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 چکیده
 وگذشته  تیا ماهبپول  یموجود که برا يفقه یهاهينظر است و يحقوق و ياز احکام فقه يپول موضوع برخ

 فيظاو يلیتحل يبررس .تندسین يفعل تیدر وضع يواقع یزهااین یپاسخگو اند،ارزش ارائه شده يحالت ثبات نسب
ل به پو تیاهدرباره م ديخر تقدر هينظر و باشديآن م فيجزء وظا زین ارزش، رهیمقدار ذخ که دهديپول نشان م

 هیفق در کند،صائب صا ياش حکمدرباره توانديآن نم یامروز تیبدون شناخت ماه هیکه فق دارد حیترج يليدال
مروز پول ا تیماه .طور کامل بشناسدموضوع آن حکم را به دينخست با دهيهر پد حیبه حکم صح يابیستد یبرا

رو نيا از ابد،ييم ياساس يدگرگون زیبالتبع احکام آن ن است، شیپول چهاده قرن پ تیاساساً متفاوت از ماه
ش جبران کاه عدم ايجبران لزوم  موضوع کاهش ارزش پول و است. افتهي یاژهيو تیآن اهم تیشناخت ماه

 یاعتبار یهاپول تیکه مقوّم مثل است نيل احال سؤا است يفقه و یارزش پول مورد توجه محافل اقتصاد
 یتبارپول اع فيجزء وظا زیارزش ن رهیمقدار ذخ ايآ آن؟ یظاهر و يارزش اسم اي تاس ديخر قدرت ست؟یچ

بران جو  شمارنديم تیثلرا مقوم م يارزش اسم و داننديم تایپول را از مثل مخالفان جبران کاهش ارزش، است؟
 يول داننديم يا مثلپول ر لزوم کاهش ارزش، طرفداران مقابل، در و داننديکاهش ارزش پول را مصداق ربا م

را  کاهش ارزش رو لزوم جبراننيا از، شمارنديم یاعتبار یهاپول تیرا مقوم مثل ديخرقدرت اي يقیارزش حق
 ۀمطالب ق.م522 ۀدر ماد بوده و نيجزء اصل د که کاهش ارزش پول،نيتوجه به ا با شمارنديصداق ربا نمم

خسارت  توانيم کاهش ارزش پول، زانیم ۀپس عالوه بر مطالب شده است. رفتهيپذ يپول ونيد یخسارت برا
فان مخال ادله موافقان و مقاله نيا در شده مطالبه کرد. ينیبشیق.آ.د.م پ 522 ۀمفروض قانونگذار را که در ماد

 و يلیتحل-يفیوصبه روش ت و يبررس به همراه نقد و یاعتبار یهاپول تیّمثل ميدر تقو ديدخالت قدرت خر
 شده است. انیب یااطالعات کتابخانه یگردآور

 .مثلي وقیمي کاهش ارزش، پول اعتباری، قدرت خريد، :کلیدی واژگان
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 مقدمه

 کنوني، عصر در جديد نیازهای گیریشکل و اقتصادی هایبادلهم روزافزون با گسترش
 هایچالش بر خود موضوع اين. هستیم گوناگون هایصورت در پول تدريجي تکامل شاهد

 بشری اقتصادی نهادهای قدرتمندترين از يکي شکبي پول کلي طوربه. افزايدمي موجود
نظريه برای را فراواني هایبرداشتسوء و هادشواری آن، ماهیت و چیستي ابهام، که است

 مثلي مال کاغذی هایپول صدر، شهید نظر از. 1است آورده باربه گذارانسیاست و پردازان
 بیان و مجسم را آن حقیقي قیمت که است چیزی آن هر کاغذ، بر افزون آن مثل و است
. نیست کاال يا راييدا اصوالً پول چراکه شود، مطرح تواندنمي پول مورد در بحث اين .2کند

 از نقدين زمان آن که گرددبرمي پول بودن نقدين به پول بودن مثلي يا قیمي طرح سابقۀ
 پول خود و پول هایمصداق بین که است مهمي نکتۀ اين. است بوده پول هایمصداق
 برخي در که است ایگونهبه پول ارزش ماهیانۀ حتي و سالیانه کاهش. شويم قائل تفاوت
 يک حد تا دين ادای طوالني مدت با معوقه ديون و شودنمي پرداخت مهريه، مانند ،مواقع
 مبلغ با مطابق بدهي ادای آيا حالتي چنین در. يابدمي کاهش کمتر يا اولیه ارزش هزارم
  شود؟مي ذمه برائت موجب اولیه اسمي

 اساسي هایپرسش. کندمي ثابت را زمینه اين در پژوهش اهمیت که است نکاتي اينها
 ارزش يا است حقیقي ارزش پول، ماهیت در اصلي گوهر آيا: از اندعبارت زمینه اين در

 مقوم که موضوع اين تبیین برای است؟ پول وظايف جزء نیز ارزش ذخیرۀ مقدار اسمي؟
 اين به و شود آشکار روشنيبه پول حقیقت و ماهیت بايد چیست، اعتباری هایپول در مثلیت

 و دارمدت معامالت در پول خريد قدرت کاهش جبران آيا که شود داده پاسخ پرسش
 ساير و هاقرض در پول خريد قدرت کاهش جبران مسئله است؟ ربا قرض، در خصوصاً
 انقالب از پیش و شده، واقع شیعه فقهای نظر مورد کمتر گذشته در دار،مدت معامالت
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 گذارانسپرده پول اصل بايد اسالمي هایبانک که است گفته صدر کاظم سید فقط اسالمي
 مسئلۀ به توجه بدون ايران در ربا بدون بانکداری اسالمي انقالب از بعد. 1کنند تضمین را

 مسئله اين به گذرا صورت به بهشتي دکتر. شد تأسیس ربا سنتي تعريف همان بر يادشده
 در هم و کرد فکری آن برای وام در هم بايد باشد داشته وجود تورم نرخ اگر: دارد اشاره
 استهالک از ناشي خسارت جبران را پول خريد قدرت کاهش جبران وی. فروش و خريد

 .2است دانسته

  قیمی و مثلی مورد در شیعه فقهای دیدگاه. 1

 آنها به ضمان به مربوط روايات در که هستند عربي واژگاني «قیمي و مثلي»هایلفظ
 .4است«المثل له ما» يا «المثل إلي المنسوب» معنای به لغت در مثلي. 3است شده اشاره

 طوسي، شیخ. است اختالف مثلي تعريف در فقها میان. اندداشته بیان آن عکس نیز را قیمي
 که است آن مثلي: اندگفته مثلي تعريف در است معروف آنچه بنابر ديگران و حلي عالمه

 که است آن مثلي کاالی شده نقل حلي عالمه از. 5باشد متساوی قیمت حیث از اجزائش
 دروس در اول شهید از .6باشند هم به نزديک صفات نظر از داشته، مماثلت آن اجزای

 صفات و بوده مساوی آن منفعت و اجزا که است کااليي مثلي کاالی که است شده حکايت
 تعريف ترينسالم «دروس» تعريف که است نقل ثاني شهید از .7باشد هم به نزديک آن

 اهللآيت .9ندارد شرعیه حقیقت ولي است، آمده روايات در گرچه قیمي و مثلي لفظ دو. 8است
 قیمت و آثار و صفات حیث از آن مصاديق و افراد که است آن مثلي: است گفته نیز سیستاني
 و تمیز کنیم، مخلوط و مقايسه هم با را آن موارد و افراد اگر که ایگونهبه باشند، متساوی
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 اما. غیره و باشند شده ضرب عیار و وزن با که نقودی و حبوبات مثل نباشد؛ ممکن آن تفريد
 .1نباشند متساوی آثار و صفات و قیمت حیث از آن مصاديق و افراد و است آن عکس قیمي

 آصفي اهللآيت .2باشند مساوی هم با افرادش که داندمي کااليي را مثلي نیز جواهر صاحب
مي. قیمي آن طولي افراد و باشند مثلي مال يک عرضي افراد که ندارد مانعي»: فرمايدمي

( خريد قدرت) ارزش اختالف و طوالني نسبت به زمان که درصورتي را پول طولي افراد توان
 مثلي آن عرضي افراد گرچه شمرد؛ قیمي نباشد، اغماض قابل عرف نظر از و باشد فاحش آن

 اغماض قابل بازار در گوناگون زمان دو در ارزش اختالف که است صورتي در اين البته. باشد
 بايد آنها نظر دانند،مي مثلیات مقولۀ از را پول اگر فقیهان بنابراين. است مثلي وگرنه نباشد،

 .3«باشد نداشته فاحش اختالف که درصورتي آن، طولي افراد به يا باشد پول عرضي افراد به
 ديگر. يافت تواننمي مِثلي از باشد فقها همۀ اجماع مورد که واحدی تعريف ترتیب، اين به

 قیمي و مثلي تعريف چون ندارد، حجیّت تعريف اين باشد هم چیزی چنین اگر حتي اينکه
نکرده ارائه قیمي و مثلي برای هماهنگ تعاريفي فقها که ازآنجا. کامالًعرفي است ایمسئله

 :پردازيممي آنها بررسي به و یمکنمي تقسیم دسته چهار به کلي نگاه در را فقها تعاريف اند،

 در صفات. است شده اشاره صنف يا نوع در شيء دو اتحاد به دسته اين در. اول دستۀ
 به موصوف باشد، داشته وجود هم مثل افراد نوعاً  که باشند صفاتي قبیل از اگر ذات، مقابل

 خويي اهللآيت .4بود خواهند قیمي نباشند، چنین نوع نظر از اگر و گويند مثلي را صفات آن
 و هستند، شيء مالیت در دخیل آنها از دسته يک: انددسته بردو اشیا اوصاف: نويسدمي( ره)

 به موصوف برای که باشد آنهايي از اگر اول دستۀ. ندارند آن در دخالتي هیچ ديگر دسته
 زا دسته اين موصوف اگر و است مثلي باشد، داشته وجود مماثل افراد صنف يا نوع حسب
 بیان موصوف افراد بین مماثلت از که آنچه. است قیمي نباشد، شد ذکر که گونهآن صفات
 موارد جمیع در مماثلت جنسي، اتحاد در اما دارد، صنفي و نوعي اتحاد به اختصاص کرديم،

