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مقدمه

معیـار تعیـین ارزش کاالهـا و «کنند در خصـوص حث میدر منابع علمی اقتصادی وقتی دربارة پول ب
). اّمـا قـدرت خریـد و ٩٩شود (توتونچیـان، اختالفی مشاهده نمی» خدمات به عنوان یکی از وظایف پول

شود. در موارد فراوانی به جهت شـرایط اقتصـادی، ارزش پول در تحوالت اقتصادی دستخوش تغییراتی می
خـورد کـه قـدرت ای رقـم میگونـها در مواردی هم شرایط اقتصادی بهیابد. امّ قدرت خرید پول کاهش می

یابد. به این پدیده، تـورم خرید پول ملی در برابر ارزش کاالها و خدمات و نیز پول سایر کشورها افزایش می
ها شـاخص قیمـت کاالهـا و شود. در شرایط تورم منفی یا فروکش قیمتها گفته میمنفی یا فروکش قیمت

رسد. در این شرایط، ارزش هر واحد پول افـزایش پیـدا یابد و میزان تورم به زیر صفر میکاهش میخدمات 
ای کـه تـورم منفـی اسـت ارزش کنند. بنابراین در بازهها به سمت پایین حرکت میکند؛ در نتیجه قیمتمی

ها یـا تـورم منفـی ت). فروکش قیمprechter,٢٠١٢کاال کاسته نشده بلکه ارزش پول افزایش یافته است (
دهد. تغییرات ارزش پول در شرایط جنگ عـراق بـا ایـران و نیـز معموًال پس از اتمام شرایط جنگی روی می

جنگ عراق با کویت مثال روشنی برای این موارد است که ارزش پول ایـران و کویـت پـس از اتمـام جنـگ 
شورهای غربی با ایـران برطـرف شـود، افزایش یافت. همچنین اگر محاصرة اقتصادی و تحریم و معارضة ک

شود که قدرت خرید پول ایران در برابر ارزش کاالهـا و خـدمات و نیـز در برابـر سـایر ارزهـا بینی میپیش
ها در برخـی کشـورهای دیگـر نیـز اتفـاق افتـاده دهد که تجربة فروکش قیمتافزایش یابد. تاریخ نشان می

است.
ها با کـاهش رو بـه ا شروع بحران مالی در اروپا و آمریکا قیمتمیالدی ب١٨٣٧-١٨٤٣در بازة زمانی 

کنند. در این دوره کاهش قیمـت و رو شد. اقتصاددانان دلیل آن را جنگ بانکی یا واردات زیاد گندم بیان می
و در ١٩). همچنین، در اواخر قرن ,٢٠٠٥Bordo & Filardدر آمریکا رسید (%٦/٥تورم منفی به حدود 

& Bordoها در کشورهای مختلف از جمله آمریکا با کاهش رو به رو شد (قیمت١٨٧٣-١٨٩٦های سال
Haubrich,2004.(

های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفتـه، در کشـور ژاپـن بـوده از موارد فروکش قیمتی مهمی که در سال
های دهـة ر میانـه). همچنـین د,٢٠٠٤Hetzelآغـاز شـد (١٩٩٠است. تورم منفی در ژاپن از اواسط دهة 

بانک مرکزی ژاپن نرخ بهره را کاهش داد و به نزدیک صفر رساند. با توجه به شـواهد تـاریخی وقتـی ١٩٩٠
,٢٠٠٢Alan, Gagnonیابـد (شود، احتمال وقوع تورم منفی افزایش مینرخ بهره و تورم نزدیک صفر می

& Haltmaier,.(
هـای عمـومی و های جدیـدی را در بانکسیاسـتمیالدی نخست وزیر وقت چـین ٩٠در اوایل دهة 



47تعهددیپول در سرسدیقدرت خرشیافزاطیدر شرانیحق در قرض و ديادااریمع1397زمستان
که شتاب اصالحات اقتصادی شدت گرفت و آسیا دچـار بحـران مـالی ١٩٩٦تجاری اعمال کرد. در سال 

گسترده شد، همراه با کاهش رشد صادرات خارجی در چین، تورم منفی در این کشور به وجـود آمـد. تـورم 
انداز عمـومی و افـزایش ن رشد اقتصادی حاصل افزایش پسمنفی در چین همراه با رشد اقتصادی بود که ای

).,٢٠٠٤Thomasوری در این کشور است (بهره
دهد که همانگونه که قدرت خرید پول ممکن است کـاهش یابـد؛ امکـان افـزایش موارد فوق نشان می

یون از منظر قدرت خرید پول نیز وجود دارد. تحقیقات فراوانی دربارة جبران کاهش ارزش پول در قرض و د
اسالمی صورت گرفته و نظرات فقهی و حقوقی روشنی دربارة این موضوع ارائه شده است. اّما بـا توجـه بـه 
نظر متخصصان پولی که یکی از وظایف پول را معیـار تعیـین ارزش کاالهـا و خـدمات در روابـط مـالی و 

