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 چکیده

های دولتي و خصوصي در های اقتصادی و بروز بانکبا توجه به گسترش فعاليت

ها كه بر مباني بهره كشورهای مختلف از جمله كشورهای اسالمي؛ عملكرد اصلي این بانک

ربا در اذهان متفكرین اسالمي به های را مبني بر شباهت بهره با پذیرد شائبهصورت مي

وجود آورد. از همين روی تبيين ماهيت ربا، بهره و همچنين نقش تورم و كاهش ارزش 

پول از منظر فقه و حقوق اسالمي از اهميت بسزایي برخوردار است. بنابراین پرسش اصلي 

 یهاتفاوت و شباهت و ستيچ تورم و بهره ربا، تيماه»»پژوهش عبارت است از اینكه 

فرضيه ما این است كه اگرچه در ظاهر، بهره و ربا شباهت بسياری دارند  «ست؟يچ سه نیا

توان با راهكارهایي كه در فقه اسالمي پيش بيني شده است، بهره مشروع و غير لكن مي

 ربوی دریافت كرد.    

 ربا، بهره، تورم، كاهش ارزش پول ها:کلید واژه
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  مسأله بیان

 پيچيدگي و گستردگي و اهميت فقه، معامالت هایبخش با آشنایي اندك با كس هر

 پدیدار با بویژه فقهي هایپژوهش در هم كه است موضوعي ربا. یابدمي در را ربا مسأله

 اقتصاد دانش نوین كاوشهای در هم و بانكداری و اقتصادی نوین پيچيده روابط شدن

های دولتي و های اقتصادی و بروز بانکفعاليت. با توجه به گسترش دارد ایویژه جایگاه

ها كه خصوصي در كشورهای مختلف از جمله كشورهای اسالمي؛ عملكرد اصلي این بانک

های را در اذهان متفكرین اسالمي به وجود آورد. از پذیرد شائبهبر مباني بهره صورت مي

های فقها به دیدگاهحقوقي و  -همين روی این پژوهش درصدد است با بررسي ادله فقهي

 های این سه را تبيين نماید.تبيين ماهيت ربا، بهره و تورم پرداخته و شباهت و تفاوت

 چيست و تورم و بهره ربا، تيماه»بنابراین سوال اصلي پژوهش عبارت است از اینكه: 

 «چيست؟ سه نیا یهاتفاوت و شباهت

های پرداخته و سپس دیدگاهبرای پاسخ به این پرسش ابتدا به تبيين مفاهيم اصلي 

فقها و حقوقدانان پيرامون ربا، بهره و تورم را مطرح كرده و در پایان در قالب نتيجه بحث 

  كنيم.دیدگاه مختار را بيان مي

 مفهوم شناسی

 ربا 

 ابن«)من الربّا المال اذا زاد و ارتفع و نما ةواالصل فيه الزیاد» در لسان العرب آمده است 

( ربا در لغت به معنای یک نوع زیاده و اضافي است كه در 304ص ،14 ج مصری، منظور

علي  ةالربا الزیاد» اموال و ثروت بوجود مي آید .راغب اصفهاني تحت عنوان ربا آورده است 

( 187راغب اصفهاني، ص)«علي وجه دون وجه ةراس المال لكن خص في الشرع ربا لزیاد

شرع اسالم به معنای یک نوع بخصوص اضافي از  ربا افزایش سرمایه است اما در اصطالح

این « قواعد»در شرح « مفتاح الكرامه»سرمایه است نه مطلق افزایش، و صاحب كتاب 

حسيني «.)انه شرعاً بيع احد المتماثلين باالخر مع شرائط االخر»... طور فرموده است: 

كه ربا نه یک  آید این است( آنچه از مجوع این تعاریف بدست مي502، ص4عاملي، ج
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حقيقت شرعي و متشرعه بلكه یک عنوان عرفي است كه قبل از اسالم هم بوده و هر كجا 

شود ربا به منظور آن عمل و فعاليت اقتصادی است كه در آن زیاده و افزوني گفته مي

 لحاظ شده و شرعًا هم حرام است. 

دم به گندم در مكيل در اصطالح فقه؛ ربا عبارت است از: بيع جنس به همجنس مانند گن

و موزون بشرط اضافه گرفتن و یا قرض دادن به شرط اضافه ستدن ، بيع مذكور را بيع 

 ربوی و قرض مذكور را قرض ربوی گویند.

 بیع 

بيع در لغت به معنای فروش كاال در مقابل عوض و یا مبادله آن با كاالی دیگر است.در 

( بيع 112فيومي، ص«)مال بمال ةبيع مبادلال»مفرادت راغب و المصباح المنير آمده است 

یعني آن كه مالي به مال دیگر مبادله گردد. در لسان العرب بيع این گونه معنا شده است 

( خرید و فروش یک كاال 23، ص8ابن منظور، ج«)البيع ضد شراء و البيع الشراء ایضاً» 

 گویند.بيع گفته مي شود و در فقه آن را بيع اول هم مي

 حالل

هر چيزی كه در تصرّف آن اجازه داده شده است و در اصطالح  «المطلق المأذون فيه» 

آن دسته از افعالي است كه انجام آن جایز است و همانند آن مباح است و اصل آن حّل 

 (100است.)كالنتری، ص

 قرض

 است به معنای قطع كردن.« الْقَرضْ»و مصدر آن  «قَرََض یَقِْرض  » واژه قرض از باب

ا مالک كه پول خود را قرض مي دهد ارتباط مالكيت خود را تا مدتي از آن پول قطع گوی

شود مي كند و از همين روست كه در هنگام طالكاری به آنچه كه از طال قطع و جدا مي

القراض ما یعطيه من المال » گویند در لسان العرب آمده است: مي« قراضه الذّهب»
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قرض آن چيزی است كه انسان به دیگری مي دهد تا ( 216، ص7؛)ابن منظور، جليقضاء

 «رفع حوائجش نماید و بعد از آن قضا كند.

درباره قرض در اصطالح شرعي برخي گفته اند كه قرض آن است كه انسان مالي را به 

 دیگری بدهد تا از آن استفاده مالكانه كند و عوض آن )مثل و قيمت( را بپردازد.

قرض همان معنای معروف است و معنای »موده است: صاحب جواهر در این باره فر

 (334، ص22نجفي، ج«.)اصطالحي آن همان معنای لغوی است

 حُرمت

، 3ابن منظور، ج)«الحرمه ما ال یحل لک انتهاكه»ابن منظور در لسان العرب آورده است : 

( حرمت آن چيزی است كه برای تو حالل نمي باشد كه ارزش و احترام آن را از 138ص

بين ببری و در اصطالح عبارتست از كاری كه انجام دادن و مرتكب شدن آن ممنوع مي 

 باشد و عقوبت در پي دارد.

 ادله حرمت ربا 

ربا یكي از  4و اجماع فقها 3حكم عقل 2روایات اسالمي، 1بر اساس آیات متعدد قرآن كریم،

 شود.محرمات قطعي محسوب مي

                                                           
 .276آیه « بقره»، سوره 275آیه «بقره»، سوره 132 – 130آیه « آل عمران»، سوره39، آیه « روم»ر.ك: سوره  - 1

 وسائل» الحسن بن محمد ، عاملي الحّر؛ 331 ؛ 13 ج «الوسایل مستدرك» حسين ميرزا ، طبرسي نوریر.ك:  - 2

 190 ،4 ج «االعمال كنز» الهندی ؛427 و 423 ؛ 12 ج«  الشيعه

 376 ، 2 ج «نمونه  تفسير» ناصر اهلل آیه ، شيرازی مكارمر.ك:  - 3

 332 ، 23 ج «الكالم جواهر»  حسن ،محمد نجفي - 4
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 بررسی ماهوي بهره و ربا

هایي كه در آنچه گذشت معنای ربا روشن شد. حال پيرامون تفاوت و شباهتبا توجه به 

نمائيم زیرا ميان ربا و بهره در نظام جدید اقتصادی مطرح شده است مباحثي را مطرح مي

باشد و ابتدا به انواع بهره اشاره كه مورد ابتالی جامعه امروزی و نظام اقتصادی جدید مي

 نمائيم.مي

ددانان واژه ربا خيلي كم به كار مي رود و نزدیكترین واژه مورد استعمال در اصطالح اقتصا

 باشد كه رابطه اش با ربای قرضي، عام و خاص من وجه است.در اقتصاد جدید، بهره مي

 انواع بهره

گویند كه از آن به صورت بهره طبيعي: بازدهي سرمایه در فعاليت اقتصادی را مي – 1

عبارت دیگر بهره طبيعي درآمدی است كه بازار برای مالک  شود بهسود نيز تعبير مي

 كند.سرمایه، مادامي كه سرمایه در دست خود اوست تعيين مي

بهره قراردادی: درآمدی كه صاحب سرمایه در قراردادهای رسمي مانند وام در برابر  – 2

 كند.واگذاری سرمایه خود به غيرمطالبه مي

ره در حوزه بهره قراردادی، آن هم زماني كه قرارداد از نوع بنابراین نقطه اشتراك ربا و به

كند اما اگر بهره قراردادی در قالب قرض یا بيع كاالهای هم جنس باشد تحقق پيدا مي

دیگر قراردادها مثل: بيع نسيه، سلف، بيع دین غير هم جنس، اجاره، مضاربه و شركت 

ه طبيعي تا زماني كه به شكل قرارداد ( چنانكه بهر71باشد ربا نخواهد بود.)موسویان، ص

در نيامده است ربا نخواهد بود چون همانطور كه گذشت ربا در اصطالح قرآن و سنت و 

 باشد و در بهره طبيعي اصالً قراردادی وجود ندارد.فقه به مبنای زیاده در قرارداد خاص مي

 هاي معاصر درباره ماهیت رباديدگاه 
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ی خاصي درباره ماهيت ربا ارائه شده است كه برخي از آنها در چند سال اخير دیدگاه ها

 پردازیم.هنوز هم طرفداراني دارد كه در این قسمت به نقد و بررسي آنها مي

 اختصاص ربا به زياده براي تمديد مدت بدهی

شروع این دیدگاه از رشيد رضا است است وی نظریه خود را ابتدا به صورت مقاله ای در 

 «یا ایها الذین آمنوا ال تاكلو الربّا أضعافأ مضاعفه»آورده است و در ذیل آیه « المنار»تفسير

