از ده سال
دین خود را ادا کند ،باید همان  7722دالر یا مبلغی مساوی آن را به صاحب
پول برگرداند.
عدّهی کثیری از فقها ،پول را در زمره اموال مثلی دانسته اند(انصاری
دزفولی،بی تا،ج،4ص)121و معتقدند در صورت تلف و از بین رفتن پول از مثل
آن باید جبران و رفع ضرر شود گرچه پول کاغذی از نوع مال مثلی است ،ولی
مثل آن همان ورق و قیمت ظاهر ی آن نمی باشد بلکه قیمت واقعی و مبادله
ای با در نظر گرفتن قدرت خرید آن سنجیده و سپس معادل آن پول پرداخت
می شود.
این گروه فقها استدالل می کنند ،درست است پول از نوع مثلی است ولی در
مقام جبران ضرر ،پول فی نفسه ،کاالیی که دارای منفعت استهالکیه باشد
نیست و صرفاً در مبادالت مورد استعمال قرار می گیرد .ضمان به مثل در
اموال حقیقی به کار می رود نه اموال اعتباری و در این گونه اموال به قیمت
که همان قدرت خرید می باشد باید محاسبه و سنجش قرار گیرد.
15
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ادله ی جبران وعدم جبران کاهش ارزش پول
الف) ادله ی عدم ضمان کاهش ارزش پول
معتقدان به عنوان عدم ضمان در کاهش ارزش پول به دالیل مختلفی متوسل
شده اند که در این مبحث این موارد بیان خواهد شد:
دلیل اول :ربا بودن جبران کاهش ارزش پول
مهمترین دلیل عدم جواز جبران کاهش ارزش پول و بلکه مشکل اصلی که
نزد فقها در کاهش ارزش پول وجود دارد این است که الزام متعهد به پرداخت
میزان افت ارزش پول مازاد بر اصل دین مستلزم تجویر رباست ،در نظر این
گروه از فقیهان و اندیشمندان اسالمی روا بودن جبران کاهش ارزش پول از
نمونه ها و مصداق های انجام رباست که داللت دلیل های چهار گانه بر حرام
بودن آن روشن است.
برخی با توجه به روایتی که حضرت علی (ع) از پیامبر اکرم (ص) نقل کرده
است که هر قرضی که منتهی به منفعتی برای مقرض شود ،رباست؛ گفته اند:
جبران کاهش ارزش پول در قراردادی همانند قرض ،هنگام افزایش قیمت ها
موجب می شود که مقترض بیش از آن چیزی را که به صورت قرض دریافت
کرده بود ،به مقرض بسپارد .این زیادی منفعت و ربا است و از آن نهی شده
است).بهدادفر4731،ه.ش،ش،1ص)423
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امام خمینی (ره) درباره ی جبران کاهش ارزش پول می نویسد" :ربا گیرنده
باید مقداری را که ربا گرفته پس دهد کم و زیاد شدن ارزش پول اثری ندارد.
ایشان حتی در خصوص خسارت تاخیر تصریح می نماید که اگر برای تاخیر در
بدهکاری لبکار (بانک یا غیر آن) چیزی از بدهکار بگیرد حرام است .اگر چه
بدهکار راضی به آن باشد( ".موسوی خمینی4711،ه.ش،ج،1ص)112
مخالفان این نظر معتقدند که ":هف ر گونفه قرضفی کفه منجفر بفه نففع و بهفره
شففود رباسففت .پرداخففت جبففران کففاهش ارزش پففولی در قففرض نفففع شففمرده
نمی شود ،بنفابراین ربفا نیسفت .زیفرا بفا ففرض برابفری مالیفت و ارزش بهفره
ای در کار نیست.
این استدالل اگر چه مربوط قرض است ،ولی با اثبات آن در قرض ،سرایت
دادن آن به سایر دین ها چندان مشکل نیست و مستلزم قبول این فرض است
که هر گونه اضافه ی اسمی در سرمایه و قرض فایده شمرده نشود .به نظر می
رسد که عرف معمولی و عرف دقیق هرگز ،اضافه اسمی را مصداق بهره و نفع
نمی داند بلکه عدم جبران کاهش ارزش پول در بسیاری از دین ها از جمله در
قرض یا در بیع مورد توجه عرف است .پرداخت اسمی را برای ادای دین کافی
نمیداند .و جبران کاهش قدرت خرید الزم است و بق نظر برخی از متاخرین
ربا نیست .برای اینکه پول مجهولی را به او قرض داده و در موقع بازپرداخت،
آن را حساب می کنند و می گیرند ،یعنی از اول به او صد تومان قرض نداده،
بلکه قدرت خرید صد تومان را قرض داده و لذا باید قدرت خرید را جبران
کند .هرچند صد تومان آن روز االن به اندازه ی یک میلیون تومان قدرت خرید
17
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داشته باشد .یعنی قدرت را قرض داده و باید قدرت را برگرداند ولی بق
مبنای ما و قدمای از فقها ،ربا حساب می شود زیرا آنها مطلقا شرط زیادی را
ربا می دانند( .موسائی4711،ه.ش،ص)421
دلیل دوم :وجود تورم در زمان سابق و عدم تصریح شارع مقدس و
نبود روایات
به ور کلی تورم در زمان شارع مقدس نیز وجود داشته است و از رف شارع
نسبت به چنین امری هیچ گونه دستور خاصی صادر نشده است و اگر چنین
تورمی هر چند جزئی باشد دین محسوب می گردید الزم بود شارع مقدس
تکلف مسلمانان را روشن سازد در حالیکه در هیچ آیه و روایتی به این موضوع
اشاره نشده است.
مخالفان این دلیل معتقدند که ال ،نقره ی در گردش در آن زمان گونه ای
کاال بوده یا همانندی بسیار به کاال داشته و ارزش آن مانند پولهای زمان ما
صد در صد اعتباری نبوده بلکه به ور معمول ارزش مبادله آنها باید برابر یا
اندکی بیش از ارزش ذاتی آنها بوده باشد .به عبارت دیگر همانطور که باالرفتن
یا کاهش قیمت یک کاال زیانی به مثلی بودن آن نمی زند و پنج کیلو برنج
ارم سال گذشته مثل پنج کیلو برنج امسال است در زمان ائمه معصومین
سکه ال و نقره سال گذشته مانند سکه ال و نقره امسال بوده است ،اما این
این مطلب در مورد اسکناس صدق نمی کند از این روی هر گاه تورم سبب
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کاهش ارزش پول شود در این موقع عرف دو هزار تومان دو سال پیش را مانند
دو هزار تومان سال جاری نمی داند.
مطلب دیگر این است که وام ها در صدر اسالم کوتاه مدت بوده است و زمان
چندانی بر آنها نمی گذشته است که مشمول تورم شود .در این مورد روایات
زیادی وجود دارد که از جمله روایات وارده در ذیل آیه شریفه می باشد:
« وَ إن کانَ ذُو عَسرةٍ فَنَظِرَهُ إلی مَیسَرَه» (بقره)112:
اگر بدهکار تنگ دست بود تا زمان گشایش به او زمان دهید.
الف -عامر بن جزاعه نقل می کند که شخصی خدمت حضرت صادق (ع) رسید
و عرض کرد :یا أبا عبداهلل ،قرض إلی میسرة فقال له أبو عبداهلل الی غله تدرک؟
فقال الرجل :ال و اهلل .قال (ع) فإنی تجارت تؤبّ؟ قال :ال واهلل .قال :فإنی عقده
تباع؟ فقال :ال و اهلل .فقال أبو عبداهلل :فأنت ممّن جعل اهلل له فی أموالنا حقّاً ،ثمّ
دعا بکیس فیه دراهم فأدخل یده فیه فناوله منه قبضه).العروسی
الهویزی4141،ه.ق،ج،4ص)114
ای امام صادق ،قرض به من بدهید تا در زمان گشایش پرداخت کنم .حضرت
فرمودند آیا تا زمان غله و کشتی که به دست آوری؟ نه به خدا قسم! زرع و
کشتی ندارم .حضرت پرسید :آیا تا زمان تجارتی که بر گردد؟ مرد جواب داد
سوگند به خدا نه ،حضرت پرسید :آیا تا زمان زمینی که آن را بفروشی؟ گفت:
نه سوگند به خدا .حضرت فرمود :بنابراین تو از کسانی (فقرایی) هستی که خدا
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برای آنان در اموال ما حقی قرار داده است .پس آن حضرت کیسه ای خواست
که در آن درهم بود [آوردند] حضرت یک مشت از آن درهم ها را به او داد.
از این حدیث روشن شد که وام دادن در همه جا و هر حالی نیست و به هر
کسی وام داده نمی شده است بلکه به کسی وام داده می شده که یکی از راه
های مطرح شده را برای پرداخت داشته باشد و زمان گشایش یکی از امور یاد
شده است که هر کدام باشد به یک سال نمی رسد.