هـا ه و حقـوق اسـالمی بایـد بـه آنشویم که دستگاه فقهایی مهّمی مواجه میدانند، با پرسشاقتصادی می
پاسخ دهد:

اگر قدرت خرید پول افزایش یابد و مدیون در سررسید، اقـدام بـه پرداخـت دیـن خـود نمایـد آیـا .١
تواند مقداری کمتر از مبلغ اسمی پولی را که دریافت کرده، بپردازد؟ آیا اگـر کمتـر از مبلـغ اسـمی و بـه می

بود، بازپرداخت کند، ادای کامل حق نموده است؟ از بـاب مثـال مقدار قدرت خرید پولی که دریافت کرده
درصد ٢٠میلیون به فردی قرض داد. هنگام سررسید ادای قرض، قدرت خرید پول به مقدار ١٠٠شخصی 

درصـد کمتـر از آن را ٢٠توانـد یابد، در این شرایط مدیون باید مبلغ اسمی دین را بپردازد یـا میافزایش می
درصد کمتر از مبلغ اسمی را بازپرداخت کند ادای حق دائن نموده است؟٢٠ید؟ اگر بازپرداخت نما

اگر مدیون مبلغ اسمی دریافت شده را بازپرداخت کند، مواجه با ضرر نشده است؟.٢
توانند در ضمن عقد شرط کنند که در صورت افزایش قدرت خرید پول، مـدیون . آیا دائن و مدیون می٣

پول و کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده؛ به دائن بدهد؟به اندازة قدرت خرید 
البته، این مسأله ابعاد و شقوق مختلفی دارد که در این تحقیق تنها مسأله بیان شده در موضوع تحقیـق، 

گردد.شود و بررسی سایر ابعاد به نوشتار دیگری موکول میبررسی می
شود: معیار ادای حـق در حقیق چنین بیان میاین تفرضیههای مطرح شده، با توجه به مطالب و پرسش

دین و قرض در فرض افزایش قدرت خرید پول در سررسید تعهد، همانند معیار ادای حق در فرض کـاهش 
ارزش پول است. به عبارت دیگر در هر دو فرض، قدرت خرید پول در قرض و دین، معیار ادای حق است.

تحلیلـی و گـردآوری -تحقیق، به روش توصـیفی فرضیهگفته و نیز اثباتهای پیشیافتن پاسخ پرسش
شود.های عقالیی، دنبال میگیری از روشای و با بهرهاطالعات کتابخانه
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پیشینۀ تحقیق

هـا در برابـر بیشتر کشورها با کاهش ارزش پول ملی خود مواجه هستند، اما گاهی ارزش پـول ملـی آن
یابد. البته، موارد کاهش قدرت خرید پـول کشورها افزایش میارزش سایر کاالها و خدمات و نیز پول سایر 

از موارد افزایش قدرت پول بیشتر است؛ اّما از آنجایی که در هر دو فرض ادای حق مطرح است، باید حکم 
فقهی و حقوقی چنین امری در هر دو فرض مورد بررسی دستگاه فقه و حقوق قرار گیرد.

ها و شورای نگهبان و فقهاء هجری شمسی میان بانک١٣٦٠دهة های متعددی که ازها و پاسخپرسش
های متعددی که از سوی مراکز مختلف به فقهاء ارائه شده؛ در مورد جریمة صورت گرفته؛ همچنین پرسش

تأخیر تأدیه و یا در مورد جبران کاهش ارزش پول بوده است. در حالی که عمًال در دنیای امروز کشـورهایی 
یابـد. ایـن امـر در کشـورهای اسـالمی کـه مسـلمانان هـا افـزایش میقدرت خرید پول آنوجود دارند که

خواهند در بازپرداخت دیون خود، قوانین اسالم را دقیق اجرا کننـد و اطمینـان بـه ادای حـق دائـن پیـدا می
مینـه صـورت شود. اّما به رغم اهمّیت این مسأله هنوز هیچ تحقیقی در ایـن زتری تلقی مینمایند، امر مهم

ای داشته باشد.نگرفته است. این تحقیق درصدد است تا چنین بررسی

اداي حق در سررسید تعهد با فرض افزایش قدرت خرید پول
گیـرد. در آن با قرض، مسأله بیان شده مورد برررسـی قـرار میرابطهبا اشارة مختصری به مفهوم دین و 

ه به سبب قرض، خرید و فروش، تلف مـال دیگـری، وارد دین هر مالی است ک«جامع الشرایط آمده است: 
شود؛ ولی عکس آید و هر قرضی دین شمرده میشخصی میعهدهکردن جنایتی بر دیگری یا ازدواج .... بر 

شخصـی بـرای ه). دین، هر مالی است بر ذم٢٨٣ی، (حلّ » آن درست نیست؛ یعنی هر دینی قرض نیست.
). اما قرض هر مالی است که با شرط ضمان به تملیک ٤٦٧/ ١نی، شخص دیگر الزم شده باشد (امام خمی

قرض است تا عین مال و یـا مثـل و یـا قیمـت آن را بـه گیرندهعهدهای که برشود به گونهکسی در آورده می
).٦٥٢-٦٥١/ ١(امام خمینی، » قرض دهنده بپردازد.