این آیه نخستين آیه ای است كه درباره حرمت ربا نازل شده است و مراد از » گوید: مي

ربا در این آیه ربای جاهلي است ربائي كه طبری درباره آن مي گوید : ربا خواری مردم در 

ورت بود كه وقتي كسي طلبي داشت و موعد آن مي رسيد بدهكار زمان جاهليت به این ص

گفت : طلب را به تاخير انداز تا آن را اضافه كنم پس چنين مي كردند و این همان مي

بود كه خداوند در اسالم نهي كرده است و همچنين مي آورد كه  «اضعافًا مضاعفه»ربای 

ل جایي كه كسي مالي را در اختيار ربای جاهلي تنها مربوط به تمدید مهلت است و شام

كسي قرار مي دهد تا سودی كم و یا زیاد به صاحب مال بپردازد نمي شود زیرا این قرارداد 

سودمندی است كه دو طرف از آن سود مي برند در حاليكه ربای جاهلي به زیان بدهكار 

ای كه در قرض یا بهره »گوید: ( وی در پایان عمرش مي116ص ،3 ج رضا، رشيد«.)بود

آن مقدار سود در اول قرارداد شرط مي شود اشكالي ندارد زیرا در ربای جاهلي وجود سود 

( بعد از رشيد رضا این نظریه 117همان،ص«.)برای تمدید مدت بود نه برای اصل قرض

مورد پذیرش محققاني مانند شيخ عبدالوهاب قرار گرفت آنها با تاثير از نظریه 

 رض با بهره ، ربا نيست.رشيدرضاحكم كردند كه ق

 

 

 نقد 
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در ابطال نظریه رشيدرضا چند نكته جهت سستي ادعای وی بيان شده است كه به آن 

 پردازیم:مي

رشيد رضا در مقام تبيين ماهيت ربای جاهلي فقط به یک دسته از نقل ها تمسک  – 1

این ، نقل  مي بيند كه افزون بر« تمدید مهلت»مي كند و موضوع ربای جاهلي را درباره 

های فراواني از رازی و ابن حجر هيثمي گذشت كه ربای جاهلي شامل زیادی در عقد 

 شود.قرض نيز مي

به اعتقاد مورخان عامل رواج در جزیره العرب ، یهودیان و مسيحيان بودند و ربای  – 2

 رایج در ميان آنان كه در تورات و انجيل نيز آمده ، گرفتن زیادی در عقد قرض بود.

ربای قرضي از ساده ترین انواع ربا شمرده مي شود به طوری كه در تمام جوامع  – 3

بشری مرسوم بود و جای شگفتي است كه بگوئيم اعراب جاهلي و ثروتمندان قریش با 

وجود روابط بازرگاني و اقتصادی با اقوام و ملت های گوناگون، از این ربا اطالعي نداشتند 

ل قرض را به صورت قرض الحسنه مي دادند و فقط برای یا به علت رحمت و شفقت اص

 تمدید مهلت ربا مي گرفتند.

روایت های صریح و روشن از شيعه و اهل سنت وجود دارد كه اشتراط هر نوع زیاده  – 4

 در قرارداد قرض، ربا است برای نمونه به نقل دو مورد بسنده مي كنيم.

كل »ي از پيامبر اكرم نقل كرده اند كه فرمود فقيهان و محدثان فراواني از اهل سنت روایت

( یعني هر قرضي كه منفعتي داشته باشد 262 ، 5 ج شوكاني،)«ربا قرض جدّ منفعه فهو

 ربا است.

در شيعه نيز همين روایت با روایات دیگری به همين مضمون نقل شده است.حفص بن 

و امّا الربا الحرام » ... رمود: غياث از امام صادق)ع( روایتي نقل كرده كه در ضمن آن امام ف

 ج،عاملي حرّ؛)فهد الرجل یقرض قرضاً و یشترط ان یرّد اكثر ممّا اخذه فهذا هو الحرام
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( اما ربای حرام آن است كه فردی قرض دهد و شرط كند بيشتر از آن چه 357ص،18

 «قرض داده برگردانده شود این ربا حرام است.

اسالم اجمال یا ابهام داشته باشد ولي روایت هایي كه  بنابراین با فرض اینكه تاریخ صدر

 وجود دارد اشتراط زیاده در قرض را مصداق ربای حرام مي دانند.

 اختصاص ربا به زياده فاحش

برخي گفته اند كه اوالً اسالم ربای جاهلي را تحریم كرده و در ربای جاهلي ميزان بهره به 

« اضعافاً مضاعفه» این مطلب به آیه شریفه  چند برابر اصل بدهي مي رسيد برای اثبات

اشاره مي كنند و مي گویند طبق آیه، مطلق ربا حرام نشده است و حرمت در رابطه با 

ربایي است كه به صورت نرخ بهره فاحش باشد این نظریه مورد استقبال بسياری از 

دليل نرخ بهره  حقوقدانان واقع شده در ایران نيز برخي از حقوقدانان با استناد به این

درصد( را غير ربا دانسته اند و تصویب قانون عمليات بانكداری بدون ربا را 12معتدل)

 اشتباه ارائه كنندگان این قانون در مساوی دانستن بهره و ربا دانسته اند.

 نقد 

ابتدا بيان مي شود كه در زمان جاهلي مصادیق تمامي رباها ، زیاده به فاحش نبود بلكه 

 درصد بوده است. 30تا  20موارد نرخ بهره به صورت معمول بين در برخي 

ثانياً : اغلب آیه ها و روایت های ربا خالف دیدگاه پيش گفته را به اثبات مي رساند برای 

 نمونه به نقل یک آیه و یک روایت بسنده مي كنيم.

؛اگر از اموالكموان تبتم فلكم روؤس » سوره بقره مي فرماید :  279خداوند متعال در آیه 

 «رباخواری توبه كردید حق دارید اصل مالتان را بگيرید.
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در این آیه خداوندشرط توبه از ربا را بسنده كردن به اصل مال قرض داده شده، مي داند 

و اگر بهره كم و معتدل ربا نبود خداوند مي فرمود: اگر از رباخواری توبه كردید مي توانيد 

 هره كم بگيرید.اصل مالتان را همراه با ب

 كند:علي بن جعفر از برادرش موسي بن جعفر نقل مي

از وی درباره مردی پرسيدم كه به دیگری صد درهم مي دهد و با وی شرط مي كند » 

 «كه پنج درهم یا كمتر یا بيشتر به وی بپردازد؟امام فرمود : این همان ربای محض است

 (359 ص، 18 عاملي،ج حرّ)

 گرفتن پنج درهم و حتي كمتر از آن را ربا مي داند. طبق این روایت امام

خاصيت همه راباهاست چون  «اضعافأ مضاعفه»ثالثًاًً : برخي مفسران مي گویند وصف 

 در نهایت چند برابر شدن این درصدها مصداق بارز اضعافأ مضاعفه است.

 اختصاص ربا به زياده در قرض هاي مصرفی

ع قرض های مصرفي و قرض های توليدی و تجاری برخي اقتصاددانان قرض را به دو نو

تقسيم مي كنند و قرض مصرفي قرضي است كه برای مصارف خانگي، درماني یا مسكن 

گرفته مي شود ولي قرض توليدی قرضي است كه فعاالن اقتصادی با هدف تامين سرمایه 

ان دیني مورد نياز جهت تاسيس یا توسعه فعاليت اقتصادی استقراض مي كنند.برخي عالم

با استناد  به ادله ای تنها قرض مصرفي را مشمول ربای حرام مي دانند و گرفتن بهره در 

 قرض های توليدی را حرام نمي دانند.

 نقد 

باید توجه داشت كه آیه ها و روایاتي كه در باب ربا و بيان تحریم آن آمده اند همگي 

و بدون ادله از روایات و آیات اطالق دارند و نمي توان چنين نتيجه ای را خودسرانه 

استنباط كرد و نياز به دليل خاص و مقيد داریم و تا زماني كه نداشته باشيم، باید به 
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اطالق آیه و روایات كه نهي ربا و تحریم آن در تمامي قرض هایي كه به صورت شرط 

 زیاده مي شود، عمل كنيم.

 تفاوت ماهوي بهره و ربا 

بهره نظام سرمایه داری به ویژه بهره قراردادهای بانكي،  برخي از محققان برای توجيه

ادعای تفاوت ماهوی بين بهره و ربا را كرده اند دكتر غني نژاد با ارائه دو نظریه در مقام 

 تبيين تفاوت ماهوی ربا و بهره است كه به آنها اشاره مي كنيم.

 ربا درآمد ثابت از پیش تعیین شده، ولی بهره درآمد متغیر غیرقابل پیش بینی 

 این نظریه مبتني بر سه محور اساسي است:

ربایي كه در اسالم تحریم شده عبارت است از بازده واقعي ثابت از پيش تعيين شده  – 1

 در حاليكه بهره بازده متغير و غيرقابل تعيين است.

ت از پيش تعيين شده ، فقط در اقتصادهایي اتفاق مي افتد كه برای بازده واقعي ثاب – 2

 مدت زمان طوالني سطح عمومي قيمت ها و قيمت های نسبي ثابت بمانند.

فقط در اقتصادهای معيشتي و سنتي به جهت عدم پيشرفت فن آوری و عدم تغيير  – 3

ماند.اما ثابت مي ها و قيمت های نسبي برای مدت طوالنيها، سطح عمومي قيمتسليقه

ها ها، سطح عمومي قيمتدر اقتصادهای جدید به جهت پيشرفت فن آوری و تغيير سليقه

های نسبي به صورت مداوم در حال تغيير هست در نتيجه ربا به عنوان بازده ثابت و قيمت

از پيش تعيين شده فقط در اقتصادهای معيشتي و ایستا كه در آنها قيمت های نسبي 

راز مدت تغيير نمي كند قابل تصور است و این تعریف شامل بهره سرمایه در حتي در د

نظام های اقتصادی جدید كه در اثر تغييرهای مداوم قيمت های نسبي در حال تغيير 

 ص ، 27 ش موسویان،است نمي شود بنابراین بين ربا و بهره تفاوت ماهوی وجود دارد.)

83) 
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 نقد و بررسی 

ه آیه ها و روایت ها و فقه اسالمي، در تعریف ربا  قيد ثابت بودن، وجود اوالً : از دیدگا    

و با ندارد گرفتن هر نوع زیادی در قرارداد ، ربا است ، چه آن زیاده ثابت باشد یا متغير 

 بررسي روایاتي كه قبالً ذكر شده است این مطلب بسيار واضح و روشن است.