ب .شخصی از حضرت رضا (ع) پرسید  :آیا این مجالی که آیه ی قرآن « فَنَظِرَهُ
إلی مَیسَرَه» فرموده ،اندازه ای دارد که شناخته شود ،و در حالی که شخصی از
دیگری وام گرفته و بر اهل و عیالش انفاق کرده است و نه کشاورزی دارد تا
انتظار محصول آن را بکشد و نه از کسی لب دارد تا انتظار رسیدن زمان آن
را بکشد و نه مال غایبی دارد که انتظار آمدن آن را داشته باشد ؟
امام (ع) فرمود  :بله منتظر بماند تا خبر ناداری این فرد به امام برسد و او از
سهم ورشکستگان  ،بدهی او را بپردازد  .اگر او این پول ها را در راستای پیروی
از خدا به کار برده ،امام می پردازد  .و اگر در راه نافرمانی خدا به کاربرده،
چیزی به عهده ی امام نیست .
گفتم  :چه ربطی به وام دهنده دارد که وام گیرنده آن را در راه خدا یا در راه
نافرمانی خدا هزینه کرده ،وام دهنده او را امین دانسته و به او وام داده است .
فرمود :سعی می کند که به گونه ای مال خود را از او بگیرد.
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از این روایات به خوبی استفاده می شود که زمان برای پرداخت تا زمان
برداشت غلّه ،برگشتن کاالی بازرگانی و آگاه شدن حاکم مسلمانان از
تهیدستی وی بوده است و این به بدهی های چندین ساله و مهریه پنجاه ساله
و  ...پیوندی ندارد.
با توجه به مراتب فوق یکی از علل عدم تصریح به موضوع تورم از سوی شارع
مقدس و روایات معصومین را می توان کوتاه بودن وامها در آن زمان دانست.
علت دیگری که می توان در خصوص عدم اشاره به موضوع تورم از سوی شارع
مقدس و معصومین بیان نمود آن است که در آن زمان تورم بسیار کم بوده به
گونه ای که اشخاص ال و نقره های خود را نزد افرادی امانت می گذاشتند و
هیچ گاه به ذهن آنان نمی گذشت که ارزش آن کم می شود و باید آن را به
مصرف رسانید.
دلیل سوم :ماهیت پول و قاعده ی مثالً به مثل
عده ای برای فرار از ربا و توجیه عدم ضمان در کاهش ارزش ،پول را هدف قرار
داده و نوشته اند :پول رایج روز دارای ارزش اعتباری مستقل است که ربطی به
قدرت خرید ندارد .به عبارت دیگر ،پول برخالف کاال هرچند از نظر مصرف
استقالل ندارد ولی از نظر ارزش اصالت دارد به نحوی که ارزش اشیای دیگر با
آن معلوم می شود.
در مواردی که ذمه شخصی به مثلی مشغول شده همان مثل را ضامن است و
در مواردی که قیمی بر ذمه است قیمت را ضامن است و کم و زیاد شدن
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قدرت خرید ،ذمه و تکلیف ر ا تغییر نمی دهد .پول های فعلی مثلی است و
اخذ تفاوت قیمت بعنوان خسارت مشروع نیست ؛ حتی بصورت شرط ضمان
در ضمن عقد ،چون همان مبلغی را که گرفته ضامن است و قدرت خرید
تاثیری در این مساله ندارد .بنابراین ،اگر کسی مبلغی اسکناس به قرض گیرد
تا پس از دوسال مسترد دارد در صورت کاهش قدرت خرید ،برذمه ی مقترض
جز آنچه گرفته نیست و تکلیفی در جبران کاهش ارزش پول ندارد( .فاضل
لنکرانی4734 ،ه.ش ،ص)111
برخی دیگر از فقها آورده اند" :در مثلی فقط اوصاف دخیل در مالیت اعتبار
دارد و سایر اوصافی که گاهی اوقات غرض شخصی و نه نوعی به آن تعلق می
گیرد و قیمت آن تغییر می کند شیئ را از مثلیت خارج نمی کند زیرا چنین
خصوصیتی منظور نظر عقالء نیست( ".تبریزی،بی تا،ج،1ص)411
پول فی نفسه مال مثلی است .بنابراین کسی که مبلغی پول رایج بدهکار شود
لبکار نمی تواند بیشتر از مبلغ مزبور مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت
خرید تاثیری در این حکم ندارد .
یکی دیگر از فقهاء همین معنا را در خصوص مهریه بیان کرده و گفته است:
آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد همان مبلغی است که در عقد
تعیین شده و با افزایش شاخص قیمت ها تغییر نمی کند؛ زیرا ،پول از مثلیات
است ،مگر اینکه پول به کلی از اعتبار ساقط شود که در این صورت قیمت
ماقبل زمان سقوط را مستحق است  .ایشان تاکید می کند در مثلیات ،قاعده
ی مشهود در فقه  ،ضمان مثلی به مثل است .یعنی اگر شخصی مبلغی بدهکار
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شود و ارزش آن تا زمان ادای دین بشدت کاهش یابد حتی به میزان یک
درصد زمان دریافت شدن باشد ،صرفاً مقترض مکلف به تادیه ارزش اسمی و
همان مبلغ که گرفته می باشد ،مثالً شخصی  12سال پیش  4222تومان از
فردی لبکار است که با آن می توانسته  4222متر زمین بخرد ولی در اثر
تورم و کاهش ارزش پول اکنون نمی تواند حتی یک متر از آن را بخرد اما
چون پول مثلی است و بر ذمه ی بدهکاربیش از همان  4222تومان نیست.
دلیل چهارم  :قاعده اقدام و حاکمیت اراده
براساس این قاعده «هرکس به ضرر خود نسبت به اموال خود اقدامی کند ،در
مورد اقدام وی کسی به نفع او ضمان قهری یامسئولیت مدنی ندارد» (موسوی
بجنوردی4124،ه.ق،ج،4ص )11لذا از آنجا که شخص قرض دهنده ،با رضایت
خود و بدون اجبار رف مقابل ،اقدام به قرض بدون شرط جبران کاهش ارزش
پول نموده ،و بیعتاً از کاهش ارزش پول در ی زمان انقضاء مدت قرض نیز
ا الع داشته است ،لذا حق اخذ ارزش کاسته شده را ندارد و شخص قرض
گیرنده نیز در خصوص ضرر وارده از بابت کاهش ارزش پول ،هیچ گونه
مسئولیتی ندارد.
بدیهی است که این دلیل وقتی که قرض گیرنده پرداخت دین خود را به عقب
بیاندازد و بدهی خود را دیر پرداخت کند مصداق ندارد.
ب) ادله ی جبران کاهش قدرت خرید پول
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برخی از فقها و صاحب نظران مسلمان با درک واقعیت های موجود و شرایط
زمانی و مکانی بر این باورند که پرداخت مازاد به لبکاران ربا نیست به شر ی
که نرخ بهره ی دریافتی بیش تر از نرخ تورم نباشد و برای نظر خودشان دالیل
آورده اند.
دلیل اول  :عرف
عرف ،قدرت خرید پول را در تغییرات فاحش ،جزء اوصاف مثل می داند ،در
این صورت ،عرف و سیره عقال به بازپرداخت مثل ،که بهای کمتری از آنچه
نخست گرفته است دارد ،بسنده نمی کند.
بنیان این استدالل داخل دانستن قدرت خرید پول ،در اوصاف مثلی است،
آنچه این قضیه را تأیید می کند ،این است که فقها در مواردی که قیمت کاالی
قرض داده شده و یا کاالی غصب شده و مانند آن به ور کامل سقوط کند و
از ماهیت ،ساقط شود ،فرد بدهکار را ضامن قیمت آن می دانند.
(یوسفی4714،ه.ش،ص)113
شهید اول در این زمینه می نویسد" :تغییر احکام با تغییر عادتها جایز می
باشد ،همچنان که در نقود متداوله و وزن های رایج و نفقه ی همسر و نزدیکان
از عادت زمانی که در آن واقع شده تبعیت می شود( ".العاملی ،بی تا،
ج،4ص)414
آیت اهلل مکارم شیرازی می نویسد " :ادای دین امری عرفی است .در جو
تورمی و هنگامی که ارزش پول کاهش می یابد ،باید دید عرف چه چیزی را
24

www.shevader.com

کاظم میرزائی نژاد

ادای دین می داند .اگر کاهش ارزش پول شدید باشد ،به یقین عرف وقتی
مدیون را بریء الذمه می شمارد که ارزش حقیقی پول را مالک قرار دهد و آن
را به دائن بپردازد؛ در غیر این صورت ،یعنی اگر مدیون ارزش اسمی را بپردازد
عرف عام او را بریء الذمه نمی داند .این امر در عرف دنیا درباره ی سپرده های
بانکی و سایر پرداخت های پولی  -مالی نیز مورد توجه است( ".مکارم
شیرازی4731،ه.ش،ص)413
دلیل دوم :قاعده الضرر
این قاعده از اصول ثانوی است و کاربرد آن در جایی است که براثر تغییر
شرایط ،فعالیت مشروع و جایز فردی موجب زیان به دیگران شود .این قاعده به
عنوان یک معیار در روابط اقتصادی مورد استناد فقهاست .براساس این قاعده
آن دسته از فعالیت ها مشروع است که موجب ضرر به دیگران نشود .البته این
قاعده در صورتی در اینجا قابل استفاده است که توان اثبات حکم را داشته
باشد ،همان وری که عده ای از فقها معتقدند .پیامبر(ص) فرموده اند« :الضرر
و الضرار فی االسالم» (الحرالعاملی4731،ه.ش،ج،11ص )41در اسالم ،زیان
رساندن به دیگران جایز نیست .
