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 «دياختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررس» ةينظر

 «ت ضرريممنوع»و  «اقدام»د بر قاعده يبا تأک

 
 samosavian@yahoo.com يشه اسالمياسناد پژوهشگا  فرهنگ و اند/  ا يدعهاس موسويس

 يو بانك يپژوهشكد  پولاه ياسناد/  يثمين ميحس  meisamy1986@gmai.com 
 24/02/0337ت پذيرش:  16/13/0337دهيافت: 

 دهيچک

ن ياست. ا «داهمدت يجهرا  كاهش اهزش پول ده قراهدادها»برهسي مشروعيت  ،«توهم»يكي از مهاحث مهم ده زمينة 

اقتدام و  يب قواعد فقهتيتوا  از تركيچگونه م»كه  پردازدمين پرسش ي، به امربوطه يهادوا يد يابيق ضمن اهزيتحق

از  ،الؤن سيپاسخ به ابراي «. اسنفاد  كرد؟ يده چاهچوب فقه اسالم ،ل جهرا  كاهش اهزش پوليت ضره ده تحليممنوع

بتر  .شد  است اسنفاد  ياسالم يداهنظرات خهروا  بانك يوردآوهبراي  يادومرحله يل محنوا و  هوش دلفيهوش تحل

اما پتس  ؛ شودياقدام شخص، هبا محسوب مسهب  به ،ديجهرا  كاهش اهزش پول قهل از سرهس»  س فرضيه مقاله،اسا

ضتروهي كتاهش اهزش پتول  جهرا د  شخص از كاهش اهزش پول، يهفنن اقدام و ضره دن ياز ب خاطر د، بهياز سرهس

صتوهت   بتود  بته يجا» :شامل ،هش اهزش پولجهرا  كاده موهد  دوا يسه دحاكي از وجود  قيتحق يهاافنهي«. است

 هتر ستهباشتد.  مي «فيتد، منوستط و خفين توهم شديل بيضروهت تفص»و  ؛«صوهت مطلق  نهود  به يجا» ؛«مطلق

ت ضتره استنواه استت،  يتب قواعد اقتدام و ممنوعيكه بر ترك ،دوا  مننخبيد ده مقابل،. ديدوا  با مشكالتي هوبرو است

 كند. ميفراهم  يل جهرا  كاهش اهزش پول ده چهاهچوب اسالميتحل براي يمناسه ينظر يمهنا

  .، هبايت ضره، فقه اسالميقاعد  اقدام، قاعد  ممنوع بانكداهي اسالمي، : كاهش اهزش پول،هاواژ ديكل

 .JEL :D53, E52 يبندطهقه
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 مقدمه

ن يتافنتد. اياد اتفاق ميا زيده سطوح كم  است كه معموالً ياد يد، توهم و كاهش اهزش پول پديجد يده اقنصادها

را يتز ؛ده خلق پول پرقتدهت مترتهط استت يو شهكه بانك يو نقش بانك مرك  ياعنهاه يهات پوليمسئله به ماه

و  يكته بته شت يده صتوهتند يفرا نيتوانند پول خلق كنند و ايم يت فنيبدو  محدود يو شهكه بانك يبانك مرك 

 (.010، ص 2107و، ينجامد )منكيجاد توهم و كاهش اهزش پول بيند به اتوايت نشود، ميريمناسب مد

نفعتا  ده يذ يو هوابتط حقتوق يده اقنصتاد واقعت يتواند آثاه قابل تتوجهيد  توهم و كاهش اهزش پول، ميپد

شود يم ال مطرحؤن سيا ،جاد توهميمثال، با ا براي داشنه باشد. يو اقنصاد يه و كل نظام ماليپول و سرما يبازاهها

جتاد ين ضروهت اياست؟ و اور ا يداه ضروهمدت يو مال ين كاهش اهزش ده هوابط و معامالت پوليا جهرا  ايكه آ

عامتل  ،كته بتا اقتدامات ختود ،يا بر عهد  دولت و بانك مرك ين قراهداد است و يا جهرا  آ  بر عهد  طرفيشود، آ

 اند؟  جاد توهم بود يا ياصل

 ياالتؤجتاد ستين موضتوع ستهب ايتتوهم وجود داهد و ا يريو  امكا  شكلين ياسالم يداهبانك ده اقنصاد و

ژ  يتبته و ،هاستيا نداشنن جهرا  كاهش اهزش پول ده بدهيداشنن  تين آنها، مشروعيتراز مهم يكيشود كه يم

ن نتوع هبتا( ي)بتدتر يجتاهل يها مصتداق هبتايش ده بتدهيآنكه هروونه اف اعلت به  ،ينكه ده چهاهچوب اسالميا

محققا   ،ن هابطهيكند. ده ايدا ميپ ياالعاد ت فوقيشود، دقت ده مسئله جهرا  كاهش اهزش پول اهميمحسوب م

 ل است. يو تحل يازمند برهسياند كه ناهازه كرد  يمنفاوت و بعضاً منضاد يدواهايها و دووناوو  پاسخ

 يابيتازمنتد اهزين يكاهش اهزش پول ده چهاهچوب اسالمهسد بحث جهرا  يبا توجه به آنچه مطرح شد، به نظر م

 يو اعنهتاه يپتول يهتاد  تتوهم ده نظاميپد يشناستا ضمن موضوع كوشدميق ين تحقين اساس، ايتر است. بر اقيدق

و  كنتدو نقد  يابين هابطه مطرح شد  است اهزيده ا ياسالم يداه  بانكاكه تاكنو  توسط محقق ها ييهادوا يد، ديجد

بتا  كوشتدمين، يد. همچنتدهتاهازته  زمينهن يده ا يديدوا  جديت ضره، دياقدام و ممنوع يبا اسنفاد  از دو قاعد  فقه

 قراه دهد.  ياسالم يداهدوا  مذكوه ها ده معرض نظرات خهروا  بانكي، ديادومرحله ياسنفاد  از هوش دلف

 از: است عهاهت ،ودشيق به آنها پاسخ داد  مين تحقيكه ده ا ياالت اساسؤس

چته نقتا   يداها ،مطرح شد  يكه تاكنو  ده بحث جهرا  كاهش اهزش پول ده چهاهچوب اسالم ييهادوا يد .الف

 ؟ است يضعف

ل جهرا  كاهش اهزش پول ده چهاهچوب يت ضره ده تحلياقدام و ممنوع يب قواعد فقهيتوا  از تركيچگونه م .ب

 اسنفاد  كرد؟  ياسالم

 ختاطربته  ،ديقهل از سرهس»پردازد كه يه مين فرضيا ي، به برهس«ل محنوايتحل»و  «يفيتوص»مقاله به هوش 

تواند بتا چتالش هبتا ين كاه، ميكرد  انجام ا يبه جهرا  كاهش اهزش پول وجود نداهد و ال ام يازياقدام شخص، ن

د  طلهكاه از كتاهش اهزش پتول، الزم استت يه دهفنن اقدام و ضرن ياز بسهب  د، بهيمواجه شود. اما پس از سرهس

 «. كاهش اهزش پول جهرا  شود
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 قينه تحقيشيپ

 يل توهم و كتاهش اهزش پتول ده چهتاهچوب استالميتحل زمينةده  يقات ووناوونيتحق ،ريهرچند ده دوه  اخ

  امحققت نظرمطمحكمنر ، ل جهرا  كاهش اهزش پوليد بر قاعد  اقدام ده تحليتأك ،ن حاليانجام شد ، اما با ا

بته قاعتد  اقتدام اشتاه   يا ضمنيح و يا به صوهت صريكه  ،قاتين تحقياز ا يبرخ ،قراه ورفنه است. ده ادامه

 :شوديم برهسياند، كرد 

نشتا   آنهتا قيتتحق يهاافنهي. ها برهسي كرد  است( اهتها  قاعد  اقدام و جهرا  توهم 0337) يناظمو  يتلخاب

استالم نظترات  ي، جهرا  كاهش اهزش پول است كته علمتايد ده فقه و حقوق اسالمياز مسازل جد يكي :دهديم

ن يل بتيها ضروهت تفصتدوا ين دياز ا يكي. شد  استده هابطه با آ  مطرح  دوا يدچند دهباه  آ  داهند و  منفاوتي

دم تستامح فترق وذاشتنه و ع يپرداخت بدهر يتأخ ن تسامح دهيرغصب، بين ده غيرغصب است. همچنيغصب و غ

ت جهرا  هت ضره، ضرويا  هساند  به مالك و اسنناد به قاعد  ممنوعيشود. ده فرض غصب و تسامح، به علت زيم

عدم جهترا  بر ت مالك بر پرداخت مال به طر  مقابل، ياقدام و هضاخاطر به  حاالت،ن ير ايو ده غ ،شوديمطرح م

ح عدم داللت قاعد  اقدام بر ستقو  ضتما  كتاهش اهزش يدوا  صحيسد دهيبه نظر م ،ن حالي. با اشودميد يتأك

جاد حكم سقو  يبر ا يچ داللنيكند و هيرا اقدام مالك فقط موضوع سقو  ها محقق ميز ؛مالك است سويپول از 

ن ده صوهت عدم داللت قاعد  اقدام بر سقو ، ادله جهرا  كاهش اهزش پول بتر داللتت ختود بتدو  ينداهد. همچن

 ماند.يم يمعاهض باق

بر ضروهت جهرا  ده صوهت مطالهه بتدهكاه، بته د يتأك و با ي( به صوهت ضمن0367) يگانيولپا يصافاهلل آيت

مطرح شد  است كه به طتوه  وونهن يا ،دوا ين دين اييكند. ده تهيل كاهش اهزش پول اشاه  ميقاعد  اقدام ده تحل

ا اشنغال ذمّه به آ  بته يد  باشد و يند آ  بود  و موعد پرداخت آ  هسج و مانياور بدهى اشخاص، اسكناس ها ،كلى

مستامحه ، ا ده حكم حال باشد( و با مطالهه طلهكاه، بدهكاه ده ادايبدهى مذكوه حال  ،گريطوه نقد باشد )به عهاهت د

منعاه  و به نحو حد از بيش د آ  يت و قدهت خريد، مالير قدهت خرييها و تغمتيش شاخص قيو با اف ا كندر يتأخ و

بتدهكاه نستهت بته ضتره متذكوه )كته از  ،ن است كه عرفاً طلهكاه منضره شد يابد، ظاهر ايه كاهش يفرمنسامحيغ

ت يصداق با هضا تعيين شد  براياسكناس  ه، اوريوردد. ده بحث مهر( ضامن مىاست ركرد پرداخت حاصل شد يد

و اوتر بتا عتدم  .ستتيت آ  نيتست كه زوج ضامن ضره و تن ل مالن ايماند  باشد، ظاهر ا يزوجه ده ذمه زوج باق

 كرد  باشد، زوج ضامن ضره زوجه است.   ياز پرداخت خودداه زوجهت يهضا

 و بتا يه، به صوهت ضتمنيل جهرا  كاهش اهزش پول ده بحث مهري( ده تحل0367) يمازندهان يصالحاهلل آيت

ل كاهش اهزش پتول اشتاه  يگا  اقدام زوجه ده تحليبه جا ينحوه توسط زوجه از زوج، به يبر دهخواست مهرد يتأك

بته  يه كاهشيا  عقد و پرداخت، ده اهزش مهريمطرح شد  است كه اور ده فاصله م وونهن يازمينه ن يكند. ده ايم

 اوتر يستت؛ ولتيده كاه ن يضمان ،ن صوهتيا آنكه كاهش كم بود  و ده خوه توجه نهاشد، ده ايامد  باشد و يوجود ن

عرفاً مهر ها پرداخت نكرد ، ضامن استت. عتالو  بتر  ،گر با پرداخت آ  مهلغيباشد كه د حديكاهش اهزش آ  به 
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ن فاصتله يتنتدازد و ده ايبر يتأخ پرداخت ها به - با آنكه توا  داهد -اش ها خواسناه شود و شوهر هين، اور ز  مهريا

 دا كند، ضامن است.يه كاهش پياهزش مهر

ل كتاهش يتبه قاعد  اقدام ده تحل ي  ده مواهد معدودااز محقق يهرچند برخ ،شوديكه مالحظه م وونههما  

شنر استت. بته يق بيازمند تحقين مسئله نيهسد ابعاد اياند، اما به نظر ماشاه  كرد  ياهزش پول ده چهاهچوب اسالم

ن اهتها  آ  بتا ييد و تهيبعد از سرهس ن كاهبرد قاعد  اقدام قهل ويل بيقات وذشنه به ضروهت تفصيطوه خاص، تحق

 شود. يمحسوب م ينوآوه ين منظر، پژوهش حاضر داهاياند. از انكرد  يت ضره توجه كافيقاعد  ممنوع

 ينه جبران کاهش ارزش پول در چهارچوب اسالميدر زم مطرح يدگاهايل ديتحل

 يگتريد  با مفهوم دين پديعموم مردم داهد. ا يده زندو ياست كه آثاه مهم ياقنصاد ياد يپد يصوهت ذاتتوهم به

 - يفقهت يهتاليتحل يبرا ي، موضوعنظرن يخوهد و از ايجهرا  كاهش اهزش پول ور  مل وم يا عدم ل وم به نام 

مدت  يمنعقد كردند و ط يداهگر قراهداد مدتيكديشود. ده واقع، پرسش آ  است اور دو شخص با يواقع م يحقوق

 يااد يتن جهرا  و زيا اير؟ آيا خياست الزم  ا جهرا  كاهش اهزش پول ي، آشود ايجادتوهم  -علت به هر  - قراهداد

 ست؟يمحرم ده اسالم ن يشود مصداق هبايكه پرداخت م

هتا و مهاحتث دوا يتد  و دورديتن يتيو ته يمسئله جهرا  كاهش اهزش پول قهالً توسط محققا  وونتاوو  برهست

شد  ده بحث مطرح  يهادوا ين ديترو نقد مخنصر مهم يابين قسمت، به اهزي  است. ده اا  شديدهباه  آ  بووناووني 

 :شوديدوا  مننخب پژوهش ده قسمت بعد فراهم مياهازه د ينه برايو زم نقد و اهزيابيجهرا  كاهش اهزش پول 

 طور مطلقجبران کاهش ارزش پول بهعدم لزوم دگاه يد اول.