دهد برخالف تصوّر نظریه پرداز، اقتصاد آن شان ميثانياً: مطالعه تاریخ صدر اسالم ن    

زمان با تورم صفر یا بدون تغيير در قيمت های نسبي نبوده است، بلكه اقتصاد آن زمان 

نيز در اثر عامل های مرتبط با آن عصر با تغبيرهای قابل توجهي در سطوح قيمتها روبرو 

 بوده است و برای تطبيق چند روایت را بيان مي كنيم:

كند : در زمان رسول خدا قيمت ها افزایش یافت به رسول خدا گفته يخ صدوق نقل ميش

شد: ای كاش برای كاالها قيمت تعيين كني چرا كه قيمت ها افزایش و كاهش پيدا مي 

خواهم خداوند را به بدعتي مالقات كنم كه كسي در نمي»كنند رسول خدا)ص( فرمود : 

ان خدا را آزاد بگذارید برخي از برخي استفاده آن بر من پيشي نگرفته است، بندگ

 (.3ص ،3 صدوق،ج«.)كنند

 فرماید:ها ميامام صادق)ع( در روایتي به تحليل اثرها و نتيجه گراني و افزایش قيمت

ها باعث مي شود اخالق و رفتار مردم بد شده صفت امانتداری از بين برود گراني قيمت»

 (.166ص ، 5 ج كليني،«.)يرندو مردم مسلمانان در فشار قرار گ

بنابراین اقتصاد در زمان رسول خدا)ص( و ائمه اطهار)ع( نيز اقتصادی تورمي بوده است و 

ها در حال تغيير بوده است پس آنچه در صدر اسالم به عنوان ربا تحریم شد چيزی قيمت

رت بهره ای كه امروزه به صوجز زیادی اسمي مورد توافق طرفين نبود یعني همان پدیده

اسمي در قرادادهای بانكداری متعارف رایج است بنابراین هيچ تفاوتي از این جهت بين 

 ربا و بهره قراردادی نخواهد بود.
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 ربا عايدي پول به صورت واسطه مبادله ، بهره بازدهی پول به صورت سرمايه

در جوامع سنتي فعاليت های اقتصادی به نيروی انساني متكي بود.سرمایه نقش مهمي  

در توليد نداشت و پول به طور عمده به صورت واسطه مبادله كاالها و خدمات به كار مي 

رفت و مردم برای برآوردن نيازهای مصرفي با نرخ های باالیي قرض مي گرفتند و این 

نع شده است.با گذشت زمان و تخصصي شدن فعاليت های همان ربا بود كه در اسالم م

اقتصادی، پول دیگر فقط وسيله مبادله نبود بلكه نقش مهمتری در جایگاه سرمایه پيدا 

كرده است و نرخ بهره نقش كليدی تنظيم رابطه ميان پس اندازه و سرمایه گذاری را به 

ر باال بردن توان توليدی عهده دارد بنابراین بهره حقي است كه از مشاركت سرمایه د

جامعه ناشي مي شود.همچنين در جامعه های مدرن سرمایه نقش اساسي در توليد دارد 

و پول فقط وسيله مبادله نيست و صاحبان پس انداز با امساك از مصرف باعث افزایش 

توليد مي شوند پس بهره حقي است كه از مشاركت در باال بردن توان توليدی به دست 

نابراین نمي توان ربای جامعه های سنتي را كه عایدی پول به صورت واسطه مي آید ب

مبادله است با بهره اقتصادهای پيشرفته كه از بازدهي سرمایه در توليد ناشي است یكسان 

 انگاشت.

 نقد و بررسی 

 سوره بقره مي پردازیم. 279در جهت نقد این نظریه به بررسي آیه 

؛ و اگر توبه كنيد اصل سرمایه اموالكم ال تظلمون و ال تظلمونوان تبتم فلكم رووس » 

 «های شما از آن شماست نه ستم مي كنيد و نه بر شما ستم مي شود.

بنابراین اسالم در فضایي ربا را تحریم كرده كه مردم به پول به صورت سرمایه و به ربا به 

بين اقتصاد صدر اسالم با صورت بازدهي سرمایه و هزینه نگاه مي كردند و از این جهت 

اقتصاد مدرن تفاوتي نيست.یعني اسالم ربای قرضي را نه فقط به صورت عایدی پول بلكه 
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به صورت بازدهي سرمایه نيز تحریم كرد و برای پاسخ گوئي به نيازهای واقعي راهكارهای 

 نماید.حقوقي دیگری مطرح مي

 اختصاص ربا به بهره بانک هاي خصوصی

هایي كه درباره ربا و بهره مطرح شده، نظریه اختصاصي تحریم ربا به بهره یكي از نظریه

های ها و موسسات خصوصي و اشخاص حقيقي است و شامل بهره وام بانکدر وام بانک

 گوید:شود. آیت اهلل معرفت در این نظریه ميدولتي نمي

ستاني یا سوددهي توان بانک های دولتي را نماد استثماری شمرد. اینها برای سودنمي» 

توانند به كار روند كه با این نظام، مياند بلكه ضرورت اجتماعي به شمار ميپدید نيامده

خود ادامه دهند و در جهت سامان دادن اقتصاد كشور نقش داشته باشند از این رو 

 كهتوان سود بانكي را ربای حرام دانست، زیرا هيچ یک از پيامدهای تباهي آفرین ربا، نمي

اند، در این باره وجود ندارد همانند ربای خانواده كه در اساس الزم و مساوی ربا یاد شده

آورد ( وی استدالل خود را بر این مبنا مي88به نقل از: موسویان، همان، ص«)ربا نيست.

انما الربّا فيما بينک و بين ما ال » دارد: كه حدیثي داریم از زراره كه بيان مي

( یعني بين مرد و فرزندش و بين ولي و غالمش نيست 135، ص18ج حرعاملي،«)تملک

و همانا بين تو و چيزی است كه مالک آن نيستي. این روایت مورد اتفاق فتاوی فقيهان 

گردد، ربا است و چون مبلغ زیاده به مال عمومي كه خود شخص جزئي از آن است باز مي

های های بانکای ربا در بهره وامهشود همچنين مفسدهنيست و در آن ربا جاری نمي

 دهد.های دولتي مال دولت است و در واقع دولت به مردم وام ميدولتي وجود ندارد و بانک

 نقد و بررسی 

هایي كه امروز به صورت بانک دولتي هستند در واقع عملكردشان همان اوالً ( بانک    

دارند و منابع اصلي مالي مانند  باشد و تنها مدیریتي دولتيهای خصوصي ميعملكرد بانک

های خصوصي یا باشد و تنها تفاوت بانکهای خصوصي متعلق به سپرده گذاران ميبانک
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های دولتي جمع آوری از طریق سپرده و دولتي در ميزان بهره آنهاست والّا عملكرد بانک

شود پس يباشد و تفاوت ميزان بهره آن دو به عنوان سود بانک محاسبه ماعطای وام مي

های دولتي نيز روابط مالي های خصوصي باشيم بانکاگر قائل به ربوی بودن فعاليت بانک

 ربوی دارند.

های خصوصي باید علت تحریم ربا را دقيقًا ثانياً ( برای رفع حكم ربا از بهره بانک     

ایات به این بدانيم و یقين پيدا كرده باشيم كه علت در آن وجود ندارد و با بررسي تمام رو

رسيم كه علت تامه این حكم، مواردی امثال ظلم و یا اصطناع معروف نيست در نتيجه مي

 توان بر اساس آن توسعه یا تضييقي در حكم ربا اعالم كرد.نتيجه نمي

« انّما الربّا فيما بينک و بين ما التملک» ثالثاً ( در روایتي كه در این نظریه آمده است     

فانهم مماليک،  قال: نعم، قلت : قلت : فالمشركون بيني و بينهم ربا؟» آید كه در ادامه  مي

فقال: انّک لست تملكهم، انما تملكهم مع غيرك، انت و غيرك فيهم سواء فالذی بينک و 

( همانا 135همان، ص)«بينهم ليس من ذلک الن عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك

نيستي، پرسيدم: پس بين من و شركاء هم ربا  ربا بين تو و مالي است كه تو مالک آن

نيست؟ فرمود: ربا است. گفتم: آنان مماليک هستند؟ فرمود: تو به تنهایي مالک آنها 

نيستي، همانا همراه دیگران مالک هستي، تو و دیگران در آنها مساوی هستيد، پس آنچه 

م تو مانند غالم تو و دیگران با هم شریک هستيد از موردهای استثناء نيست چون غال

 مشترك بين تو و دیگری نيست.

شود كه هيچ یک از این روابط مالكانه یا شبه مالكانه بين با توضيح این روایت بيان مي

توانند فرد و دوست وجود ندارد به همين دليل هيچ روایتي نداریم كه افراد در مواقع نياز مي

ف كنند سيره عملي مسلمانان متشرع در اموال بيت المال همانند اموال زن و فرزند تصرّ

 دهد آنان نسبت به اموال بيت المال حساس تر از اموال شخصي بودند.نيز نشان مي

 نظريه ضرورت اقتصادي ربا و بهره بانکی - 1
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گویند: جزو مسلمات فقه است برخي در تجویز ربا و بهره بانكي راه دیگری پيموده و مي

احكام اسالمي « الضرورات تبيح المحظورات»قاعده كه در مواقع ضرورت و مشقت طبق 

 فرماید:كنند و خداوند در آیه های متعدد قرآن ميتخفيف پيدا مي

( خداوند در دین كار سنگين و سختي بر 78؛ )حج:ما جعل عليكم في الدین من حرج»

 «شما قرار نداد.

( هر كه ناچار شود 173ه:؛)بقرفمن اضطر غيرباغ و ال عاد فال اثم عليه ان اهلل غفور رحيم»

در صورتيكه ستم گر و متجاوز نباشد بر وی گناهي نيست ، خداوند آمرزنده و مهربان 

 «است.