 .5نیست الزم آن
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 .انگیزدبرمي ندهخوان ذهن به را دور شبهۀ که دارد وجود تعبیری محقق دو هر بیان در 
 تعريف در يراز است، مثلي به مثلي تعريف نوعيبه «هم مماثل يا هم مثل افراد» عبارت
 دو اين کالم در که درحالي هستیم؛ عقال و عرف نظر در بودن هم مثلِ ضابطۀ پي در مثلي،

 .است نشده مشخص بودن مثل مالک محقق

 کرده نقل فقها از یزياد تعداد از مکاسب در( ره) انصاری شیخ را تعريف اين. دوم دستۀ
 که است اشیايي آن از عبارت مثلي: نويسدمي وی. است داده نسبت مشهور به را آن و

 از منظور که دهدمي توضیح ايشان خود آنگاه .1باشند مساوی هم با قیمت نظر از آن اجزای
 گندم ماس حقیقتاً گندم انواع بر مثالً کند؛ صدق آن بر شيء آن اسم حقیقتاً که است آن اجزا

 صدق شودمي درست آن از که غذايي بر گندم اسم است ممکن که درحالي کند،مي صدق
 داشته ارزش تومان صد آن کل اگر مثالً که است آن نیز قیمت در تساوی از مراد. نکند
ذبح گوسفند يک در اما است، چنین گندم در کهچنان بیارزد، تومان پنجاه آن نصف باشد،
 نقل است شده تعريف اين بر که را زيادی اشکاالت آنگاه انصاری شیخ .نیست گونهآن شده
 .دهدنمي ارائه قیمي و مثلي برای تعريفي گونههیچ ايشان خود ولي کند،مي

 هاینمونه که است آن مثلي است، آمده «اسالمي اقتصاد در پول» کتاب در. سوم دستۀ 
 يک مانند باشند؛ مشابهي خصوصیات ایدار آن افراد ديگر عبارت به و باشد داشته مشابهي

 مواد نوع يک دارای همه بوده، کارخانه يک محصول که لیوان يا و تلويزيون از خاص نوع
 به نسبت تعريف اين. هستند مطلوبیت از سطح يک دارای و رنگ لوازم، و ابزار ساخت،
 اصل بر فتعري گاهتکیه که بود بهتر هرچند رسد،مي نظربه ترصحیح گذشته تعاريف

 آن سازندۀ کارخانۀ حتي يا شيء يک ساخت لوازم و ابزار گاهي زيرا گرفت،مي قرار مطلوبیت
 برای آن افراد چراکه گردند، محسوب مثلي آن افراد است ممکن همه، اين با. است متفاوت

 .2هستند يکسان مطلوبیت دارای عقال و عرف

 میزان در تساوی آن نتیجۀ که دارد اشاره صفاتي به تعاريف از دسته اين. چهارم دستۀ
 عبارت به. است آن افراد قیمت و مالیت در تساوی درنتیجه و آن، به افراد تمايل و رغبت
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 و آن افراد در موجود صفات به نسبت عرف رغبت میزان که است مثلي شیئي ديگر،
 تساوی ری،ام چنین خارجي تبلور و ثمره. نباشد متفاوت عقال و عرف نظر در آنها مطلوبیت

 هستند نظريه اين دارطرف معاصر بزرگ فقیهان و محققان از برخي. است قیمت و مالیت در
 و خصوصیات دارای آن افراد که است آن مثلي: کنیممي اشاره آنان گفتار از شماری به که

 آن واسطۀبه افراد قیمت و افراد آن به نسبت مردم رغبت میزان که باشند هاييويژگي
 و است مثلي باشد گونه اين غالباً که چیزی هر نکند؛ پیدا اختالف هاويژگي و خصوصیات

 تعريف از آنچه. 1کندمي پیدا اختالف هاکیفیت و هامکان ها،زمان حسب به مطلب تبیین
 تمايل و رغبت که است شیئي مثلي که اينست شود،مي استفاده مثلي مورد در فقه عالمان

 برای مثل از مقصود .2نکند پیدا تفاوت آنها در موجود صفات اثر رب آن افراد به نسبت مردم
 قريب، از منظور و باشد شدهتلف شيء به قريب اوصاف، نظر از که است آن شدهتلف شيء
 مثلي در بنابراين. گردد محقق اوصاف آن به آن زيادی و مالیت که است اوصافي در قريب

 به نوعي، نه شخصي، غرض گاه که اوصافي ساير و دارد اعتبار مالیت در دخیل اوصافِ تنها
 چنین زيرا کند،نمي خارج مثلیت از را شيء است، داده تغییر را آن قیمت و گرفته تعلق آن

 نسبت غالباً خارجي اشیای چنانچه بنابراين. گیردنمي قرار عقال مقصود اشیا در خصوصیتي
 در .3بود خواهند قیمي وگرنه شوند،يم محسوب مثلي باشند، برخوردار ويژگي چنین از هم به

 و قیمت آنها وسیلۀبه که خصوصیاتي و اوصاف ضبط که باشد اشیايي از است معتبر مثلي
 .4باشد داشته امکان گردد،مي مختلف مردم رغبت

 قیمی و مثلی مورد در سنت اهل فقهای دیدگاه. 2

 است عدد يا شمارش يا نوز يا کیل با گیریاندازه قابل مال هر مثلي»: حنفي فقهای 
 ولي باشد؛نمي متصور ضرری اجزايش تقسیم و تبعیض در و باشند هم شبیه آن افراد که

 شبیه آن افراد که موزوني و شمارش قابل اموال و ذرع با گیریاندازه قابل اموال و حیوانات
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 .1«باشندمي قیمي باشند،نمي نیز هم به نزديک اوصاف دارای و نیستند هم

 .2«است وزن يا کیل با گیریاندازه قابل که مالي مثلي»: شافعي یفقها

 افراد و است عدد يا وزن يا کیل با گیریاندازه قابل که است مالي مثلي»: مالکي فقهای
 .3«ندارند يکديگر با تفاوتي آن

 دستي کار است، وزن يا کیل با گیریاندازه قابل که است مالي مثلي: حنبلي فقهای
 وآن شده بیان مثلي برای جديدی قید تعريف اين در .4است صحیح آن در سلم عبی و نیست
 مکیل حالت به است، انسان عمل و کار حاصل که ثانوی تغییرات اثر بر مثلي کاالی اينکه

 از قبل آنها اولیۀ شکل کاالها تشخیص مالک ديگر، عبارت به باشد؛ درنیامده موزون يا
 اجماع فقها گويندمي اينکه»: است آمده( ع) الصادق ماماال فقه در. است تغییرات اعمال
 آنچه زيرا ندارد، ارزش و اعتبار ایذره اجماع اين قیمي، يا است مثلي شيء فالن که دارند
 کند،مي حکم چگونه مرحله اين در که است عرفي ادراکات و عرف است، مستند و معتبر
 ديده قیمي و مثلي به خاص کااليي تعیین در اثری نیز اخبار و آيات زمان در آنکه بر عالوه
 .5«است نشده

 حقوقی اصطالح در قیمی و مثلی. 3

 است مالي از تعبار مثلي»: است شده تعريف طوراين مثلي مالِ ايران مدني قانون در
 لکذمع است؛ آن قابلم قیمي. آن نحو و حبوبات مانند باشد؛ زياد نوعاً آن نظاير و اشیاء که

 .«باشدمي عرف با معني اين تشخیص

 يافت مالي مثل نیز نادر و اتفاقي طوربه اگر که است شده گفته تعريف اين توضیح در
 .6است قیمي اموال زمرۀ در بلکه نبوده، مثلي شود،
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 اندک کااليي مثل اگر پس. است «ندرت» مقابل در کثرت فراواني، از منظور بنابراين
 موجب آن آوردن دستبه اينکه مگر بود؛ خواهد آن لمث پرداخت به موظف ضامن باشد، نیز

 گونهاين را مثلي کاتوزيان ناصر. 1رودنمي آن بار زير عرف که باشد ایهزينه و زحمت تحمل
 مانند اعراض اوصاف و قیمت حیث از که است ديگر يک مثل چیز دو»: است کرده تعريف

 طلبکار به ديگری جایبه بتوان را هريک عهد، به وفای مقام در که ایگونهبه باشد، هم
 هایوصف همه ندارد لزومي» که است آورده مطلب اين توضیح در ادامه در و «کرد تسلیم

 مبنای و کندمي رغبت جلب که هاييويژگي و اوصاف است کافي باشد؛ هم مانند مثل دو
 قیمي اموال تعريف در وی همچنین .2«باشد يکسان عرف ديد در گیرد،مي قرار قیمت تعیین
 مال نتوان و باشد منظور آن شخص عرف، در که است مالي قیمي برعکس،»: است آورده

 آن اگر پس»: است آورده مطلب اين توضیح در ادامه در و «داد قرار آن جایبه را ديگری
 و نیست مقدور است، گرفته قرار آن انتقال سبب که عقدی موضوع تسلیم شود، تلف مال

 بايد مال تلف صورت در که است اعتبار بدين قیمي اصطالح. شودمي منحل عقد ناچار
 که است مالي مثلي»: است آورده مثلي تعريف در شاهباغ حائری. 3شود پرداخته آن قیمت
 با مساوی مال نصف قیمت آنکه مانند قیمت؛ ازحیث است، يکديگر با مساوی آن اجزای
 نیز لنگرودی جعفری. 4«باشد کلي تقیم ثلث با مساوی ثلث قیمت و مجموع قیمت نصف
 بگیرد؛ را ديگری جای بتواند يکي که وقتي هستند، مثلي هم به نسبت مال دو» است آورده
 .5«شودمي شناخته عدد و وزن به مثلي. جنس يک از زغال کیسۀ دو مانند