 نييتب الف.

ن دسنه يرش نداهد. ايت پذيمردود است و قابل يطوه كلجهرا  كاهش اهزش پول به :محققا  معنقدند يبرخ

ف يتداننتد. بتر استاس تعريات ميتكنند و پول ها از مثلياسنناد م «يمال مثل»ف ياز محققا  عمدتاً به تعر

 مشهوه فقها: 
واسطه مت افرادش بهيعموم مردم به افراد آ  و ق ا  هغهت يداهند كه م ييهايژويآ  است كه افراد آ  و يمال مثل

ن مطلتب يخواهد بود و ا يء مثليوونه باشد، آ  شنيا - نه ندهتاً -كه غالهاً  ي يابد. هر چيها اخنال  نيژويآ  و

 (. 020ق، ص0336، ي دي ييابد )طهاطهاييمخنلف تفاوت م يهاتيفيها و كها، مكا حسب زما به

د يتعصر جد ياساس، چو  پول اعنهاه نيبر ا«. به مثل است يضما  مال مثل»نظر داهند كه اتفاقفقها  ،گريد ياز سو

كتاهش خاطر به  ينوع مازاد   صرفاً به مثل است، اشنرا  پرداخت هرياست و ضما  آ  ن يمال مثل ي  از منظر فقهين

 (.07، ص0373، ي)حازرد يآيحساب م به يقرض يح است و مصداق هبايجاد توهم ناصحياهزش پول و ا

پتول بتود   حيتثعصر حاضتر از  يناه با پول اعنهاهين پول دههم و ديب يدوا ، تفاوتين ديا بر اساس
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ن مطلتب يت آ  محسوب شود، ايمقوّم مثل يد پول اعنهاهياور قراه باشد قدهت خر بدين هوي، .وجود نداهد

 يرات عمتومييتخ، تتوهم و تغيتتاه يكه طتاست  يدهحال اين د صادق باشد.ي  بايناه نيدهباه  پول دههم و د

ا فقهتا بته جهترا  يت )ع(نيك از ازمه معصوميچ يناه هم اتفاق افناد  است، اما هيها دهباه  دههم و دمتيق

د يت  قتدهت خريتن ياعنهتاه يهااساس، ده پولن يكنند. بر اينم ياناه اشاه يكاهش اهزش پول دههم و د

شود ياست كه اعنهاه م يت پول، به اهزش اسميبلكه عنصر قوام مثل ،ديآيحساب نم ت بهيمثل يعنصر اصل

 (.66، ص0364حوز  و دانشگا ،  ي)دفنر همكاه

 نقد  ب.

ن ورو  از يشمندا  نقد شد  است. ايگر از فقها و انديد يبرخسوي بود  پول از  يشد  دهباه  مثل اهازه يهااسندالل

و  يعرفت يميشتود( مفتاهيممطترح ل بحتث ضتما  يده ذ ي)كه ده كنب فقه يميو ق يعنوا  مثل :فقها معنقدند

د به عر  مراجعه كرد يت آنها ده هر زما ، بايدهک ماه ين، براياند. بنابراهسنند و توسط شاهع وضع نشد  يانن اع

 (. 44ق، ص0407)قحف، 

بدين ور  خوهد  است و  يهاهت پول اعنيد با ماهيدهد قدهت خرينشا  م يگر، دقت ده عر  امروزيد ياز سو

اهلل ةي آچتو  هم ييفقهااز سوي دوا  ين ديده نظر ورفت. ا يت پول اعنهاهيد ها مقوّم مثليتوا  قدهت خريم هوي،
 يصتر  بتر مستئله مثلتد يتأك ن،ي(. بنابرا3، ص0333، يچرخاب يو غفوه ياست )نظر تأييد شد  يلياهدب يموسو

 رفنه شود. يمناسب پذ ياسنداللمثابه تواند به ينم ،بود  پول

را هر چنتد يهسد؛ زينظر منقد به ا  شد  قابليدوا  عدم جهرا  كاهش اهزش پول بيهم كه ده دفاع از د يليدل

 ا  يتا كاهش( اهزش مواجه بودند، امتا ميش ير )اف اييناه( هم با تغي)دههم و داطهاه)ع( ج ده عصر ازمه يها يهاپول

 وستفيابوكنند ده زمتا  يمنابع نقل م يمثال، برخ يبرا .ستيسه نيمقا قابل يپول اعنهاه ياهرات با توهميين تغيا

افنه بتود يدهصد كاهش  07 ،سه با صده اسالمي( اهزش پول ده مقايقمر ياهل سنت ده قر  دوم هجر ي)از علما

 (. 224، ص0330، يوسفي؛ 34ق، ص0407، ي)بانك توسعه اسالم

د يعصر جد ياعنهاه يهاتوجه پول رات قابلييك به دو دهه، با تغين د ياهزش پول ط ا  كاهش ين ميمسلماً ا

ل وم يتا بر  يليتواند دليناه نميرات اهزش دههم و دييازمه و فقها به تغ يتوجهياساس، ب نيست. بر ايسه نيمقا قابل

 . (00، ص0367محسوب شود )شمس،  يامروز يجهرا  كاهش اهزش پول اعنهاه عدم ل وم

ر يتأخ بر ل وم جهرا  كاهش اهزش پول ده صوهت يمهن ين دادهسييآ 722دوا  مذكوه با ماد  ين، دياف و  بر ا

ح دهتد. يتواند آ  ها توضيه، تعاهض داهد و نميبر جهرا  كاهش اهزش پول ده مهر ينگهها  مهن يه شوهايو با نظر

ر شتاخص ييد منناسب با تغيج باشد، بايه وجه هاياور مهر :رفتيپذ 0367نگهها  ده سال  يذكر است كه شوهاقابل 

 (. 0333، يوسفيعقد، محاسهه شود ) يه نسهت به سال اجرايمت ساالنه زما  تأديق
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 طيطور مطلق و در همه شرادگاه ضرورت جبران کاهش ارزش پول بهيددوم. 
 ن ييتب الف.

 بتراي -را يتد؛ زيتآيحستاب نمهبا به  ،انداز  نر  توهماشنرا  جهرا  كاهش اهزش پول به  :محققا  معنقدند يبرخ

ن يد همي  بايد نيدهد و ده سرهسيرند  وام ميود پول خود ها به قرضيدهند  قدهت خرده عقد قرض، قرض - مثال

هو باال هوبه يهارا  همواه  با توهميا آنكه اقنصادخاطر  به :رنديويجه مين محققا  ننيافت كند. ايد ها دهيقدهت خر

 تر از نر  توهم بود  است. نييپا يو پرداخن يافنيده ينر  سودها زيرا ؛را  هبا وجود نداهديا يبود ، ده شهكه بانك

 ا  شد  است:يباه  بنيدها
و  و يليك ميد و يود بدهدهصد به من س 21گر شما يسال د :ديو  توما  قرض بدهد و بگويليك ميامروز به شما  ياور فرد

 ؛گر اال  وجود نداهديد  من، اصالً هبا ديكه به عقيدهحال ،است يقرض ين هبايا :نديوويم ياد، عد يه اه توما  بروردان 211

وجتود داهد  يد پول ملتيرا ده علم اقنصاد، از مسلّمات است كه نر  توهم هر مقداه بود، به هما  مقداه هم كاهش قدهت خريز

 (. 2، ص0333، يبجنوهد ي)موسو

كته هد و بتدل  يشد و پتوليضرب م يا اشرفيپول به شكل طال و نقر   ،ده وذشنه ،مثالً ،داشت ياهزش ذات يپول زمان

گتر يپشنوانه طال هتم د ينداهد؛ حن ين اهزشيداشنند؛ اما پول امروز چن ينها اهزش ذاتيا از نقر  بود و ايكردند از طال يم

جه، ياش كاغذ است. ده ننست و همهيا نقر  نيصوهت طال پول به  ،اياز نقا  دن ياچ نقطهيهاً ده هيوز  تقرنداهد. امر يمفهوم

 01ن اسكناس يا -مثالً  – اعالم كند يس كل بانك مرك يا هزي يير داهايفردا اور وز يعنيد است؛ يپول نشانه قدهت خر

 ده پول اال  …د است يكه اعنهاه داهد، نشانه قدهت خريپول مادامشود. يها باطل من پولياهزش است، ايب يه اه تومان

ك يت يد كستيتمثالً، فرض كن ؛د استينها نشانه قدهت خريال، همه ايا هيناه يوهو، ديچه داله باشد، چه پوند،  ،ايه دنهم

ن يتله ايوستتواند به يكه فرد داهد و م يدياست از قدهت خر ين عالمنيا .داهد يه اه تومان 01ا ي ياسكناس ه اه تومان

 ت نداهد )هما (.ينيع يجه، پول امروزيش ها برطر  كند. ده ننيازهاياسكناس ن

چ ياد شد  است؛ اما اسكناس هيشود و صرفاً اسكناس زيرا اصل پول شخص پس داد  ميست؛ زيانداز  توهم هبا نجهرا  به 

دهصد است، شما اور  41توهم  يشوه ما هبا اصالً وجود نداهد. وقند است. لذا، اال  ده كينداهد و صرفاً نشانه قدهت خر ينيهو

ها  يخواهم، باز هم كم است و پول واقعيدهصد از شما سود م 31گر يد سال دييد، بگويو  توما  قرض دهيليم 01به بند  

 (.3آ  شود )هما ، ص  ي ا  واقعيل به ميد تا تهديآ  بگذاه يدهصد هو 41د يد؛ چو  بايانگرفنه

د نر  توهم حساب شود؛ مثالً، بانك به بند  يم، باي(، چه بانك بدهد و چه ما سپرد  بگذاهيا ده هر وامي) ياساساً ده هر قرض

رد، يدهصد از من اضافه بگ 41كه بخواهم وام ها بازپرداخت كنم، اور  يو  توما . بند  زمانيليم 01 ا  يموام داد  است به 

ست و مازاد بر نر  توهم، سود است. اال  عمالً يانداز  نر  توهم سود ن ، جهرا  بهيعني ؛ستيهبا نتاز  اصل پولش ها ورفنه و 

 كنند )هما (.ين كاه ها نميوقت اچيكشوه ه يهاست و بانكين ي ين چيچن

 ا  شد  است:يدوا  بين ديا ين منطق فقهييده ته
كنند، مربو  يا  ميكه فقها ب ،يميو ق يرا ضابطه مثليز ؛هرچند مال است ،يمينه ق ،است يپول نه مثل ،نظر ما به

م يتقست يو مثلت يمتيما كاالها ها بته دو قستم ق يداهند. ده واقع، فقها ياست كه اهزش ذات ييبه اموال و كاالها

، پتول ير اصتطالحيتشود و به تعهينم يبندمين تقسياست شامل ا يكه صرفاً مال اعنهاه ياسكناس ياند؛ ولكرد 



  77 «ممنوعيت ضرر»و « اقدام»با تأکيد بر قاعده  «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» نظرية

داند، بلكه آ  ها تنها نشانه يپول ها كاال نم يرا امروز كسيز ؛خاهج است يميو ق يتخصصاً و موضوعاً از بحث مثل

 گر )هما (.ي  ديآوهد و نه چيحساب مد بهيقدهت خر

 نقد  ب.