اند: اگر فردی چنان محتاج شود كه راهي جز فقيهان بر این مطلب از صدر اسالم فتوا داده

توجه به گرفتن قرض ربوی نداشته باشد گرفتن قرض ربوی بر وی جایز است و امروزه با 

گسترش روابط توليدی و تجاری و نياز همه به سرمایه، مسئله از حد شخصي فراتر رفته 

و شكل اجتماعي به خود گرفته است و به عبارت دیگر همه فعاليت های اقتصادی جامعه 

وابسته به سرمایه است از طرف دیگر ، صاحبان سرمایه حاضر نيستند سرمایه خود را به 

ر اختيار كشاورزان و تجار و دیگر فعاالن اقتصادی قرار دهند حال صورت قرض الحسنه د

اگر به دليل تحریم ربا، فعاالن اقتصادی نتوانسته سرمایه مورد نياز خود را بدست آورند 

كل اقتصاد كشور مشكل پيدا مي كند و نتيجه این مي شود كه مسلمانان حتي در تامين 

ای بيگانه شوند و روشن است كه خداوند هيچ نيازهای روزمره زندگيشان نيازمند كشوره

گاه چنين وضعيتي را دوست ندارد به همين علت مي توان گفت در عصر حاضر به علت 

 وجود ضرورت اقتصادی ، حرمت ربا برداشته مي شود.

 

 

 نقد و بررسی 
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ه تمامي احكام اسالم دقيق و منضبط مي باشد و به هر دليلي نمي توان آنها را كنار زد البت

درست است كه اگر شرایط ضرورت پيش بياید موجب اباحه محظورات مي شود ولي باید 

 دقت كنيم تمامي شرایط ایجاد شده باشد و حكم رفع شود، كه مهمترین آنها عبارتند از:

راهي غير از ارتكاب به حرام نباشد)شخص با توجه به قراردادهای شرعي دیگر نتواند  – 1

 ند(مایحتاج خود را تامين ك

رسيدن ضرورت به حّد مشقّت )احتياج به وام ربوی به حدّی برسد كه دیگر قابل  – 2

تحمل نباشد و جان و مال و یا آبروی شخص در خطر باشد و همچنين هيچ راهي جز 

 قرض ربوی نباشد(

تنها در حّد ضرورت جایز است)در حّد رفع نياز كه بيان شد نه اینكه شخص برای  – 3

 رفاه بيشتر دست به همچين كاری دست بزند و مازاد بر احتياج قرض ربوی بگيرد(.

حليت ربا برای قرض گيرنده نه قرض دهنده )ضرورت برای قرض گيرنده ایجاد شده  – 4

 و نه قرض دهنده(.

 وي جبران کاهش ارزش پول و ربابررسی تطبیقی و ماه

با توجه به مباحثي كه مطرح شد حتي االمكان دایره شمول ربا و نظرات مختلف درباره 

شمول آن را بيان داشتيم در این گزاره سعي در بيان مفاهيم جدیدی مثل كاهش ارزش 

ييرات پول و معيارهای تفاوت آن با مباحث گذشته داریم كه به نظر مي رسد با توجه به تغ

روز افزون در نظام اقتصادی جدید الزم و ضروری باشد در ابتدا به بيان معيارهای این 

 پردازیم:مبحث مي

 

 ارزش اسمی و حقیقی
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 ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد مالحظه قرار مي گيرد.

ارزش اسمي : اگر ارزش پول را بدون مالحظه با شاخص قيمت ها در نظر بگيرند ،      

یعني ميزان تورّم و كاهش آن را لحاظ نكنند ، گفته مي شود.به طور مثال : هزار تومان 

 هميشه همان هزار تومان است.

عني ميزان ارزش حقيقي : اگر ارزش پول را با توجه به تغيير قيمت ها مالحظه كنيم ی     

تورم و كاهش ارزش پول در طي زمان مالحظه شود، ارزش حقيقي گفته مي شود. به طور 

درصد تورم داشته باشيم پس از یكسال  30مثال : یعني یک هزار تومان اگر در طول سال 

ارزش هفتصد تومان را خواهد داشت به عبارت دیگر برای خرید ميزان كاالیي كه مي شد 

ید، در سال بعد باید با پرداخت هزار و سيصد تومان خرید.)یوسفي، با هزار تومان خر

 (73ص

 چگونگی نگاه عرف به انواع پول

از اموری كه در شناخت و استنباط احكام فقهي مرتبت بر پول اهميت بسزایي دارد 

چگونگي نگرش عرف به پول و رفتار با آن است، برای پاسخگویي به این مطلب ، از گفتار 

ه در زمينه پول تحقيق كرده اند و همچنين از تحليل پيشينه تاریخي پول محققاني ك

 استفاده مي شود.

عرف و عقال پول را )حتي هنگامي كه كاال یا فلز گران بها بود( برای خود نمي طلبيدند، 

بلكه پول را مي خواستند تا با آن ؛ سایر كاال ها و خدمات را بدست آورند. این امر در پول 

مبادله ای اعتباری است روشن تر است.بنابراین مي توان ه صرف ارزش پول ،تحریری ك

نویسد: گفت كه نگاه و دید عرف به انواع پول ها نگاه آلي و طریقي است. ساموئلسن مي

دهد. پول برای این معنای حقيقي  و ذات اصلي پول را پول كاغذی به خوبي نشان مي» 

ست، مورد تقاضا است. نه برای خاطر خودش، بلكه به كه پول است نه برای اینكه كاال ا

خواهيم خود پول را مستقيمًا مصرف كنيم. ما آن را تواند بخرد. ما نميخاطر آنچه مي
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، ساموئلسن پل«.)سازیمكنيم، به این معنا كه خود را از دست آن خالص ميمصرف مي

 (90ص ،1ج

 نویسد:ریمون بار در كتاب اقتصاد سياسي مي

پول، در تقسيم بندی اقتصادی مقام دیگری دارد... پول، كاالی مبادله است. در واقع  امّا»

پول یک كاالی مصرفي نيست.كاالی مصرفي این هدف را دارد كه احتياج را به صورت 

قطعي برآورده سازد و در نتيجه نابود گردد.برعكس ، پول به مدت طوالني در جریان 

 (315ص ریمون بار،«.)ماندمصرف باقي مي

 نویسد:شهيد بزرگوار عالمه مطهری مي

پول از آن جهت كه پول است، معنای حرفي است، روابط ميان كاالها است.... پول بالقوه »

 (173مطهری، ص«.)همه چيز است و بالفعل هيچ چيز نيست

آید كه نظر دید و عرف و عقال به پول، نظر آلي و طریقي است از این گفتار ها چنين بر مي

پول مثل دارایي های دیگر برای عرف مردم مطلوبيت دارد با این تفاوت كه مطلوبيت و 

 پول، ذاتي و نفسي نيست بلكه عرضي و برای غير است.

 بررسی ادله معیار بودن قدرت خريد اسمی پول 

: پول در زمره اموال مثلي است ، بنابراین بر اساس قاعده نخست( مثلی بودن پول 

در فقه كه اگر شخصي مبلغي بدهكار باشد و هنگام ادای دین ارزش  مشهور پذیرفته شده

پولي را كه دریافت كرده و به شدت كاهش یافته و حتي به مقدار یک درصد ارزش زمان 

دریافت آن پایين آمده ، حق طلبكار همان ارزش اسمي هنگام پرداخت به طلبكار است و 

ان مي دارند كه چون پول مثلي است باید بيش از آن حق مطالبه از بدهكار را ندارد و بي

همان را برگرداند و جبران كاهش ارزش پول جایز نيست و طلبكار فقط مثل آن را به 

 حسب عدد و سایر مشخصات ظاهری طلب دارد.
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آیت ا... تبریزی و آیت ا... سيستاني در پاسخ به پرسش كميسيون حقوقي و قضائي مجلس 

ین كه پول از مثليات است ، جبران كاهش ارزش پول را شورای اسالمي با استدالل به ا

 غيرمجاز اعالم كرده اند و متن جواب به شرح ذیل است.

 آیت اهلل تبریزی در پاسخ مي نویسند:

پول في نفسه مال است و مثلي مي باشد بنابراین كسي كه در مهر وامثال آن ، مبلغي » 

بيش تر از مبلغ مزبور را مطالبه كند و را به پول رایج بدهكار شود، طلبكار نمي تواند 

افزایش یا كاهش قدرت خرید ، تاثيری در این حكم ندارد و در صورت سقوط پولي از 

رواج ، بدهكار باید بدل اعتباری آن را كه عنوان همان پول را دارد پرداخت نماید واهلل 

 و ایيقض امور كميسيون پرسش به 24/7/1375 مورخه 2528 شماره پاسخ«)العالم

 (ایران اسالمي شورای مجلس حقوقي

 آیت ا... سيستاني نيز چنين پاسخ داده اند:

آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد ، همان مبلغي است كه در عقد تعيين شده » 

زیرا پول از مثليات است ، مگر اینكه پول و با افزایش شاخص قيمت ها تغيير نمي یابد ،

 «.)قط شود كه در این صورت قيمت قبل زمان سقوط را مستحق استاز اعتبار به كلّي سا

 (ایران اسالمي شورای مجلس حقوقي و قضایي امور كميسيون به 2/1417ج/7 مورخ پاسخ

همچنين معتقدین به این نظریه در ادامه بيان مي دارند كه پول بر حسب صفات ذاتي ، 

را اوصاف نسبي پول مي دانند، مثلي است و خصوصيات گراني و ارزاني و قدرت خرید 

بنابراین دخيل در مثليت شمرده نمي شوند و ميزان كاهش آن ضمان آور نيست چون 

 تغيير در ذات رخ نداده است.آیه ا... سيد كاظم حائری مي نویسد:

از نظر عرفي فقط ویژگي هایي ذاتي دخيل در مثليت شيء هستند ، بنابراین ارزش و » 

اوصاف نسبي آن است، هيچ مدخليتي در مثلي بودن آن ندارد و قدرت خرید پول كه از 

 (30و 26حائری، ص«.)در صورت كاهش، ضمان آور نيست
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های همچنين از دیگر ادله های آنها این است كه بين مثلي بودن درهم و دینار و پول

د داننفعلي تفاوتي نيست و معتقدند كه، فقيهان پول حقيقي )درهم و دینار( را مثلي مي

و بين پول اعتباری و پول حقيقي از جهت پول بودن هيچ تفاوتي قائل نيستند. اگر بنا 

باشد قدرت خرید پول اعتباری، مقوّم ملكيت باشد این سخن درباره پول حقيقي نيز باید 

صحيح باشد. در حاليكه هيچ یک از فقيهان چنين نگفته اند و این خود دليل بر آن است 

 و حوزه همكاری دفترری نيز قدرت خرید، مقوّم مثليت آن نيست.)كه در پول های اعتبا

 (78 و 77 ص ، دانشگاه

آورند در تعریف پول است كه نمایانگر مثلي بودن دليل دیگری كه طرفداران این نظریه مي

برحسب ارزش اسمي است و در تعریف پول، به ارزش مبادله ای خالص اشياء كه ارزش 

زش مبادله ای نهفته است مي پردازند همچنانكه بيان مي كند مصرفي آن نيز در همين ار

ماهيت پول متوقف بر قدرت خرید آن نيست ، بلكه واسطه به اصل ارزش مبادله ای است 

 و نه مقدار آن ، بنابراین نمي تواند ارزش پول ، مقوّم مثليت پول باشد.