 جواهر صاحب. آيدمي ذمه در شيء آن مثل هم قیمي اشیای در اندگفته فقها از برخي
 .6است ترنزديک حقیقت به قیمت از مثل، زيرا: گويدمي
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 هابدهی بازپرداخت در قیمی و مثلی ثمرۀ. 4

 کنهد، تلهف را ديگهری مهال انسهان اگر ابواب ساير و غصب يا قرض در فقهي لحاظ از
 کرده ادا را خود دين ات بپردازد، را آن قیمت بود، قیمي اگر و را آن مثل بايد بود مثلي چنانچه

 يعنهي االداء؛ ومي قیمت نه شود، پرداخته بايد القرض يوم قیمت باشد، قیمي شيء اگر و باشد
 .است گرفته قرض را آن که روزی قیمت

 بودن مثلی و قیمی به کاالها شدن مشخص فلسفۀ. 5

گرفته قرض مال اگر يا کند تلف را ديگری مال انسان اگر است، آمده فقهي کتب در
 اگر و را آن مثل کنندهتلف شخص بود، مثلي اگر کاال اين صورت اين در شد، تلف شده

 جاری حکم همین نیز شدهضمانت عاريۀ و بیع در. است بدهکار را آن قیمت بود، قیمي
 اشیای در زيرا بپردازد، دارد برعهده واقعاً را آنچه بدهکار که آنست حکم اين فلسفۀ. است
 چنین بپردازد، را آن قیمت اگر و است شده ریب اشذمه يقیناً بپردازد را آن مثل اگر مثلي

 و وصف لحاظ از جنس هرگاه»: است آمده البیع کتاب در مثال برای. ندارد يقیني وجود
 و کافي اداء يک مماثل عنوانبه آن تأديه با باشد نداشته خود مماثل با اختالفي هیچ خواص
 اغراض در که آنچه همۀ نکهآ به مشروط اما. گرددمي انجام شدهتلف کاالی برای مجزی

 است منافع خواص و آثار اعتبار به اشیاء به نسبت افراد تمايالت و رغبات در و دخیل عقال
 به نظر مورد منافع خواص و آثار و اوصاف با مماثل فقدان صورت در البته. گردد ملحوظ

 گندم من يک اگر پس. نمايد را تلف جبران بتواند تا شود پرداخته آن قیمت بايد عقل حکم
 اين در زيرا کرد، بسنده نامرغوب گندم به تواننمي تأديه، مقام در شود تلف خوب و مرغوب
 قیمت، پرداخت حالت اين در اما. شودنمي اطالق آن بر مُجزی و مکفي تأديۀ يک صورت
مي مکاسب در انصاری شیخ .1«کند کفايت تأديه يک برای تواندمي که است مناسبي جبران
 اختالفي مسئله اين در يعني ؛«خالف بال مثله وجب مثلیاً کان فان المبیع تلف اذا» :گويد

نزديک کاال آن مثل زيرا شود، ادا آن مثل بايد است مثلي شدهتلف کاالی اگر که نیست
 بعد مرحلۀ در و است شدهتلف کاالی مثل صفات و مالیت لحاظ از که است چیزی ترين
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 قدرت لحاظ از. شود پرداخت ديگر هایپول با و درهم و دينار با که شدهتلف کاالی قیمت
 فلسفۀ .1باشد شدهتلف کاالی جانشین تواندمي که است چیزی تريننزديک مالیت خريد
 ساير و غصب يا و قرض در که است اين اندکرده تقسیم قیمي و مثلي به را کاالها اينکه

 و شود ادا کامل طوربه مقابل طرف حقوق و حق شود سعي بايد رفت ازبین کاال اگر مبادالت
 .کند برابری کاال اصل با که باشد ایگونهبه عوض پرداخت اين

 پول خرید قدرت کاهش جبران مورد در فقها دیدگاه .6

 فقهای از یهيفق هیچ و گذشت ايران در ربا بدون بانکداری تأسیس از دهه يک از بیش
 به ولي کرد،ن صادر هاقرض در خصوصاً پول خريد قدرت کاهش جبران لزوم بر فتوا حاضر
 رقمي دو هایورمت وجود و هاسپرده جذب در فعلي بانکداری ناتواني و مشکالت ايجاد لحاظ

 در مختلفي تاوایف و شدند مواجه يادشده مشکل با درعمل فقها انقالب، از پس هایسال در
 :شوندمي تقسیم روهگ سه به کنیم ندیبدسته را آنها بخواهیم اگر که کردند صادر مورد اين

 جبران لقمط طوربه دهند،مي تشکیل را حاضر عصر فقهای اکثريت که نخست، گروه
 فاضل خويي، گاني،گلپاي خمیني، امام عظام آيات دانند؛نمي جايز را پول خريد قدرت کاهش

 داشتند تأکید نکرانيل فاضل و خمیني امام. انددسته اين از سیستاني و تبريزی جواد لنکراني،
 ربا را پول ارزش هشکا جبران نیز سیستاني اهللآيت. است ربا پول ارزش کاهش جبران که

 .است دانسته

 جبران معامالت، از بعضي يا همه در مشروط صورت به که هستند کساني دوم، گروه
 حائری، کاظم سید ابهری، فاطمي بهجت، شیرازی، مکارم دانند؛مي الزم يا جايز را کاهش
 در بايد گیرندهقرض که است معتقد نیز سبحاني اهللآيت. انددسته اين از سبحاني و صافي
 اساس بر را قرض سررسید، در و محاسبه طال قیمت قالب در را دريافتي مبلغ قرض زمان
 باور اين بر خصوص اين در شیرازی مکارم ناصر العظمي اهللآيت. کند پرداخت طال قیمت
 در نبايد شود، متوقف سپس داشته، صعودی روند مدتکوتاه در تورم نرخ نانچهچ که است
 طوالني زمان مدت برای باال تورم اگر اما. کرد اقدام پول ارزش کاهش جبران مورد
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 زماني بازۀ اين. کرد مبادرت دهندهقرض حقوق استیفای به بايد طبعاً شود جامعه گیردامن
 را قرض مدتکوتاه در شما اگر که است اين ايشان استدالل و است يکسال حدود نیز

 پرداختِ  اما ايد،کرده ادا را خود دين فقهي منظر از روز، بیست يا ماه يک مثالً کنید، پرداخت
 کامل طوربه دهندهقرض حقوق اينکه مگر بود، نخواهد دين ادای مصداق يکسال، از بعد

 اگر که است معتقد نیز( ره) بهجت اهللآيت. نیست زيادی زياده، آن چراکه شود؛ پرداخت
 .1کنند مصالحه طرف دو بايد بود شديد تورم

 و صدر از غیربه دانندمي الزم را پول ضرر کاهش جبران که هستند کساني سوم، گروه
 و منتظری اردبیلي، موسوی همداني، نوری حسین صانعي، عظام آيات شد، اشاره که بهشتي

 :کرد تفکیک هم از توانمي را اصلي نظريۀ دو فقها بین در .2انددسته اين از بجنوردی

 .اسمي ارزش نظريۀ( ب خريد؛ قدرت نظريۀ( الف

 باور خريد قدرت نظريۀ به تعبیرها در اندکي تفاوت با فقها اين از اعتنايي قابل تعداد
 را اسکناس هويت و حقیقت تمام بجنوردی اهللآيت .3اندپرداخته آن اثبات و تبیین به و داشته
 هاشمي اهللآيت .4است شده داده آن به معتبر مرجعي وسیلۀبه داندکهمي خريد قدرت

 رويکرد با يوسفي .5داندمي خريد توان و ارزش را پول اساس و هستي تمام نیز شاهرودی
 اسکناس، که رسیده نتیجه اين به تحريری پول و اسکناس بین تفکیک با و اعتباری مالیت

 که است غیرفیزيکي شیئي تحريری پول و است عام ایمبادله ارزش دارای فیزيکي پول
 .6دارد عام ایمبادله ارزش نفسهفي خود
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 پول خرید قدرت کاهش جبران لزوم دالیل. 7

 نیست ربا حقیقی تعریف در داخل پول، خرید قدرت ارزش کاهش . جبران1. 7

 زادَ إذا المال ربا من زيادۀ فیه االصل»: است آمده رشد و زيادی معنای به لغت در ربا
 مبادالت در ظالمانه و ناحق زيادی هرگونه پرداخت يا و دريافت از است عبارت ربا .1«أوْإرْتََفعَ

 کاهش جبران يادشده، تعريف در «ظالمانه و ناحق» قید. آنها خريد قدرت معیار اساس بر
 ظلم ربا، حرمت مناط و مالک ازير کند،مي خارج ربا تعريف از را قرض در پول خريد قدرت

 و عدالت به گیرندهقرض وسیلۀبه شدهداده قرض پول خريد قدرت کاهش و است انظالم و
 بنابراين. است گیرندهقرض سوی از ظلم نوعي نیز آن جبران عدم و است نزديک انصاف

 در ااشی خواص و منافع. کند دريافت را خود «المال رأس» دهندهقرض که است اين معیار
 صرفاً قیمي و مثلي به فقه در کاالها بندیتقسیم معیار حتي و دارد دخالت آنها خريد قدرت

 اجحاف طرفین از يکهیچ به دِين، بازپرداخت هنگام در تا است گرفته صورت منظور اين به
 است، پول نگهداری و تقاضا در مردم تمايالت و وجه تنها که پول خريد قدرت لذا. نشود
 تعريف در که نیست توضیح به نیازی. آيدمي حساببه پول خريد قدرت برای عیارم يگانه

 هم باز کرديمنمي ذکر مبادالت در را عوضین اقتصادی خريد قدرت قید اگر حتي يادشده
 قابل مبادالت، در اضافي پرداخت يا دريافت بودن «ظالمانه و ناحق» قید از نتیجه همین

 نبودن ربا در ما استدالل. است بیشتر تأکید برای صرفاً خريد قدرت قید واقع، در. بود استنباط
 :است زير شرح به شدهارائه تعريف اساس بر پول خريد قدرت کاهش جبران