 :كردتوا  به چند نكنه اشاه  يم ،باه نيح است. دهايدوا  ناصحين ديل ووناوو  ايهسد به دالينظر مبه 

كامالً دهست باشد، بتاز  يلحاظ فقه ا  نر  توهم به يم دهند  ده عقد قرض بهاوالً، بر فرض كه جواز جهرا  قرض

دهند  شه پوششيرا نر  توهم هميح است. زيما اصالً وجود نداهد ناصح يهاجه كه هبا ده اقنصاد و بانكين ننيهم ا

و چند سال وذشنه باهها اتفاق افناد  كه نر  ستود  يس يه واقع، طست. ديالت نيژ  سود تسهيو به ،ينر  سود بانك

رش يا بتا پتذيتبحث شتود كته وو ينكه طوهين، ايش از نر  توهم بود  است. بنابرايالت و نر  سود سپردها بيتسه

شتود، يكشوه حتذ  مت يكالً هبا از اقنصاد و شهكه بانك ،انداز  نر  توهمجهرا  كاهش اهزش پول به ل وم»دوا  يد

 ح است.يناصح

دهتد كته يدقت ده هفنتاه عتر  نشتا  م ،دوا  تعاهض داهد. ده واقعين ديهسد هفناه عر  با اياً، به نظر ميثان

ك شتخص بته يتكته  ين اساس، زمتانيشود. بر ايپول منعقد م ياهزش اسم ين افراد ده جامعه بر هويمعامالت ب

د قرض يو  توما  قدهت خريليم 01ست كه به انداز  ين نيان يدهد، منظوه طرفيو  توما  قرض ميليم 01 يگريد

 پول است.  يو  توما  اهزش اسميليم 01بلكه منظوه قرض داد  و ورفنن هما   ،شوديداد  و ورفنه م

رنتد  از يود. ممكتن استت هتد  قرضشتوك يتفك« يقصد معامل»و «    معاملهيانگ»ن يد بينجا بايالهنه ده ا

بته قتدهت  يابيدستن ،قرض ياز وهود ده عمل حقوق ي   ويخودهو( باشد و انگ ،ال )مثالك كايد يافت قرض خريده

ت قترض دهنتد  و يتده هنگتام معاملته ن يعنتي ؛ن نتداهديطترف يده قصد معامل يريثأن تيد مذكوه باشد، اما ايخر

و  يتليم 31 - مثتال يبرا -ست، بلكه يك خودهو نيمعادل  يديا ورفنن قدهت خريرند  واقعا قرض داد  يوقرض

بود كه ده عر ، معامالت بر  يتوا  مدعيم ،ن اساسيدهد. بر ايو  قرض ميليم 31كند و او هم يتوما  قرض م

 شود. يد انجام ميو نه قدهت خر ياهزش اسم يهو

 كند:يمطرح م وونهن يا يرازياهلل مكاهم شةيآ باه ،ن يشود. ده اياز فقها مشاهد  م يات برخين مطلب ده نظريا
ت شتناخنه ياست، هروا  ده عر  عام به هسم يكاغذ يهاد  پولييكه زا ،ن شدت و وسعتيبا ا ،مساله توهم ده عصر ما

د بر آ  هباست. اما ده يسود زا يول ،ستيمحاسهه نر  توهم هبا ن ،يطين شرايله هبا نخواهد بود ... ده چنئشود، ده فرض مس

كه  يرا اشخاصيشود؛ زيهبا محسوب م شود، كالًين مردم محاسهه نميكه ده عر  عام نر  توهم ده ب ،ط ما و مانند آ يمح

و  ،شوديكنند و تفاوت توهم محاسهه نمين پول خود ها مطالهه ميشنر، عيا بيدهند بعد از وذشنن چند ما  يگر وام ميكديبه 

، 0367، يرازيرا مداه بر عر  عام است )مكاهم شيست؛ زين يافك ييبه تنها ،ديآيتوهم به حساب م ينكه ده محافل علميا

 (.043ص
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ات يتچو  آهم يابرجسنه يدوا  با نظر فقهاين دياند، ارفنهيدوا  مذكوه ها پذيد دياز مراجع تقل ي، هر چند تعدادثالثاً

 .(220، ص0330، يوسفيداهد ) يناسازواه يفاضل لنكران، و ي يتهر، بهجت، يسنانيس، ياخامنه، ينيامام خمعظام 

 داشنه باشد.  يكشوه اجرا شود كه با نظر عمد  مراجع سازواه يتواند ده شهكه بانكيم يدواهيد كه واضح است

، يمتيو ق يده بحتث از مثلت يهيچ فقيرا هيز ؛نقد است قابل يصوهت جد  به يدوا  نين ديا يفقه ي، مهانهابعاً

ده نظتر  يمثل يها مال يهاً عمد  فقها پول اعنهاهيبلكه تقر ،ل نشد  استيقا يراعنهاهيو غ ين مال اعنهاهيب يليتفص

 (. 44، ص0366، ييرند )موسايويم

د يتپد يفاستد يد است، آنگتا  تتاليصرفاً نشانه قدهت خر يرفنه شود كه پول اعنهاهين ادعا پذين اور ايهمچن

ن قتدهت يد استت و نته عتيقدهت خر يال داهانه م يكاغذ يهادوا  آ  است كه پولين ديد. ده واقع، ثمر  ايآيم

كند و به آ  يبود  خاهج م مال يژويپول ها از و يفين تعريد. چنيآيحساب مد به يبلكه فقط نشانه قدهت خر ،ديخر

ن يتا يال كته قتااست  ين دهحاليه آ  اهزش داهد. اينداهد و فقط مسندال يوونه اهزشچيدهد كه هيت ميجنهه سند

 (.241، ص0330، يوسفين تناقض است )يدانند و ايها مال مپول  دوا يد

 فيد، متوسط و خفين تورم شديل بيدگاه ضرورت تفصيد سوم.
 ن ييتب الف.

ف يتد، منوسط و خفين سه حالت توهم شديده بحث جهرا  كاهش اهزش پول، الزم است ب :محققا  معنقدند يبرخ

 :داهد يمنفاوتاحكام ووناوو  ل يك به داليد و هرشوك يتفك

اى مالحظتهداه از خود واكتنش قابلاى كه عر  عام ده مقابل آ  ده قراهدادهاى مدتوونهد باشد، بهياور توهم شد

بتاه  اهازته نيكته دها يلتيهود. دلشماه نمتىق هبا بهياز مصاداين نشا  دهد، جهرا  كاهش اهزش پول الزم است و 

فنتد، صتر  يد اتفتاق بيصوهت شدكه اور توهم به  امعنن يابه  ؛است يعرف ين مفهوميد يشود آ  است كه ادايم

بلكه عتر  بازوردانتد   ،از منظر عر  نخواهد شد يشد  والذمه ئر به برو  منجيتوسط مد يپرداخت مهلغ اسم

 (. 236، ص0330، يوسفيرد )يويشد  ده نظر مالذّمه يد پول ها منجر به بريو قدهت خر يقياهزش حق

 وونته واكتنش قابتلچيداه هكه عر  عام ده مقابل آ  ده قراهدادهتاى متدتاي وونهف باشد، به يتوهم خفاور 

ن يتد ينجا هم مستئله ادايق هباست. ده ايست و از مصادي  نياى نشا  ندهد، جهرا  كاهش اهزش پول جامالحظه

بتا پرداختت مهلتغ  بتدين هوي،دهتد، ينشا  نم يف واكنشيهم خفاست و چو  عر  ده مقابل تو يعرف يموضوع

 الذّمه خواهد شد. ئو  بري، مدياسم

ص يتشتخكه نوع واكنش عر  عام ده مواجهه بتا آ  قابتل اي وونه اور توهم منوسط باشد، به ،تيده نها

ل يتا  است. دليق احنين، طرين طرفيست و مصالحه بين ين حالت جهرا  كاهش اهزش پول ال امينهاشد، ده ا

ر؟ از يا خيبپردازد  ي يچ يش از مهلغ اسميد بيو  بايا مديشك وجود داهد آ ،نجاياست كه ده ا ن موضوع آ يا
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 يف( جتاهيتبرازت )عدم تحقق تكل ف است و اصل عدميشك ده تكل - ده واقع -ن نوع شك ي، ايمنظر اصول

بته مقتداه  ي)بده ينيقيف يتكل يكيگر منحل كرد: ين حالت ها به دو مسئله ديتوا  ايم بدين هوي،شود؛ يم

وونه مواهد، اصل برازت دهباه  شتك نيكه ده ا ،(يش از مهلغ اسميب ي)بده يشك بدو يگري( و ديمهلغ اسم

 (.231، ص0330، يوسفيكند )يدا ميا  پيجر يبدو

 نقد  ب.

 :نقد است ل قابلي  به چند دليدوا  نين ديا

 يا سنجه محقق برايگر، منر يعهاهت داهازه نشد  است. بهگر يكديك انواع سطوح توهم از يتفك يبرا ياوالً، شاخص

از تتوهم حتد آستنانه ده نظتر  يست چه نرخيست؛ مشخص نيف واضح نيد، منوسط، و خفيتوهم به شد يبندميتقس

 يتوانتد ثمتر  عملتيدوا  متذكوه نميتاساس، دن يد دانست. بر اي، بنوا  توهم ها شدآ شود كه با عهوه از يورفنه م

گر آنكه اور فرض شود ده اقنصتاد كشتوه يحل چالش جهرا  كاهش اهزش پول داشنه باشد. نكنه د يبرا يمشخص

بته حستاب د يدهصتد ها تتوهم شتد 07 ي  توهم بااليد( وجود داهد و ثابت شود عموم مردم ني)شد يدهصد 27توهم 

ا تفتاوت يدهصد جهرا  شود  27 د كليا بايست آيسند ، جهرا  الزم است؛ اما مشخص ني، طهق اسندالل نواوهندمي

ن يتبته ا ،دوا ين ديكردند. ده ايخود لحاظ نم يدهصد توهم ها ده قراهدادها 07را مردم عمالً تا يدهصد؟ ز 07و  27

 (.013، ص0337، يثميا  و مينشد  است )موسو ي  توجهيپرسش ن

ه يتاز عتر  عتام جامعته عل يشواهدتوا  يكه م يدوا  مذكوه بر نظر عر  است، ده حاليد ياً، تمرك  اصليثان

متا  مهلتغ د   نياول فتروهد «التف»م فرد يمثال، فرض كن ي(؛ برا72ق، ص0407د )قحف، داهدوا  مذكوه اهازه يد

 يدهصتد 21ط، اور توهم ين شرايساله باشد. ده ا كيالحسنه دهد و مدت قراهداد قرض «ب»و  توما  به فرد يليم

و  تومتا  ها بازوردانتد، از يتليهما  مهلتغ د  م «ب»فرد  ،د قراهداد(يسال )ده سرهس ا يفند و ده پايد( اتفاق بي)شد

ط يع شترايتبا ده نظر وترفنن جم «الف»كند كه فرد يقضاوت م وونه نيرا عر  ايز ؛شوديالذّمه مئمنظر عر  بر

 يش از مهلغ اسميب ي يچ توانديد نميل، ده سرهسيدلن يداد  كرد  است و به هم قرض ياقدام به فعل حقوق ،خود

 شد  ها مطالهه كند.داد  قرض 

 011و  شتش ماهته و يتليم 011و  نقتد و يليم 311و  به صوهت يليم 711خانه خود ها به  يد فرديا فرض كني

فروشند  خانه، به خود اجتاز   ،ن فرضيا ده ايآ .شوديمواجه م يدهصد 21فروشد و كشوه با توهم يك ساله ميو  يليم

 021و  دوم يتليم 011 يجتاه و بت 001و  اول يتليم 011 يجاه دهد به بهانه توهم و جهرا  كاهش اهزش پول، بيم

 دهد. يها به طلهكاه نم ين حقيچن ،شماهنديكه هبا ها مجاز م ،ييده كشوهها يحن يچ عرفيد؟ هكنو  مطالهه يليم
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 ديجبران بعد از سررسد و لزوم يدگاه مختار: عدم لزوم جبران تا سررسيد چهارم.