دهد که اگـر مـال یف مذکور نشان میاختالف خاصی بین فقهاء در تعریف ارائه شده وجود ندارد. تعر
مثلی است باید مثل و اگر قیمی است باید قیمت آن پرداخته شود. همچنین، مال مقروض اگر مثلـی باشـد 

(امـام » ها و اوصافی که در تفاوت رغبت و قیمت آن دخیل است وجود داشته باشدباید امکان ضبط ویژگی
.)٦٥١/ ١خمینی، 

شود، با فرض وجود افزایش قدرت خرید پول، آیا سید تعهد پرداخت میزمانی که قرض و دین در سرر
تواند مبلغ اسمی کمتر از آنچه دریافت کرده، بپردازد یا اینکه الزم است مبلغ اسمی دریافت شده مدیون می
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هـا کسانی که حکم جبران کاهش ارزش پـول را بـا آنهر بررسی این مسأله، ابتدا از ادلرا پرداخت نماید؟ د

گیرد.گاه با استفاده از شرط ضمن عقد؛ مسأله، مورد دقت قرار میشود، آناند، استفاده میبررسی کرده

ضمان ارزش پول به طور مطلق-1
پـردازد بایـد در صورتی که قدرت خرید پول افزایش یافته باشد و شخص در سررسید، تعهد خود را می

را دارد یا بر ایـن اسـاس متعهـد ضـامن در پرداخـت دید ضمان ارزش پول مقتضای پرداخت ارزش اسمی 
باشد؟ارزش حقیقی پول می

کـه ای از فقهاء مطلقًا معتقد به ضمان ارزش حقیقی پول هستند. نوری همـدانی بـا اعتقـاد بـه اینعده
های مختلف بین کاالها و خدمات اسـت، اظهـار کردن نسبتها و مشخصفلسفة وجودی پول بیان ارزش

(پاسخ بـه » ها و قدرت خریدها در نظر گرفته شودر باب دیون و جنایات و ضمانات باید ارزشد«دارد: می
/د) موسوی اردبیلی با اعتقاد به این کـه وظیفـة پـول حفـظ مالیـت و ارزش اسـت و ٨/٦١٩/٥٦نامه شماره 

رخ ، مـو٤٥٣اند (پاسـخ بـه نامـه شـماره خاصیت دیگری ندارد، معتقد به ضمان ارزش حقیقی پول شـده
/ ٢دانند (شـاهرودی، ای و توان خرید آن استوار میای مثلی بودن پول را بر ارزش مبادله). عده١٨/٧/١٣٧٥
ای مثلی توان گفت که پول اعتباری به لحاظ قدرت خرید و ارزش مبادله). از منظر این دسته از فقهاء می٦١

گونه کـه معیار باشد. بنابراین، همانشود که قدرت خرید در دین و قرضاست و ادای حق زمانی محقق می
در فرض کاهش ارزش پول باید قدرت خرید هنگام پرداخت قرض و دین معیار بازپرداخت باشـد، هنگـام 
افزایش قدرت خرید پول نیز قدرت خرید دریافت شده باید معیار بازپرداخت باشد. بنابراین، از منظـر ایـن 

یابد، در بازپرداخت اگر همان قـدرت خریـد پرداخـت گـردد و گروه از فقهاء اگر قدرت خرید پول افزایش
الذمه گشته است. ادلـة کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده باشد، تعهد دین و قرض، انجام شده و مدیون برئ

فقهاء برای اثبات وجوب بازپرداخت دین و قرض به میزان قدرت خرید پول در فرض کاهش ارزش پول ارائه 
ای ارائه شده است که برای فرض افزایش قدرت خرید پول نیز قابل اسـتفاده ها به گونهآنشده است؛ اما ادلة

هـای افتـد، بحثاست. از آنجایی که وقوع کاهش ارزش پول در رفتارها و روابط اقتصادی بیشتر اتفـاق می
حالی فقهی و حقوقی عمدتًا به سمت وجوب یا عدم وجوب جبران کاهش ارزش پول مطرح شده است. در 

شود که آیا حق دائن که در فرض کاهش ارزش پول، با بازپرداخت مبلغ اسمی، مسأله به این نحو مطرح می
الذمه گشته است یانه؟ در فرض افزایش قدرت خرید پول، مسأله به این نحو است کـه ادا شده و مدیون برئ

ه عبـارت دیگـر در فـرض کـاهش الذمه شده است یا نه؟ بـآیا با بازپرداخت قدرت خرید پول، مدیون برئ
آید و در فرض افزایش قدرت خرید پول، با ارزش پول، با ادای مبلغ اسمی، تردید در ادای حق دائن پیش می
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بازپرداخت مبلغ اسمی، تردید از این ناحیه است که آیا مدیون بیش از دین خود پرداخت نکرده است؟ اگـر 

ول باشد، پس در فرض افزایش یـا کـاهش قـدرت خریـد معیار در بازپرداخت قرض و دین، قدرت خرید پ
پول، باید همان قدرت خرید پول، معیار مراعات شود؛ در غیر این صـورت نسـبت بـه یـک طـرف ظلمـی 