یکی از مهم ترین دالیل حجیفّت این قاعده روایت وارده در این موضوع است،
روایت موثقه زراره از امام صادق (ع) از حضرت رسول اکرم (ص) در مورد قضیه
معروف «سمره بن جندب » است .در این حدیث از قول امام صادق (ع) نقل
گردیده است:
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سمره بن جندب در مجاورت خانه مردی انصاری درخت خرمایی داشت ،که
مسیر عبور و رسیدن به آن درخت ،از داخل خانه و ملک مرد انصاری می شد
و از این ریق مزاحمت برای خانواده او فراهم می کرد .مرد انصاری مراتب
اعتراض خود را به سمره گوشزد کرد و گفت هر موقع قصد سرکشی از درخت
دارید ،با ا الع خانواده ام وارد ملک شو و امور مربوط به آن را انجام ده ،سمره
در جواب گفت :چون تنها مسیر عبور درخت همین ملک است ،نیازی به اعالم
و اخذ اجازه ندارم .مرد انصاری مجبور شد نزد رسول اکرم(ص) مشرف شود و
موضوع را با حضرت در میان گذارد .حضرت (ص) به سمره فرمود :بعد از این،
به هنگام عبور از محل با ا الع وارد شوید .سمرگفت :این کار را نخواهم کرد.
حضرت فرمود :دست از این درخت بردار و بجای آن درخت دیگری با این
اوصاف بگیر .سمره باز هم قبول نکرد .حضرت فرمود :از آن درخت دست بکش
و بجای آن یک درخت خرما در بهشت به تو خواهم داد .سمره باز هم با
لجاجت قبول نکرد ،تا اینکه حضرت (ع) فرمود« :انک رجل مضارّ و الضرر وال
ضرار علی المومن» یعنی تو مرد ضرر زننده ای هستی که نباید کسی به مومن
ضرر بزند و بعد از آن حضرت دستور داد تا درخت را بکنند و نزد سمره
بیاندازند (.الکلینی4111،ه.ق،ج،42ص)131
صدور حکمی که موجب ضرر شود از ناحیه شارع مقدس قبیح و محال است.
کثرت روایات وارده در نفی حکم ضرری به حدی است که ادعای تواتر روایات،
برنفی ضررو ضرار گردیده است.
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قاعده الضرر ،یکی از قواعد اساسی و مهم فقهی است ،که منشاء بسیاری از
احکام فرعی و ثانوی قرار میگیرد .در جو تورمی که ارزش حقیقی پول در ول
زمان کاهش می یابد.اگر ضامن فقط ضامن ارزش اسمی باشد .از نظر عرف
موجب ضرر و زیان خواهدشد .این گونه ضرر در اسالم به ادله ی گوناگون از
جمله قاعده ی «الضررو الضرار» نفی شده است؛ بنابراین برای جلوگیری از
این ضرر و زیان ،ضامن هنگام بازپرداخت باید ارزش حقیقی پول را که دریافت
کرده بود بپردازد.
هم فقیهان و دانش پژوهان شیعه و هم محققان اهل سنت به این اصل تمسک
جسته اند .در مورد قاعده «الضرر» می دانیم که وارد کردن ضرر و زیان برجان
و مال مردم ،حرام ،و از نظر اسالم نهی شده است و براساس ادلّه ضمان ،اگر
کسی به نحو مباشر یا سبب به مال یا جان و فردی ضرر و نقصانی وارد سازد،
ضامن ضررو نقصان خواهد بود.
دلیل سوم :اصل عدالت
از اصول اساسی که اسالم برآن استوار است و جای هیچ شک و شبهه ای در
آن نیست ،اصل و قانون عدالت است .این اصل از اصول اولیه اسالم است و
آیات و روایات زیادی برآن داللت دارد .افزون برآیات و روایات و مقدّم برآنها
عقل انسان برآن حکم می کند ،تمام خردمندان یا دست کم تمامی اهل شرع
به ویژه شیعه ،حسن عدل و واجب بودن رعایت آن را رکن اساسی دین می
دانند(.عابدینی4711،ه.ش،صص)31-31
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بازپرداخت قدرت خرید ،مقتضای اصل عدالت است .پرداختن قدرت خریدی
برابر قدرت خرید گرفته شده ،عدل است و پرداختن رقم پول بدون درنظر
گرفتن قدرت خرید ،از عدالت به دور است .ادّعا این بود که وقتی شخصی به
دیگری پول و اسکناس وام داده پس از سررسید وام ،آن پول و اسکناس را
بستانکار نیست ،بلکه قدرت خریدی برابر قدرت خرید وام داده شده را بستانکار
است و فرقی نمی کند که در این مدّت اعتبار پول کمتر یا بیشتر شده باشد.
بنابراین با توجه به آیات و اخبار بسیاری که موید این مسأله هستند ،تنها راه ،
در بحث پول ،گرفتن قدرت خریدی برابر با قدرت خرید داده شده است .و
پرداختن رقم و مبلغ پول ،بدون درنظر گرفتن قدرت خرید آن ،از عدالت به
دور است؛ به ویژه اگر تورّم زیاد باشد یا رخداد پیش بینی نشده ای پیش بیاید
که ارزش پول ،ناگهان دگرگون شود .و در کل عدم جبران کاهش ارزش پول
در دین ها ،با اصل حاکمیت عدالت برکلیه مبادالت ،مغایرت دارد.
دلیل چهارم  :قیمی شدن پول در طول زمان
با توجه به تفاوتی که بین پول جدید و پول قدیم وجود دارد ،حال این ادعا را
داریم که در شرایط تورمی حاد ،پول از جمله اموالی است که از یک نظر مثلی
است و از نظری دیگر ،مثلی نیست .به نظر می رسد ،با توجه به این که پول در
عصر حاضر کامالً اعتباری است و با این فرض که در گذر زمان پول نمی تواند
مثلی تلقی شود .البته در یک زمان واحد پول مثلی است .به بیان دیگر ،ادعای
ما این است که پول به صورت ولی مالی قیمی است ،ولی به صورت عرضی،
مالی مثلی است .مقیاس عرض و ول در این جا زمان است و به این ریق
28

www.shevader.com

کاظم میرزائی نژاد

قیمی بودن پول قابل اثبات است؛ زیرا غرض اصلی از داشتن پول ،داشتن
مقدار مشخصی قدرت خرید است .پول مقدار مشخصی قدرت خرید دارد،
مردم پول را به همین اعتبار تقاضا می کنند .از این رو این خاصیت پول را باید
در تعیین مثلی و قیمی بودن آن دخالت دهیم .بنابراین هیچ شکی باقی نمی
ماند که در یک زمان پول ،مال مثلی است ،زیرا مصادیق آن دارای قیمت،
منافع و صفات یکسانی است .به عنوان مثال ،در یک زمان دو اسکناس 4222
تومانی دارای قیمت و ارزش یکسانی است معرف عادی و حتی عرف دقیق نیز
این دو اسکناس را در یک زمان کوتاه یکسان می داند .بنابراین ،این دو
اسکناس به صورت عرضی کاالی (مماثل) همانند هستند اما به صورت ولی
در شرایط تورمی هرگز چنین خاصیتی را ندارند.
هدف از تقسیم اشیا به قیمی و مثلی و نیز تعریف مثلی و قیمی ،صرفاً این
است که در بازپرداخت دین ها ،آن چیزی پرداخت شود که به انصاف و عدالت
نزدیک تر است ،از این رو با دخالت عنصر زمان کامالً منطقی است که بگوییم
در شرایط تورمی پول نمی تواند یک مال مثلی باشد.اگر مثلی و قیمی دانستن
پول با تعریف برخی از فقها ناسازگار باشد ،هیچ ایرادی ندارد؛ زیرا تعاریف
مذکور به هیچ وجه حجّیت ندارد.
به بیان دقیق تر ،تعیین مصداق وظیفه ی مکلف است اصوالً این مسأله را عرف
عادی و یا عرف اهل فن تعیین می کنند.