« ديد و ل وم جهترا  آ  بعتد از سرهستيعدم ل وم جهرا  كاهش اهزش پول تا سرهس»ن پژوهش، يدوا  مننخب ايد

و قاعتد  « اقتدام»نتد از: قاعتد  د كته عهاهتيتآيدستت مبه  ي  فقهاز دو قاعد يهيدوا  بر اساس تركين دياست. ا

بته  ،تيتشود. ده نهاين مييدوا  مخناه تهياجمال بحث و سپس د د  بهن دو قاعيده ادامه، ابندا ا«. ت ضرهيممنوع»

 :شوديپاسخ داد  م يشههات احنمال يبرخ

 ت قاعده اقداميماه الف.

 بتا علتم و يكنتد هتر وتا  شخصتيا  ميتشتود، بير ميت  تعهيتن« ا ياقدام به ز»كه از آ  به قاعد   ،قاعد  اقدام

استت(  يگريا  )كه شخص ديگرا  به او شود، واهدكنند  زيا  توسط ديزجاد يانجام دهد كه سهب ا ي، عمليآواه

 (.33، ص0331، ياحمد ي؛ بهرام220، ص0330مسئول خساهت نخواهد بود )محقق داماد، 

كه شتخص  امعننياند؛ بدا  ها مسنند به اقدام دانسنهينداشنن واهدكنند  زت يدانا  مسئولفقها و حقوق

 ت شتخصيتهفنن احنرام مالش شد  است. ده واقتع، هتر چنتد مالكن يموجب از ب ه منافع خود،يبا اقدام عل

 نش بتريانجام دهتد كته متالك يكه شخص اقدام ي، اما زماناستت شرع و قانو  يحما شمولبر اموالش م

ب بته امتوالش خواهتد بتود يو آسشد  واهد  يهاا يمسئول زخود فند، ياز اموالش به خطر ب يا بخشي تمام

 (. 077، ص0363، يازري)مكاهم ش

 تتوا  بته احكتاميو م پذيرفنته شتد  استتمشتهوه فقهتا  از ستوي يو نقلت يل عقليقاعد  اقدام به دال

 از نمونتهآنهتا قاعتد  اقتدام استت. ده ادامته، بته سته  ياشاه  كرد كه مهان يو حقوق يده منابع فقه يمنعدد

 :شودين احكام اشاه  ميا

ن ده زما  معاملته ين عوضيكه اور ب امعنن يا به ؛است «اه غهنيخ»ع، يده قراهداد ب ياز حقوق مشنر يكي .الف

 يحال، هر وا  شخصتن يحق فسخ قراهداد ها خواهد داشت. با ا يفند(، مشنريتعادل وجود نداشنه باشد )غهن اتفاق ب

توانتد خستاهت ياه فستخ نتداهد و نميخ يلحاظ فقهكند، به  يا اجاه  ماليد، فروش، يبه غهن، اقدام به خر يبا آواه

  يتن يلحتاظ حقتوق(. بته 37، ص7ق، ج0421، ي دي ييش اقدام كرد  است )طهاطهايا  خويز را بهيمطالهه كند؛ ز

اوتر »كنتد: يا  ميتصراحت ببه  403مطرح شد  است، اما ماد   ي( قانو  مدن407اه غهن ده ماد  )يهرچند بحث خ

 «. اه فسخ نخواهد داشتيمت عادله بود  است، خين معامله عالم به قيمغهو  ده ح

داشنه  يهيكه اور موهد معامله ع امعن نيابه  ؛است «بياه عيخ»ع، يده قراهداد ب يگر از حقوق مشنريد يكي .ب

با علم بته نقتص و  يحق فسخ معامله ها خواهد داشت. اما چنانچه مشنر يباشد كه بعد از معامله ظاهر شود، مشنر

جهتل »ب، يتاه عيت  تحقتق خواز شتر يكتيرا يتب نخواهد داشتت؛ زياه عيگر خيد كند، دياقدام به خرع يب مهيع

 (. 37، صق0421، ي دي يياست )طهاطها «ن معاملهيب ده حيبود  ع پنها »و  «يمشنر

 كند:يا  ميب 437  ده ماد  ين يقانو  مدن
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ده  يوب بفروشتد، مشتنريا با همه عيوب ها از خود سلب كند ينكه عهد  عيكرد  باشد، به ا يع تهريوب مهيع از عياور با

كرد  باشد، فقط نسهت به هما   يتهر يب خاصيع از عيع نخواهد داشت. اور هم بايب، حق هجوع به بايصوهت ظهوه ع

 ب حق مراجعه نداهد.يع

 يمسنند به آ  است كه مشتنرب ياه عيرا خيز ؛ل قاعد  اقدام استيدلع، بهيبا يده فرض تهر يب مشنرياه عيسقو  خ

ع يبا يكه با فرض تهر يكست كرد  است؛ اما يوذاه از او حماشرع و قانو  بدين هوي،شود و يوب منضره ميع معياز مه

 د.شت نخواهد يحما هو،ازايناست و  يو ياز اقدام شخص ين ضره ناشيند، اما ايبيكند، هرچند ضره ميع ميب هاقدام ب

جاد ضره شود، ضامن خواهد بود؛ اما اوتر يسهب ا يا مجنونير يصغ ، اور شخصيانو  مدنبر اساس فقه و ق ج.

عه دهتد( و او امتوال ها تهتا  كنتد، يود ،ا مجنو  دهد )مثالًير يد  آواهانه اموال خود ها به دست صغيدبيشخص آس

ر يها بته تصتر  صتغ يمتال يهتر وتا  كست»كند: يا  ميباه  بنيدها ي( قانو  مدن0270ضامن نخواهد بود. ماد  )

  يتن متاد  نيتمنطق ا«. شد  آ  مال نخواهد بودا تلف يا مجنو  مسئول ناقص ير يا مجنو  بدهد، صغي  يرمميغ

 برورفنه از قاعد  اقدام است. 

كنند ، ا  واهد شد  بر اقداميقاعد  اقدام، جهرا  ضره و ز خاطرشود كه به يم مشاهد به وضوح  ها،نمونهن يده ا

 شود.ير قواعد ميا  سايگر، قاعد  اقدام مانع جريبه عهاهت د .ستيضرههسانند  واجب ن بر

 ت ضرريت قاعده ممنوعيماه ب.

مانند خال  نفع، ضد نفع، نقص ده حق، حال و  ؛ذكر شد  است يووناوون يمعان «ضره»كلمه  ي، برايلحاظ لغوبه 

، منظتوه از قاعتد  يلحتاظ اصتطالح(. امتا بته 47ق، ص0404، يديت)زب ماننتد آ ط بد، كمهود مال و جا  و يشرا

ط يا شراياست كه اصل معامله، اطالق،  شد  دييتنها آ  دسنه از معامالت تأ ،ت ضره، آ  است كه ده اسالميممنوع

 بود  معامله بته ابطتال آ  يهو، ضرهنيند  نشود. ازايا آيا جامعه ده زما  حال يگر يا ضراه فرد ديآ  موجب ضره 

 (.30ق، ص0403، يانجامد )عراقيم

(، 232، 233، 230 بقتر :كه هم قرآ  ) ايوونهبه  ،اه مسنحكم استيت ضره بسي، قاعد  ممنوعيلحاظ سندبه 

( و هتم عقتل بتر قاعتد  «حفتر قنتات»ث يو حتد «شتفعه»ث ي، حدجندببن  ةسمر ماجرايژ  يوات )به يهم هوا

لحاظ شتمول، فقها اشاه  شتد  استت. بته يهاليده تحل يخوبن موضوع بهيااند و به د زد ييت ضره مهر تأيممنوع

مانند جهاد، نماز، هوز ، زكات و حتج ها  ،از عهادات يضره اخنصاص به باب معامالت نداهد و ابواب منعدد يقاعد  نف

 (. 73، ص0363، يرازيش رد )مكاهميوي  ده بر مين

(، قتانو  032)متاد   ي(، قتانو  متدن41)اصتل  يده قانو  اساست ت ضرهي، قاعد  ممنوعيبر فقه اسالمعالو  

 . بترايوذاه قراه ورفنه استتقانو  مكره مطمح نظر  ين موضوعه كشوه نيگر قواني( و د373)ماد   يمجازات اسالم

 ا تجتاوزيتر يله اضراه به غيش ها وسيتواند اعمال حق خويكس نمچيه»كند: يا  ميب يقانو  اساس 41مثال، اصل 

 «.قراه دهد يبه منافع عموم
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 ديت ضرر قبل از سررسيحکومت قاعده اقدام بر قاعده ممنوع ج.

به جهرا  كاهش اهزش پول  يازياقدام شخص، ن خاطر به ،دين پژوهش آ  است كه قهل از سرهسيدوا  مننخب ايد

از  ختاطرد، به يشود. اما پس از سرهس تواند با چالش هبا مواجهين كاه، ميكرد  بدهكاه بر انجام اوجود نداهد و ال ام 

 د  شخص از كاهش اهزش پول، الزم است كاهش اهزش پول جهرا  شود. يهفنن قاعد  اقدام و ضره د نيب

قترض  يگرياز اموالش ها به د يبخشعلت رد به هر يويم ميدهند  عاقل و بالغ تصمقرض وقني كهآنح يتوض

از  يكتيرفنه است. يپذ يآت يد و مخاطرات احنماليتا سرهس ها فاع خود از مالعدم انن -ده واقع  - دهد، با اقدام خود

كه شتخص  يگر، زمانيعهاهت د د قراهداد است. بهيجاد توهم و كاهش اهزش پول تا سرهسين مخاطرات، احنمال ايا

كته  ،(ماننتد آ و  د  )مانند مرابحته، اجتاه ، جعالته، گر عقود سوديرد از عقد قرض اسنفاد  كند و از ديويم ميتصم

ن كتاه، ختود، يتكند، با اي، اسنفاد  نمسازندي( ده خود منعكس ميحد مت ها )تايرات قييسك تغيه يعيصوهت طهبه

 رد. يپذياز وهود ده عقد قرض ها م يمخاطرات ناش

ا اجتاه ( يع يداه )مانند بمدت ياقدام به انجام معامله اننفاع يكه فرد بر اساس نر  سود مشخص يزمان همچنين

ستاله كيدهصد مرابحه  21كه با نر  سود  يمثال، زمان يبرا د.ريپذميرات نر  توهم ها ييمخاطرات تغ خود،كند، يم

 21شخصاً بته ستود  يدهصد باشد، ول 21ش از يب يحن ،ند  نر  توهميدهد كه ممكن است ده آيكند، احنمال ميم

 شود. يد نميد است و شامل بعد از سرهسيتا سرهسن اقدام و اكنفا يدهصد اكنفا كرد  است. الهنه ا

 .باه  اهازه كردنيدها يتوا  شواهديدوا  است و مين ديد ايآ  است كه عر  عام مردم مؤ ،باه نينكنه مهم دها

ك يت يبتاال يهاالحستنههو بود  است، معموالً قرضهوبه يط توهميكه همواه  با شرا ،را يمثال، ده اقنصاد ا براي

گر منابع خود ها به مدت د  ستال يبه شخص د يشود شخصياه كم مشاهد  مين مردم هواج نداهد؛ مثالً، بسيسال ب

شتد، ده حتال ين ميتيصوهت وجه نقتد تع ه ده عقد ازدواج بهيكه مهر ،نكه برخال  وذشنهيا ايالحسنه دهد. قرض

 شود. ين مييمصو  است( تع يصوهت سكه طال )كه ده برابر توهم تا حدمعموالً به  هيحاضر، مهر

بود  عر  عام به مقوله كاهش اهزش پول ده بلندمدت است  ن مسازل، حساسيل اعلاز  يكيهسد ينظر م به

شتخص  ساله به منابع خود ها د  يده عر  مردم، اور شخص بدين هوي،شود. يباه  منيكه مانع اقدام اشخاص دها

كتاهش اهزش پتول  يبرا يد مازاديرد( و ده سرهسيج دهنظر بگيا وجه هاه عقد ازدواج هيا مهريقرض دهد ) يگريد

ش از يبت ي يتافتت چيبر عدم ضتروهت ده يليقرض، دل يو اقدام شخص ده اعطا نخواهد شدطلب كند، سرزنش 

 د. يآيحساب ماصل منابع به

قراهداد بر اساس قدهت ن است كه اور يعر  و عقال، ا يمعامل يده هفناهها ياه بود  اهزش اسميگر معيشاهد د