 نقد و بررسی ادله معیار بودن خريد اسمی پول

طور مطلق پول را مثلي دانسته اند ولي به جبران كاهش ارزش پول فتوا برخي فقيهان به 

داده اند و از جمله آنها آیت ا... بهجت مي باشند كه در جواب همان نامه كميسيون به 

جبران كاهش ارزش پولي فتوا داده اند همچنين برخي از فقيهان با لحاظ دید و نظر عرفي 

خرید، مثلي مي دانند ولي برخي دیگر پول را به ، پول های اعتباری را به حسب قدرت 

حسب ارزش اسمي مثل عدد و رنگ و سایر ویژگي ها، مثلي مي دانند البته هر دو گروه 

برای اثبات اداعای خود به مثلي بودن پول تمسک جسته اند و برای این مطلب ذكر دو 

 نكته الزم است:

ي هستند و معنا و مفهوم آن از ناحيه عنوان مثلي و قيمي از عناوین عرفي و انتزاع – 1

 شارع بيان نشده، بلكه این دو اصطالح از طرف فقيهان در باب ضمان وارد فقه شده است.
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تعاریف گوناگوني از مثلي به وسيله فقيهان بيان شده است اما یک دسته از آن تعاریف  – 2

یت ا.. محسن حكيم از ناحيه فقيهان بزرگ همچون آیت ا.. سيد محمدكاظم طباطبایي ، آ

مثلي » ، امام خميني و آیت ا... شيخ جواد تبریزی ارائه و حمایت شده كه عبارتست از 

آن است كه افراد آن ، دارای ویژگي هایي باشند كه ميزان رغبت مردم به افراد آن و قيمت 

دراً ، افرادش به واسطه آن ویژگي ها اختالف نيابد.هر چيزی كه غالباً این گونه باشد نه نا

آن شيء مثلي است و این مطلب بر حسب زمان ها و مكان ها و كيفيت ها اختالف مي 

 (99طباطبائي، ص«)یابد.

همچنين در نقد به استدالل اینكه معيار، قدرت خرید اسمي پول مي باشد باید بيان داشت 

هان كه در بررسي جامعي كه از تعاریف مثلي صورت گرفته هيچ یک از فقيهان و دانش پژو

-112اسالمي هيچ گونه تفاوتي بين ویژگي های نسبي و ذاتي قائل نشده اند.)یوسفي، ص

114) 

شایان توجه است كه محصول گفتار پيشين این نكته است كه در دیون و امثال آن طبق 

جبران كاهش ارزش پول جایز و بلكه واجب « در مثلي مدیون ضامن مثل است» قاعده 

باری به حسب ارزش و قدرت خرید ، مثلي به شمار رود جبران است زیرا كه اگر پول اعت

 ارزش پول جایز است.

 نظريه مقدار زايد از ارزش اسمی رباست

اگر در دیون و امثال آن بيش از ارزش اسمي پول پرداخت شود مقدار زیادی ربا خواهد 

تواند مثل چيزی را كه به عنوان قرض الحسنه داده است فقط مي » بود.آیت ا... سبحاني: 

آن را بگيرد و اگر بيش از آن چه پرداخته است به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا 

 (92سبحاني، ص«)خواهد بود

اشاره شده است كه « مثالً بمثل» در قسمت دیگری از بيان آیت ا... سبحاني ، به اصطالح 

بدون كمي یا زیادی  بيان مي دارد در قرض و غير آن شيء قرض داده شده یا مورد معامله،
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باید پرداخت شود و بيشتر از آن رباست .البته از سخن خود ایشان برای نقد این موضوع 

مسائلي به ذهن مي رسد كه در ادامه بيان مي داریم كه در معنای لغوی ربا آن را به زیاده 

 معنا كرده اند و همين معنا در تعریف اصطالحي ربای قرضي نيز اخذ شده است.

زیادی در ربای قرض مفهومي عرفي است یعني اینكه هرگاه در زمان بازپرداخت  مفهوم

قرض از دید عرف ، مازادی پرداخت شود و چنين مازادی شرط شده باشد ربای محرم مي 

باشد در صورتي كه وقتي پول ارزش آن كاهش یافته است پرداخت زیادی به اندازه همان 

با نمي باشد به این معنا كه اگر االن دیگر آن كاهش ارزش پول در نظر عرف زیاده و ر

هزار تومان قرض گرفته شده ارزش پانصد تومان را دارد باید برای خرید جنس به ارزش 

هزار تومان سابق، هزار و پانصد تومان پرداخت این جبران كاهش ارزش پول از نظر عرف 

در این امور داوری عرف زیاده نيست و برخي از فقيهان بر آن فتوی داده اند چون مالك 

و قضاوت عمومي است و به نظر، ربا در اینجا مصداق پيدا نمي كند و فقيه و غيرفقيه در 

جایي كه به داوری عرف برگردد تابع نظر عرف هستند و البته باید در فهم نظر عرف دقت 

 به عمل آید.

ه جبران كاهش ارزش البته در ردّ این نظریه علمای اهل سنت نيز ادله دیگری آورده اند ك

پول مساوی با منفعت برای قرض دهنده است و همانطور كه قباًل اشاره شد هرگونه 

منفعتي برای قرض دهنده حرام است و ربا مي باشد در صورتيكه جواب آن قبالً اشاره شد 

كه جبران كاهش ارزش پول به همان ميزان، مصداق زیادی و منفعت نيست بلكه اتفاقًا 

ضایي كه در پول حادث شده است جبران مي شود و برخي نيز حتي آن را با به علت مقت

 مراجعه به ميزانش در عرف واجب دانسته اند.

البته نظر آیت ا... فاضل لنكراني نيز بر حرمت جبران كاهش ارزش پول، به معنای ربا 

 باشد:مي

تقل دارد و ارزش پول رایج روز گرچه دارای ارزش اعتباری است ، ولي ارزش اعتباری مس»

اعتباری آن ارتباطي با قدرت خرید ندارد به عبارت دیگر اگر چه از نظر عرف استقالل 
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ندارد)برخالف كاال( ولي از نظر ارزش اصالت دارد.... همچنين اگر كسي یكسال قبل صد 

تومان مدیون باشد نمي توان به اعتبار ارزاني و گراني هر روز مقدار دین را تعيين كرد به 

طوری كه یک روز صد تومان بدهكار باشد و روز دیگر دویست تومان و در روز سوم صد 

 (266فاضل لنكراني، ص«.)و پنجاه تومان بدهكار باشد

در ادامه برای دفاع از نظریه نظریه جبران كاهش ارزش اسمي همان ربا است دالئلي مطرح 

 نمایند كه عبارتند از:مي

 ضرر وارد شده از اراده مديون خارج است: – 1

ضرر و خسارتي كه وارد شده است از ناحيه تورّم بوده است و خود مقروض در آن دخل و 

تصرف نداشته است و نتيجه فعل مقترض نمي باشد و اگر این پول در صندوقي محبوس 

به جبران  مي ماند نيز ارزش آن كاهش مي یافت بنابراین چرا باید مقترض و مدیون را

 ضرری مجبور كنيم كه هيچ دخالتي در وقوع آن نداشته است؟

برای اثبات لزوم یا جواز جبران كاهش « قاعده ال ضرر»این دليل در ردّ برهان كساني كه از 

ارزش پول استفاده كرده اند كافي است اما قاعده ال ضرر به این نوع ضررها ناظر نمي باشد 

 ده تمسک شود.تا جهت نفي آنها به این قاع

برای اثبات جواز و یا لزوم جبران كاهش ارزش پول ادله دیگری وجود دارد كه این دليل 

 در نفي آنها قاصر است.

 خالف عدل و انصاف – 2

قاعده عدل و انصاف از قواعد اساسي شریعت اسالمي است ولي اگر ضرری را كه متوجه 

راین جبران كاهش ارزش پول جایز دائن است بر مدیون تحميل كنيم عادالنه نيست بناب

 ( 189-188نمي باشد.)قحف، ص
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البته در پاسخ به مطلب باال باید به این نكته اشاره شود كه دقيقاً مبحث مورد بحث ما نيز 

همين است كه این خالف عدل و انصاف كه شخصي پولي را به شخص دیگر قرض داده 

د و ضررش نيز جبران نشود و این باشد در نهایت این عمل خيرخواهانه اش، متضرر شو

مانع گسترش امر قرض و تحقق اراده پروردگار در آیات سفارش دهنده قرض مي شود 

چون افراد در جامعه وقتي ببينند كه با قرض دادن ارزش پولشان كاهش پيدا مي كند، از 

 انجام این امر الهي و پسندیده سرباز مي زنند.

 جهالت در قرارداد – 3

ان كاهش ارزش پول در دیون و قراردادهای مالي ملتزیم شویم در قرارداد اگر به جبر

عنصر جهالت داخل خواهد شد زیرا كه مقرض مقدار زیادی را كه بر قرضش واقع مي شود 

را نمي داند چنانكه مقترض نيز در رابطه با مقدار زیادی كه باید بپردازد جاهل است و بر 

 متضمن جهالت باشند باطل و ممنوع مي باشد.اساس شریعت اسالم قرارداهایي كه 

البته در نقد این گفتار باید بيان داشت كه این گفتار مردود است ، زیرا كه هنگام قرض و 

دین همه چيز آشكار است و عقد متضمن بر جهل نيست بلكه وقتي زمان بازپرداخت فرا 

يين و پرداخت رسد ارزش مبادله ای حقيقي پول بر اساس شاخص قيمت های عرف، تع

 مي شود و اگر در تعيين آن تردید و مشكلي پيش آید مصالحه راه حل آن مشكل است.