بنابراین چون پول ،عین بها است ضمان آن ناگزیر قیمی خواهد بود؛ در نتیجه
باید کاهش ارزش پول هنگام تورم جبران شود .مدّعیان این گفتار آن را این
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گونه توضیح می دهند :پول ،همان بها و ارزش خالص دیگر کاالها و مال
هااست و از همین رهگذر ،ضمان اموال و کاالهای قیمی به وسیله ی پول
است؛ چرا که پول ،خودبها است؛ پس چگونه ممکن است که ضمان آن قیمی
نباشد؟ بنابراین اگر ضمان چیزهای قیمی به بهای آنها است ،پس ضمان خود
قیمت که همان پول است ،ناگزیر قیمی خواهد بود و باید کاهش ارزش آن
جبران شود).هاشمی شاهرودی،4731ش،1ص)12
دلیل پنجم :سازگار نبودن عدم جبران کاهش ارزش پول در دین ها با
قواعد حفظ مالکیت افراد در اسالم
ربا شمردن جبران کاهش ارزش پول و عدم جبران آن باعث می شود ،سلطه
عده ای بر اموالشان همیشه مورد تعرض واقع شود .یعنی قاعده ی معروف
سلطنت و تسلط براموال « ،الناس مسلطون علی اموالهم» و رعایت حقوق
مالکیت افراد -بدیهی است که منظور اموال مشروع است -با عدم جبران
کاهش ارزش پول مغایرت پیدا خواهدکرد .آیا عدم جبران کاهش ارزش پول
در قرض های والنی مدت در شرایط تورمی ،جز افزایش حقیقی در ثروت
قرض گیرنده و کاهش دارایی قرض دهنده ،چیز دیگری می توان فرض کرد؟
آیا این وضعیت چیزی جز ،تغییر در وضعیت مالکیت افراد و قطع کردن دست
آنان از حق مسلمشان می تواند؟ آیا این وضعیت ،با این حدیث شریف از نبی
اکرم (ص) که فرموده است« :حرمه ماله کحرمه دمه» یعنی احترام مال و
دارایی افراد (مومن)مانند احترام خون آنها است و همانطوری که ریختن خون
آنها حرام است ،دست اندازی به اموال آنها نیز حرام است -سازگار خواهد بود؟
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ممکن است گفته شود :شارع مقدس ،با ربا شمردن جبران کاهش ارزش پول،
خصوصاً در قرض و محروم کردن افراد از حقوق مالی خود ،این کاهش ارزش
لبکار را موضوعاً از دایره تجاوز و ظلم ...خارج کرده است !
آیا پذیرش این فرضیه ،نسبت دادن نوعی ظلم و جهل نعوذ باهلل به ذات باری
نیست؟ اگر این چنین است پس چرا پس از تحریم قطعی ربا به ور صریح می
فرماید :ال تَظلِموُن وال تُظلَمون ،اگر این چنین است ،پس چرا در کالم
معصومین(ع) یکی از علل حرمت ربا ظلم بودن آن ذکر شده است؟
بدیهی است که دامنه ی استدالل مذکور شامل مواردی که در کاهش ارزش
پول کسی مقصر نیست و علت کاهش تورم به ماهیت پول و به انتشار
اسکناس ...برنمی گردد و هیچ گروهی از آن به ضرر دیگران نفع نمیبرند،
نخواهد شد .در واقع استدالل مذکور ربا بودن جبران کاهش ارزش پول را فی
الجمله مردود میداند( .موسایی،4711ه.ش،ش،71ص.)413
نظر فقها درباره ی جبران کاهش قدرت خرید
نظر مخالفان جبران کاهش قدرت خرید
در صورتی که ارزش مقدار بدهی در اثر تورم و عوامل دیگر مالیت آن کاهش
پیدا کرد ،در مقدار بدهی قرض گیرنده تغییری به وجود نمی آید و کم و زیاد
شدن ارزش پول تأثیر در مقدار بدهی ندارد و وام دهنده فقط باید اصل مال را
بگیرد و مقدار زیاده برآن ربا و حرام است(.موسوی خمینی،بی تا،ج،1ص .)114
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کسی که مثالً صدهزار تومان وام گرفته است همان مبلغ را باید بپردازد؛ زیرا
وی تعهد داده که مثل آنچه را دریافت کرده برگرداند و روشن است که در
عهده و ذمه نوسانی وجود ندارد .بنابراین کاهش ارزش پول سبب نمی شود
بستانکار حق رقم بیشتری از آنچه را قرض داده را داشته باشدو افزایش
«مالیات و ارزش» نیز موجب نمی گردد قرض گیرنده بتواند کمتر از آنچه
دریافت کرده بپردازد.
چنانچه شخصی مبلغی از پول را به دیگری قرض بدهد فقط همان مبلغ را می
تواند از او مطالبه کند و حق مطالبه بیشتر از آن را ندارد و شرط دادن مبلغ
زیادتر در قرض ،قرض را ربوی و حرام می کند ،و کاهش و افزایش قدرت
خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد ،قرض دهنده برای اینکه به استحباب
عمل کند و ضرری هم به او متوجه نشود می تواند مال مثلی دیگر مثل ال یا
فرش ماشینی یا امثال آن را به دیگری قرض بدهد و در موعد مقرر همان
مقدار ال یا فرش و مثل آن را که به او قرض داده از او مطالبه کند .جبران
کاهش ارزش پول در اثر تورم جایز نیست.
گرفتن نرخ تورم در وام جایز نیست؛ چون میزان و مالک ،خود نقدینگی است،
نه قدرت خرید و بهره وری از آن و لذا از نظر عرف اضافه یا کم کردن مقدار
تورم ،کم و زیاد نقدینگی شمرده میشود ...کمی و زیادی یک معنای عرفی و
روشن دارد ،و ادلّه هم همین را موضوع حکم قرار داده اند .جبران کاهش
ارزش پول در اثر تورم جایز نیست(.فاضل لنکرانی 4734،ه.ش،ج،4ص)721
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کاهش ارزش پول ضمان ندارد ،چون کاهش و افزایش در خود پول نیست،
بلکه در معادل آن یعنی در اموال خارجی است .و مال بودن آن هم اعتباری
است ،و تا وقتی که اعتبار کننده آن را معتبر بداند ،پول جایگاه خود را دارد ،و
مقدار ارزش و توان خرید آن هم باقی است و هیچ تغییر نمی کند ،مگر با
تغییر نظر اعتبار کننده ،آن هم چه دولت باشد یا غیر دولت .پول امروزی
ارزش ذاتی و واقعی ندارد تا قابل کاهش یا افزایش باشد بلکه اعتباری محض
است و زیادی و کمی آن مانند اصل وجودش بسته به اعتبار اعتبار کننده است
نه میل و رغبت مردم .و در این فرض فرقی بین کاهش و افزایش فاحش یا غیر
فاحش نیست.
کاهش ارزش پول های اعتباری ضمان آور نیست و فرقی بین مهریه ،قرض،
خمس و دیگر دیون وجود ندارد ،چون مال بودن پول ،اعتباری است و کاهش
و افزایش مربوط به اموال واقعی است .پول ،مال اعتباری است و ارزش آن
وابسته به منبع اعتبار آن است .تا زمانی که این منبع اعتبار وجود داشته باشد
مال بودن و ارزش پول هم به قوت خود باقی است .بلی ،اگر روزی خود
اسکناس ارزش ذاتی پیدا کند ،مثل این که عتیقه شود ،در این صورت مانند
سایر اجناس ،و اموال واقعی کاهش و افزایش قیمت پیدا می کند و بعاً
ضمان بردار هم خواهد بود ،ولی تا زمانی که مال بودن آن اعتباری محض
است ،ضمان وجهی نخواهد داشت
نظریه مصالحه
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آیت اهلل مکارم شیرازی مبنای جبران کاهش قدرت خرید را عرف می داند اما
یک صورت را استثناء می کند و آن در جایی است که مثالً بر اثر گذاشتن 72
سال ،تفاوت بسیار زیادی حاصل شده باشد و لذا در مورد مهریه های قدیم
زنان یا مطالباتی از این قبیل ،احتیاط واجب می دانیم که باید به نرخ امروز
حساب شود یا الاقل مصالحه کنند (مکارم شیرازی 4731،ه.ش،ص )411برخی
از فقها مصالحه را این گونه بیان کرده اند :اگر قدرت خرید در گذشته بیشتر
بوده همان قدرت خرید به عهده ی او آمده است و باید بدان پایبند باشد .و در
صورتی که میان قدرت خرید گذشته و حال تفاوت قیمت زیاد وجود داشته
باشد و توافقی هم در بین نباشد .ظاهراً مقدار قدرت خرید را ضامن است .و از
این جهت بین موارد قرض ،یا مهر زن یا نماز و روزه استیجاری فرقی نیست و
همه یک حکم دارند .فرض کنید ،ارزش مهریه زنی پس از سالیان دراز اکنون
ده برابر سقوط کرده است .اگر ما شوهر را موظف بدانیم به اینکه همان مبلغ
مهریه را بپردازد ،این ستمی است بر زن ،که بی گمان شارع مقدس بدان
راضی نیست .پس شوهر ضامن این کاهش است .حال اگر کاهش اندک باشد
نیز باید از عرف پرسید و اگر این کاهش به اندازه ای است که عرف آن را
نادیده می گیرد ،نیاز به مصالحه هم ندارد و اگر عرف از آن نمی گذارد باید
.