اه آ  يتد و معيقدهت خر يد هويگر، بايداه دا هر قراهداد مدتيد پول بود، دو طر  ده زما  انعقاد قراهداد قرض يخر

و  يتليم 01مثتال  ين مقتداه از پتول )بترايكردند اين مييتع ،مثاالً ؛ديايش نيپ يمشكل دند تا بعداًيهسيبه توافق م

 ،مثال يدند. برايهسيك توافق مشخص ميد داهد و به ي ا  قدهت خريها، چه ميياز داهاك ي توما ( بر اساس كدام

كه معادل فال  مقداه ورم طال  ،و  توما يليم 01خ مشخص( يكرد كه من امروز )تاهيا  ميب وونهن يدهند  اقرض
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ا هتر يتا اهز )يتمت طتال يبر اساس ق ،ديد ده سرهسيرند ( بايودهم و شما )قرضيقرض م ،ا فال  مقداه اهز استي

مشتاهد   ين موضتوعياست كته ده هفنتاه عتر  و عقتال چنت ين ده حاليد. ايه كني( قرض ها تسويگريشاخص د

 ،ليت  ده صوهت تمايدهند  نو قرض كندميو  قرض يليد  م يتقاضا ،رند  به صوهت ساد يوبلكه قرض ،شودينم

 ست.ين نيموهد توجه طرف د پوليقدهت خر پردازد و اصالًيمآ  ها 

ت ضره بر ادله احكتام حكومتت داهد، امتا قاعتد  اقتدام بتر قاعتد  ي، اورچه قاعد  ممنوعيل فقهياز منظر تحل

 بتراي .اشاه  كرد يتوا  به احكام منعدديم ،باه ني(. دها33، ص0331، ياحمد يت ضره حاكم است )بهراميممنوع

د و يتمتت بتازاه بفروشتد، هرچنتد ضتره خواهتد ديالش ها به نصف قم ي، اور شخصيو حقوق يمثال، از منظر فقه

آواهانه به ضره خود اقدام كرد  است، قاعتد   يانش جهرا  شود، اما چو  ويد زيت ضره بايقاعد  ممنوع يمقنضابه

 شود. ياه غهن او ساقط ميخ بنابراين،شود و يت ضره ميمفاد قاعد  ممنوع ياقدام مانع اجرا

شتود و يت ضتره ميتممنوع يد، قاعد  اقدام مانع اجتراي  تا قهل از سرهسياهش اهزش پول نده بحث جهرا  ك

شتود و يم يتيت ضتره اجرايتهفنن قاعد  اقدام، قاعد  ممنوعن يد، با از بيت نداهد. اما پس از سرهسيجهرا  مشروع

كم باشتد كته عتر  آ  ها ده  يا اندازد، توهم به يجهرا  كاهش اهزش پول واجب خواهد بود. الهنه اور بعد از سرهس

كه عر  نسهت بته آ   ينحود باشد، به يا شديهوابط خود لحاظ نكند، جهرا  الزم نخواهد بود؛ اما اور توهم منوسط 

 شود. يم يواكنش نشا  دهد، آنگا  جهرا  كاهش اهزش پول ضروه

كند ر يتأخ يگر، اور بدهكاه ده پرداخت بدهيداه دا هر قراهداد مدتيد قراهداد قرض يگر، بعد از سرهسيا  ديبه ب

جتاد ضتره )كته ين مصداق ضره بود  و عامتل ايدا كند، اي)طلب( طلهكاه كاهش پ يياهزش داها ،ريخأن تيو ده اثر ا

ا  يتهم وجود نتداهد كته متانع جر ياقدام ،دين اساس، بعد از سرهسين ضره خواهد بود. بر اي( ضامن ااستبدهكاه 

 د.ضره باش يقاعد  نف

 اشکاالت محتمل يپاسخ به برخ د.

ن يتراز مهم يبه برخ ،دهباه  آ  مطرح شود كه ده ادامه يدوا  مننخب، ممكن است شههاتيد بود  ديبا توجه به جد

 :شوديآنها اشاه  م

 تفاوت حکم و موضوع  .7

 ا  شد  است:يب وونهن يا باه ن يوردد. ده اير اقدام فرد ده حكم و موضوع بازميشههه اول به مسئله تفاوت تاث
جاد كند. به عنتوا  مثتال، يها ا ينكه اقدام بر ضره، حكمينه ا ،كنديش، موضوع سقو  ها محقق مياقدام فرد بر ضره خو

 يعنتي ؛ت شد  باشديط آ  از نظر اسالم هعاياست كه شرا ين به مفاد عقد، زمانيبه عقد )اوفوا بالعقود( و تعهد طرف يوفا

 ست.  يآوه نو ضما  ءالوفاط ها نداهد، واجبيكه شرا يعقد ،است و لذا ءالوفازم ها داهد واجبط اليكه شرا يعقد

ع اقدام يت بايبا علم به عدم مالك يمشنر يع است. وقنيد و فروش، مالك بود  بايط ده موهد خرين شراياز ا يكي

شود يش او وذاشنه ميكه امانت پ ي  شخصيعه نيكند، موضوع عدم ضما  ها محقق كرد  است. ده وديد ميبه خر
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 ،ين موضوع بته داللتت الن امتيف ها داشنه باشد. ايط تكليط ضامن است كه شرايو تفر يده زما  تعد يده صوهت

عه وذاشنه شد، موضوع يوانه به ودين د د يمال يست. حال وقنيف ها نداشت، ضامن نيط تكليداللت داهد كه اور شرا

 سقو  ضما  محقق شد  است. 

نكته يبتر ا ياز طر  شاهع وجود داهد مهن يا ده موهد قرض، حكميشود كه آيمطرح مسؤال  نين دو مثال، ايح ايبا توض

 ،د باشد؟ ده جوابيبا سقو  ضما  كاهش قدهت خر ينكه اقدام به قرض داد ، مساويتا ا ،د مطالهه شوديد نهايقدهت خر

نكه يا ،اخذ شود. لذا ياديد زيكه هست، شاهع ده موهد قرض فرمود  نها ياوجود نداهد. تنها نكنه ين حكميچن :د وفتيبا

بلكته  ،ستتيستاز نگر، اقتدام بتر ضتره، حكمير، اول كالم است. به عهاهت ديا خيهست  ياديد اخذ زيمطالهه قدهت خر

 (.7، ص0337، يو ناظم يد از طر  مالك نداهد )تلخابيبر اسقا  ضما  كاهش قدهت خر يساز است و داللنموضوع

حكم باشتد، بتاز  يا اقدام، لسا  نفيمطرح نمود كه اور لسا  قواعد الضره  وونهن يتوا  ايم ،ن شهههيده پاسخ به ا

 ،كه خال  اصل هستنندها  ين قواعد مطلق احكاميبلكه ا ،ن مسئله اخنصاص به حكم وجوب و حرمت نداهديهم ا

كه بر  يات منعددي( معادل كاهش اهزش پول با اسنناد به هوايد)مازا ي  جواز اخذ مهلغيداهند. ده بحث حاضر نيبرم

)حكم جواز اختذ متازاد( بتا  ين حكمين، چنيبنابرا .داهند، خال  اصل استد يتأك ده عقد قرض يوونه مازادرنهود ه

 خواهد شد. ياسنناد به قاعد  اقدام نف

هتر »نكته: ياز طر  شاهع وجتود داهد و آ  ا يك حكم كليمطرح شد ،  يها  مشابه مثالينجا نيده واقع، ده ا

، پرداخت هر نوع ين حكم شرعيفهو هبا(. بر اساس ا نفعاً )كل قرض جرّ« شر  شود، هباست يكه ده آ  نفع يقرض

 يوقنت ،طين شترايت( تحتت هتر عنتوا  هباستت. ده ايح و چه به صوهت ضمنيمشرو  )چه به صوهت صر ياديز

اقتدام بته  ،جتاد تتوهم ده اقنصتاديبه امكا  ا ين با علم اجماليو همچن يشرع ين حكم كليدهند  با علم به اقرض

 موضوع عدم ضما  ها محقق كرد  است.  كند، عمالًيقرض داد  م

ها  يافت و بازپرداخت اهزش اسميقصد ده ،انعقاد قراهداد قرض هنگامرند  يودهند  و قرضگر، قرضيا  ديبه ب

ن حال اقدام يده ع يدهد، وليتوهم و كاهش اهزش پول خود ها م يريودهند  ورچه احنمال شكلقرض يعني ؛داهند

ه  دهد و اهزش پول كاهش  ياور توهم ،ن فرضيكند. ده ايد ميده سرهس يافت اهزش اسميقرض و ده يبه اعطا

نخواهتد  يرنتد ( ضتامن ويو)قرض يگريو داست كاهش اهزش كرد   اينرش يدهند  اقدام به پذدا كند، قرضيپ

د ها يه حستاب ده سرهستيد پول و شاخص تسويد از ابندا قدهت خريدهند  بان بود، خود قرضير از ايرا اور غيبود؛ ز

شماهند( ده قراهداد يكه هبا ها مجاز م ييده كشوهها يكرد و عر  مردم )حنين و سپس قراهداد قرض ها امضا ميمع

 ست.ين نيقرض چن

 ده يدهنتد. حنتيقترض م يا بر اساس اهزش اسميدهند يا قرض نمي ،كشوهها عموم مردمبيشنر ده واقع، ده 

 يبر استاس اهزش استم كنند، اما هفناهشا  كامالًياد  شر  مي  ور چه اصل قرض ها همرا  با زين يهبو يداهبانك

ها تتوهم ستال يده برخهرچند ا  وام پنج ساله دهد، يبه مشنر يدهصد 01با نر  بهر   ياور بانكبدين هوي، است. 

 ز د  دهصد بهر  ها مطالهه كند.ش ايتواند بيدهصد باشد، نم 01ش از ير مننظر ( بيا غيآ  كشوه )مننظر  
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 دين هوي،بتق تتوهم ها نتداهد. يدق ينيبشيمطرح شود آ  است كه عر  توا  پ تواندينجا ميكه ده ا يگريشههه د

 ينتيبشيتواند پينم -مثالً  –نداهد و  يند  توهم اطالعيكند، از آيقرض م يكه اقدام به فعل حقوق يادهند قرض

، عتدم ضتروهت ضتما  يتوا  از اقدام وينم ،طين شرايدهصد خواهد بود. ده ا 31ند  نر  توهم يكند كه ده سال آ

 جه ورفت.يجهرا  كاهش اهزش پول ها نن

)چته  ينسهت بته تتوهم آتت يوجود علم اجمال ،نجايمطرح كرد كه ده ا وونهن يتوا  ايم ،ن شهههيبه اده پاسخ 

ح يند  وجود نداهد. توضي ا  توهم آيق از ميبه اطالع دق يازيو ن ،كنديت ميرمننظر ( كفايتوهم محنمل و چه توهم غ

  يتن يكاهشناسا  بانك مرك  يوجود نداهد و حن ق نر  توهم اساساًيدق ينيبشي، امكا  پيو فن يآنكه به لحاظ علم

دهد يدهند ( احنمال من كه شخص )قرضين، همين كنند. بنابراييها تع ي ا  توهم آتيم ،قيتوانند به صوهت دقينم

ست ين ينيبشيق قابل پيرمحنمل( باشد و نر  آ  هم به صوهت دقيا غيممكن است اقنصاد همرا  با توهم )محنمل 

ل نكترد  تتا ضتامن يتضره ها بتر او تحم يقرض كند، خود اقدام كرد  است و كس ياقدام به اعطا ،لن حايو ده ع

 جهرا  كاهش اهزش باشد. 

قابل توجته مواجته بتود   يهارا  است كه همواه  با توهميمانند ا ين حال، بحث حاضر ده هابطه با اقنصاديبا ا

  اتفاق افناد  است. يدهصد( ن 41 يباال يهامننظر  )با نر ريرمحنمل و غيغ يهاتوهم ،هاسال يده برخ ياست. حن

  تتوهم يتنتد  نيكنند كه ده آيم ينيبشيپ اجماالً ،د  توهم ها احساس كرد يپد عموم مردم كامالً ،يطين شرايده چن

است كته ده جاد كرد  يها ا يعموم ينيبشين اننظاه و پيا يگر، تجربه چند دهه توهم دوهقميوجود داهد. به عهاهت د

شود كه من ده هنگام قرض  يمدع ياور كسبدين هوي، رمحنمل( وجود داهد. يا غي  احنمال توهم )محنمل يند  نيآ

 شود. يكردم، از طر  عموم سرزنش مينم ينيبشيداد  وقوع توهم ها پ

دوا  يتد نيتد ايتعر  عام مردم مو - ذكر شد كه قهالً وونههما   -ن هابطه آ  است كه ينكنه مهم ده ا

ه ده عقتد ازدواج بته يتكه مهر ،مثال، بر خال  وذشنه براياهازه كرد.  زمينهن يده ا يتوا  شواهدياست و م

به صوهت سكه طال )كته ده برابتر تتوهم تتا حتد  معموالً هيمهر ،شد، ده حال حاضرين مييصوهت وجه نقد تع

 يتيو واكتنش عقال ينتيبشي، پيعلم اجمالدهند  وجود ن شواهد نشا يوردد. اين مييمصو  است( تع ياديز

 عر  عام نسهت به مسئله توهم است.

