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  مقدمه. الف

هاي بانکداري و مالی اسالمی، پژوهشـکده پـولی    پس از برگزاري شش نشست از سلسله جلسات نقد پژوهش

هدف از برگزاري ایـن جلسـه ایجـاد    . نمود 1391فند ماه و بانکی اقدام به برگزاري هفتمین جلسه در تاریخ نهم اس

در واقـع سـوال اصـلی ایـن     . تضارب آراء میان محققان در رابطه با موضوع تورم و جبران کاهش ارزش پـول بـود  

نشست آن بود که آیا در شرایطی که تورم در اقتصادي وجود دارد، بر اساس معیارهاي بانکـداري و مـالی اسـالمی    

باشـد؟   دهندگان عالوه بر اصل وجوه خود، به دلیل تورم نیز جبران شوند و آیا این جبران ربا نمـی  الزم است قرض

در این راستا، پس از بررسی در بین مقاالت و کتب چاپ شده در حـوزه بانکـداري و مـالی اسـالمی در رابطـه بـا       

شیار پژوهشگاه فرهنـگ و اندیشـه   دان(االسالم دکتر احمد علی یوسفی  موضوع، کتاب ربا و تورم نوشته آقاي حجه

این کتاب، قبال بـه عنـوان کتـاب سـال     (به عنوان منبعی مناسب جهت برگزاري جلسه نقد انتخاب گردید ) اسالمی

پـس از انتخـاب منبـع، مـتن آن بـر روي سـایت       ). شناخته شده و مورد تقدیر ریاست جمهـور قـرار گرفتـه اسـت    

هـا و   هـا، مؤسسـات گونـاگون آموزشـی و پژوهشـی و بانـک       گاهپژوهشکده قرار گرفت و پوستر جلسه بـه دانشـ  

موسسات اعتباري ارسال گردید و از محققان خواسته شد تا این تحقیق را در معرض نقدهاي مکتـوب خـود قـرار    

بنـدي و   شـده، تمـامی آنهـا در معـرض داوري، دسـته      آوري تمامی نقدها در بـازه زمـانی تعیـین    پس از جمع. دهند

در مرحله بعد، نقـدهاي تکـراري حـذف گردیـد و کلیـه نقـدها نیـز در سـه دسـته زیـر           . ار گرفتبندي قر اولویت

 :بندي شد تقسیم

  )مورد 6(نقاط قوت . الف

  )مورد 11(نقاط ضعف اصلی و مبنایی . ب
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  )مورد 12(اي  نقاط ضعف فرعی و حاشیه. ج

آن جلسـه بـا حضـور اسـاتید،      تمامی نقدها قبل از جلسـه در اختیـار نویسـنده کتـاب قـرار گرفـت و پـس از       

هاي زمانی، تنها امکان پاسـخگویی بـه    با توجه به محدودیت. پژوهشگران و برخی کارشناسان بانکی برگزار گردید

نظـر   صـرف ) گـروه ج (اي  براي نویسنده فراهم شد و از نقدهاي فرعی و حاشیه) گروه ب(نقدهاي اصیل و مبنایی 

جلسه، نقد تدوین شده توسط آقاي سجاد ابراهیمی، به عنوان نقد برتـر شـناخته   شود در پایان این  یادآور می. گردید

بودن بسیاري مباحث در اقتصاد و مـالی اسـالمی، نبایـد انتظـار      با توجه به جدید. شد و از ایشان تقدیر به عمل آمد

از مباحث باز بوده و ایـن  کننده بوده و مباحث تمام شود، بلکه بسیاري  ها به طور کامل قانع داشت که نقدها و پاسخ

ادامـه بـه خالصـه    در . کنـد  هاي مختلف بانکداري اسالمی را فـراهم مـی   خود زمینه تدوین تحقیقات آتی در حوزه

  . شود تحقیق و همچنین نقاط قوت و ضعف آن اشاره می

 خالصه مقاله. ب

ات فقیهـان و           ، تـالش مـی  1فصل ششم کتاب ربا و تورم کنـد تـا بـا بررسـی گسـترده ادبیـات موضـوع، نظریـ

کاهش ارزش پول را گردآورده و با اسـتفاده از دانـش فقـه،    پژوهان مذاهب اسالمى در رابطه با مقوله جبران  دانش

شـوند کـه    ها به پنج دسـته کلّـى زیـر تقسـیم مـی      مجموع این نظریه. ها بپردازد اقتصاد و حقوق به نقد و بررسى آن

  :اند از عبارت

                                                             
1

تـوان بیـان    در رابطه با فصول قبلی مـی . تواند به فهم فصل ششم کمک نماید ها می الزم به ذکر است که پنج فصلی قبلی کتاب، جنبه مقدماتی براي فصل ششم دارند و مطالعه آن. 