گیرد.صورت می
این تحقیق نیز معتقد است که برای هر دو فرض؛ معیار بازپرداخت در دین و قرض، قدرت خرید پـول 

ش یا افزایش قدرت خرید پول باید از منظر عرف و عقال، محسـوس و معنـادار است، اّما با این فرق که کاه
باشد و آنان در برابر تغییرات قدرت خرید پول از خـود واکـنش نشـان دهنـد. زیـرا سـیرة عقـال و تحـوالت 

کوشند مصادیقی از پول را در مبادالت بکار گیرند که نشان دهندة آن است که عقالی عالم می١تاریخی پول
ها برای عرف و عقالی عالم اهمّیت داشت، انتقال ارزش ینة آن کمتر باشد. آنچه در مبادالت با انواع پولهز

ای عام از طرف مشتری به فروشندة کاال و خدمت بود. بنابراین، نگاه و دیـد عـرف و عقـال بـه پـول، مبادله
یکی مانند اسکناس و یا یک شـیء همیشه نگاه و دید آلی و طریقی بوده است. از این رو وقتی یک شیء فیز

شوند، آنچـه از نظـر عـرف و عقـال اهمیـت دارد، های الکترونیکی وارد مبادالت میغیر فیزیکی مانند پول
دهـد در واقـع ایـن واکـنش بـه ای آن است و اگر عرف در مقابل پول، از خود واکنش نشان میارزش مبادله

ی و یا فایدة مصرفی آن.ای آن است نه ارزش استعمالخاطر ارزش مبادله
از نظر اقتصاد دانان، پول دارای سه وظیفة اصلی معیـار ارزش، واسـطة مبادلـه، و ذخیـرة ارزش اسـت 

).١٤٢-١٤٧(یوسفی، 
ذخیرة ارزش بودن پول و نیز نگاه آلی و طریقی عرف به پول باعث شده است تا هنگـام تـورم و کـاهش 

هـای دیگـر برای حفظ ارزش پول خـود، آن را بـه انـواع داراییارزش پول، آنان از خود واکنش نشان داده و
). همچنـین بـه هنگـام افـزایش ارزش پـول در حفـظ نقـدینگی خـود ٢٢تبدیل کنند (قبادی و رئیس دانـا، 

دهد که شکل ظـاهری پـول و عـدد و رقـم روی آن در روابـط اقتصـادی بکوشند. این رفتار عرف نشان می
ای و قدرت خرید پول اسـت. بنـابراین، اصلی در پول، از آن ارزش مبادلهاهمیت چندانی نداشته و اهمیت

در بازپرداخت دین و قرض باید همان قدرت خرید معیار قرار گیرد. این امر بدان معنا است که هم در فرض 
کاهش قدرت خرید پول و هم در فرض افزایش آن، معیار در باز پرداخت یکسان است.

لقًا قائل به ضمان ارزش اسمی پول هستند. طرفداران این نظریه آن را به صـور گروهی دیگر از فقهاء مط
پـول مـال «نویسـد: کنند. تبریزی در پاسخ به کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلـس میمختلف بیان می

مورخـه ٢٥٢٨(پاسـخ شـماره » مثلی است و افزایش یا کاهش قدرت خرید، تـأثیری درایـن حکـم نـدارد

.شودمراجعه27-62صصیوسفیعلیاحمدنوشتهپولماهیتکتاببهپولتحوالتتاریخچهبابیشترآشناییجهت. 1
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پول از مثلیات است، و میزان همان مبلغی اسـت کـه در عقـد تعیـین «نویسد: سیستانی می). ٢٤/٧/١٣٧٥

ای دیگـر بـدون ق). عـده٢/١٤١٧/ج ٧(پاسـخ مـورخ » کنـدها تغییر نمیشده و با افزایش شاخص قیمت
یـد های اعتباری فرقی قائل شوند، معتقدند که قـدرت خرهای حقیقی (درهم و دینار) و پولکه بین پولاین

). از منظر این گروه در صورت افـزایش و ٧٨و ٧٧مقوم مثلیت پول نیست (دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، 
یا کاهش ارزش پول، شخص ضامن، متعهد به بازپرداخت مبلغ اسمی پول است و بازپرداخـت افـزون بـر 

کنند؛ اما مالک ی معرفی میمبلغ اسمی یا کمتر از آن، جایز نیست. این دسته از فقهاء اگرچه پول را مال مثل
دانند.مثلیت پول را عدد و رقم روی آن می

اند؛ مثلی آن است که اجزای آن در تعریف مال مثلی فقیهان اقوال مختلفی دارند. تعدادی از فقهاء گفته
/ ١٤؛ حـائری، ٤٢٢/ ٣؛ بحـر العلـوم، ٢٤٤-٢٤٣/ ٦از نظر قیمت با هم مساوی باشد (محقـق کرکـی، 