 .ستا مبادالت در ظالمانه و ناحق زيادی پرداخت يا دريافت شامل ربا( الف

 .است مبادالت از يکي قرض( ب

 .رباست قرض، در المانهظ و ناحق زيادی پرداخت يا دريافت( ج

 ناحق يادیز پرداخت يا دريافت مشمول مبادالت، در پول خريد قدرت کاهش جبران( د
 .نیست ظالمانه و
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 و انصاف ینع بلکه نیست، ظالمانه و ناحق تنهانه پول خريد قدرت کاهش جبران( ه
 . است خارج ربا تعريف از موضوع جنبۀ از بوده، عدالت

 الضرر قاعدۀ .2. 7

 اصل. است الضرر قاعدۀ به تمسک پول، خريد قدرت کاهش جبران لزوم بر ديگر یلدل
 حکم صورت به نامشروع هایفعالیت زيرا دارد، موضوعیت مشروع هایفعالیت در الضرر

 از برداریبهره و مالکیت در افراد برای اسالم که حقوقي. اندگرفته قرار تحريم مورد اولي
 آن از استفاده شود، ديگران به ضرر باعث شرايط تغییر با اگر است قائل مبادالت و منابع

 آنها از يکي که ثانويه عناوين پايۀ بر هستند، جايز اولي اصل اساس بر که حقوق
 پیامبر که است حديثي از برگرفته فقهي قاعدۀ اين. باشدمي ممنوع است، «الضَرر»اصل

 به سرکشي برای که جُندب بنا سمرۀ از انصار از فردی شکايت به رسیدگي در( ص)
. االسالم في الضِرار و الضَرر: فرمود شد،مي انصاری فرد منزل وارد اجازه بدون درختش

 را ديگری فعالیت هر يا اقتصادی هایفعالیت در رساندن زيان جواز عدم قاعده اين از فقها
 بحث در يادشده عدۀقا از. کند جبران را ضرر بايد ضرررساننده فرد اند،وگفته گرفته نتیجه

 را ربا سنتي تعريف اگر که معنا اين به کرد؛ استفاده توانمي نیز دارمدت هایپرداخت
 دهندهقرض فرد دار،مدت ديون در کنیم، قضاوت تعريف ظواهرِ اساس بر صرفاً و بپذيريم
 با بنابراين، کند؛ ضرر دهندهقرض فرد که است نخواسته هرگز اسالم و شودمي ضرر متحمل

 و است خريد قدرت حاضر شرايط در پول حقیقي خريد قدرت برای معیار تنها اينکه به توجه
 با که ضرری شود؛ ضرر متحمل دهندهقرض شخص شد خواهد باعث آن مالحظۀ عدم
 بیشتر، قرض مدت هرچه و است، فاحش بسیار سال هر در تورم باالی هاینرخ به توجه
 جبران دهندهقرض فرد ضرر بايد قاعدتاً الضرر اصل اساس بر لذا،. بود خواهد ترفاحش زيان
 در پول خريد قدرت کاهش جبران شد، ذکر که ایادله به توجه با است توضیح به الزم. شود

 هااستدالل آن اگر ولي رسد،نمي الضرر اصل به نوبت لذا و شودنمي محسوب ربا ها،قرض
 در. گذشت ناديده است، معامالت کلیۀ بر حاکم که قاعده اين از تواننمي بگیريم، ناديده را

 دلیل به يا و ربا تعريف از آن خروج دلیل به يا پول خريد قدرت کاهش جبران صورت، هر
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 تمسک الضرر قاعدۀ به تورم جبران اثبات برای ایعده. 1است ضروری و الزم الضرر، اصل
 دائن ضرر باعث نشود، جبران قیمت کاهش اگر تورم صورت در که ترتیب اين به اند؛کرده
 گونهاين از جلوگیری برای. است شده نفي ضررها گونهاين الضرر قاعدۀ طبق و شودمي

 قاعدۀ که است اين سر بر بحث حقیقت، در. شود پرداخت بايد پول حقیقي ارزش ضررها،
 ضرر جبران بر داللت اينکه يا دارد تکلیفي حکم يعني اضرار جمعي حرمت بر داللت الضرر
 قول چهار باره اين در چیست؟ قاعده مفاد اينکه مورد در يا 2دارد وضعي حکم بر داللت يعني
 :دارد وجود

 شده نهي ارادۀ في،ن از يعني رساند؛مي را( حرمت) تکلیفي حکم حديث اين اول، قول
 .است

 ارادۀ فين از اوقات بعضي هاينک و دارد دلیل به نیاز کنیم نهي ارادۀ نفي از اينکه اوالً. نقد
 .مدهی انجام را کار اين دلیل بدون جايي هر در شودنمي باعث شده نهي

 رد ولي نرساند، ضرر ديگران به يعني کرد؛ نهي ارادۀ نفي از شودمي الضرار در ثانیاً
 .ندارد معنا است نقص معني به که الضرر

 اين طبق. شود رکتدا ضرر بايد يعني است؛ غیرمتدارک نفي الضرر از مقصود دوم، قول
 گفته و پذيرفته را نظريه اين توني فاضل. دارد داللت( ضمان) وضعي حکم بر قاعده قول،
 المرادبه ان الظاهر بل منفي غیر النه حقیقته نفي علي محمول غیر الضرر نفي اذ»: است
 . 3«الشرع بحسب جبران غیر من الضرر نفي

 .4خواهدمي دلیل ضرر تقیید که است ردهک نقد گونهاين را نظريه اين خويي آقای. نقد

 دانیممي و دهدمي ضرر عدم از خبر شارع وقتي که دهد جواب تواندمي توني فاضل ولي
 .زديم را حرف اين کذب از خروج برای پس است، نشده اراده جمله اين حقیقتِ
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 انضم حکم جعل با بخواهیم اينکه: گويدمي که است نائیني محمدحسین از دوم اشکال
 را ضرر کذب، از خروج برای بايد بلکه ندارد، فايده کنیم خارج بودن کذب از را شارع جملۀ

 نکته اين به و است ايشان از هم سوم اشکال. نیست ممکن هم آن که ببريم ازبین خارج در
 چگونه الضرر خصوص در اما است، درست الضرار مورد در توني فاضل توجیه که دارد اشاره

 زمین کسي اينکه مثل بگذاريم؛ کسي برعهدۀ را دنیا در نقصي و ضرر هر است ممکن
 .1گذاشت کسي گردن شودنمي را ضرر اين که بشکند، پايش و بخورد

 را ضرری حکم شارع يعني است؛ ضرری حکم تشريع نفي الضرر از مقصود سوم، قول
 قابل زير گونۀبه هک(دارند قبول را نظر اين خويي اهللآيت و انصاری شیخ) است نکرده جعل
 ضرر خود از اينکه يا ضرريًا، الحکم يعني بگیريم، تقدير در را حکم کلمۀ اگر. است تصور
  .2شود ضرری حکم ارادۀ

 .است ضرری بلکه نیست، ضرر شارع حکم و آمده ضرر حديث متن در. نقد

 ايهپ اين بر نظريه اين. 3است شارع لسان به حکم نفي حديث، از مقصود چهارم، قول
 قبل، نظريۀ اساس بر ولي. است موضوع قید ضرر يعني ندارد؛ وجوب ضرری وضوء که است
 در چهارم با سوم نظريۀ فرق. است حکم قید ضرر يعني ندارد؛ را وجوب ضرری حکم وضو

 و باشد موضوع در ضرر چه شود؛مي برداشته وضو وجوب حکم سوم، نظر برابر که اينست
 که شودمي وقتي وجوب حکم چهارم، نظريۀ طبق ولي. وضوء مقدمات از يکي در چه

 .4آن مقدمات نه باشد، ضرری موضوع

 پول ارزش کاهش جبران لزوم عدم . ادلۀ8

 انصاف و عدل خالف .1. 8

 مالحظه بايد ولي است، اسالمي شريعت اساسي قواعد از انصاف و عدل قاعدۀ هرچند
 يقینبه است؟ ترعادالنه کنیم تحمیل مديون بر اگر است دائن متوجۀ که ضرری آيا کرد
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 توانمي سخن اين جواب در .1نیست جايز پول ارزش کاهش جبران بنابراين. نیست چنین
 انصاف و عدل به بايد قطعاً  ديون در و است مستحق حق ادای محور بر مسئله اين که گفت
 برای فقیهان بلکه نیست، مديون يا دائن بر ضرر محور بر موردبحث مسئلۀ و نمود رفتار

 صور يا گردد غصب يا شود داده قرض شیئي اگر که نداگفته انصاف و عدل قاعدۀ رعايت
 بايد است مثلي اگر و آن قیمت بايد است قیمي اگر شود، تلف شيء آن و افتد اتفاق ديگری

 قاعدۀ. نمايد پرداخت انصاف و عدل قاعدۀ رعايت جهت به و عوض عنوانبه را آن مثل

 .است انصاف و عدل اساسي قاعدۀ رعايت عرفي ضابطۀ درواقع یميق و مثلي

 مصداق فقط امر اين به عمل: گويندمي پول ارزش کاهش جبران جواز يا لزوم مدعیان
 .2نیست مديون بر دائن متوجۀ ضرر تحمیل گونههیچ و است انصاف و عدل

 قراردادها در جهالت .2. 8

 قرارداد در باشیم، مالي قراردادهای و ديون در پول ارزش کاهش جبران به موافق اگر
 شود،مي واقع قرضش بر که را زيادی مقدار مقرض زيرا داشت، خواهد دخالت جهالت عنصر
 بر. است جاهل کند، پرداخت بايد که زيادی مقدار به نسبت نیز مقترض کهچنان داند،نمي

 ضعف .3هستند ممنوع و لباط باشند، جهالت متضمن که قراردادهايي اسالمي شريعت اساس
 متضمن عقد و است واضح و آشکار چیز همه دين و قرض هنگام زيرا بوده، آشکار گفتار اين