كند، ده واقع يقرض داد  م ياقدام به عمل حقوق ،ين علم اجماليبا وجود ا يادهند قرض ين اساس، وقنيبر ا

( عمل قرض مانند آ د اهز و يد طال و سكه، خريد خانه، خريپول به صوهت نقد، خر يداهنگه :نه )ماننديو  چند نيب

 افت مازاد ها نداهد.  يحق ده ،ديده سرهس ،(يوجود علم اجمال بان اننخاب و اقدام )يل هميكند. به دليداد  ها اننخاب م

ند  توهم ده يده آ يدهيا احنمال نميشود كه آسؤال  دهند از قرض ،اور ده زما  عقد قراهداد قرضبدين هوي، 

و اوتر  ،دهميجاد توهم ها نمياحنمال ا :ديتواند بگوينم ،اديولت كسر وردد؟ به احنمال زجاد وردد و اهزش پياقنصاد ا



81     ، 7931، پاييز و زمستان 71سال نهم، شماره اول، پياپي 

ه دخنر خود ها وجه يمهركنوني، ط يده شرا يكه اور كس وونهد از طر  عموم سرزنش خواهد شد. هما  ين ها بگويا

   سرزنش خواهد شد.  اياز طر  خانواد  و اطراف ن كند، قطعاًييو  توما ( تعيليپنجا  م ،نقد )مثالً

 ديبا نظرات فقها و مراجع تقل يناسازگار. 9

به  ت،صراح حاضر، بهد يك از مراجع تقليچيهسد هينظر مشود آ  است كه بهينجا مطرح ميكه ده ا يگريشههه د

 اند.نكرد  يادوا  مننخب اشاه يد

ا  نشد  است، اما دقت ده يكامل توسط مراجع بطوه دوا  مذكوه به يهرچند د وفت:توا  يم ،ن اشكاليده پاسخ به ا

د به يمراجع تقل واهي ينداهد. حن يشنر مراجع ناسازواهيات بيدوا  مننخب با نظريدهد ديمراجع نشا  م يدواهايد

 اند. ا به هر دو قاعد  اشاه  كرد يا ضره و يم به قاعد  اقدام يرمسنقيصوهت غ

بته  يل خود واميك وقت شخص با ميله دو صوهت داهد: ئكند: مسيمد يتأك يرازياهلل مكاهم شةيآمثال،  يبرا

 ين كستيشد  است. چنت ين كاه هاضيبه ا ،ن حاليهود و ده عين مدت توهم باال ميداند ده ايدهد و ميم يگريد

 يبتر كست يخساهت يخودش اقدام كرد  است. صوهت دوم آ  است كه شخص زيرا،رد، يبگ يشنريحق نداهد مهلغ ب

كه نر  توهم  ايوونهاندازد، بهيمر يبه تأخ ياديد  و آ  ها مدت زين هسيد يو  است و زما  ادايا مديد كرد  و واه

مخنلف صدق  ياين و جهرا  خساهت ج  با ده نظر ورفنن نر  توهم منوسط اشيد يادا ،ن صوهتيهود. ده ايباال م

« ختودش اقتدام كترد  استت»عهتاهت  ،نجتايده ا (.006، ص0331ه قتم، ين حوز  علمينخواهد كرد )جامعه مدهس

 به قاعد  اقدام اشاه  داهد.  صراحناً

 كند:يا  ميباه  بني  دهاين ياللّه سهحانةيآ
 به است پرداخنه آنچه از شيب اور و …رد يتواند مثل آ  ها بگياست، فقط مالحسنه داد  مثابه قرض كه به ي يچ

ت ها يتدهند ( به هنگام پرداخت وام، حفت  اهزش و مالهبا خواهد بود. او )قرضرد، يمثابه توهم و كاهش اهزش بگ

رد، عوض يوينكه آنچه ها ميو آ  ا ،ه كرد  استيتك ت بمثلٍ ،مثالً تك اصل مسلّم ده باب وام يشر  نكرد  و بر 

حف  اهزش پول خود توجه دهند  است كه به ضره از جانب خود قرض ،لذا .اد بپردازديبدو  كم و ز ،آ  ها از خود آ 

نه اهزش خاص  ت اهزش است يكه داها ،دهند  اسكناس هاگر، قرضيعهاهت دد منحمل آ  شود. بهينكرد  است و با

ر نخواهتد وذاشتت يتتاث ييهان وامينكه توهم ده چنيجه ايرد. ننيد هما  ها پس بگيقرض داد  است و با ت نيو مع

 (.00، ص0362، ي)سهحان

د يتدهند  است كه به حف  اهزش پول خود توجه نكرد  استت و باضره از جانب خود قرض»عهاهت  هسدينظر م به

  نهود  جهرا  كاهش اهزش پتول يل جايدوا  دلين ديبه قاعد  اقدام اشاه  داشنه باشد. ده واقع، ا« منحمل آ  شود

 رد. يويدهند  ده نظر مها اقدام قرض

 داهد:يا  ميبزمينه  ني  ده اين يگانيولپا ياهلل صافةيآ
ن است كه زوج ضامن ضره يماند  باشد، ظاهر ا يت زوجه ده ذمه زوج باقيه، اور اسكناس موهد صداق با هضايده بحث مهر

كرد  باشد، زوج ضامن ضره زوجته استت )جامعته  يت او از پرداخت خودداهيو اور با عدم هضا ،ستيت آ  نيو تن ل مال
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شد  د يتأك ت زوجه )قاعد  اقدام( و قاعد  ضرهيبر مسئله هضا ،ن عهاهتي(. ده ا010ص ،0331ه قم، ين حوز  علميمدهس

 است.

 داهد:يا  ميب زمينهن ي  ده اين يآمل يجواد اهللةيآ
د ها يافت مهلغ زايه كند، طلهكاه حق دهين فرصت آ  ها تأديعدم قدهت بدهكاه باشد و ده اول ين برايد ير ادايكه تأخ يده صوهت

د ها از بتدهكاه داهد يتافت مهلغ زايحق ده يبود  و سهب خساهت طلهكاه شود، و ين عمديد ير ادايكه تأخ يده صوهت نداهد.

 (.026، ص0331ه قم، ين حوز  علمي)جامعه مدهس

 حق مطالهه مازاد نداهد؛ امتا اوتر بعتد از آ  ،و ي  طلهكاه تا زما  برطر  شد  عسر و حرج مديشا  نيمطابق نظر ا

 اد  به عنوا  خساهت داهد.يافت زيد، حق دهكرر يتأخ

 د:نويسيمباه  ن ي  ده اين يد کاظم حائريس اهللةيآ
طهق قاعد   ،ن صوهتيكند، ده ايناً ادا نميمعص يد  و قاده به ادا هست، ولين او فرا هسيد يو  كه وقت ادايچنانچه ... مد

ا ين بود  يادا با توافق طرفر يتأخ مقصّر( ضامن است و چنانچهن پول عاهض شد  )شخص يها كه به ا يالضره مقداه كاهش

ن استت و يامت ،ن صتوهتيو  ده ايل بر ضما  كاهش وجود نداهد و شخص مديبود ، دل«  سريالم يال ةنظر»ل يبه دل

 (.032، ص0331ه قم، ين حوز  علمياو وجود نداهد )جامعه مدهس يبرا يضمانن

با توافق بود  )قاعد  اقدام( حق ورفنن مازاد وجود نداهد؛ اما اور بدو  توافتق ر يتأخ   اورين يحازر اهللةيآمطابق نظر 

 بود ، ضما  كاهش اهزش پول وجود داهد )قاعد  الضره(.

 نيبا قوان يناسازگار .1

 يابته مستئله اقتدام اشتاه  ،كشوه ين موجود ده نظام حقوقيشود آ  است كه ده قوانيكه مطرح م يگرياشكال د

 دوا  مننخب وجود نداهد.يل، امكا  كاهبرد دين دلينشد  است و به هم

 :اند، اشاه  كردم به قاعد  اقدام پرداخنهيرمسنقيكه به صوهت غ ،نياز قوان يتوا  به منن برخيم ،ن اشكاليده پاسخ به ا

 كه به مسئله جهرا  كتاهش اهزش پتول مترتهط استت، ،يمدن يدادهس نييقانو  آ 722مثال، ماد   رايب

 داهد:يا  ميب
ج بود  و با مطالهه طلهكاه و تمكن بدهكاه، بدهكاه امننتاع از پرداختت ين و از نوع وجه هايكه موضوع آ  د يايده دعاو

طلهكاه، دادوا  با د تا هنگام پرداخت و پس از مطالهه يمت ساالنه از زما  سرهسير فاحش شاخص قيينمود ، ده صوهت تغ

وردد( محاسهه و موهد حكم ين مييرا  تعيا ياسالم يجمهوه ير شاخص ساالنه )كه توسط بانك مرك ييت تناسب تغيهعا

 .نديمصالحه نما يگرينحو دن بهينكه طرفيمگر ا ،قراه خواهد داد

 از ياتواند اماه يه  شد  است كه مبه مطالهه طلهكاه اشا باهدو  ،ين ماد  قانونيده ا ،شوديكه مالحظه موونه هما  

گر، اور طلهكاه اقدام به مطالهه نكند، مستنحق جهترا  كتاهش اهزش پتول يبر قاعد  اقدام باشد. به عهاهت دد يتأك

شد  و اجاز  جهرا  قهل د يتأك د تا زما  پرداختيبر ضروهت جهرا  بعد از سرهس ،ن ماد ين، ده اينخواهد بود. همچن

 داهد.  يق سازواهيدوا  مننخب تحقيكه با د ،نشد  استد داد  ياز سرهس
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 دگاه منتخب پژوهش بر اساس نظر خبرگان يل ديتحل

ن پژوهش، به يدوا  مننخب مطرح شد  ده ايد بود  ديذكر شد  ده قسمت قهل و با توجه به جد يهاليتحلباوجود 

ل آ  يتت و تكميتواند به تقويم ،دوا  مذكوهيده هابطه با د ياسالم يداهبانك  اافت نظرات محققيهسد دهينظر م

 د. ينما يانيكمك شا

نظترات(  يوتردآوه بتراي) يادومرحلته ينامه و استنفاد  از هوش دلفتپرسش ين قسمت با طراحيده ا ،ن اساسيبر ا

. ده وتردد يابيتق اهزيتدوا  مننختب تحقيده هابطه با د ياسالم يداه  حوز  بانكااز محقق يتالش شد  است تا نظر برخ

 :شوديدوا  خهروا  اشاه  ميل ديو تحل يوردآوه براي م بوهات و نحو  اسنفاد  از هوش يادامه به صوهت مخنصر، به ج ز

  يت روش دلفيماه الف.

 از آ ختاص  يده موضوع يمنظوه كسب دانش وروهاست كه به  يفيپژوهش ك يهااز هوش يكي «يدلف»هوش 

مراحتل  يبود  و طت يريوميو كمك به تصم ينيبشيساخناه پ ياست كه داها يندين هوش فراي. اشودمياسنفاد  

 يكند. ده حتالين آنا  حركت ميجاد اجماع بينظرات خهروا  و ا يوردآوهجهت ، ده يشيماي( پيا دوههاي)هاندها و 

پاستخ « ؟د باشتديتچته با»بته پرستش  ي، دلفها پاسخ دهند« چه هست؟»پرسش  داهند يها سعشيمايپبيشنر كه 

 (.3، ص0336گرا ، يو د يد )احمددهيم

خهروتا  دهبتاه   ين توافتق وروهتيتتربه مطمئن يشود، دسنرسيدنهال م يكه ده هوش دلف ين هدفيترمهم

ن يترد. ايپتذياز خهروا  )ده چند مرحله( صتوهت م ينامه و نظرخواهخاص است كه با اسنفاد  از پرسش يموضوع

ها طرفانته بته پرستشياستت كته عهاهتنتد از: پاستخ ب ياصل يژويخهروا ، با سه ود ياز عقا يكامل يهوش، برهس

از  يل آمتاهيته و تحليتت، تج يتنها ده و ،افت بازخوهد از آنهتايها و دهها(، تكراه دفعات اهسال پرسشنامه)پرسش

 (.0363، يجاجرم يماني)ا يصوهت وروه افت شد  بهيده يهاپاسخ

 ق  ين تحقير اد يوه کاربرد روش دلفيش ب.