 عدم کفايت برخی مصلحت هاي گمانی – 4

گمان برخي از مسائل و مصالح برای جبران كاهش ارزش پول برای جواز آن كافي نيست 

ن ها را حرام كرده است و برخي از امور و معامله ها به رغم آن كه منافعي دارند شارع آ

به طور مثال مبحث خمر در اسالم است كه با وجود منافع، چون مفسده اش بيشتر است 

 حرام شده است.
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از قياسي كه در این برهان به كار گرفته است صرف نظر مي شود زیرا كه در ظاهراً صاحب 

ادله شيعه  این قول از اهل تسنن هستند كه قياس را حجّت مي دانند و این دليل جزء

 محسوب  نمي شود.

 ادلّه نقلی: – 5

به نظر مي رسد كه از معصومين دليل نقلي معتبر داریم كه به نحو خاص بر عدم جواز 

جبران كاهش ارزش پول داللت دارد و بنابراین هر كس این روایت نقلي را رها سازد 

حدیث به  اجتهاد در مقابل نص كرده است و روشن است چنين اجتهادی باطل است و

عن اسحاق بن عّمار قال : قلت البي ابراهيم )ع( : الرجل یكون له علي » این شرح است : 

الرجل الدنانيز فياخذ منه دراهم ، ثم یتغير السّعر قال : فهي له علي السعر الذی اخذها 

یومئذ.و ان اخذ دناليز و ليس له دراهم عنده فدنانيز عليه یاخذها برووسها متي 

 (184، ص18ملي، جحرعا)«شاء

اسحاق بن عمار به امام موسي بن جعفر مي گوید : شخصي از كسي دینارهایي طلبكار 

است و از او درهم هایي مي گيرد سپس قيمت تغيير مي كند.حضرت فرمود : او به قيمت 

روزی كه گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد ، حق خود رافقط به همان مقداری كه 

 نار مي گيرد.طلب دارد به دی

 داریم:برای نقد این ادله، برداشتهای ضعيفي كه از این روایت شده را بيان مي

تغيير قيمت دینار نيست ، بلكه چنان كه عالمه مجلسي در « یتغير السعر» منظور از  – 1

 مالز االختيار گفته است منظور تغيير قيمت دینار است.

مفهوم حدیث این است كه شخصي از فردی دینارهایي طلبكار بود و از بدهكار علي  – 2

الحساب مقداری درهم دریافت مي كند پس از آن ، قيمت درهم تغيير مي كند و هنگام 

تسویه حساب از امام )ع( در مورد چگونگي آن مي پرسد و حضرت مي فرماید: رابطه 
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كه درهم دریافت كرده، منظور بگيرد و به دینار قيمتي درهم و دینار را بر اساس روزی 

 محاسبه شود و طلبكار آن را دریافت دارد.

در روایت نيامده است كه قيمت دینار افزایش یافته یا كاهش و اگر قيمت دینار  – 3

كاهش یافته باشد و امام بفرماید : قيمت دینار برا اساس رابطه قيمتي دینار و درهم روزی 

ذ مردی محاسبه كن ، این گفتار دليل بر جواز جبران كاهش ارزش پول كه دینار را اخ

 مي باشد ، نه دليل بر عدم جواز آن.

 ادلّه مالک بودن قدرت حقیقی پول

این نظریه در جبران كاهش ارزش پول بسيار اهميت دارد زیرا كه در صورت اثبات، مالزم 

برای تبيين آن ادله ای كه  با جبران كاهش ارزش پول و عدم ربا بودن آن مي باشد و

 آمده است را ذكر كنيم.

 فلسفه وجودي پول ، بیان ارزش هاست. – 1     

چون فلسفه وجودی پول بيان ارزش ها و مشخص كردن نسبت های مختلف ارزش ها 

بين كاالها و خدمات است ، باید در دیون ، مهریه ، قرض و... ارزش و قدرت خرید حقيقي 

ت اهلل نوری همداني در پاسخ به سوالي كه كميسيون امور قضایي و پول مالحظه شود.آی

 نویسد:حقوق مجلس كرده بودند مي

از آن جا كه پول رایج هر عصر و زمان مبين ارزش ها و نشانگر نسبت های مختلف بين » 

كاالها و خدمات است اساسًا فلسفه وجودی پول نيز از همين اصل نشأت مي گيرد ، لذا 

ر الزم است به طور كلي در باب دیون و جنایات و ضمانات ، ارزش ها و قدرت به نظر حقي

خرید ها ... كه از زمان های مختلف متفاوت مي شود را هميشه در نظر بگيریم ... البته 

 شماره نامه به پاسخ «)تعيين كميّت و مقدار آن در زمان تادیه با نظر متخصّص باید باشد

 (.اسالمي شورای مجلس حقوقي و قضایي امور كميسيون /د-/8/619/56
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 خاصیت پول فقط حفظ ارزش است. – 2     

خاصيت پول چيزی جز حفظ ارزش و ماليت نيست بنابراین وقتي در طول زمان بر اثر 

تورم ارزش و ماليت آن كاهش یابد یا از بين برود ، در دیون یا روابط پولي باید جبران 

 شود.

 اردبيلي بر چنين امری داللت دارد:نوشته آیت ا... موسوی 

اشكال ندارد ، زیرا پول های كاغذی و تحریری جز حفظ  1به نظر اینجانب الحاق تبصره» 

 قضایي امور كميسيون ، 453 شماره نامه به پاسخ«)ماليّت و ارزش، خاصيت دیگری ندارد

 (21/7/1375 مورخ ، مجلس حقوقي و

 پول هاي کاغذي تنها واسطه مبادالت هستند. – 3     

پول های كاغذی با كاال و متاع تفاوت دارند و نمي توان آن ها را در زمره كاال برشمرد 

 بلكه فقط واسطه مبادله كاالها هستند و ارزش آنها به قدرت خرید آنها است.

 

 

 جلوگیري از زيان دائن – 4    

طول زمان كاهش مي یابد ، اگر ضامن ، فقط  در جوّ تورمي كه ارزش حقيقي پول در

ضامن ارزش اسمي باشد از نظر عرف موجب ضرر و زیان برای مضمون له خواهد شد كه 

نفي شده « ال ضرر و ال ضرار» این گونه ضرر در اسالم به ادلّه گوناگون از جمله قاعده 

                                                           
 قانون مدني در خصوص مهریه 1082تبصره به ماده  -  1
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داخت باید ارزش است بنابراین برای جلوگيری از این ضرر و زیان ، ضامن هنگام بازپر

 (.64 – 62 ص، 1 ج بهشتي،«)حقيقي پول را كه دریافت كرده بود بپردازد

 درست است؟« ال ضرر»اما آیا تمّسک به قاعده 

در بررسي اجماعي قاعده ال ضرر به نظر مي رسد اگر كسي به نحو مباشر و یا سبب به 

خواهد بود اما  جان و مال شخصي ضرر برساند و سبب نقصان شود ضامن ضرر و نقصان

جایي را شامل مي شود كه « قاعده ال ضرر» دو مورد از شمول این خارج است كه اواًل 

دفع ضرر ممكن باشد و انسان بتواند آن را دفع كند ولي از مفاد روایات به نظر نمي رسد 

كه دفع چنين ضرری الزم است ثانيًا : اگر مال شخص نزد فردی به امانت گذاشته شده 

شخص در نگهداری آن تعدی یا تفریط ننماید ضامن نيست و از مفاد این قاعده باشد و 

جبران نقص استفاده نمي شود بنابراین اگر پول رایج بر اساس قرارداد شرعي ، مثل قرض 

یا امانت ، مدت زیادی نزد شخص قرار گيرد و در این مدت ارزش پول كاهش یابد و 

نمي توانيم از این قاعده در جبران ضرر و زیان  مقرض هيچگونه نقشي در آن نداشته باشد

 ناشي از كاهش ارزش پول دليلي بياوریم.

 وفاي به عهد در قراردادها – 5     

از مومنان خواسته تا در  1(1مائده:«)یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود»اسالم طبق آیه 

رعایت كنند به مقتضای  این قراردادها به عهد پيمان خود ملتزم باشند و آن ها را به دقت 

آیه در دیون ، مدیون باید مساوی آن چيزی را كه از دائن گرفته برگرداند نه كمتر از آن 

و در دیون نقدی مدّت دار ، اگر ارزش پول كاهش  یابد تنها با جبران كاهش ارزش پول 

 (19مي توان به این حكم واجب الهي عمل كرد.)قحف، ص

                                                           
 .كنيد وفا ها پيمان به آوردید ایمان كه كساني ایترجمه:  - 1
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طرف )موافقان و مخالفان( با جبران كاهش ارزش پول مي توانند در مورد این آیه هر دو 

استناد كنند زیرا كه در ابتدای عقد چيزی مبني بر كاهش ارزش پول نبوده و این مطلب 

وفای به عهد با پرداخت همان ميزان در زمان عقد ميسّر شده و جبران كاهش ارزش پول 

 وفای به عهد بدانيم و الزم بشماریم. را در بر ندارد مگر اینكه نقصان از پول را جزء

 «مثاًل بمثل » روايت  – 6    

ملتزم شدن به وجوب جبران كاهش ارزش پول ، پذیرش مساوات قيمت حقيقي در دیون 

و روابط مالي است كه این مساوات با روایت مشهوری كه از پيامبر )ص( نقل شده است ، 

توانند ادّعا كنند كه این مطلب عين مدعا تایيد مي شود و قائلين به عدم جواز نيز مي 

است ، یعني مهم اثبات مساوات و مثل است ، در حاليكه پرداخت قيمت حقيقي، مازاد و 

 رود.ربا و ظلم به شمار مي

 پول هاي فعلی قیمی اند – 7     

پول های فعلي قيمي هستند نه مثلي ، بنابراین در هر زمان باید قيمت آنها را محاسبه 

و بدین سبب ميزان كاهش ارزش پول الزم است و آنچه كه پول های فعلي اعتبار  نمود

 شود.دارد ماليت و قدرت خرید آنهاست و در مبادالت تنها به قدرت خرید آنها اشاره مي

در جواب به این مطلب باید به دو نكته اشاره كرد كه اواًل : پيش از این بيان شد كه انواع 

قيمتي.ثانياً: اگر بپذیریم كه پول های فعلي ، قيمتي هستند نتيجه  پول ها مثلي هستند نه

آن به هيچ وجه وجوب ميزان كاهش ارزش پول نيست ، زیرا در این صورت پول هم مثل 

سایر كاالهای قيمتي هنگام ادای دین ، باید قيمت آن كه به واحد ریال اندازه گيری مي 

ید پرداخت شود دیدگاه های فقهي تفاوت شود پرداخت شود و در این كه كدام قيمت با

 دارد كه قيمت یوم االداء باشد یا قيمت یوم الدفع؟

بر اساس مبنای قيمت یوم االداء ، قيمت پول در روز ادای دین ، همانند ارزش اسمي پول 

خواهد بود كه نتيجه آن عدم جبران كاهش ارزش پول است و اگر بر اساس مبنای قيمت 
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قيمت پول را محاسبه كند حال این مطلب مورد بحث قرار مي گيرد یوم الدفع بخواهد 

كه قيمت حقيقي باید دفع شود یا قيمت اسمي آن؟ در این صورت نيز مالزمه ای خاص 

 با دليل مطرح نمي باشد.