 شاخص اساس بر پول حقیقي مبادلۀ ارزش رسد، فرا بازپرداخت زمان وقتي. نیست جهل
 رهزا پیش سال 50 را خود دختر مهر که پدری اگر مسلماً. شودمي پرداخت و تعیین هاقیمت
 خريد برای که يابدمي کاهش حدیبه امروز پولِ ارزش که دانستمي است، داده قرار تومان

 فرزند صداق و شدنمي عقدی چنان به حاضر نیست، کافي هم مرغوب جوراب جفت يک
 رفتار و اقتصادی اوضاع به نسبت جهالت بنابراين، کرد؛مي طرح ديگر ایگونهبه را خود

 عقود همۀ مشترک و اساسي رکن که رضايت عنصر شده، دائن خوردن گول موجب مديون
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 نسبي جبران عقد، طرفین از يکي رضايت کسب برای پس. گرددمي نقص دچار است،
 تعديل اصل مبنای امر همین و است عادالنه و منطقي امری تأخیر، پرداخت با وارده خسارت

 . است شده واقع پذيرش مورد گذارقانون جانب از که است تورم شاخص اساس بر ديون

 است النفععدم مصداق پول ارزش کاهش و افت .3. 8

 يا فوات شامل تواندمي که است مطلقي مفهوم نفع، نشدن حاصل معنای به النفععدم
 جملۀ. گردد...و انتظار مورد منافع تحصیل عدم محقق، منافع دادن ازدست منافع، تفويت

عدم خسارت موضوع خصوص در امامیه فقهای موضع عنوانبه که «بالضرر لیس النفععدم»
 را منفعت تحصیل عدم موارد تمام تواندمي و است مطلق ظاهراً اگرچه گرديده، تلقي النفع
 مطالعۀ و اندداده قرار استناد مورد آن در را جمله اين فقها که مباحثي به توجه اما گیرد، دربر

 اين اطالق که است اين مقتضي فقه، تلفمخ ابواب در منافع ضمان خصوص در فقها موضع
 قبیل از مصاديقي و مسائل ذکر با اسالمي فقه در النفععدم مسئلۀ. گردد مقید بايد جمله
 و بررسي مورد غصب بحث از تابعي عنوانبه خويش کاالی بیع از مالک منافع و حرّ حبس
 حاصل موارد تمام برای نهاتنه فقه در النفععدم لفظ بنابراين .1است گرفته قرار حکم صدور
 کاربه موردنظر نفع تحصیل عدم موارد از بخصوصي هایمثال بیان برای بلکه منفعت، نشدن

 بحث و دارد فقه در ريشه کشورمان مقررات از ایعمده بخش اينکه به توجه با. است رفته
 خصوص ينا در امامیه فقهای ديدگاه بررسي گیرد،مي جای گروه اين در نیز النفععدم

 نیست ضرر النفععدم که است اين امامیه فقه در فقها مشهور قول .2رسدمي نظربه ضروری
 که دارد وجود نیز ديگری قول میان اين در اما. 3بود نخواهد جبران و مطالبه قابل بنابراين و
 شناخته خسارت ورود عامل و آيدمي حساببه مضمونه الحصول محقق منفعت مبنا اين بر

 .4شودمي

                                                           
 76، مقهاالت و بررسهیها، ش «النفع از منظر فقههيهوم غصب بر حکم عدمتأثیرمف»جزايری، محسن، عابدی و سید محمدرضا، امام .1

 .3(، ص 1376)
صص  ،(1390) 2ش  اسالمي، حقوق و فقه مجلۀ ،«ايران حقوق نظام در النفععدم جايگاه»شمالي، نگار، و نسیمي سکوت رضا، .2

86- 88. 
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 6، رهنمهون، ش «نظرخواهي از فقها پیرامون مسائل فقهي و حقوقي ناشي از کهاهش ارزش پهول»سید محمد، موسوی بجنوردی،  .4

 .7(، ص 1372)



 

 

 

 

308  99 بهار و تابستان، یستمب ، شمارهيازدهم، سال علمي مطالعات حقوقي معاصر نشريه 
 

 بِمِثل مِثالً قاعدۀ و پول ماهیت .4. 8

 قرار هدف را پول پول، ارزش کاهش در ضمان عدم توجیه و ربا از فرار برای ایعده
 خريد قدرت به ربطي که است مستقل اعتباری ارزش دارای روز رايج پول: اندنوشته و داده

 نظر از ولي ندارد، استقالل مصرف نظر از هرچند کاال برخالف پول ديگر، عبارت به ندارد؛
 که مواردی در. شودمي سنجیده آن با ديگر اشیای ارزش که نحویبه دارد، اصالت ارزش

 ذمّه بر قیمي که مواردی در و است ضامن را مثل همان شده، مشغول مثلي به شخصي ذمّۀ
. دهدنمي راتغییر تکلیف و ذمّه خريد، قدرت شدن زياد و کم و است ضامن را قیمت است،
 به حتي نیست؛ مشروع خسارت عنوانبه قیمت تفاوت أخذ و هستند مثلي فعلي هایپول

 قدرت و است ضامن گرفته که را مبلغي همان چون عقد، ضمن در ضمان شرط صورت
 از پس تا بگیرد قرض اسکناس مبلغي کسي اگر بنابراين،. ندارد مسئله اين در تأثیری خريد

 گرفته آنچه جز مقترض ذمّۀ بر خريد قدرت کاهش صورت ناي در نمايد، مسترد سال دو
 در»: است آورده سبحاني جعفر اهللآيت. ندارد پول ارزش کاهش جبران در تکلیفي و نیست،

 غرض اوقات، گاهي که اوصافي ساير و دارد اعتبار مالیت در دخیل اوصاف فقط مثلي
 خارج مثلیت از را شيء کند،مي تغییر آن قیمت و گیردمي تعلق آن به نوعي نه و شخصي

 بنابراين است، مثلي مال نفسهفي پول. «نیست عقالء منظور خصوصیتي چنین زيرا کند؛نمي
 و کند مطالبه يادشده مبلغ از بیشتر تواندنمي طلبکار شود، بدهکار رايج پول مبلغي که کسي

 که معتقدند محققان از ایعده. 1ندارد حکم اين در تأثیری خريد قدرت کاهش يا افزايش
 محققان اين. خريد قدرت و حقیقي ارزش نه است، آن اسمي ارزش پول، در مثلیت مقوم
 :شودمي ارائه آن نقد همراهبه که اندآورده دلیل دو خود ادعای برای

 گويدنمي عرف. پول هایمقوم از نه است، پول هایحالت و عوارض از خريد قدرت. 1
 داده قرض اعتباری پول گويدمي بلکه است، داده قرض را يدخر قدرت دهندهقرض که

 .2است
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 در آن دادن دخالت که است فلسفي هایاصطالح از جوهر و عرض اوالً .بررسی و نقد
 از را خريد قدرت اگر ديگر، طرف از. نیست درست فقه و اقتصاد مانند واقعي امور و علوم

 امور در که است الزم اعراض جزء ارضهع عرض اين پول، ذاتي نه بدانیم، پول عوارض
 مردم وقتي است معتقد و داندمي خريد قدرت را پول عرف ثانیاً . ندارد تفاوت ذاتي با واقعي
 به و توانمند دارد پول که کسي به عرف همچنین. کنندمي قرض پول ندارند، خريد توان

 داشتن خريد قدرت دربارۀ شدهانجام میداني تحقیق. گويدمي ناتوان است، پول بي که کسي
 .1کندمي تأيید را ادعا اين نیز پول

 پول با تفاوتش تنها ندارد؛ تفاوتي حقیقي پول با بودن پول نظر از اعتباری پولِ. 2
 پول از نظر صرف حقیقي پول ديگر، عبارت به است؛ آن بودن پولي غیر جهت از حقیقي
 به توجه با و است حقیقي کاالی يک و دارد مصرفي ارزش داشتن، ایمبادله ارزش و بودن
 پول مقوم که درصورتي ای،مبادله ارزش در اعتباری پول با حقیقي پول اشتراک وجه

 در يعني است؛ وضعیت همین نیز حقیقي هایپول مورد در باشد، آن خريد قدرت اعتباری
 فقها از يکیچه اما. شودمي زياد و کم که باشد مطرح خريد قدرت بايد نیز نقره و طال سکۀ

 .2نیستند قائل آنها خريد قدرت جبران به

مي برعهده که است مثلي هایويژگي از خريد توان آوردن شماربه اوالً .بررسی و نقد
 به عرف در آن ۀنکت زيرا حقیقي؛ نه است، اعتباری هایپول در فقط مردم میان در و آيد

 پولِ  گونۀ ود هر که شود گفته تا شودنمي مربوط شدن مبادله وسیلۀ و بودن پول جنبۀ
 اين بودنِ باریاعت همان رمزش و راز بلکه است، يکسان ديدگاه اين از حقیقي و اعتباری

 مالي نشانگر هک شودمي منتشر دلیل اين به فقط اعتباری پول چراکه هاست،پول از دسته
 .شماردمي معتبر را آن قانون که باشد خريد توان و بودن

 پول ولي شود،مي نگاه استقاللي يعني اسمي معنای صورت به توان اين به رو، اين از
 يعني حرفي معنای صورت به آن در خريد توان که گفت توانمي و نیست چنین حقیقي

 مثل، خصوصیات از مردم میان در و است آن جنس هایويژگي و آثار از و بوده غیرمستقل
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 طال يعني حقیقي، هایپول که است درست ثانیاً. آيدنمي شماربه آن حقیقي جنس بر افزون
 در که اينست اعتباری هایپول با آن تفاوت اما شود،مي محسوب خريد قدرت نیز نقره، و

 که اعتباری هایپول جزبه شود،مي افزوده نقره و طال حتي چیز همه قیمت تورمي، شرايط
 کاالهای بقیۀ مثل شانذاتي ارزش دلیل به حقیقي هایلپو يعني يابد؛مي کاهش قیمتش
 در که است اعتباری پول اين و شوندمي قیمت افزايش مشمول تورمي شرايط در حقیقي
 شرايط در حقیقي پول صاحب همچنین. يابدمي کاهش ارزشش پیوسته تورمي شرايط
 کند،مي کمتر عیار با هاييسکه ضرب به اقدام دولت. شودنمي روبرو ارزش کاهش با تورمي