مصالحه شود
صالحی مازندرانی در این باره می نویسد" :در این جا بدهکار با پرداخت مبلغ
مورد قرارداد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته است ،در واقع تمام دین
خود را ادا نکرده است ،افزون بر این ،مسأله اجحاف و ضرر نیز مطرح می شود؛
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از این رو باید به گونه ای با یک دیگر مصالحه کنند( ".مجله فقه اهل بیت
 4741،ه.ش،ش،1صص )11-11
برخی فقیهانی که به عدم جواز جبران کاهش ارزش پول حکم کردند ،ولی
حکم به احتیاط در مصالحه را نیز الزم می دانند :اگر کسی مقداری پول ال یا
نقره یا چیزهایی مثلی دیگر را قرض کند و قیمت آن کم شود یا چند برابر
گردد ،چنان چه همان مقدار را که گرفته ،پس بدهد ،کافی است؛ ولی اگر هر
دو به غیر آن راضی شوند؛ اشکال ندارد ،و لکن جریان حکم مذکور در پول
های کاغذی که به لحاظ قدرت اعتباری خرید با آن ها معامله می شود و نوعاً
در حال ترقی و تنزل فاحش می باشند محل اشکال است و اگر تفاوت فاحشی
پیدا کند ،بنابر احتیاط ،الزم است با یکدیگر مصالحه نمایند.تمام کسانی که
مصالحه را مطرح کرده اند ،در صورت تنزل فاحش و کاهش شدید پول ،آن را
تجویز کرده اند( .گرامی 4711،ه.ش،ص)31
نظریه های تفصیل جبران کاهش قدرت خرید
برخی در این مسأله ،از دیدگاه های گوناگون ،به تفصیل قائل شده اند که به
آن ها اشاره می شود.
الف) تفصیل بین غصب و غیر غصب
در غصب و امثال آن که تأخیر در پرداخت بدون رضایت رف مقابل صورت
می پذیرد ،ضمان وجود خواهد داشت؛ ولی در غیر این موارد که دو رف با
.
رضایت ،به چنین امری اقدام می کنند ،کاهش ارزش پول ضمان آور نیست
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بر حسب این عقیده اگر بدهی مدیون از نوع پول اعتباری (اسکناس) باشد و با
رسیدن موعد تأدیه ،مدیون بدون رضایت این باز پرداخت آنرا به تأخیر اندازد یا
شخصی پولی را غضب کند و در ول زمان غضب ،ارزش آن بشدت کاهش
یابد ،بدهکار و غاصب ضامن کاهش ارزش پول است .ولی اگر مالک به
نگهداری پول توسط مدیون و غاصب راضی باشد ،کاهش ارزشی پول را ضامن
نخواهد بود(.یوسفی 4714 ،ه.ش،ص)111
تفصیل بین مهریه و قرض
عرف در جبران کاهش ارزش پول بین مهریه و قرض تفاوت می بیند .در مهریه
کاهش ارزش آن را الزم می داند؛ ولی در قرض چنین نیست.
مجله فقه اهل بیت گفت و گوی یکی از استادان را چنین نقل می کند:
البته نظر عرف (ولی عرف دقیق) در این مسأله راهگشا است .به نظر می رسد
که عرف در این مسأله ،بین مهریه و قرض فرق می گذارد .عرف در مورد
مهریه ،به ضمان کاهش ارزش نظر می دهد؛ برخالف قرض .می توان گفت
ارتکاز عرفی در مورد مهریه ای که  12سال پیش  12تومان قرار داده شده،
این نیست که االن هم که می خواهد پرداخت شود و ارزش آن بارها سقوط
کرده است ،به وری که امروزه بیست تومان ،پولی به حساب نمی آید؛ بگوییم
همان بیست تومان اسمی را به عنوان مهر باید پرداخت کرد...؛ برخالف مورد
قرض که اگر شما پولی را از کسی قرض بگیرید ،هر چند مدت آن والنی
باشد ،وقتی همان بدهی اسمی را پرداختید( ،همان مبلغی که گرفته بودی)
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عرف شما را مدیون نمی شناسد و بدهی شما را پرداخت شده می داند(.مجله
فقه اهل بیت  4731،ه.ش،ش،1ص)12
یگانه دلیل این تفضیل عرف دقیق است و به حسب ارتکاز چنین عرفی اگر
پولی که قرض داده شده جبران کاهش آن ربا شمرده می شود و جایز نیست
اما در مورد مهریه چنین نیست .جالب این است که تقریباً بیشتر صاحبنظران
در ارائه نظریات خود با تکیه بر داوری عرف در این مسأله نظریه خود را ارائه
داده اند اما این عرف چرا در نظر افراد و موارد گوناگون برای این صاحب نظران
داوری های بسیار متفاوتی ارائه کرده است با اینکه موضوع و مسأله امر واحد
است؟ به نظر می رسد محقق باید در بدست آوردن عرف از روش درستی بهره
گیرد.
نظر تفصیلی بین تورم شدید و تورم کم
اگر تورم در زمان کوتاه و مقدار معمولی باشد ،محاسبه نمی شود؛ چرا که
همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و می شود و سیره ی
مسلمین و فقها بر عدم محاسبه ،تغییرات جزئی بوده است؛ولی اگر تورم شدید
و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن که در عرف،پرداختن آن مبلغ،ادای دین
محسوب نگردد،باید بر اساس وضع حاضر محاسبه کرد و در این مساله،تفاوتی
میان مهریه و سایر دیون نیست.
بنابراین کاهش و افزایش فاحش ضمان آور است،یا به تعبیر صحیح تر چنانچه
کسی به دیگری مبلغی بدهکار باشد و بعد از گذشتن  12یا  72سال (در
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محیط ما) بخواهد آن را بپردازد،به یقین پرداخت همان مبلغ ادای دین
محسوب نمی شود و باید به قیمت روز پرداخته شود ولی تغییرهای غیر فاحش
تاٌثیری ندارد؛چرا که ادای دین محسوب می شود(.مکارم شیرازی4731،
ه.ش،ص )411در تغییر قیمت در اثر کاهش ارزش پول در زمانی که تفاوت
کم است ،قطعاً قابل اغماض است و ایجاد تفاوتی در مالیت پول نمی کند .ولی
در صورتی که تفاوت زیاد و از لحاظ عرف غیرقابل اغماض باشد ،تفاوت مالی
فاحش به وجود می آید و مشکل است که بتوان از لحاظ فقهی با این دو مورد
.
به ور یکسان برخورد کرد
نگاهی به مباحث طرح شده
تا اینجا نظرات دو گروه از فقیهان را در مورد ضمان کاهش ارزش پول مطالعه
کردیم .هر یک از دو گروه برای بیان نظر خود استداللهایی دارند که گفته شد.
هر دو گروه دغدغه هایی دارند که درست است :ما اگر قرض گیرنده را ضامن
بدانیم نگران این هستیم که نکند نظر شارع مقدس را در مورد حرمت ربا
زیرپا گذاشته باشیم و اگر وی را ضامن ندانیم ،نگرانیم که نکند قرض دهنده
مورد ظلم واقع شده باشد .راه حل تفصیل هم به نظر نمی رسد این مشکل را
به صورت دقیق و اصولی حل کند.
به گمان من بحث اصلی ضمان یا عدم ضمان قرض گیرنده نیست چون خود
قرض گیرنده چه بسا که دچار ضرر وزیان شده باشد .فرض کنید فردی پول
قرض گرفته است که هزینه معالجه فرزندش را بپردازد .این فرد پول را در
خرید دارائی ثابت یا سرمایه گذاری صرف نکرده است که سود برده باشد و
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اکنون ضامن ضرر و زیان قرض دهنده باشد .وی شاید در پرداخت اصل بدهی
خود نیز دچار مشکل باشد تا چه برسد که بخواهد ضامن کاهش ارزش پول نیز
باشد.
مطلب دیگر این است که آیا قرض گیرنده در کاهش ارزش پول مقصر است؟
بدیهی است که کاهش ارزش پول هیچ ربطی به قرض گیرنده ندارد و وی توان
ایجاد یا جلوگیری از کاهش ارزش پول را نداشته و ندارد.
اما از رف دیگر قرض دهنده هم مقصر نیست .وی محبت کرده است و برای
کمک به همنوع پول خود را در اختیار وی قرار داده است .حال که ارزش
واقعی پول کاهش یافته است وی چرا باید متضرر شود و چه بسا از کرده خود
پشیمان شود؟ آیا حکم دادن به عدم ضمان کاهش ارزش پول باعث خودداری
مردم از اجرای سنت قرض الحسنه در شرایط تورمی نمی شود؟
به نظر نگارنده برای اینکه دچار به حلیت ربا و یا ظلم به قرض دهنده نشویم
باید بوجود آورنده تورم و مقصر اصلی در کاهش ارزش پول را ضامن اصلی
جبران بدانیم .در اینجا بهتر است به بحث تورم از نظر علم اقتصاد نگاهی
بیاندازیم.