 :شوديح داد  ميق حاضر توضيده تحق يو  كاهبرد هوش دلفيش زمينةده  ادله،ده 

 ف مسئلهيص و تعريتشخ .7

عدم جتواز جهترا  كتاهش اهزش پتول قهتل از » با نظريةافت نظر خهروا  ده هابطه ين پژوهش دهيا يمسئله اصل

 يقهل يها. ده قسمتاست« قاعد  الضره يد به مقنضايقاعد  اقدام و ل وم جهرا  بعد از سرهس يد به مقنضايسرهس

 د. يمطرح ورد نظريهن يده دفاع از ا ينظر يهاليمقاله، تحل



  89 «ممنوعيت ضرر»و « اقدام»با تأکيد بر قاعده  «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» نظرية

 ت خبرگان )پانل(أيانتخاب ه يهان شاخصييتع. 8

الزم استت  ،اننخاب خهروتا  استت. ده واقتع يهان شاخصيين پژوهش، تعيده ا يهوش دلف ين وام ده اجرايدوم

ها اننخاب وردند. مستلماً بتا توجته بته موضتوع ن مالکيخهروا  بر اساس ا كهاهازه شود  ييهاهاهها و مشخصيمع

د از دو يتبا ،واقعباشند. ده « ياسالم يبانكداه»نظر صاحب ،يو عمل يبه لحاظ نظر ديپژوهش، خهروا  پژوهش با

 ييآشتنا يگريو د ،يعلم ياعنوا  حوز  به ياسالم يداهبانك نظر بود  دهصاحب يكي :برخوهداه باشند ياه كليمع

 كشوه.  يبا شهكه بانك يعمل

 ن جامعه و نمونه ييتع. 9

ن مشتوهت بتا يمنابع و همچن يبا برهسزمينه، ن ين جامعه و نمونه است. ده ايي، تعيهوش دلف ين وام ده اجرايسوم

اه، يتاز هتر دو مع تتن 31قريب جه حاصل شد كه ين ننيكشوه، ا ياسالم يداهبانك نظرا  برجسنهاز صاحب يبرخ

ق جامعته ين تحقيگر، ده ايد ند. به عهاهتبرخوهداه« كشوه يبا نظام بانك يعمل ييآشنا»و « يعلم يتوانمند» يعني

ق، ين تحقيده ا. الزم به ذكر است كه شودينفر  ده نظر ورفنه م 31 ياده كشوه جامعه ياسالم يداهبانك خهروا 

مرتهط،  يهار حوز ينظرا  سااند و بدين هوي، صاحبمطمح نظر بود  ياسالم يداهخهروا  خاص حوز  بانكصرفاً 

 اند.االقنصاد، ده جامعه ده نظر ورفنه نشد و فقه يه اسالمي، بازاه سرماياسالم ي، ماليمانند: اقنصاد اسالم

ن كتاه اهازته يتانجتام ا يبرا منفاوتي يهاو يش ،يفيات هوش پژوهش كي، هرچند ده ادبيريوده هابطه با نمونه

 31استت )جامعته ده كشوه محتدود  ياسالم يداهبانك نكه تعداد خهروا يبا توجه به ا ،قين تحقيشود، اما ده ايم

ن يتگر، نمونته ايرد. به عهاهت ديش قراه ويمايت پژوهش، كل جامعه موهد پيفيباالتر برد  ك براينفر (، تالش شد 

 د. يجامعه اننخاب وردپژوهش كل 

د يته ورديت تهياجد صالحن صوهت بود كه ده مرحله اول، فهرست خهروا  ويا بهورو   يو  اهتها  با اعضايش

ن تماس، پژوهشگرا  ضتمن يشد. ده ا برقراهتماس  ،انامهيق هايا از طريو  ي، تلفنيآنها به صوهت حضوه و با تمام

ها ده هابطه با مشتاهكت ده آنا  نظر  ،ن نمود ييوهش و ابعاد كاه ها تهح موضوع پژوهش به خهروا ، مراحل پژيتوض

 كردند. يده پژوهش اعالم آمادو يهمكاه يبراتن  06خهر ،  31از مجموع  ،ن مرحلهيا شدند. ده ايپژوهش جو

 نامه پرسش .1

ق سواالت مندهج ياز طر خواست تاياز خهروا  م بود وسؤال  ه شد  شامل چهاهينامه ته، پرسشيده مرحله اول دلف

عدم ضروهت جهترا  كتاهش اهزش پتول قهتل از  نظرية، نظر خود ها ده هابطه با (Likert spectrum)كرتيف ليبا ط

 ن كنند. ييقاعد  الضره ته يد به مقنضايقاعد  اقدام و ل وم جهرا  بعد از سرهس يد به مقنضايسرهس

مطترح سؤال  به چهاه ييشد كه خهروا  عالو  بر پاسخگوجه حاصل ين نني، ايمرحله اول دلف يپس از برو اه

 ،ين اساس، ده مرحلته دوم دلفتيها اضافه كردند. بر اهي  به مجموعه ووي)بحث ضمانت دولت( ها نسؤال  كيشد ، 
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نشا  داد  يمرحله دوم دلف يهاافنهياه خهروا  قراه ورفت. يده اخن ييپاسخگوبراي ه و يتهسؤال  نامه با پنجپرسش

و  نگرشتي، اقنتاع نظترياشهاع »جاد يدهند  ان خود نشا يدند كه اكرد ييشد  ها تأه مطرح يوو 7خهروا  تمام  كه

 است. « ياجماع نسه يريوشكل

 جيل نتايتحل ج.

مرتهط است. ابندا ده  يآماه يهابا اسنفاد  از هوش يآمد  از دو مرحله دلف دستج به يل نناين بخش، تحليهد  از ا

. ده ورديتدن يتياسنفاد  ته قابل ينامه بحث شد و هوش آماهپرسش ييايو پا ييهوا يعني، يهابطه با موضوع مقدمات

 د.شبرجسنه  ياز مراحل دلف آمد دست به  يهاافنهي ،تينها

 نامهپرسش ييايو پا ييروا .7

آ  است.  ييايو پا ييد هوايينامه تأت پرسشين وام ده موفقيشد ، اولد يتأك ات هوش پژوهشيكه ده ادب وونه هما 

و  يژوتيتوانتد وينظتر م مطمتح يريوا ابت اه انتداز يآ»دهد كه ين پرسش پاسخ مينامه به ا)اعنهاه( پرسش ييهوا

تتا چته حتد  يريوگر، اب اه انداز يبه عهاهت د« ؟كند يريو، انداز است شد  يآ  طراح يها كه اب اه برا ينيخصوص

 (. 34، ص0337، ينيشوه يلي)خل ؟سنجديپژوهش ها م منظوهصه يخص

ده كشتوه استنفاد   ياستالم يداهبانتك پژوهش، از نظرات خهروتا  يين هوايمنظوه تضمبه  ،ن پژوهشيده ا

كته  ،ده كشوه( ياسالم يداهبانك خهر  31 همه) برهسي ورديدتمام جامعه  ،ق حاضري، ده تحقبر آ  د. عالو يورد

 كند. ين ميتأم ياديها تا حد ز يريواب اه انداز  يين هوايا

ن پرسش پاسخ ينامه به ا)اعنماد( پرسش يياي. پااستنامه ت پرسشين وام ده موفقياب اه، دوم« ييايپا» يابياهز

 ؟دهديدست مبه  يكسانيج يكسا ، ننايط يده شرا يريوا اب اه انداز يآ: دهديم

بته نتام  يالزم است از شاخص ،ييايپا يريوانداز  يشود، برايات هوش پژوهش مطرح ميادببر اساس آنچه ده 

صتفر  ييايتب پايكه ضر ايوونهك است؛ به ياز صفر تا  يعدد ييايب پاياسنفاد  شود. دامنه ضر« ييايب پايضر»

د  شد  و ده صتوهت مشاهندهت كامل به  ييايكامل است. پا ييايك معر  پاي ييايب پايو ضر ،ييايپا   عدممعرّ

 (.66، ص0333گرا ، يج شك كرد )سرمد و ديد به نناي  بايمشاهد ، قهل از هر چ

منظتوه  بته ،ن پتژوهشيتاستت. ده ا« كرونها  يآلفا»، ييايب پايمحاسهه ضر يمرسوم برا يهااز هوش يكي

پتژوهش  خاطره اسنادا  آماه و هوش پژوهش، به يتوصد. هر چند بنا به ين شاخص اسنفاد  وردياز ا ،ييايپا يابياهز

 ييايتنظر خهروا ، پااز اخنال  يريمنظوه جلووشد، اما به يبه اسنفاد  از آ  احساس نم يازين ،محدود ياده جامعه

 نامهپرسش يب مذكوه برايج نشا  داد كه ضرياه محاسهه شد. نناين معيق اين پژوهش از طرياب اه به كاه هفنه ده ا

 :وفتت تتوا يم ،نيبنابرا است، 1٫61ن عدد باالتر از ينكه اياست. با توجه به ا 1٫63عامل( برابر با  7)شامل  يينها

 . داهد ها الزم ييايپا پژوهش اب اه
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 يا: آزمون دوجملهشده استفاده يآمار روش .8

آمتد  از دستت  ج بتهيل ننتايت، تحليدلفتهوش ن مراحل يتراز مهم يكي  اشاه  شد، يتر نشيكه پ وونههما 

ل و يتتحل يبترا يات موجتود، هوش مشخصتيتشد  ده مراحل )دوههتا( استت. ده ادبل يتكم يهانامهپرسش

 يج دلفتيل ننايكردها ده تحلين مسئله به تنوع هوياهازه نشد  و ا يد شد  ده مراحل دلفيت اطالعات توليريمد

 د  است. يمنجر ورد

، ستاخناه دوههتا، يل الزم است بر اساس هد  دلفتيتحل يهااند كه هوشنمود د يتأك يحال، منابع علم هربه 

ك پژوهش به پژوهش يل از يو  تحلياست كه ش يعيطه ،نين شود. بنابراييكنندوا  تعها و تعداد شركتنوع پرسش

از استنادا  برجستنه  يپس از مشوهت با برخت ،(. ده پژوهش حاضر33، ص2113ر كند )تئودوه و وردو ، ييگر تغيد

 . شد اسنفاد   «يادوجمله»هوش آزمو   از آماه و هوش پژوهش،

ت و شكستت يتا مشخصته، موفقيتك مقتداه يت ياست كه ده آ  بر مهنا يناپاهامنر ي، آزمونياآزمو  دوجمله

ر )ده يتا خي داهند از افراد جامعه عملكرد باال يميا نيپردازد كه آين مسئله ميا ين آزمو  به برهسيشود. ايمبرهسي 

 ا  خطا باشد، باال بود  و يكمنر از م يداهاچنانچه سطح معن ،ن آزمو يده ا ؟ر(يا خيت وجود داهد ياز آنها موفق يمين

شتود، يپنج دهصد انجتام م ين آزمو  معموالً ده سطح خطايكه ا هوشود. ازآ ير موهد نظر اسننها  ميا وجود منغي

 (.36، ص0333گرا ، ي)سرمد و د باشد 1٫17كمنر از  يداهاد سطح معنيبا ،جهين ننيد  به ايهس يبرا

 يبترا ،فيتن طيكرت برخوهداهند. ده ايف ليط ينسه يهااسينامه از مقپرسش يهاده پژوهش حاضر، پرسش

ك تا پنج ياعداد  - بيترت -موافقم و كامالً موافقم به  ينظرم، تا حديمخالفم، ب يكامالً مخالفم، تا حد يهانهيو 

 ر شدند. يتعه يو كمّ ير عدديك با مقاديو ناپاهامنر يفياطالعات ك ،و ين شيده نظر ورفنه شد. با ا
ن صتوهت كته ابنتدا ده يتا اسنفاد  شد؛ به 07نسخه   SPSSاف اهاز نرم ياانجام آزمو  دوجمله يبرا ،ده عمل

كه پاسخ كامالً موافتق و  يكسان ي( برايروزيپجهت مثهت و موافق ) :ديف ورديتعر ير حديمقاد binomialفرما  
و مختالف )شكستت(  يمنف ،تينها ده و ،دهندينظر ميكه پاسخ ب يافراد يدهند، بدو  نظر برايموافق م يتا حد

تتوا  يم ،يبندمين تقسيد. بر اساس اكننيمخالف ها اننخاب م يكامالً مخالف و تا حد يهانهيكه و  يكسان يبرا
، ينيشوه يلياست )خل يو آنها كه نظرشا  منف ،كه نظر موافق داهند يم كرد: افراديها به دو دسنه تقستمام خهروا  

 ن صوهت قابل اهازه است:يبد ياموهد آزمو  دوجمله يهاهي(. با توجه به آنچه مطرح شد، فرض36، ص0337

 {
H۰: p ≤ ۰/۶

H۱: p > ۰/۶
 

نظتر ها يمختالف و ب يكامالً مختالف، تاحتد يهانهيه و ك يپاسخ )افراديو ب يمنف يهاه صفر معادل پاسخيفرض
اننختاب علتت موافق( است.  يا تا حديمثهت )كامالً موافق و  يهان معادل پاسخيگ يه جاياند( و فرضاننخاب كرد 

 ورفنه شد  است. ده نظر  ياحد آسنانه p=7/1 مقداه كه است آ  7/1عدد 
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 ج ينتا .9

ه بته يتنامه با چهتاه ووپرسش ،د. ده مرحله اوليپژوهش ده دو مرحله به انجام هس نيكه مالحظه شد، ا وونههما 

نامه   به پرسشي)بحث ضما  دولت( ها ن سؤالك يد آنها، ييأخهروا  ضمن ت ،ن مرحلهيخهروا  اهسال شد كه ده ا

كه  ،يج مرحله دوم دلفينناد. يه به خهروا  اهسال ورديبا پنج وو ينامه دوه دوم دلفپرسش بدين هوي،اضافه كردند. 