 اين در. کند تبديل و ذوب را پولش تواندمي دارد، باال عیار با حقیقي پول که کسي اام
 قدرت محسوس کاهش عدم معنای به امر اين و يابدنمي کاهش نقره و طال قیمت شرايط،

 .1است شخصي چنین خريد

 اراده حاکمیت و اقدام قاعدۀ .5. 8

 اقدام مورد در کند، اقدامي ودخ اموال به نسبت خود ضرر به هرکس» قاعده، اساس بر
قرض شخص که ازآنجا لذا ؛«ندارد مدني مسئولیت يا قهری ضمان او نفع به کسي وی

 کاهش جبران شرط بدون قرض به اقدام مقابل طرف اجبارِ بدون و خود رضايت با دهنده
 داشته اطالع نیز قرض مدت انقضای طي در پول ارزش کاهش از طبیعتاً نموده، پول ارزش
 ضرر خصوص در نیز گیرندهقرض وشخص ندارد را شدهکاسته ارزش أخذ حق لذا است،
 اين که است بديهي. داشت نخواهد مسئولیتي گونههیچ پول ارزش کاهش بابت از وارده
 پرداخت دير را خود بدهي و بیندازد عقب را خود دين پرداخت گیرندهقرض که وقتي دلیل
 . 2ندارد مصداق کند،

 که آنست شود،مي مطرح دلیل اين ضعف عنوانبه بیان اين در که يگرید استدالل
 پول مالیت افت ضامن را بدهکار بتوان که است آن از مانع صورت دو در اقدام قاعدۀ

 ديون در آن پرداخت سررسید و ايجاد بین فاصلۀ در پول مالیت افت اول، صورت. دانست
 مديون ذمّۀ در ديگر يکسال تا که ذيردبپ و بدهد قرض ديگری به کسي اگر. است مؤجل

                                                           
 .62، ص پیشینسید محمود، هاشمي شاهرودی،  .1
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 در بدهکار زيرا نیست، يکسال اين طول در پول ارزش کاهش ضامن مديون بماند، باقي
 ضامن است، نزده سر او از تعهد به وفای در قصوری چون و است امین مدت اين طول

 و است هشد واگذار دائن مطالبۀ به آنها پرداخت زمان که هستند ديوني دوم، صورت. نیست
 .نیست پول ارزش کاهش ضامن بدهکار نیز تعهدات قبیل اين در. اندعندالمطالبه اصطالح،به

 ایران حقوق در پول ارزش کاهش جبران. 9

 که ديد بايد شده، مواجه پول ارزش کاهش با اخیر دهۀ چند در ايران جامعۀ که ازآنجا
 ابعاد تمامي پول ارزش شکاه. است کرده برخورد چگونه مسئله اين با ايران حقوق

 جديدی قوانین تدوين رو، اين از داده، قرار تأثیر تحت را مردم حقوقي و اجتماعي اقتصادی،
 شورای نظر جلب و فراوان فرودهای و فراز از پس نیز ما گذارقانون. است نیاز زمینه اين در

 مادۀ مهريه، مونپیرا مدني قانون 1082 تبصرۀ ازجمله معدود مادۀ چند تصويب با نگهبان
 حسبي امور قانون 90 مادۀ تأديه، تأخیر خسارت پیرامون مدني دادرسي آئین قانون 522

 پرداخته موضوع اين به کارگران و کارمندان حقوق مورد در مواردی و قیّم وظايف دربارۀ
 از استفاده با توانمي لیکن دارد، وجود راه اين در زيادی قانوني خألهای هنوز اگرچه. است

 تأسیس اقتصادی، دشوار شرايط در قضايي و قراردادی تعديل همچون حقوقي، راهکارهای
 برای الکترونیکي پول از استفاده و دارانسرمايه اطمینان برای پول ارزش کاهش بیمۀ نهاد

. برداشت گام مشکالت رفع جهت در حدودی تا اقتصادی، عدالت به بیشتر هرچه رسیدن
 پول از استفاده پول، ارزش کاهش جبران زمینۀ در حقوقي یراهکارها از ديگر يکي

 لذا شود،مي تنظیم تورم يعني روز خريد قدرت با پول ارزش روش، اين در. است الکترونیکي
 طال ارزش مورد در عمل اين امروزه. شود ارائه تواندمي الکترونیکي بانک و کارت صورت به

 از دقیقه به دقیقه ایرايانه هایسامانه از ستفادها با طالفروشان کهچنان شود؛مي استفاده
 انجام طال قیمت لحظۀ همان مبنای بر را خود فروش و خريد و شوندمي باخبر طال ارزش

 .1دهندمي

                                                           
، فصلنامۀ مطالعات «امامیه و حقوق ايران ماهیت پول و جبران کاهش ارزش آن در فقه»سیما، مدني و علي، عارفي مسکوني، .1
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 1082 مادۀ تبصرۀ موضوع تبیین. 10

 موضوع بین وحدت وجود تعهد، سقوط و عهد به وفای صحت اساسي شرايط از يکي
 آن بايد کند حاصل ذمه برائت متعهد اينکه برای ديگر، عبارت به. است تأديه موضوع و تعهد

 که کرد مجبور را( دائن) لهمتعهد تواننمي و نمايد تأديه است، تعهد موضوع که را چیزی
 .1بپذيرد را تعهد موضوع جزبه ديگری چیز

 که کرد مجبور انتونمي را متعهدله»: است کرده مقرر چنین باره اين در م.ق 275 مادۀ
 معادل قیمتاً يءش آن اگرچه نمايد، قبول است تعهد موضوع که آنچه از غیر به ديگری چیز
 است، ولپ تأديۀ تعهد موضوع که موردی در پس. «باشد تعهد موضوع از بیشتر يا آن

 در که نمايد تپرداخ طلبکار به را پولي مقدار بدهکار و شود رعايت شرايط اين بايستي
 پرداخت گذشته در ررمق موعد در که بود قرار و گرفته ذمّه به را آن پرداخت به تعهد گذشته
 که است ادالتيمب اعتباری ارزش يک امروزی مفهوم در پول. بیشتر نه و کمتر نه نمايد،

 مقداری یامبادله نسبت اساس بر نیز يادشده ارزش و است آن واحد نمايندۀ اسکناس
 زمان گذشت اب است ممکن ایمبادله ارزش اين. ودشمي تعیین کاال مقداری با اسکناس

 که ارزش، مینه از است عبارت درحقیقت پول پس. يابد افزايش استثنايي طوربه يا کاهش
 .باشد ثابت پول شمارۀ مقدار چهاگر شود؛ زياد يا کم است ممکن

 یونمیل ده در موجود پول مقدار حاضر، زمان در پول ارزش کاهش به توجه با نتیجه در
 تدريجبه و نیست گذشته هایزمان ريال میلیون ده پول مقدار همان حاضر، زمان ريال

 به توجه با. است کرده حفظ خود برای را «ريال میلیون ده» نام همان اگرچه يافته، کاهش
 و تعهد موضوع بین وحدت ايجاد برای ایطريقه که دارد ضرورت پول مستمر ارزش کاهش
 موعد انقضای از پس بايد مديون که پولي میزان تا شود مقرر پولي نديو در تأديه موضوع
 محقق تعهد سقوط و عهد به وفای پول، مقدار آن پرداخت با و شود مشخص نمايد، پرداخت

 و نبوده استثنايي مقررات م.ق 1082 مادۀ تبصرۀ مقررات شد، بیان بررسي در کهچنان .2گردد
 م.ق 650 مادۀ و است شده مقرر پولي ديون تمامي برای عمومي و کلي ضابطۀ يک آن در
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 650 مادۀ در آنچه بلکه ندارد، م.ق 275 مادۀ در مقرر کلي قاعدۀ با متفاوت قاعدۀ يک نیز
. است قرض عقد مورد در م.ق 275 مادۀ در مقرر کلي قاعدۀ از خاصي حکم شده، مقرر م.ق

 برای تأديه موضوع و هدتع موضوع بین وحدت وجود م.ق 275 مادۀ در که طوریهمان
 قاعده همان م.ق 650مادۀ در نیز قرض عقد در شده، دانسته ضروری عهد به وفای تحقق
 به وفای مقام در است گرفته برعهده که را آنچه مثل بايد مقترض که شده مقرر و بینيپیش
 و ستنی خاصي شمارۀ با اسکناس پول، شد، بیان که طورهمان. نمايد تأديه طلبکار به عهد
 تأديه را شماره همان با اسکناس يعني يادشده اسکناس مثل مديون که ندارد عیني جنبۀ

 اسکناسي است ممکن زمان يک در که اعتباری ارزش يک از است عبارت پول بلکه نمايد،
 ديگر شمارۀ با اسکناسي است ممکن ديگر زمان در و باشد ارزش آن نمايندۀ خاص شمارۀ با

 مالیت و ارزش آن مثل کند، رد طلبکار به بايد مديون آنچه و باشد ارزش همان نمايندۀ
 که معتقدند م.ق 650 مادۀ به استناد با که آنان. است آن نمايندۀ که اسکناس نه است،

 پرداخت طلبکار به گذشته در وی به شدهپرداخت اسکناس با مساوی اسکناس بايد مديون
 درنظر عیني مال يک را آن کاالها ساير ماننده کرده، تصور اسکناس همان را پول نمايد،
 .1است امروزی پول ماهیت و مفهوم با مغاير که اندگرفته

 و ذاتي اموال از را آن بوده، قائل غیراعتباری ماهیت پول برای فقها از برخي کهچنان
 اختپرد مسئول مديون که باورند اين بر و اندداده قرار مثلي اموال دستۀ در و دانسته عیني
 .است گرفته که شودمي مبلغي همان