تورم
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مباحثی که در ارتباط با کاهش ارزش پول بیان شد به مطلبی برمی گردد که
در علم اقتصاد به نام تورم شناخته می شود.
تورم ،افزایش عمومی و مستمر قیمتهاست ،که وقوع و ادامه ی آن صرفنظر از
علل و انگیزه های آن ،مستلزم افزایش حجم پولی کلی مخارج است ،همراه با
کاهش قدرت خرید (تیموری 4731،ه.ش،ص.)111
یکی از علل کاهش قدرت خرید تورم است و همانطور که گفته شد تورم در
صدر اسالم وجود نداشته است و یا بگونه ای نبوده است که در زمان حاضر با
آن مواجهیم .بنابراین تورم از مسائل مستحدثه شمرده می شود و در مورد
ضمان کاهش ارزش پول نیز چنان که از روایات و آیات قرآن بر می آید ،حرفی
به میان نیامده است.
ریشههای تورم
از دیدگاه اقتصاددانان کینزی سه نوع تورم وجود دارد  (:رابرت جی گوردون،
 ،4111ص )111
 )1تورم ناشی از کشش تقاضا
بففر اسففاس ایففن دیففدگاه هففر گففاه تقاضففای کففل محصففوالت و خففدمات در
جامعففه افففزایش پیففدا کنففد درحففالی کففه عرضففه کففاال افففزایش نیافتففه باشففد
سطح عمومی قیمتها باال می رود.
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یکففی از عوامففل افففزایش نقففدینگی و بففه دنبففال آن افففزایش تقاضففای کففل در
جامعففه فقففدان تعففادل میففان درآمففدها و هزینففههففای دولففت اسففت .بففه ایففن
ترتیففب کففه وقتففی هزینففههففای دولففت از درآمففدهای آن در بودجففه سففاالنه
بیش تر باشفد ،دولفت بفا کسفری بودجفه مواجفه مفیشفود .اگفر دولفت بفرای
حل مشکل کسفری بودجفه اقفدام بفه اسفتقراض از بانفک مرکفزی یفا ففروش
درآمففدهای ارزی (مففثالً در آمففد حاصففل از فففروش نفففت) بففه بانففک مرکففزی
کند ،پایه پفولی و بفه دنبفال آن نقفدینگی کفل در اقتصفاد اففزایش مفییابفد
که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

 )1تورم ناشی از فشار هزینه یا کاهش عرضه
از دیفففدگاه کینفففز دیگفففر عامفففل اففففزایش تفففورم کفففاهش عرضفففه کفففل در
محصوالت و خدمات و به عبفارت دیگفر کفاهش تولیفدات داخلفی اسفت کفه
یففا ناشففی از نارسففائی هففای بوجففود آمففده در عرضففه کاالسففت و یففا ناشففی از
افزایش هزینفه تولیفد ( .اخفوی ،4731 ،ص  )422بفه عبفارت دیگفر اففزایش
قیمت مفواد خفام ،اففزایش دسفتمزدها و دیگفر عوامفل تولیفد باعفث اففزایش
هزینه تولید شده و موجف ب بفاال رففتن قیمفت تمفام شفده کفاال مفی گفردد و
تولید کننده به ناچفار قیمفت کفاال یفا خفدمات خفود را اففزایش مفی دهفد و
یا میزان تولید خود را کاهش میدهد .
)3تورم انتظاری
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ا گر مفردم بفر اسفاس تجربیفات گذشفته خفود و یفا بفر مبنفای مشفاهدات
بففازار پففیش بینففی کننففد کففه درآینففده نزدیففک قیمففتهففا رو بففه افففزایش
خواهد بفود ،میفزان هزینفه و خریفد هفای خفود را اففزایش مفی دهنفد .از
ففرف دیگففر تولیففد کننففدگان و فروشففندگان از فففروش و عرضففه کاالهففا
خففود بففه امیففد افففزایش قیمففت در آینففده خففودداری مففی کننففد ،بففدیهی
اسففت در ایففن صففورت بففا کففاهش عرضففه و افففزایش تقاضففا قیمتهففا بففاال
رفته و موجب افزایش تورم می گردد ( .اخوی ،4731 ،ص )422
دیدگاه پول گرایان
پففولگرایففان ) (Monetaristsرشففد عرضففه پففول مففازاد بففر رشففد
اقتصادی راعمدهترین دلیفل تفورم مفیدانفد .بفه عبفارت دیگفر ،تفورم تناسفب
نداشتن حجم پول در گفردش بفا عرضفه خفدمات و کاالهاسفت .تقریبفا تمفام
اقتصففاددانهففا بففر ایففن نکتففه متفففقالقولنففد کففه تففورم پایففدار و دراز مففدت
ریشفه ای جفز عرضفه پفول و اففزایش نقفدینگی نفدارد .هفر چفه میفزان تففورم
بففیشتففر شففود،قدرت خریففد یففک واحففد پففول کففمتففر مففیگففردد .میلتففون
فریدمن اقتصاد دان برنده نوبفل معتقفد اسفت کفه تفورم همیشفه و همفه جفا
پدیده ای پولی است.
" نظریه مقفدار پفول در شفکل سفاده و ابتفدای ،خفود ،بیفانگر رابطفه سفطح
عموم ،قیمفت هفا و حجفم پفول رایفج در جامعفه اسفت ومحتفوا آن چنفین
است:
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هرگففاهکلیففه عناصففر هففمچنففان ثابففت بماننففد سففطحعمففوم،قیمففتهففا،
بهوسیلهمقدار پولرایج درجامعهتعیفین مف،شفود.رابطفه میفان قیمفت و پفول
م،تواند به وسیله عبفارت ریاضف ،سفادها بفه نفام معادلفه فیشفر ،بفه شفکل
زیر بیان شود:
MV=PT
این معادله نشان مف،دهفد کفه اگفر  Mمقفدار پفولV ،سفرعت گفردش پفول
(یعن ،شفمار دفعفات ،کفه هفر واحفد پفول ،در جریفان دوره معفین اسفتعمال
شده است) و  Pسفطح قیمفتهفا و  Tحجفم معفامالت (یفا مقفدار کاالهفا
مففورد مبادلففه در برابففر پففول ،فف ،ایففن دور) باشففد ،مقففدار پففولضففرب در
سرعتگردشآنمسفاو اسفت بفا سفطح عمفوم ،قیمفتهفا ضفرب در حجفم
کاالها خریده شده درمدت مورد نظر.
ایففن نظریففه در سففیر زمففان در معففرض تغییرهففا وجففرح وتعففدیل فففراوان
قرارگرفتففهاسففت امففا جففا تردیففد نیسففتکففه حجففم پففول رایففج در جامعففه
وتغییرهففا آن مفف،توانففد از عوامففلمففؤثر درسففطح قیمففتهففا باشففد".
)ابراهیمی ،محمد حسین) 4731،ه .ش )
تورم از دیدگاه ساختاری
بففه نظففر عففده ای از اقتصففاددانان یکففی از علففل ریشففهای تففورم ،رشففد نففا
متعففادل بخففشهففای اقتصففادی کشففور اسففت (ازجملففه سففاختمان سففازی و
…) بطوریکففه توسففعه سففریع یففک بخففش و تحففوالت ناشففی از آن موجففب
پیفدایش عفدم تعففادل و ناهمفاهنگی بففین سفایر بخفشهففای دیگفر اقتصففادی
مففیگففردد ،بففا توجففه بففه سففایر علففتهففای ریشففهای از جملففه :کسففر بودجففه
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دولففت ،عففدم تعامففل بففین بخففشهففای مختلففف اقتصففادی ،وابسففتگی بخففش
تولیففد بففه درآمففدهای نفتففی ،نارسففایی در سیسففتم حمففل و نقففل کشففور،
مشففکالت ارزی و… مففوارد فففوق باعففث رشففد سففطح عمففومی قیمتهففا شففده
که در نهایت منجر به افزایش تورم میگرد.
تورم در ایران
اکنففون کففه بففا بخشففی از نظریففات اقتصففاددانان در مففورد تففورم آشففنا شففدیم
بهتر اسفت نگفاهی داشفته باشفیم بفه نظفرات کارشناسفان مرکفز پژوهشفهای
مجلففس کففه بخشففهایی از آن بففا عنففوان "دالیففل بففروز و تثبیففت تففورم در
ایففران" کففه در تففاریخ  41اسفففند سففال  14توسففط سففایتهای خبففری منتشففر
شد و ما آن را به نقل از سایت افکارنیوز ذکر می کنیم:

دالیل بروز و تثبیت تورم در ایران
این بررسی کارشناسی که به تقاضای «علی الریجانی» رییس مجلس
انجام شده است ،عوامل اصلی بروز تورم در ایران را «فشار تقاضا»« ،فشار
هزینه» و «عوامل ساختاری اقتصاد» میداند و میافزاید :در اقتصاد ایران
ساختار هزینهای و درآمدی دولت به گونهای است که وضعیت مالی
دولت را با نوعی ابهام و بیثباتی مواجه میسازد.