 :اهازه شد  است 0، ده جدول شماه  ورديد ل يتحل ياق آزمو  دوجملهياز طر
 قيمننخب تحق باهة نظرية: نظرات خهروا  ده 0جدول 

 هيوو شماه 
 سطح

 يداهامعن
 دهصد
 موافقت

ا هد يد ييتا
 هيه پايفرض

0 
ل اقدام شخص يد به دليقهل از سرهس ،ه(يع نسي)مانند ب ير عقود اسالميده عقد قرض و ده سا

به جهرا  كاهش اهزش پول وجود نداهد و ال ام كرد  انجام  يازين ي)قاعد  اقدام(، به لحاظ شرع
 تواند با چالش هبا مواجه وردد.ين كاه، ميا

 هد 33 111/1

2 
هفنن قاعد  ن يل از بيد به دليه( بعد از سرهسيع نسي)مانند ب ير عقود اسالميده عقد قرض و ده سا

 واجب خواهد بود. يا  قاعد  الضره، جهرا  كاهش اهزش پول به لحاظ شرعياقدام و جر
 هد 31 111/1

3 
افت يباشد و ده يد صرفا به انداز  ضره عرفيد بر اساس قاعد  الضره، باي ا  جهرا  بعد از سرهسيم

 ت نداهد.  يمازاد بر آ  مشروع
 هد 32 111/1

4 
كم باشد كه عر  آ  ها ده هوابط خود لحاظ نكند، به لحاظ  ياانداز توهم به د، ياور بعد از سرهس

كه عر  نسهت به آ   ينحود باشد، به يا شديجهرا  الزم نخواهد بود؛ اما اور توهم منوسط  يشرع
 شود.يم يواكنش نشا  دهد، آنگا  جهرا  كاهش اهزش پول ضروه

 هد 37 111/1

7 
دولت عامل كاهش اهزش پول است، آنگا  دولت  يهااستيثابت شود كه س ياور به صوهت قطع

 ضامن است. د(، شرعاً ي)بعد از سرهس ياسالم يا  ده قراهدادهايجهرا  زبراي 
 هد 30 111/1

 است. 17/1: سطح خطا ده تمام مواهد تذكر

كمنر از  ،هاهيتمام وو يشد  برامحاسهه  يداهاا  نمود كه سطح معنيب وونهن يتوا  ايم ،ن جدوليج ايل ننايده تحل

مننختب  نظريتةفرض صفر هد شد  و خهروا  با  :توا  وفتيم ،نيپژوهش )پنج دهصد( است و بنابرا ي ا  آلفايم

 پژوهش موافق هسنند. 

 گيريجهينت

د، يتجد ياعنهتاه يهتاد  تتوهم و كتاهش اهزش پتول ده نظاميتپد يشناسق تالش كرد تا ضمن موضوعين تحقيا

و نقد  يابياهز ياسالم يداهبانك نه جهرا  كاهش اهزش پول ها ده چاهچوبيشد  ده زممطرح  يدواهاين ديترمهم

دوا  يت، ديادو مرحلته ينمود با استنفاد  از هوش دلفت يسع ني. همچنزمينه اهازه كندن يد ده ايجد يدواهيكند و د

 قراه دهد.  ياسالم يداهبانك ق ها ده معرض نظرات خهروا يمننخب تحق

  بتود  بته يجتا»نه جهرا  كاهش اهزش پول شامل يدوا  مطرح ده زميدهد سه ديپژوهش نشا  م يهاافنهي

هتر سته « فيتد، منوسط و خفين توهم شديل بيضروهت تفص»، و «صوهت مطلق  نهود  به يجا»، «صوهت مطلق

جهرا  قهل شر    نهود  يجا» :كه عهاهت است ازن مطرح شد يگ يجا يدواهياساس، دن يداهند. بر ا يجد ينقدها

 «.ت ضرهيقاعد  ممنوع يمقنضا د بهيو ل وم جهرا  بعد از سرهس ،قاعد  اقدام يمقنضا د بهياز سرهس



  81 «ممنوعيت ضرر»و « اقدام»با تأکيد بر قاعده  «اختصاص جبران کاهش ارزش پول به بعد از سررسيد» نظرية

كننتد  منتابع( بته عرضته ا فراهميدهند  )اقدام قرضخاطر  د، بهيش از سرهسيپ كه كنديا  ميدوا  مذكوه بيد

ست و با چالش هبا مواجه است. ده واقتع، هتر يرش نيپذ اشنرا  جهرا  كاهش اهزش پول قابلاه خود، يوجو  به اخن

قاعتد   يد، قاعد  اقدام مانع اجترايكنند  منابع بر اثر توهم ضره خواهد دا فراهميدهند  قرض ،ديش از سرهسيچند پ

شود و جهرا  يت ضره اجرا ميعد  ممنوعهفنن اقدام، قان ياز ب خاطر د، بهيشود؛ اما پس از سرهسيت ضره ميممنوع

 است.  يكاهش اهزش پول ضروه

ازمنتد ين ،جهترا  كتاهش اهزش پتولبتراي هسد بحث كاهبرد قاعد  اقدام يرغم آنچه مطرح شد، به نظر ميعل

 ياستالم يداهبانك ده حوز  يقات آتيتحق يبرا يتواند موضوعيمهمين تر است و قيدق يو حقوق يقات فقهيتحق

 شود. محسوب 

  



82     ، 7931، پاييز و زمستان 71سال نهم، شماره اول، پياپي 

 منابع
 .23-20، ص 3ش، يآموزش ده علوم پ شك ،«قيده تحق ياب اه: يك دلفيتكن» ،0336 و همكاها ،، اهللفضل ،ياحمد

 . 01-3، ص 0ش ،يشهر ي يهت و برنامهيريمد ،«يريوميو كاهبرد آ  ده تصم يبا هوش دلف ييآشنا» ،0363ن، يحس، يجاجرم يمانيا

 .يبانك توسعه اسالم ،جد  ،ئدةالفا بشان ةينکستاالبا ةيداالتحا ةيالمحکمة الشرع حکم ،ق0407، يبانك توسعه اسالم
 .دانشگا  امام صادق)ع( ،تهرا  ، چ دوم،قواعد فقه ،0331د، يحم، ياحمد يبهرام
 . 71-33، ص 7ش، هيمطالعات فقه امام ،«قاعد  اقدام و جهرا  توهم» ،0337حمد، ، ميو ناظم ،ديج، ميتلخاب

 ه قم.ين حوز  علميجامعه مدهس ،قم ،ديالمسازل مراجع تقلحيتوض ،0331، ه قمين حوز  علميجامعه مدهس

مجمتع ، ، مشتهدياقنصتاد استالم يهاين مجمتع برهستيمجموعه مقتاالت دومتده:  ،«ةية االعتبارياالوراق المال» ،0373د كاظم، ي، سيحازر
 . ياسالم يهايبرهس

 ادواه  كناب. ي، چ پنجم، تهرا  ،يق ده علوم انسانيتحق يهاهوش ،0337اوش، يس، ينيشوه يليخل

 سمت. ،تهرا  ،يپول ده اقنصاد اسالم ،0364، حوز  و دانشگا  يدفنر همكاه
 داهالفكر. ،روتيب ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ق0404، يمرتض ،يديزب

 . 01-6، ص 7ش ،ههنمو  «احكام فقهى كاهش اهزش پول» ،0362عفر، ، جيسهحان
 آوا . ، سنم، تهرا يچ ب ،يق ده علوم هفناهيتحق يهاهوش، 0333و همكاها ، ، هر سرمد، ز

 . 74-30، ص 3ش، تيفقه اهل ب ،«پول ياحكام فقه» ،0367ن، يد حسيشمس، س
 .http://www.majlis.ir ياسالم يمجلس شوها ييو قضا يو  اموه حقوقيسيپاسخ به اسنفناء كم ،0367اهلل، طف، ليگانيولپا يصاف

 . 74-30، ص 3ش، تيفقه اهل ب ،«پول ياحكام فقه» ،0367ل، ياسماع، يمازندهان يصالح
 .ا يلياسماع قم، ،مكاسبه يحاش ،ق0336دمحمدكاظم، ي، سي دي ييطهاطها
 .ياسالم ،قم ،يالوثقالعروة  ،ق0421دمحمدكاظم، ي، سي دي ييطهاطها

 .قم هيعلم حوز  ياسالم غاتيتهل قم، دفنر ،الضرهقاعد   ،ق0403ن، يالداءي، ضيعراق
 ه.يللننم يالهنك االسالم ،جد  ،ر االسعاهيهبط الحقوق و االلن امات اآلجله بنغ، ق0407نذه، قحف، م

 .يعلوم اسالم ،تهرا  ،قواعد فقه ،0330، يدمصطفيمحقق داماد، س
 صدها.، تهرا  ،ياقنصاد اسالم يمهان ياجمال يبرهس ،0330، يرتض، ميمطهر

 )ع(.يحوز  امام عل ،قم ،ياسالم يداههبا و بانك ،0367اصر، ، نيرازيمكاهم ش
 .طالب)ع(ياببنيعل االماممدهسه  ،قم ،هيالقواعد الفقه ،0363، تتتتت 
 . يو بانك يپژوهشكد  پول، تهرا  ،ن مفهوم و موضوع هباييته ،0366ثم، ي، مييموسا
 . 42-3، ص 6ش )ع(،تيباهل فقه ،«يبجنوهد يد محمد موسويپول: مصاحهه با اسناد س ياحكام فقه» ،0367دمحمد، يس، يبجنوهد يموسو

 . 3-0، ص 36ش ،فردا تجاهت ،«هبا و توهم» ،0333، تتتتت 
 ،تهترا  ،يو اهز يپتول يوذاهاستتيو س ياستالم يمركت  يداه(: بانتك2) ياستالم يداهبانك ،0337ن، يس، حيثميو م د عهاسيس ا ،يموسو

 .يو بانك يپژوهشكد  پول

، ص 03ش ،را يا ياقنصاد يجسناهها، «ياعنهاه يهات پوليد مقوّم مثليقدهت خر» ،0333ن، يس، حيچرخاب ي، و غفوهآقاسن، حينظر
013-023. 

 .ياسالمشه يپژوهشگا  فرهنگ و اند ،. تهرا هبا و توهم ،0330، يحمدعل، ايوسفي
 .074-037، ص 03ش ،ياسالم اقنصاد ،«يبانك يهاجهرا  كاهش اهزش پول ده سپرد  يهاها » ،0333، تتتتت 

Mankiw, Gregory, 2016, Macroeconomics, Ninth Edition, Washington. Harvard University press. 

Theodore, Glenn asnd Gordon, Jerome, 2009, the Millennium Project: Futures Research 

Methodology, New York, Amer Council for the United Nations.  