 م.د.آ.ق 522 مادۀ موضوع تبیین. 11

 بوده رايج وجه نوع از و دين آن موضوع که دعاويي در»: داردمي مقرر م.د.آ.ق 522 مادۀ
 فاحش تغییر صورت در کرده، پرداخت از امتناع مديون مديون، تمکن و داين مطالبۀ با و

 با دادگاه در طلبکار مطالبۀ از پس و پرداخت هنگام تا رسیدسر زمان از ساالنه قیمت شاخص
 تعیین ايران اسالمي جمهوری مرکزی بانک توسط که ساالنه شاخص تغییر تناسب رعايت

                                                           
، فصلنامۀ تخصصي فقه و «حقوق قابلیت مطالبۀ میزان کاهش ارزش پول در خسارت تأخیر تأديه -بررسي فقهي» ريبه،غ علي، .1
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 مصالحه ديگر نحوی به طرفین کهاين مگر داد، خواهد قرار حکم مورد و محاسبه گردد،مي
 وضع با گذارقانون آيا که است اين شودمي مطرح يادشده مادۀ مورد در که پرسشي. «نمايند

 در تأديه موضوع و نعهد موضوع بین وحدت ايجاد برای ایضابطه بیان صدد در ماده اين
 کاهش و دين ادای در تأخیر دلیل به خسارت مطالبۀ امکان اينکه يا برآمده پولي ديون
 تحت يادشده مادۀ اينکه به توجه با رسدمي نظربه است؟ کرده بینيپیش را پول ارزش
 مديون مسئولیت ايجاد برای و شده درج م.د.آ قانون نهم باب از دوم فصل در خسارت عنوان

 وجود با دين پرداخت از مديون امتناع ازجمله خاصي شرايط دين، پرداخت در تأخیر دلیل به
 عموضو که گفت بايد بنابراين است، گرديده مقرر دائن سوی از دين مطالبۀ و مالي تمکن

 اينکه ازجمله مقرر، موعد در دين پرداخت عدم از ناشي خسارت مطالبۀ قابلیت يادشده، مادۀ
 کاهش از ناشي خسارت نام به خاصي خسارت يا تأديه تأخیر خسارت نوعي خسارت اين

 عدم از که کرده فرض گذارقانون. است خسارت اين میزان تعیین نحوۀ نیز و پول ارزش
 و شودمي وارد خسارت طلبکار به پول ارزش کاهش دلیل به ررمق موعد در دين پرداخت
 در گذارقانون 1باشند معتقد برخي شايد. است کرده اعالم ماده اين در را آن مطالبۀ قابلیت

 در ديگر عبارت به يا اسکناس ارزش کاهش میزان مطالبۀ قابلیت بیان صدد در ماده اين
 با ولي. است پولي ديون در تأديه موضوع و تعهد موضوع برابرسازی برای حليراه بیان مقام
 يادشده مادۀ برابر قیمت شاخص تغییر از ناشي التفاوتمابه مطالبۀ در مقرر شرايط به توجه
 مادۀ نظر از زيرا است، نصّ  مقابل در اجتهاد واقع، در اين و کرد قبول را نظريه اين تواننمي

 مطالبه، تارخ از و باشد شده مطالبه طلبکار سوی از دين است الزم آن، مطالبۀ برای يادشده
 دين اصل جزء التفاوتمابه اين که درجايي ولي شود،مي محاسبه يادشده التفاوتمابه

مابه مطالبۀ ديگر شرط عالوهبه. نیست الزم شرطي چنین آن مطالبۀ برای شود، محسوب
 استحقاق دائن زماني نييع است؛ مالي تمکن صورت در مديون امتناع گفته،پیش التفاوت
 خودداری دين پرداخت از مالي تمکن وجود با مديون که داشت خواهد را التفاوتمابه مطالبۀ
 اصل مطالبۀ استحقاق برای باشد، دين اصل جزء التفاوتمابه اگر که درحالي. باشد کرده
 داختپر از متمکن مديون چه و ندارد ضرورتي مديون تمکن شرط آن، پرداخت حکم و دين
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پیش گفتهپیش مادۀ در آنچه بنابراين. دارد را آن مطالبۀ استحقاق دائن نباشد، چه باشد دين
 .1نیست آن میزان محاسبۀ نحوۀ و پرداخت در تأخیر خسارت جز چیزی است، شده بیني

 522 مبادۀ قالب  در پول ارزش کاهش خسارت مطالبۀ هایمحدودیت. 12

 مدنی دادرسی آئین

 522 مادۀ بچارچو در پول ارزش کاهش جبران حاضر حال در شد، بیان که گونههمان 
 هایحدوديتم با را خسارت جبران شرايط، اين که است مطالبه قابل ماده اين شرايط و

 شناسايي عدم ن،دي به دائن جهل همچون مواردی در مثال برای. است ساخته روروبه جدی
 کاهش جبران رایب ندارد، وجود مطالبه رایب وجهي که فاسد عقد به مقبوض در يا و مديون
 الزم را مطالبه که است مدني قانون 522 مادۀ جبران، قابلیت برای مکانیزم تنها پول، ارزش

 .داندمي

 آئین قانون 522 مادۀ پول، ارزش کاهش خسارت أخذ جواز برای قانوني مادۀ تنها
 موارد در که شويم اين به ائلق بايد جويیم تمسک ماده ظاهرِ به اگر. است مدني دادرسي

 صورت اين در که نیست، مجاز هم خسارت أخذ شود،نمي محقق مطالبه شرط چون شدهذکر
 در که گفت توانمي پاسخ در. ماندمي باقي نشدهجبران موارد، اين در شدهکاسته ارزش ضرر
 مادۀ فرض در چراکه ندانست، الزم را مطالبه و کشید دست قانون ظاهر از بايد موارد اين

 واقع، در. ندارد وجود دين پرداخت تکلیفي حکم ابتدا از مدني، دادرسي آئین قانون 522
 باشد، کرده مطالبه را خود دين نیز دائن ديگر سوی از و بوده پرداخت در متمکن بايد مديون

. است ضروری اينجا در مطالبه و شودمي بار او بر دين ادای تکلیفي حکم صورت اين در که
 وجوب لیکن است، مشغول دين ادای به مديون ذمۀ گرچه ديون اغلب در ديگر، بیان به

 وجوب در فقهي مبنای به گذارقانون گويا و شود ايجاد آن مطالبۀ با بايد دين پرداخت
 الزم خصوص اين در را تمکن و مطالبه شرط دو چراکه است؛ داشته وافر توجه نیز پرداخت
 اين در چراکه نیست، شرط مطالبه فاسد، عقد به مقبوض مثل اردیمو در حال. است دانسته

 وجود بدون حتي بنابراين. دارد وجود رد به نسبت مديون برای تکلیفي حکم ابتدا از امور
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 از فارغ رسدمي نظربه بنابراين. باشیم پول ارزش کاهش خسارت جبران به قائل بايد مطالبه
 برای مناسبي راهکار توانمي م.د.آ.ق 522 مادۀ از فسیرت اين با شد، بیان که ایادله ساير

 .1آورد فراهم پول ارزش کاهش خسارت جبران

 نتیجه

 و است فقهي اصطالحات نداشته، از شرعیه حقیقت و قیمي مثلي لفظ اينکه به توجه با
و  مثلي تعريف نگرفته، بنابراين صورت و قیمي مثلي لفظ از واحدی تعريف فقها سوی از

 لذا است؛ تغییر قابل زمان طول در هم و عرف شده واگذار عرف آنها به مصاديق و نیز قیمي
 پول ماهیت تغییر طرفي از و است پذيرامکان کامالً برعکس و قیمي به مثلي کاالی تغییر
 قیمي کاالی يک به مثلي کاالی يک از پول طوالني، نسبتاً زمان دو در که شده باعث
 به ديون ادای هنگام در که شودمي باعث قیمي کاالی به آن شدن تبديل. شود تبديل
 دارمدت معامالت در خريد قدرت کاهش جبران جز چیزی اين و نمايیم توجه خريد قدرت
 و دارمدت معامالت در را «پول خريد قدرت کاهش جبران» فقها از گروهي اينبنابر. نیست
 تحريم در ظلم مالک به شدن قائل علت هب بلکه. دانندمي ربا تعريف از خارج اصوالً قرض

 ربا به مربوط هایحیله نیز و بیع در آمیزاجحاف سودهای و مبادالت کلیۀ به را ربا دامنۀ ربا،
 دارمدت مبادالت در پول خريد قدرت کاهش جبران عدم که ازآنجا. دهندمي گسترش هم

 قدرت کاهش مبادالت در بايد يادشده اصل مقتضای به لذا است، عدالت خالف عرفاً
 اساس بر که است الضرر اصل شده، تمسک آن به که ديگری دلیل. شود جبران پول خريد

 فسخ عدم صورت در باشد، طرفین از يکي توجه قابل ضرر متضمن مشروع مبادالتِ اگر آن
 از اعتباری هایپول حقیقت اينکه به توجه با. شود جبران بايد ديدهزيان طرف ضرر معامله،

 اثباتي جنبۀ ديگری و دارد( خريد قدرت) ثبوتي جنبۀ يکي است؛ شده تشکیل جزء ود
 دارد؛ وجود هماهنگي اسمي ارزش و واقعي ارزش میان تورمي، غیر شرايط در ،(مظهريت)

 در اما. است واقعي ارزش همان اسمي ارزش و اسمي ارزش همان واقعي، ارزش يعني
 رو، اين از. ندارد وجود هماهنگي اين اسمي ارزش و واقعي ارزش میان تورمي شرايط
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 کاهش جبران مخالفان و است الزم هاپول اين مثلیت در مظهريت و خريد قدرت مالحظۀ
 از و شمارندمي مثلیت مقوم را اسمي ارزش منتهي دانند؛مي مثلیات از را پول پول، ارزش