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به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس ،دفتر مطالعات برنامه
و بودجه این مرکز اعالم کرد :تورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر توزیع
نابرابر درآمد و ثروت ،فشار اقتصادی بر دهکهای ضعیف جامعه ،بروز
ناا مینانی در اقتصاد ،کاهش افقهای سرمایهگذاری و در پی آن کاهش
رشد اقتصادی است .تورم باال و بیثبات ،عالوه بر آثار زیانبار مذکور،
موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کالن اقتصادی به ویژه بانک
مرکزی شده و تداوم آن میتواند موارد حاد بیثباتی سیاسی را در کشور
موجب شود.
دالیل تورم در ایران
در این گزارش آمده است :بر مبنای تئوریهای اقتصادی ،علل تورم در
ایران از سه منظر مورد توجه قرار میگیرد:

-4فشار تقاضا ،مانند افزایش عرضه پول و سیاستهای انبساط مالی به
ویژه کسری بودجه دولت،
-1فشار هزینه ،مانند شوکهای رف عرضه ،افزایش دستمزد و سایر
نهادههای تولیدی به ویژه حاملهای انرژی ،کاهش ارزش پول و نیز
کاهش بهرهوری،
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-7عوامل ساختاری اقتصاد ،مانند رشد نامتوازن بخشهای مختلف
اقتصادی ،وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای ناشی از بخش نفت،
کشش ناپذیری عرضه در بخش کشاورزی ،ماهیت و پیامدهای راهبردی
صنعتی شدن با تکیه بر الگوی جانشینی واردات و محدودیتهای موجود
در عرضه نهادههای تولیدی مانند نیروی کار ماهر ،مواد اولیه ،حملونقل
و انرژی و محدودیتهای موجود در تجارت خارجی.
اثر نقدینگی بر تورم
این گزارش با بررسی اثر نقدینگی بر تورم ،میافزاید :مطالعات انجام

گرفته نشان میدهند اثر تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در یک دوره
ظاهر نمیشود؛ بلکه در دورههای بعدی نیز تاثیر آن تداوم مییابد .این
امر اوال بیانگر آن است که کنترل حجم پول در زمان حال میتواند به
کنترل قیمتها در زمان آتی بینجامد ،ثانیا چون آثار تورمی ناشی از
اعمال سیاستهای پولی در یک دوره ظاهر نمیشوند؛ بنابراین اتخاذ
سیاست پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمیشود .نتایج مطالعات
گوناگون نیز حکایت از آن دارند که آثار رشد پول بر رشد اقتصادی پس
از مدتی از بین میروند (به صفر میرسد) ،لکن آثار آن بر تورم پایدار
بوده و نهایتا شوک پولی انبسا ی ،خود را به شکل تورم باالتر نمایان
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میکند.
افزایش تورم در پی شوکهای نفتی
با توجه به ماهیت بیثبات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران ،بررسیها
حکایت از آن دارند که هر دو شوک مثبت و منفی نفتی ،منجر به

افزایش تورم در ایران شدهاند .اعمال سیاستهای انبساط مالی در زمان
گشایش درآمدهای ارزی و تامین کسری بودجه پدید آمده ناشی از
کمبود منابع ارزی توسط بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی
میشود دلیل بروز تورم در شرایط مذکور است ،بنابراین ضرورت وجود
حساب ذخیره ارزی و پایبندی به اهداف تشکیل آن ،از این منظر کامال
قابل دفاع خواهد بود.
پایداری تورم در ایران
در بخش دیگری از این گزارش آمده است :از ویژگیهای بارز تورم در
ایران پایداری آن است .پایداری به این معنا که وقتی میزان تورم از روند
میانگین خود منحرف میشود ،برای مدتی والنی در وضعیت جدید
خود باقی میماند .به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری
شده توسط مقامات پولی انحراف یابد ،حداقل چندین فصل

ول
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میکشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد؛ بنابراین پایداری تورم مانع از
کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد .به عالوه در اثر پایداری
تورم ،اتخاذ سیاستهایی در جهت کاهش تورم ،میتواند در کوتاه مدت
منجر به افت فعالیتهای واقعی اقتصاد شود.
مطالعات انجام گرفته نشان میدهد ،تورم در دوره جاری در ایران ،دارای
همبستگی باالیی با رفتار  1فصل قبل از آن (دوره یک سال و نیمه)
است .اهم دالیل این پایداری عبارتند از :بزرگ بودن اندازه دولت ،عدم
استقالل بانک مرکزی و پایین بودن درجه اعتبار سیاستهای پولی،
وجود تورم انتظاری گذشته نگر و چسبنده بودن دستمزدهای اسمی.
کاهش معنادار انحراف معیار تورم ،مقدم بر کاهش یکباره سطح آن است.
به عبارت دیگر سیاستگذار پولی باید ابتدا شتاب تورم را مهار کرده و آن
را در یک سطح مشخص تثبیت و سپس در جهت کاهش سطح آن اقدام
کند .کاهش کوتاه مدت تورم بدون در نظر گرفتن اهداف مشخص و
پایبندی به آن برای یک دوره زمانی معین میتواند به افزایش مجدد آن
منجر شده و روند نزولی اش را معکوس کند.
توصیههایی برای کاهش تورم
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این مرکز در ادامه با ارائه راهکارهایی سیاستی برای کاهش تورم
میپردازد و میافزاید:با توجه به اینکه آثار تورمی ناشی از اعمال
سیاستهای پولی در یک دوره ظاهر نمیشود بنابراین اتخاذ سیاست
پولی فعال توسط بانک مرکزی توصیه نمیشود .با این حال ،ثبات پولی،
رونق بازار دارایی ،اصالح فرآیند بودجه ریزی ،اصالح و توسعه نظام
مالیاتی و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی از دیگر
توصیههای مرکز پژوهشهای برای کاهش تورم در کشور است.
آنگونه که از نظفر اقتصفاددانان بفر مفی آیفد و در گفزارش مرکفز پژوهشفهای
مجلس هویداست علت اصفلی تفورم سیاسفتهای مفالی و پفولی دولتهفا اسفت.
یعنففی در حقیقففت ایففن دولتهاهسففتندکه عامففل اصففلی ظهففور و بففروز تففورم
مففی باشففند و بففه نظففر مففا بنففا بففر اصففول فقهففی ذیففل ضففامن اصففلی جبففران
خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به مردم می باشند:
دلیل اول  -اصل عدالت
آقای محمد حسین ابراهیمی درباره اصل عدالت می نویسد:
"همچنان که گفته شد ،افزایش حجم پول م،تواند موجب افزایش سطح
قیمتها وتورم شود و از آن جا که فشار تورم متوجه مردم دارا درآمد
ثابت جامعه م،شود بنابراین ،قدرت خرید مردم فقیر و متوسط جامعه را
کاهش داده و وضعیت توزیع درآمد در جامعه را به شکل وحشتناک و
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بحران زای ،بدتر کرده و موجب قطب بند بیشتر جامعه م،شود .پس با
توجه به حساسیت شدید عدالت اجتماع ،و قسط وتوزیع عادالنه درآمدها
در اسالم ،دولت اسالم ،موظف به کنترل ومهار عوامل تورمزا مانند افزایش
ب،رویه حجم پول و سیاستها تعدیل اقتصاد وعرضه و تقاضا وکاهش
ارزش پول داخل ،و ...است.
دلیل دیگر بر این که الزم است حجم پول ،متوازن با تولید کاالها و خدمات
بوده واز نشر ب،رویه اسکناس و افزایش حجم آن خوددار شود ،این است
که پول در واقع حواله دریافت کاالها وخدمات ارائه شده مردم است که باید
بتوانند با آن حواله ،کاالها وخدمات ،معادل با آنچه عرضه کردهاند ،دریافت
کنند؛ اما در وضعیت تورم( ،مانند وضعیّت افزایش ب،رویه نشر اسکناس)
مطلوب فوق به دلیل کاهش قدرت خرید پول ،عمل ،نم،شود وبا کاهش
قدرت خرید پول ،گوی ،بخش ،از درآمد مردم دارا درآمد ثابت ،به سرقت
رفته است.
بنابراین ،دولت برا حفظ حقوق اتباع خود موظف به حفظ ارزش پول و
جلوگیر از عوامل تضعیف ارزش پول مانند نشر ب،رویه اسکناس یا
تبلیغات مختلف علیه حفظ ارزش پول است و هرگاه دولت و یا بانک
مرکز به هر دلیل ،،مانند جنگ و غیره مجبور به افزایش حجم پول در
مقابل حجم کاالها و خدمات تولید شده ،گردند ،باید برا حفظ حقوق
مردمِ دارا درآمد ثابت ،اقدام جبران ،الزم ،مانند سهمیهبند کاالها
اساس ،،نظارت بر قیمتها و ...را به مرحله اجرا درآورند .در غیر اینصورت
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دولت ،عامل و مسئول گسترش فقر وتعمیق ب،عدالت ،در جامعه خواهد
بود.