دانند که اجزاء و منفعت آن متساوی و صفات آن متقارب باشـد ای دیگر از فقهاء مالی را مثلی می). عده٢٣
هر شیئی کـه بـر «نویسد: ). شیخ انصاری می١٨/٤٧٠؛ بحرانی، ١٨/ ٢٥؛ نجفی، ٤٤٧/ ٣٧(شهید ثانی، 

).٢١٤/ ٣(شیخ انصاری، » مثلی بودن آن اجماع گردد، مثلی است.
تر بـه واقـع ذهنی عرف عام در تعریف مثلی را لحاظ نموده و تعریـف نزدیـکبرخی از فقهاء ارتکازات

مثلی آن شیئی است که رغبت و تمایل مردم نسبت بـه افـراد آن بـر «نویسد: اند. محسن حکیم میارائه داده
). همچنین محمد کاظم طباطبـایی یـزدی بـا ١٣٩(حکیم، » اثر صفات موجود در افراد آن تغییر پیدا نکند.

مثلی آن است که افـراد آن، «نویسد: اظ این که عنوان مثلی یک عنوان عرفی است در حاشیة مکاسب میلح
هـا اخـتالف هایی باشند که میزان رغبت مردم به افراد آن و قیمت افرادش به واسـطة آن ویژگیدارای ویژگی

هـا و هـا، مکانحسـب زماننیابد. هر چیزی که اغلب این گونه باشد، نه نادر، مثلی است و این مطلب بـه 
).٩٦/ ١(یزدی طباطبایی، » یابد.ها، اختالف میکیفیت

شوند که عرف و عقال حاضر باشند، افراد یک شیء هنگامی در نظر عرف و عقال مثل هم محسوب می
شود که خصوصیات افراد آن شیء بـه نحـوی افراد آن را به جای هم بپذیرند و این امر در صورتی محقق می

ها نگردد. با ایـن بیـان بـه نظـر د که باعث تفاوت در رغبت، مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنباشن
تر به واقع باشند. بر این اساس اموال مثلی، به اعتبار آید که از تعاریف ارائه شده، دو تعریف اخیر نزدیکمی

گرفته باشد؛ بـه عـالوه، مقـدار آن صفاتی مثلی هستند که میزان مطلوبیت و مالیت آن، از آن صفات نشأت 
شود.مطلوبیت و مالیت در افراد آن مال، متفاوت نباشد و در صورت تفاوت، مثلی محسوب نمی

پول به حسب قدرت خرید مثلی است. زیرا در پول اعتباری، تنها صفتی که منشـأ مطلوبیـت و مالیـت 
ای در پول اعتبـاری بـرای عـرف و عقـال ای اعتباری آن است. چون همین ارزش مبادلهاست، ارزش مبادله
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ای از پـول کاغـذی الغـاء گـردد، منشأ مطلوبیت و موجب رغبت آنان به سوی پول است. اگر ارزش مبادلـه

گونـه مطلـوبیتی نخواهـد داشـت. در نگـاه عـرف مقـدار کاغذ پارة رنگی و اعـداد باقیمانـدة روی آن هیچ
همسان و مثل هم هستند و عقال واحدهای مساوی پـول مطلوبیت و مالیت واحدهای مساوی پول اعتباری 

ای است که ممکن است در یک کاغذ پارة رنگی پذیرند. هزار ریال، ارزش مبادلهاعتباری را به جای هم می
ریـالی آشـکار گـردد. بنـابراین، تمـام ٥٠٠ظاهر شود یا در دو قطعه کاغذ پارة رنگی با رقـم ١٠٠٠با رقم 

١٠٠٠ریـالی بـا یـک قطعـه ٥٠٠شوند، کما اینکه هـر دو قطعـه هم محسوب میقطعات هزار ریالی مثل 
ریالی مثل هم هستند. این تحلیل، تردیدی برای مثلـی بـودن اسـکناس بـه حسـب قـدرت خریـد آن بـاقی 

شـود. ای و قدرت خرید، مثلی محسوب میگذارد. بنابراین پول اعتباری کاغذی به اعتبار ارزش مبادلهنمی
تر است. چون در گونه مادة فیزیکی ندارند، بسیار واضحهای تحریری و الکترونیکی که هیچپولاین امر در 

ای خالص آن است و چیز دیگری این نوع پول اعتباری تمام ماهیت پول، همان قدرت خرید و ارزش مبادله
ری کاغـذی بـه اعتبـار ارزش ها مثلی باشند. بنابراین پول اعتبـاها وجود ندارد تا به اعتبار آندر این نوع پول

شود، نه به اعتبار عدد و رقم نوشته شدة روی آن. پس، با توجـه ای و قدرت خرید، مثلی محسوب میمبادله
های اعتباری اصالح شود به ها از مثلی بودن پولدانند اگر تلقی آنکه این گروه از فقها پول را مثلی میبه این

پذیرنـد کـه هنگـام ن کردنـد، یکسـان خواهـد شـد. یعنـی آنـان نیـز مییقین نظرشان با آنچه گروه اول بیـا
بازپرداخت دین، باید قدرت خرید پول را پرداخت کرد تا برائت ذّمه حاصل شود. این امر در فرض کـاهش 

یا افزایش قدرت خرید یکسان است.