 صدق اداي دين با بازپرداخت قدرت حقیقی پول – 8     

ارزش پول كاهش مي یابد ادای دین امری عرفي است كه در جوّ تورمي و هنگامي كه 

باید دید عرف چه چيزی را ادای دین مي داند.اگر كاهش ارزش پول شدید باشد به یقين 

عرف ، وقتي مدیون را بری الذمه مي شمارد كه ارزش حقيقي پول را مالك قرار دهد و 

و آن را به دائن بپردازد و در غير اینصورت ، اگر مدیون ارزش اسمي را بپردازد عرف عام ا

 را بری الذمه نمي داند.

 نویسد:آیت ا... مكارم شيرازی مي

اگر تورم در زمان كوتاه و مقدار معمولي باشد محاسبه نمي شود چرا كه هميشه تغييراتي » 

در اجناس و قدرت خرید پول پيدا شده و مي شود و سيره مسلمين و فقها بر عدم محاسبه 

و سقوط ارزش پول زیاد باشد تا آن حد كه  تغييرات جزئي بوده است ولي اگر تورم شدید

در عرف ، پرداختن آن مبلغ ، ادای دین محقق نگردد ، باید بر اساس وضع حاضر محاسبه 

 (148مكارم شيرازی، ص«.)كرد و در این مساله تفاوتي ميان مهریه و سایر دیون نيست

ارزش پول شدید  دارند این است كه اگر تورم و كاهشای كه در این قسمت بيان مينكته

باشد جبران كاهش ارزش پول الزم است و اگر كم و خفيف باشد الزم نيست و آیت ا... 

دانند كه عرف عام نسبت به كاهش شدید مكارم دليل این نظریه را داوری عرف عام مي

 ارزش پول واكنش نشان مي دهد و در موارد جزئي واكنشي ندارد.

 نظريه مصالحه 
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الحه را پي مي گيرند به چند دسته قابل تقسيم است: )یوسفي، آرای فقيهاني كه مص

 (262ص

فقيهاني كه به عدم جواز جبران كاهش ارزش پول حكم كرده اند ولي حكم به احتياط  – 1

 در مصالحه را نيز الزم مي دانند و آیت ا.. گرامي در رساله عمليه این مطلب را نوشته اند:

ه و چيزهای مثلي دیگر را قرض كند و قيمت آن كم اگر كسي مقداری پول ، طال یا نقر

شود یا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس دهد كافي است، ولي اگر 

هر دو به غير آن راضي شوند اشكالي ندارد و لكن جریان حكم مذكور در پول های كاغذی 

وعاً در حال ترقي و تنزل كه به لحاظ قدرت اعتباری خرید، با آن ها معامله مي شود و ن

فاحش مي باشند محل اشكال است و اگر تفاوت فاحشي پيدا كنند بنابر احتياط ، الزم 

 (514، ص2455است با یكدیگر مصالحه نمایند.)گرامي، م

فقيهاني كه به لزوم جبران كاهش ارزش پول حكم كرده اند اما در عين حال مصالحه  – 2

 را الزم مي شمارند.

 فرمایند:حمد تقي بهحت در شمار این دسته از فقيهان هستند و ميآیت ا... م

احتياط واجب آن است كه در صورت تنزّل فاحش ، به نرخ روز مصالحه شود و فرقي » 

 و فرهنگ پژوهشگاه 4/4/1379 مورخ ، 5690 پرسش به پاسخ «)بين اقسام دیون نيست

 (اسالمي اندیشه

دانند، امّا در نظر دیگری برخي فقيهان در بياني، جبران كاهش ارزش پول را الزم مي – 3

كنند. آیت ا... موسوی اردبيلي برخالف آن را رای داده و مصالحه را طریق احتياط ذكر مي

 دارند:اظهار مي

شخصي سي سال قبل هزار تومان به كسي مدیون بوده و ادا نكرده است.اگر اكنون »

ون یا ورثه اش بخواهد دین او را ادا نمایند ، آیا با پرداخت هزار تومان كه در شخص مدی
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سي سال پيش ارزش بيشتری داشته است بری الذمه مي شود؟ چون ارزش پول پایين 

آمده است احتياطًا مصالحه نموده و رضایت دائن را جلب نمایند و گرنه ارزش هزار تومان 

 اسالمي شورای مجلس حقوقي و قضایي كميسيون پرسش به پاسخ«)سابق را بپردازد.

 (.16/12/1377 مورخ

بعضي فقيهان در یک كتاب با صراحت به ميزان كاهش ارزش پول به نرخ روز فتوا  – 4

احتياط واجب » اند: مي دهند و در عين حال در پاسخ دیگری در همان كتاب فرموده

مكارم شيرازی، سوال «.)مصالحه كننددانيم كه باید به نرخ امروز حساب شود یا الاقل مي

 (144، ص15

تعدادی از فقيهان فقط لزوم مصالحه را مطرح كرده اند.آیت ا... صالحي مازندراني  – 5

در اینجا بدهكار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد كه اكنون ارزش آن كاهش »گوید: مي

فزون بر این مساله اجحاف فاحش یافته است ، در واقع تمام دین خود را ادا نكرده است ، ا

به نقل از: «)و ضرر نيز مطرح مي شود از این رو باید به گونه ای با یكدیگر مصالحه كنند

 (46 و 45 ص ، 1376 سال ، 9 ش ، بيت اهل فقه مجله

 نویسند:امام خميني در كتاب صلح مي

است كه  اگر از مال ربوی ، به جنس خودش با گرفتن اضافه ، مصالحه شود ، اقوی آن» 

حكم ربا در آن جاری است ، پس باطل است ، ولي با جهل به مقدار ، اشكالي ندارد اگر 

چه احتمال اضافه گرفتن داده شود، مانند اینكه هر كدام از آنان طعامي نزد رفيقش داشته 

باشد و ندانند كه مقدار آن چقدر است ، پس صلح كنند به این كه هر یک ، مقداری كه 

امام خميني، «)ل خودش باشد با این كه احتمال اضافه گرفتن داده شود.نزدش هست ما

 (518-516، ص1ج

رسد كه در اصل نظریه هيچ اشكالي وارد نباشد زیرا هنگام قرار مدت دار نقدی به نظر مي

، ارزش مبادله ای پول اعتباری مشخص و آشكار است و اگر ارزش پول كاهش پيدا نكرد 
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زش اسمي بری الذمه مي شود ولي اگر ارزش عرضي آن كاهش شخص با پرداخت همان ار

پيدا كرد باید ميزان كاهش جبران شود و در صورتي كه راه دقيقي برای تعيين ميزان 

كاهش ارزش پول نباشد به آن عمل مي شود و گرنه مصالحه ، تنها راه حل است و دو 

بلغ معيني بيش تر از طرف قرارداد ، بر ميزان شاخص    قيمت ها مثل ارزش طال ، م

مبلغ اسمي بدهي یا به هر نحو دیگری كه شرایط مصالحه رعایت شود مي توانند مصالحه 

 كنند.

 شرط جبران کاهش ارزش پول

اگر هنگام قرارداد قرض و امثال آن ، شرط كند كه مدیون باید ميزان كاهش ارزش پول 

 7 ش ،77 ص ،2 ش بيت، اهل فقه مجلهرا جبران كند ، عمل به این شرط الزم است.)

درست است اما فایده ای ندارد « جبران كاهش ارزش پول»( این شرط بنابر نظریه 35 ص

زیرا بدون آنكه چنين شرطي كنند جبران كاهش ارزش پول الزم است و اگر بر اساس 

عدم جواز جبران كاهش ارزش پول باشد درست نيست و خالف كتاب و سنت بوده ، 

ادلّه آن را شامل نمي شوند زیرا تمامي كساني كه این نظریه را نپذیرفتند اطالق ها و عموم 

جبران كاهش ارزش پول را ربا مي دانند و اخذ آن را حرام مي پندارند بنابراین خالف 

 كتاب و سنت بوده و خارج از اطالق ها و عموم ادلّه جواز معامله ها است.

 

 

 ثابتشرط ارزش پول به ارزش کاالي داراي ارزش  

ارزش پول را در هنگام قرارداد با ارزش كاالیي كه دارای ارزش ثابت است در نظر بگيرد 

 و شرط كند كه معادل ارزش آن كاال هنگام بازپرداخت، ادا كند.

 دارد:آیت ا...جعفر سبحاني نظرش را این گونه اظهار مي
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این كه وام  برای جلوگيری از چنين ضررهای مالي، راه مشروعي در پيش است و آن»

دهنده، به هنگام دادن قرض، شرط كند كه من این مبلغ از اسكناس را كه ارزش آن 

دهم و به هنگام بازپرداخت باید معادل است با فالن مقدار پول ثابت یا كاال به تو قرض مي

این جهت را رعایت كنيد و مبلغي را بدهيد كه دارای چنين ارزشي باشد چنين شرطي 

 ( 92سبحاني، ص«)ا شرط افزایش نيست.ربا نيست، زیر

در ادامه باید بيان داشت كه چنين نظری زماني مورد قبول است كه مبحث كاهش ارزش 

بيشتری را قبول كنيم و الّا اگر شرط شود كه به ميزان آن كاال بدهد یعني زیاده را شرط 

 كرده است و این حتمًا ربا مي باشد.