لزوم مراقبت بر حفظ اعتبار پول رایج در هر زمان
در نظام اقتصاد پول ،،مردم در مقابل کاالها و خدمات ،که ارائه م،کنند،
پول دریافت م،کنند .پول دریافت شده ،نشان دهنده قیمت یا دستمزد
کاال یا خدمت ،است که ارائه کردهاند .بنابراین ،کاهش ارزش پول ،موجب
ضایع شدن بخش ،از حقوق مردم -که درمقابل ارائه کاالها یا خدمات،
استحقاق آن را پیدا کردهاند -است.
بنا برآنچه گفته شد اتخاذ سیاستها اقتصاد -کهموجب کاهش ارزش
پول م،شوند -ظلم و برخالف عدالت اجتماع- ،که حکومت اسالم ،بر
اساس آن بنا شده است -م،باشد .در حکومت اسالم ،،مردم و دولت باید
ارزش و اعتبار پول را حفظ و پاسدار کنند و از عوامل تضعیف پول،
جلوگیر نمایند تا اقتصاد سالم و ایمن داشته باشند".
با آنکه آقای ابراهیمی در مورد ضمان صحبتی به میان نیاورده اند اما بر
اساس نظرات ایشان می توان نتیجه گرفت که اصل عدالت ایجاب می کند
که دولت ضامن کاهش ارزش پول است.
عدم جبران کاهش ارزش پول در شرایط تورمی ،می تواند بی عدالتی ها را
گسترش دهد و این خاصیت تورم است که با عدم جبران کاهش ارزش پول،
می تواند آثار مخربی داشته باشد :در شرایط تورمی ،دارندگان حقوق ثابت زیان
می بینند؛ پس انداز کنندگان خرده پا که پول های صرفه جویی خود را برای
روز مبادا پس انداز می کنند ،شاهد از بین رفتن قدرت خرید پس اندازهای
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خود می شوند؛ تورم باعث ایجاد درآمد بادآورده ای برای عده ای می گردد ،در
شرایط تورمی ،بازارسفته بازی و داللی واسطه گری و کارهای غیر مفید
اقتصادی رواج می یابد ،تورم تخصیص بهینه منابع یک جامعه را برهم می زند،
در شرایط تورمی ،افراد برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ،پس اندازهای
خود را صرف خرید کاالهای بادوام می کنند و باعث افزایش سرعت گردش
پول و در نتیجه افزایش بیشتر تورم می شوند؛ تورم به بقات ضعیف و
متوسط ضربه می زندو اینها کسانی اند که قدرت دفاع از خود را نیز ندارد .با
توجه به توضیحات باال جبران کاهش قدرت خرید بق اصل عدالت الزم است.
(موسایی4711،ه.ش،ش،71ص)411
دلیل دوم -قاعده تسلط بر اموال
قاعده ی معروف سلطنت و تسلط براموال « ،الناس مسلطون علی اموالهم» و
رعایت حقوق مالکیت افراد -بدیهی است که منظور اموال مشروع است -با عدم
جبران کاهش ارزش پول مغایرت پیدا خواهدکرد .خصوصاً در شرایطی که علت
عمده ی کاهش ارزش پول کسری بودجه و انتشار اسکناس و خلق پول توسط
دولت باشد ،در این صورت سیاست دولت منجر به کاهش دارایی نقدی افراد
می شود؛ یعنی در خلق پول همه ضرر می کنند و دولت نفع می برد به بیان
دیگر در این شرایط تسلط افراد بر اموالشان مورد تعرض واقع شده است .عالوه
بر این که این وضعیت توزیع درآمد افراد را به هم می ریزد و عده ای نفع می
برند ،عده ی زیادی حتماً ضرر می کنند.
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آیا در شرایط تورمی دارندگان پس انداز قرض الحسنه و یا کسانی که ذخیره
احتیا ی در منزل دارند ،هر روز شاهد کاهش دارایی های خود ( بدون میل و
اراده خود) نیستند؟ آیا این وضعیت چیزی جز ،تغییر در وضعیت مالکیت افراد
و قطع کردن دست آنان از حق مسلمشان می تواند باشد؟ آیا این وضعیت ،با
این حدیث شریف از نبی اکرم (ص) که فرموده است« :حرمه ماله کحرمه دمه»
یعنی احترام مال و دارایی افراد (مومن) مانند احترام خون آنها است و
همانطوری که ریختن خون آنها حرام است ،دست اندازی به اموال آنها نیز
حرام است -سازگار خواهد بود؟ (موسایی،4711ه.ش،ش،71ص)413
دلیل سوم – قاعده ال ضرر
در این مقاله قبال به قاعده الضرر اشاره شد .بر اساس این قاعده حتی
فعالیتهای مشروع نیز اگر موجب وارد آمدن ضرر به دیگران شود غیر
مشروع می شود و وارد کننده ضرر باید ضرر وارد شده را جبران کند .بر
اساس همین قاعده به نظر می رسد با توجه به اینکه فعالیتهای تورم زای
دولت موجب وارد شدن ضرر وزیان به مردم می گردد .دولت موظف به
جبران این ضرر و زیان می باشد.
جمع بندی:
در این مقاله در ابتدا به بررسی نظرات متفاوت فقیهان در مورد ضمان
جبران کاهش ارزش پول پرداختیم و نظران مخالفین و مخالفین ضمان را
مورد مطالعه قرار دادیم و سپس به بررسی ماهیت تورم پرداختیم و متوجه
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شدیم که جز در موارد استثنا مانند جنگ بوجود آورنده و مسبب اصلی
تورم سیاستهای مالی و پولی دولت می باشد و بر اساس قواعد فقهی عدالت،
تسلط بر اموال و الضرر و الضرار نتیجه گرفتیم که آنکه ضامن جبران
کاهش ارزش پول است دولتها هستند ونه قرض گیرندگان.
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تهران 4731 ،ه .ش
منابع عربی
 )41انصاری دزفولی (شیخ انصاری) ،مرتضی بن محمدامین ،المکاسب
المحرمه ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علیمه،
قم] ،بی تا].
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 )41بحرانی ،یوسف بن احمد بن ابراهیم ،الحدائق الناظرة فی احکام العترة
الطاهرة ،ناشر :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه،
قم 4121 ،ه.ق.
 )43بحرالعلوم ،محمدبن محمدتقی ،بلغة الفقیه ،ناشر :مکتبة الصادق ،تهران،
 4127ه.ش.
 )41الحر العاملی ،محمدبن حسن ،وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشرعیه،
]بی نا[ ،قم 4731 ،ه.ش.
 )41حلّی (عالمه حلّی) ،حسن بن یوسف بن مطهر ،تذکرة الفقهاء ،ناشر:
مؤسسه آل البیت(ع) ،قم 4141 ،ه.ق.
 )12ریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،ناشر :کتابفروشی مرتضویه ،تهران،
 4141ه.ق.
)14العاملی(الشهید الثانی) ،زین الدین بن علی ،مسالک االفهام إلی تنقیح
شرائع االسالم ،ناشر :موسسة المعارف االسالمیة ،قم4147،ه.ق)
)11العاملی(الشهید الثانی) ،زین الدین بن علی ،القواعد و الفوائد ،ناشر:
کتابفروشی مفید ]بی تا[.
 )17العروسی الهویزی ،عبدالعلی ابن جمعه ،نورالثقلین ،انتشارات اسماعیلیان،
قم 4141 ،ه.ق.
)11الکلینی ،محمدبن یعقوب ،الکافی ،ناشر :دارالحدیث للطباعة والنشر ،قم،
 4111ه.ق.
) )11موسوی خمینی،روح اله ،البیع ،ناشر :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ،تهران 4114 ،ه.ق.
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 )11نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم فی شرح الشرایع االسالم ،ناشر:
دارالکتب االسالمیه ،تهران4711 ،ه.ش.
 )13ابراهیم ،،محمد حسین  ،پول  ,بانک  ,صراف ،،حوزه علمیه قم  ,دفتر
تبلیغات اسالمی 4731ه .ش ( از نسخه الکترونیکی این کتاب در سایت تبیان
استفاده شده است).
مقاالت
 )13بهدادفر ،محمدحسین ،پول و تورم ،مجله رهنمون ،شماره  4731 ،1ه.ش.
 )11موسایی ،میثم ،بررسی دالیل جبران کاهش قدرت خرید پول ،پژوهش
نامه اقتصادی ،شماره  4711 ،71ه.ش.
)11مجله فقه اهل بیت ،شماره ،1ناشر موُسسه دائرة المعارف فقه اسالمی بر
مذهب اهل بیت (ع)4731،ه.ش.
)72هاشمی شاهرودی ،محمود ،ضمان کاهش ارزش پول ،مجله فقه اهل
بیت(ع) ،سال اول ،شماره  4731 ،1ه.ش.
سایت:
http://www.afkarnews.ir/vdchw1nz-17nwqd.tft1.html

منابع انگلیسی:
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