ضمان ارزش پول با توجه به شدت تغییر آن (قول به تفصیل)-2
باید با توجه به شدت تغییـر آن در ضمان ارزش پول در فرض افزایش ارزش آن را میرسد کهبه نظر می

آن هگیـری و ادلـطلب در سه فرض ذیـل پیسه حالت شدید، متوسط و خفیف مورد بررسی قرار داد. این م
شود:بیان می

ضمان ارزش پول در فرض تغییر شدید آن-١-٢
عرف عـام و عقـال در مقابـل آن، در دیـن و قـرض بـه طـور ای باشد که اگر افزایش ارزش پول به گونه

توان گفت که در بازپرداخت دیـن و قـرض بایـد قـدرت محسوس و آشکار از خود واکنش نشان دهند، می
خرید پول را در نظر گرفت. این امر در فرض افزایش یا کاهش شدید ارزش پـول فرقـی نـدارد. بنـابراین، در 

و عقال افزایش شدید پیدا کند بازپرداخت قدرت خرید پولی که دریافـت فرضی که ارزش پول از نظر عرف 
ایـن هشـود. ادلـالذمـه میت و مدیون برئشده، هرچند کمتر از مبلغ اسمی دریافت شده باشد، بالمانع اس
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اند از:مدعی عبارت

ید، مثلی هستند.پول-الف  های اعتباری به حسب قدرت خر
باری به حسب قدرت خرید، مثلی هستند. بنابراین هنگـام ادای دیـن های اعتتر روشن شد که پولپیش

باید همسانی در قدرت خرید زمان دریافت پول اعتباری را مالحظه کرد و مدیون باید مقدار قـدرت خریـد 
دانند. پول را به دائن بپردازد. اقتصاددانان پول را معیاری برای سنجش ارزش اقتصادی کاالها و خدمات می

شوند، بنابراین، اگر ارزش پول ای کاالها و خدمات با هم مقایسه و مبادله میکه با آن، ارزش مبادلهمعیاری 
ای که برای عرف محسوس باشـد و در دار، به طور شدید افزایش پیدا کند، به گونهدر دیون و مطالبات مدت

المثلـی «قاعـدهمقتضـای مقابل آن از خود واکنش نشان دهد، در این صورت باید قدرت خریـد پـول، بـه 
آید و فرقی ندارد مدیون میهخت باشد. یعنی، ارزش حقیقی به ذمبه عنوان معیار در بازپردا» یضمن بالمثل

که ارزش پول افزایش یافته و یا کاهش یابد.
ید پول، محقق می-ب پرداخت قدرت خر شود.ادای کامل دین، با باز

دانـد؟ اگـر افـزایش ارزش عرف چه چیزی را ادای دین میادای دین، امری عرفی است. یعنی باید دید
الذّمـه پول شدید باشد به یقین عرف؛ وقتـی کـه مـدیون ارزش حقیقـی پـول را بـه دائـن بپـردازد؛ او را برئ

شمارد و معتقد است که ادای کامل دین صورت پذیرفته است. در شرایط کاهش شـدید ارزش پـول اگـر می
د؛ اعتقاد عرف بر آن خواهد بود که دین ادا نشده است و مقداری کمتر از آنچـه مدیون ارزش اسمی را بپرداز

واقعًا دریافت کرده، بازپرداخت نموده است. در صورتی که ارزش پول افزایش شدید پیدا کند، همین داوری 
درت عرف باید تبعّیت شود. یعنی باید قدرت خرید دریافت شدة پول را بازپرداخت نمود. با بازپرداخت قـ

داند هرچند قدرت خرید پرداخت شده کمتر از مبلغ اسمی الذمه میخرید پول، عرف و عقال مدیون را برئ
پول باشد. بنابراین، وقتی به لحاظ داوری عرف، قدرت خرید معیار در بازپرداخت دین و قرض باشد، عرف 

گونـه کـه در فـرض کـاهش انبینـد. همدر این امر فرقی بین کاهش یا افزایش شدید قدرت خرید پـول نمی
شدید ارزش پول، اگر مبلغ اسمی بازپرداخت شود، ادای دین دائن نشده اسـت؛ در فـرض افـزایش قـدرت 
خرید پول اگر مبلغ اسمی پول بازپرداخت شود، مازاد به دائن پرداخت شده است. بنابراین، در هر دو فرض 

باید قدرت خرید پول معیار در بازپرداخت باشد.
در تغییرات شدید ارزش پول، معیار در بازپرداخت دین، قدرت خرید پول است از گفتار مکارم این که 

خرید پـول شیرازی که در شرایط تغییر شدید کاهش ارزش پول، معیار در بازپرداخت دین و قرض را قدرت 
)، کامًال قابل استفاده است.١٨/٧/١٣٧٥/د موّرخ ٥/٦١٩/٥٦پاسخ به نامه شماره داند (می
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عدل و قسطقاعدهلزوم رعایت -ج