 خريد و فروش پول به صورت نسیه

ياری از فقيهان خرید و فروش پول به صورت نسيه را به مبلغ بيشتری از مقدار ارزش بس

اسمي جایز مي شمرند و بر اساس این نظریه دو طرف قرارداد مي توانند با پيش بيني از 

وضعيت ارزش پول در آتي و ميزان تورم ، پول را به طور نسيه برابر با تورم پيش بيني 

 شده خرید و فروش كنند.

 نویسد:آیت ا.. فاضل لنكراني مي

اگر چه خرید و فروش اسكناس از نظر موازین فقهي مانعي ندارد ، فرقي بين كم و زیاد »

و دراز یا كوتاه مدت بودن آن نمي كند زیرا كه اسكناس از مكيل و موزون نيست و ربای 

آن اجتناب معاوضي تنها در مكيل و موزون جریان دارد ولي بهتر آن است كه از انجام 

 (1029 سوال ،262 ص، لنكراني فاضل«)شود

 نویسند:در جواب سوالي دیگر مي

اگر معامله عقالئي باشد مانعي ندارد )مثالً بخواهد پول درشت را به ریز و یا كهنه را به »

 (263همان، ص«)نو تبدیل كنند(
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عقالئي قصد جدی در معامله و غرض » برخي فقيهان چه به نحو نقد یا نسيه؛  قيد 

 (.1087 سوال ،313ص گلپایگاني، صافيرا بيان داشته اند.)« داشتن

باید توجه داشت كه اگر این معامله به عنوان حيله ای برای اخذ ربا و یا پرداخت ربا باشد 

اشكال دارد و غرض خرید و فروش واقعي باید در خریدار و فروشنده باشد و برای این كار 

 ود داشته باشد و اال همان حكم ربا را دارد.نيز غرض عقالئي و معقول وج

 نظريه شهید صدر درباره جبران کاهش ارزش پول

اوراق نقدی)اسكناس(هر چند از اشيای مثلي هستند ولي مثل آن، فقط برگ اسكناس 

دانند آید كه اسكناس را بر حسب قدرت خرید حقيقي آن، مثلي ميباشد بلكه بر مينمي

حقيقي پول تصریح شده است. نتيجه این تحليل در این بحث، به  و نهایتاً بر قدرت خرید

گونه ای كه برای عرف محسوس باشد و در مقابل آن از خود واكنش نشان دهند باید 

المثلي »قدرت خرید حقيقي پول به هنگام تحقق دین پرداخت شود تا به مقتضای قاعده 

ت. روشن است كه اگر در دیون عمل شود و گرنه ادای دین تحقق نيافته اس« یضمن المثل

 رود.و روابط مالي ، مثل آن چيزی كه دریافت شده، پرداخت شود زیادی و ربا به شمار نمي

در اینجا باید این مطلب را اشاره كرد كه نظریه مصالحه بدون پذیرش لزوم جبران كاهش 

زوم ارزش پول قدیمي تسامح است و هر كس كه به مصالحه حكم كرده یا با صراحت ل

جبران كاهش ارزش پول را پذیرفته یا با حكم به مصالحه، به طور تلویحي چنين حكمي 

 را قبول كرده است.

 مقايسه ربا با خسارت تاخیر تاديه

خسارت تاخير تادیه، خسارتي است كه فرد مدیون به دليل عدم پرداخت بدهي خود در 

سارت تاخير تادیه، ما به سررسيد معين بایستي به طلبكار پرداخت نماید. در واقع خ

التفاوت اصل پول و كاهش ارزش آن در اثر تورم و گذشت زمان در زمان ادای دین 

 نماید.باشد. بررسي چند توجيه عقلي، حقوقي و فقهي كه جنبه ربوی ربا را ساقط ميمي
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 توجیه عقاليی  - 1    

ه كاهش مذكور از بدیهي است كه تورم باعث كاهش ارزش پول مي شود و اگر به انداز

ناحيه مقترض بر مقرض پرداخت شود تازه اصل مبلغ را پرداخت كرده است و چيزی مازاد 

بر اصل پول واقعي پرداخت نشده است و قرض گيرنده یا مدیون در تاریخ مقرر سر رسيد 

ادای دین نكرده و ضامن كاهش ارزش پول است و هرعقل سليمي بر جبران آن حكم 

 كند.مي

 توجیه حقوقی  - 2    

در عقد قرض در سررسيد معين، مقترض مكلف است در زمان معين شده بين طرفين 

نسبت به استرداد اصل پول به مقرض اقدام نماید و عقد قرض همانطور كه فقها در تعریف 

القرض تمليک مال اآلخر بالضمان بان یكون علي عهدته » .آن گفته اند : ضمان آور است

 (51ص ،2 االصفهاني،ج الموسوی)«ثله او بقيمتهادائه بنفسه او بم

قرض ، تمليک مال به دیگری است بنحو ضمان، به گونه ای كه ادای آن به مانند آن یا 

مثل آن یا به قيمت آن بر عهده اوست.كسي كه در سررسيد معين نسبت به اداء آن اقدام 

 است.نكند و از فعل او خساراتي به مقرض وارد شود ، ضامن جبران آن 

البته آنچه كه راجع به خسارت تاخير تادیه گفتيم منحصر به عقد قرض نيست و در مورد 

 باشد.« وجه رایج»بوده و از نوع « دین»هرگونه طلبي صادق است مشروط به اینكه 

قانون آیين دادرسي دادگاه های عمومي و انقالب در امور مدني  522در این مورد ماده 

تاخير را به عنوان یكي از خسارت های قابل مطالبه كه خسارت   21/1/1379مصوب 

 مورد حكم دادگاه هم قرار مي گيرد به این شرح بيان نموده است:

: در دعاوی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دین و  522ماده » 

قيمت تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، و در صورت تغيير فاحش شاخص 
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ساالنه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت متناسب 

گردد تغيير شاخص ساالنه كه توسط  بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران تعيين مي

 «.محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اینكه طرفين به نحو دیگری مصالحه كنند

تحت عنوان  21/9/1377ر مجمع تشخيص مصلحت نظام به تاریخ در مصوبه قانوني دیگ

قانون اصالح موادی از قانون صدور چک مصوب  2قانون استفساریه تبصره الحاقي به ماده 

 گوید:مي 10/3/1376

منظور از عبارت ) كليه خسارت و هزینه های الزم از قبيل هزینه های  –ماده واحده » 

قانون اصالح موادی از قانون صدور چک  2الحاقي به ماده دادرسي....( مذكور در تبصره 

مجمع تشخيص مصلحت نظام ، خسارت تاخير تادیه بر مبنای نرخ  10/3/1376مصوب 

تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن كه توسط بانک مركزی جمهوری اسالمي ایران اعالم 

شود مالحظه مي« است شده و هزینه دادرسي و حق الوكاله بر اساس تعرفه های قانوني

كه هم مجلس و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام بر پرداخت و دریافت خسارت تاخير 

 اند و رویه جاری دادگاه ها نيز همين است.تادیه، مهر تایيد زده

 توجیه فقهی  - 3    

شود كه از قبل شرط شده باشد) چه صریحاً و چه زماني اضافه دریافتي ربا محسوب مي 

 طابق نظر یكي از فقها كه قول مشهور را مطرح كرده است:ضمني( و م

ال یجوز شرط الزیاده بان یقرض ماال علي ان یودی المقترض ازید مما اقترضه سوا اشتراطًا »

( جایز نيست شرط زیادی 53همان، ص)«صریحًا او اضمراه و هذا هو الربا القرض المحرم

ترض زیادتر از آنچه كه قرض گرفته به نحوی كه مالي به دیگری قرض دهد و آنگاه مق

است ادا كند، چه شرط به صورت صریح ذكر شده باشد چه ضمني و این ربای قرض، 

 « حرام است.
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شود كه در خسارت تاخير تادیه شرط اضافه قبلي وجود ندارد و توافق طرفين مالحظه مي

خسارت تاخير  در سررسيد معين، پرداخت اصل وجه است بدون اضافه و آنچه كه به عنوان

 شود از باب ضمان كاهش ارزش پول مقرض است.گرفته مي

حال سوال این است كه اگر طرفين ضمن عقد قرض شرط كنند كه اگر مقترض در 

سررسيد معين نسبت به پرداخت وجه اقدام نكند، مبلغي را به عنوان خسارت به طرف 

رسد كه این شرط، شرط ظر ميدیگر بدهد آیا جنبه ربوی دارد یا خير؟ در اینجا هم به ن

اضافه نيست تا جنبه ربوی داشته باشد، زیرا آنچه كه مورد توافق اوليه طرفين است 

استرداد اصل وجه بدون پرداخت اضافه است و آنچه كه تحت عنوان شرط ضمن عقد بيان 

شده است تاكيدی بر جبران خسارت است كه در صورت عدم ایقاء تعهد توسط مقترض 

 (282سبت به جبران آن اقدام نماید.)ساكي، صبایستي ن

 نتیجه گیري

بر اساس آنچه گذشت مشخص گردید نقطه اشتراك ربا و بهره در حوزه بهره قراردادی، 

كند آن هم زماني كه قرارداد از نوع قرض یا بيع كاالهای هم جنس باشد تحقق پيدا مي

بيع نسيه، سلف، بيع دین غير هم اما اگر بهره قراردادی در قالب دیگر قراردادها مثل: 

جنس، اجاره، مضاربه و شركت باشد ربا نخواهد بود. چنانكه بهره طبيعي تا زماني كه به 

شكل قرارداد در نيامده است ربا نخواهد بود چون همانطور كه گذشت ربا در اصطالح 

اصاًل باشد و در بهره طبيعي قرآن و سنت و فقه به مبنای زیاده در قرارداد خاص مي

 قراردادی وجود ندارد.

در خصوص كاهش ارزش پول نيز نظریات مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت و در 

 رسد نظریه شهيد صدر، بدون اشكال و مورد پذیرش است.نتيجه به نظر مي

خسارت تاخير تادیه، خسارتي است كه فرد مدیون به دليل عدم پرداخت بدهي خود در 

به طلبكار پرداخت نماید. این خسارت از مباني عقلي، حقوقي و سررسيد معين بایستي 

 فقهي محكمي برخوردار است.
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