 و دانند،مي ربا مصداق ار پول ارزش کاهش جبران شد، عنوان که ایادله اساس بر رو اين
 پرداخت طلبکار به را پولي مقدار آن بايد پولي، دينِ مديونِ که کندمي ايجاب م.ق 275 مادۀ
 متعهد آن پرداخت به گذشته در که باشد پولي مقدار خريد قدرت و مالیت نظر از که نمايد
 1082 مادۀ بصرۀت در هم گذارقانون. است همین نیز معاصر فقهای از بسیاری نظر و شده

پیش نمايد پرداخت طلبکار به بايد مديون که پولي مقدار تعیین برای خاصي ضابطۀ م.ق
 522 مادۀ در و بوده دين اصل جزء پول، ارزش کاهش اينکه به توجه با. است کرده بیني

 کاهش میزان مطالبۀ بر عالوه پس است، شده پذيرفته پولي ديون برای خسارت مطالبۀ م.ق
 شده بینيپیش م.د.ا.ق 522 مادۀ در که را گذارقانون مفروض خسارت توانمي ول،پ ارزش
 .کرد مطالبه است،
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 ،«پهول فقهي احکام» محمد، آصفي، محمدحسین؛ سید بجنوردی، موسوی ابوطالب؛ تبريزی، .16
 (.1375) 7 ش ،بیت اهل فقه مجلۀ
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 -علمبی دوفصبلنامۀ ،«تهورم جبهران و اقهدام قاعهدۀ» محمدحسین، ناظمي، و مجید تلخابي، .17

 (. 1395) 6 ش چهارم، سال ،امامیه فقه مطالعات ترویجی

 ماهیت ربارۀد اسالمي ورانانديشه از برخي هاینظريه نقد و بررسي» محمداسماعیل، توسلي، .18
 (.1384) 19 ش ،اسالمی صاداقت ،«پول

 (.1391) 48 ش ،اسالمی اقتصاد ،«پول ماهیت تحلیل» اسماعیل، محمد توسلي، .19

 خريهد تقهدر ارزش کهاهش جبهران و ربها دربارۀ پژوهشي» میثم، موسايي، و پرويز داوودی، .20
 (.1379) 15 ش ،اجتماعی علوم نامۀپژوهش ،«پول

 عالمهه يهاتاعتبار ديهد از اسهالمي اقتصهاد در پهول» اصهغر،علي نیا،قائمي و حسن سبحاني، .21
 (.1395) 63 ش ،اسالمی اقتصاد هایپژوهش مجلۀ ،«طباطبايي

 ارزش کهاهش از ناشهي وحقهوقي فقههي مسائل پیرامون فقها از نظرخواهي» جعفر، سبحاني، .22

 (.1372) 6 ش ،رهنمون مجله ،«پول

 و فقبه مجلبۀ ،«ايهران حقوق نظام در النفععدم جايگاه» نگار، شمالي، و رضا نسیمي، سکوتي .23

 (.1390) 2 ش ،اسالمی حقوق

 9 ش قهم، ،بیبت اهبل فقبه مجلبۀ ،«پهول فقههي احکام بررسي» محمد، مازندراني، صالحي .24
(1376.) 

 از نفهعالعهدم حکهم بهر غصهب مفهوم تأثیر» محمدرضا، سید جزايری، امام و محسن عابدی، .25
 (.1383) 76 ش ،بررسیها و مقاالت ،«فقهي منظر

 سهارتخ در پهول ارزش کهاهش میهزان مطالبهۀ قابلیت حقوقي -فقهي بررسي» علي، ،غريبه .26

 (.1387) 16 ش ،تمدن تاریخ و فقه تخصصی فصلنامۀ ،«تأديه تأخیر

 از اشهين حقهوقي و فقهي مسائل پیرامون فقها از نظرخواهي» محمد، سید بجنوردی، موسوی .27

  (.1372) 6 ش ،رهنمون مجلۀ ،«پول ارزش کاهش

 و امامیه فقه در آن ارزش کاهش جبران و پول ماهیت» علي، مسکوني، عارفي و ماسی مدني، .28

 (.1397) 4 ش خلخال، ،اجتماعی علوم مطالعات فصلنامۀ ،«ايران حقوق



 

 

 

 

320  99 بهار و تابستان، یستمب ، شمارهيازدهم، سال علمي مطالعات حقوقي معاصر نشريه 
 

 ش ،بیبت اهل فقه مجلۀ ،«پول ارزش کاهش فقهي احکام» محمود، سید شاهرودی، هاشمي .29
2 (1374.) 

 عربی( ب

  .ایقمشه الهي ترجمۀ ،کریم قرآن .30

 (.1348 اسالمیه، کتابفروشي: قم) ،االصول کفایۀ محمدکاظم، خراساني، آخوند .31

 (.1359 المرتضويه، مکتبۀ: عراق) ،المجله تحریر محمدحسین، الغطاء، کاشف آل .32

 (.م 1414 دارصاد،: بیروت) ،العرب لسان محمد، منظور، ابن .33

 (.ق 1389 شاد،ار مطبعۀ: بغداد) ،1 ج ،القضاه روضۀ محمد، بنعلي سمناني، ابن .34

 (.ق 1402 اسالمي،: کراچي) ،2 ج ،الفصولین جامع اسرائیل، بن محمود سماونۀ قاضي، ابن .35

 (.ق 1418 الهادی، مؤسسۀ: قم) ،3 ج ،المکاس  مرتضي، شیخ شوشتری، انصاری .36

 (.م 1961 مصر،) ،2 ج ،الوسیط المعجم ديگران، و ابراهیم انیس، .37

: قهم) ،7 ج ،الدمشبقیۀ لمعبۀ شبرح فبی البهیبۀ ۀالروضب علهي، بهنالدينزين عاملي، جبعي .38
 (.ق 1414 اسماعیلیان،

 (.ق 1412 اسالمي، نشر: قم) ،االمامیه فقه فی شرعیه دروس مکي، محمدبن عاملي، جبعي .39

 ،10 چ ،العربهي التهراث احیهاء دار: بیهروت) ،6 ج ،الشبیعه وسائل حسن، محمدبن عاملي، حر .40
 .(ق 1391

 (.تايب النشر، و للطباعۀ طوس مؤسسۀ: مشهد) ،2 ج ،حکاماال تحریر يوسف، بنحسن حلي، .41

 1395 ي،االسهالم اعهالم مکتبه: قم) ،االسالمی فقه فی الغص  احکام شراره،عبدالجبار، حمد .42
 (.ق

 (.ق 1409 اسماعیلیان، قم:) ،الوسیلۀ تحریر اهلل،روح سید ،(امام) خمیني .43

 (.ق 1410 اسماعیلیان،: قم) ،1 ج ،البیع کتاب اهلل،روح سید ،(امام)خمیني .44

 (.1368 وجداني، انتشارات: قم) ،الفقاهه مصباح ابوالقاسم، خويي، .45
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 شهکوری، حسیني احمد: مصحح ،القرآن فقه ،هبۀاهلل سعیدبن الحسن ابي الدين،راوندی،قطب .46
 (.ق 1405 نجفي، مرعشي العظمي اهللآيت عمومي کتابخانۀ: قم)

 (.تابي) ،االسالمیه الشریعۀ فی رمالمح الربا ابراهیم، بدوی، الدينزکي .47

 (.ق 1415 العلمیه، دارالکتب: بیروت) ،2 ج ،المحتاج مغنی احمد، بنمحمد شربیني، .48

 (.ق 1895 ،خرسندی: تهران) ،1 ج ،االسالمي فقه في مصادرالحق احمد، عبدالرزاق سنهوری، .49

 (.ق 1395 دارالشرق،: قاهره) ،الفتاوی محمود، شلتوت، شیخ .50

 (.ق 1413 اللبنان، مکتبۀ: بیروت) ،1 ج ،الشوارد و الموارد أقرب ،دسعی شرتوني، .51

 (.م 1907 النعمانیه، مطبعه: بیروت) ،النواج اللمع خیراهلل، ظاهر لبناني، شويری .52

 (.تايب للمطبوعات، دارالتعارف: بیروت) ،الحیات الیقود االسالم محمدباقر، سید صدر، .53

 (.ق 1201 دارالفکر،: قاهره) ،2ج  ،مالک اإلمام لمذه  السالک بلغۀ احمد، صاوی، .54

 (.ق 1410 اسماعیلیان،: قم) ،المکاس  حاشیۀ محمدکاظم، سید يزدی، طباطبائي .55

 (.ق 1415 االسالمي، الفکر مجمع: قم) ،الفقه اصول فی الوافی عبداهلل، توني، فاضل .56

 (.ق 1411 بیت، آل مؤسسۀ: قم) ،القواعد شرح فی المقاصد جامع علي، ،(محقق) کرکي .57

 (.ق 1410 القربي، ذوی: قم) ،مکاس  بر حاشیه محمدحسین، اصفهاني، محقق .58

 الحیهاءا دار: بیهروت) ،6 ج ،الخبالف من الراجح معرفۀ فی االنصاف سلیمان، بنعلي مرداوی، .59
 (.م 1980 ،2 چ العربي، التراث

 (. 1377 الهادی، نشر: قم) ،الفقه مصطلحات علي، مشکیني، .60

 (.تابي للمطبوعات، التعارف دار: بیروت) ،2ج  ،صادق االمام فقه د،محمدجوا مغنیه، .61

 االسالمي لمعهدا: السعوديه العربیۀ) ،االسعار بتغیر اآلجلۀ وااللتزامات الحقوق ربط قُحف، مُنذر .62
 (.ق 1415 ،1 چ للتنمیه، االسالمي البنک التدريب و للبحوث

 (.ق 1402 لهادی،ا نشر: قم) ،الفقهیه القواعد حسن، سید بجنوردی، موسوی .63

 (.1372 االسالمي، النشر: قم) ،المکاس  شرح فی الطال  منیۀ محمدحسین، نائیني، .64

 (.ق 1404 ،7 چ العربیه، التراث احیاء دار: بیروت) ،19ج  ،الکالم جواهر ،محمدحسن نجفي، .65

 (.ق 1425 دارالفکر،: بیروت) ،1 ج ،الفقه فی المفتین عمدۀ و الطالبین منهاج يحیي، نووی، .66