عدل و قسط و عدم ظلم در حّق دیگران از اموری است کـه عـرف، عقـل، اجمـاع، قاعدهلزوم رعایت 
کید و تصریح دارند و از امور ضرور و بدیهی دیـن اسـالم اسـت (مکـارم شـیرازی،  آیات و روایات بر آن تأ

از جملـه در بـاب قـرض و دیـن ایـن قاعـده بایـد ). در هر مورد از امور زندگی ٤٢-٤١/ ٤کتاب النکاح،
یابد، در صورتی امکان دارد کـه که ارزش پول به شّدت افزایش میمراعات شود. رعایت این قاعده، هنگامی

مالک در بازپرداخت، قدرت خرید پول باشد؛ وگرنه از قلمرو عمل به عدل و انصاف خـارج شـده و دچـار 
اسمی دریافت شده در شرایط افزایش شدید قدرت خرید پـول، مـدیون شویم. زیرا با پرداخت مبلغستم می

گردد و وادار نمودن او به بازپرداخت مبلغ اسـمی در واقـع وادار نمـودن او بـه پرداخـت مبلغـی متضرر می
بیشتر از آن چیزی است که دریافت کرده.

اعتبـار شـده اسـت؛ عدالت، جعل وقاعدهمثلی و قیمی در باب دین و قرض به جهت عمل به ضابطه
اربعه از ناحیه شرع جعل شده است اّما جهت تطبیق آن در مـوارد هعدالت و قسط به ادلّ قاعدهچرا که اصل 

اند. اگر در مواردی در بازپرداخت دیون تردید شود که بـه مثلی و قیمی را جعل و اعتبار کردهضابطهمتعّدد، 
هـای اعتبـاری بـه حسـب قـدرت ست. گذشت که پولعدالت عمل شده، داور، عرف عام اقاعدهمقتضای 

عدالت باید قدرت خرید پول پرداخت شود.قاعدهخرید، مثلی هستند؛ بنابراین جهت رعایت 
رسـد طبـق داوری عـرف عـام و عقـال، هـای اعتبـاری، بـه نظـر میدر فرض افزایش شدید ارزش پول

وادرا کردن مدیون به پرداخت مبلغی بیشـتر از بازپرداخت مبلغ اسمی عادالنه نباشد. زیرا عرف این عمل را 
داند.آن چیزی که دریافت کرده، می

ضمان ارزش پول در فرض تغییرات خفیف آن-٢-٢
ای که عرف و عقال در مقابـل آن در دیـن و قـرض در صورتی که تغییر ارزش پول خفیف باشد، به گونه

عبارت دیگـر مـدیون هنگـام پرداخـت مبلـغ گونه واکنش محسوس و آشکاری از خود بروز ندهند، بههیچ
کند، در نتیجه الزام مدیون به پرداخت مبلغ اسمی پول مانعی ندارد؛ چرا کـه اسمی، احساس خسارت نمی

مدیون، عرفًا مثل آن چیزی را که از طلبکار گرفته بود، بازپس داد، و ادای دین نیز تحقق پیدا کرده است. این 
خفیف فرقی ندارد.امر در فرض کاهش یا افزایش 

اگر توّرم در زمان کوتاه و مقدار معمولی «نویسد: مکارم شیرازی در مورد کاهش خفیف ارزش پول می
شود و سـیرة شود؛ چرا که همیشه تغییراتی در اجناس و قدرت خرید پول پیدا شده و میباشد، محاسبه نمی

/د مـوّرخ ٥/٦١٩/٥٦سـخ بـه نامـه شـماره (پا» مسلمین و فقهاء بر عدم محاسبه تغییرات جزئی بوده است
شود.) دلیل ایشان عام است و شامل فرض افزایش خفیف ارزش پول نیز می١٨/٧/١٣٧٥
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ضمان ارزش پول در فرض تغییرات متوسط آن-٣-٢

ای در صورتی که افزایش ارزش پول، متوسط باشد به عبارت دیگر مقـدار افـزایش ارزش پـول بـه گونـه
عرف عام در مواجه با آن قابل تشخیص نیست. با پرداخـت مبلـغ اسـمی کمتـر، ایـن است که نوع واکنش 

پرسش امری منطقی و معقول است که آیا ادای حق به طور کامل صورت گرفته است؟ منشـأ ایـن تردیـد از 
شود که آیا حّق دائن در این فرض کمتر از مبلغ اسمی است یا نـه؟ در حالـت اّول، تردیـدی جا ناشی میآن
توانستیم حکم کنیم که با بازپرداخت مبلغ اسمی کمتر، حّق دائـن ود که با استفاده از داوری عرف عام مینب

مثلـی در پـول ضـابطهبه صورت کامل ادا شده است. همچنین با بازپرداخت قدرت خرید پول، به عمل به 
حـق دائـن مبلـغ اسـمی شد؛ اّما در حالت سوم، شک در این امر است که آیا از دید عرف،یقین حاصل می

است یا کمتر از آن؟ به عبارت دیگر، در این امر، تردید داریم که آیا عرف عام بین مبلغ اسـمی، هنگـام بـاز 
بیند یا خیر؟پرداخت دین، و قدرت خرید زمان تحّقق دین، تفاوتی می

مبلغ اسمی پول داند که معادل قدرت خرید پول به دائن بدهکار است و از طرفی با پرداخت مدیون می
شود که آیا مازادی به دائـن پرداخـت شـده اسـت یـا خیـر؟ از به هنگام افزایش قدرت خرید پول، تردید می

طرفی مدار اینکه مدیون چنین حقی دارد که کمتر از مبلغ اسمی به دائن بپردازد یـا خیـر، عـرف اسـت کـه 
شود. مـدیون اصول عملیه رجوع میواکنشش به چنین حقی مشخص نیست. لذا با فقدان دلیل اجتهادی به

» اشتغال یقینی مستدعی برائت یقینی اسـت«بدهکار است و داند که معادل قدرت خرید دریافت شده،می
لذا مدیون در فرض افزایش قدرت خرید پول فقط با پرداخت مبلغی معادل مبلغ اسمی یقین به برائـت ذمـه 

کند.پیدا می

ر ضمن عقدلحاظ نمودن شرط ارزش پول د-3
اگر در ضمن قرارداد صحیح، شرطی قرار داده شود که مشروط علیه قدرت بر وفا داشته باشد، غـرض و 
فائدة عقالیی داشته باشد، مخالف کتاب و سنت نباشد، منافـات بـا مقتضـای عقـد نداشـته باشـد، شـرط 

حیح و هماننـد اصـل مجهول نبوده، مستلزم امری محال نباشد وشرط در متن عقد ذکر شده باشد، شرط ص
).٥٨٢-٥٨٠/ ٢؛ بهجت، ١٥-٥٧/ ٦الوفا است (انصاری، قرارداد، الزم

باید ارزش حقیقی پول را بپردازد؛ در ایـن اگر دائن و مدیون شرط کنند که در سر رسید تعهد مدیون می
تعهـد ارزش ) اگر در سررسید ٥/١» (وفوا بالعقودأ«شریفههو آی» المؤمنون عند شروطهم«تضای حال به مق

تواند قدرت خرید پول، که کمتر از مقدار اسمی پول دریافت شده اسـت، پول افزایش یافته باشد، مدیون می
به دائن بدهد. زیرا چنین شرطی صحیح بوده، مخالف مقتضای قراردادهایی چون دین و قـرض نیسـت و از 
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در صحت شرط چنین شـرطی بـاقی ای کهطرف دیگر مورد توافق و امضای طرفین قرارداد است. تنها نکته

ماند، مخالفت با کتاب و سنت است. مخالفتی که ممکن است بـا کتـاب و سـنت در پرداخـت قـدرت می
خرید پول که کمتر از مبلغ اسمی است، متصور باشد، عدم ادای کامل حـق بـه دائـن اسـت کـه مشـخص 

یابـد. لـذا چنـین حـق تحقـق میگردید که با پرداخت قدرت خرید پول در فرض افزایش ارزش پول، ادای
شرطی مخالف با کتاب و سنت نیز نخواهد بود.

که وام دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط کند که من این«نویسد: در صحت چنین شرطی سبحانی می
دهم و بـه این مبلغ از اسکناس را که ارزش آن معادل است با فالن مقدار پول ثابت یا کاال به تو قـرض مـی

بازپرداخت باید این جهت را رعایت کنید و مبلغی را بدهید که دارای چنین ارزشی باشد، بـال مـانع هنگام 
)٩٢(مجله رهنمون، » است.

گیرينتیجه
پردازد، بر اساس ضمان ارزش پول، اگر افـزایش در صورتی که شخص در سررسید دین خود را می-١

آن، در دین، قـرض و سـایر داد و سـتدهای مـالی ای است که عرف عام و عقال درمقابلارزش پول به گونه
دهند، و پرداخت مبلغ اسمی کمتر از آنچه اخذ دار به طور محسوس و آشکار از خود واکنش نشان میمدت

دانند؛ الزم است مدیون مبلغ اسمی کمتـر، معـادل افـزایش ارزش پـول بـه دائـن شده را ادای کامل دین می
بپردازد.

ای که عرف و عقال در مقابـل آن در دیـون و زش پول خفیف باشد، به گونهدر صورتی که افزایش ار-٢
گونه واکنش محسوس و آشکاری از خود بروز ندهند، مدیون ملزم به پرداخت مبلـغ دار هیچمطالبات مدت

دهد.اسمی خواهد بود؛ چرا که مدیون، عرفًا مثِل آن چیزی را که از طلبکار گرفته بود، بازپس می
عرف در مقابل تغییر افزایش قدرت خرید پول معلوم نباشد؛ اصل احتیاط است. و باید اگر واکنش -٣

مبلغ اسمی دریافت شده به دائن پرداخت گردد.
پردازد؛ پرداخت مبلغی کمتـر از در صورتی که شخص در سررسید تعهد، دین یا قرض خود را می-٤

الزامی است.ارزش اسمی پول دریافت شده، در صورت شرط نمودن در ضمن عقد، 
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