در » جبـران کـاهش ارزش پـول   «هـاى تحقیـق اسـت، فصـل اول، بـه تاریخچـه و ادبیـات         نمود که پس از مقدمه که دربردارنده مباحثى از قبیل هدف و ضرورت، روش و فرضیه

تبیـین  . کنـد  فصل دوم، مباحث مربوط به انواع پول و ابعاد آن را از دیدگاه اقتصـادى، فقهـى و حقـوقى بررسـى مـى     . پردازد میهاى متفاوت  کشورهاى گوناگون جهان و از دیدگاه

را از  فصل چهـارم نیـز مباحـث مربـوط بـه ابعـاد تـورم       . شود پژوهان مذاهب گوناگون اسالمى، در فصل سوم مورد کاوش واقع می مفهوم و مصداق ربا از دیدگاه فقیهان و دانش

  . گردد جهت اقتصادى بررسى کرده و فصل پنجم، شامل مقوله تورم در صدر اسالم و چگونگى برخورد شریعت اسالم و ائمه با آن می
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  ضرورت جبران کاهش ارزش پول به طور مطلق و در تمامی شرایط -1

 طور مطلق و در تمامی شرایط جایز نبودن جبران کاهش ارزش پول به -2

 ضرورت تفصیل بین شرایط گوناگون -3

 ضرورت مصالحه بین طرفین -4

 . ضرورت ارائه راهکارهایی براي جبران ضرر وارد شده بر طلبکار -5

در این فصل نویسنده پس از بررسی و نقد تمامی این نظرات، دیـدگاه منتخـب خـود را در سـه حالـت مـورد       

ایـى کـه عـرف عـام در مقابـل آن در قراردادهـاى        به گونه تورم شدید؛. الف: اند از دهد که عبارت بررسی قرار می

شـود کـه جبـران کـاهش ارزش      در این حالت نشان داده مـی . اى نشان دهد دار، از خود واکنش قابل مالحظه مدت

ابـل آن در  بـه طـورى کـه عـرف عـام در مق      تورم خفیف؛. ب. رود پول واجب بوده و از مصادیق ربا به شمار نمى

نتیجـه بررسـى محقـق در ایـن حالـت      . اى نشان ندهد دار از خود هیچگونه واکنش قابل مالحظه قراردادهاى مدت

به صـورتى کـه نـوع     تورم متوسط؛. ج. دهد که جبران کاهش ارزش پول جایز نبوده و از مصداق رباست نشان می

دهد که جبـران   هاي نویسنده نشان می حالت تحلیل در این. واکنش عرف عام در مواجهه با آن قابل تشخیص نباشد

  . کاهش ارزش پول جایز نبوده و مصالحه بین طرفین، طریق احتیاط است

  مقاله نقاط قوت. ج

اهمیت تحلیل ایـن موضـوع   . ردي یعنی تورم یکی از نقاط قوت این پژوهش استتوجه به موضوعی کارب -1

د که توجه شود، اقتصاد ایـران بـراي مـدت طـوالنی از پدیـده      ساز از منظري اسالمی زمانی بیشتر خود را نمایان می

 .  برد تورم رنج برده و می
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هاي مختلفی که در رابطه با جبران کـاهش ارزش پـول مطـرح     نویسنده تالش زیادي نموده است تا دیدگاه -2

 . ر افزوده استآوري نموده و مورد نقد قرار دهد که این خود بر قوت کا ها جمع شده است را همراه با دالیل آن

هاي خود به میزان مناسبی از آیات قرآن و همچنین روایات معتبر، بهره گرفته اسـت کـه    نویسنده در تحلیل -3

 . باشد این خود تالشی قابل تقدیر می

هاي فقهاي شیعه، دیـدگاه محققـین اهـل سـنت را نیـز       دیدگاه  ها عالوه بر تحلیل نویسنده در برخی بخش -4

 . است که در جاي خود بسیار ارزشمند است مورد بررسی قرار داده

هـاي مختلـف موضـوع از سـایر نکـات مثبـت        رویکرد اجتهادي نویسنده در مباحث و نقد و بررسی جنبه -5

 . موجود در این تحقیق است

هاي مهم این تحقیق آن است که در کنار دالیل نقلی به دالیـل عقلـی و منطقـی نیـز اشـاره       یکی از ویژگی - ٦

 . بر ادله نقلی تکیه ننموده است کرده است و تنها

  نقاط ضعف کلی و ساختاري. د

در حالی که با توجـه بـه   . دهد نویسنده موضوع تورم را تنها در چارچوب احکام اولیه مورد توجه قرار می -1

در واقـع  . ابعاد اجتماعی موضوع تورم، شاید جا داشت تا موضوع در فضاي احکام ثانویه و حکومتی نیز دیده شود

سـنجی حکومـت اسـالمی در جبـران کـاهش ارزش پـول        ب بود به این سوال پاسخ داده شود که آیا مصلحتمناس

سـنجی وارد   تواند اثر داشته باشد یا خیر و اگر پاسخ مثبت است، آیا دولت نیز اجازه دارد که در حوزه مصـلحت  می

که جبران کاهش ارزش پول صـحیح  شود یا خیر؟ به طور مشخص، اگر به لحاظ احکام اولیه این مطلب ثابت شود 
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تواند با در نظر گرفتن مصالحی جبران را الزامی نمایـد؟ عـالوه بـر ایـن، مناسـب بـود کـه بـه          نیست، آیا دولت می

 . گردید سنجی در مقوله جبران کاهش ارزش پول نیز توجه می هاي مصلحت مالك

باشـد   ال حکم اولیه و تکلیفی موضوع مـی هی در بررسی موضوعات ابتدا به دنبیهر محقق و فق: پاسخ نویسنده

در واقع در برخی شرایط، جامعه کشش اقامـه برخـی از   . پردازد و پس از آن به مقوله احکام ثانویه و سایر نکات می

در اوایـل انقـالب بـه     ،به عنوان مثال .آید احکام اولیه را ندارد که در این موارد نیاز به مصلحت سنجی به وجود می

بانکداري ربوي در کشور اجرا شد تا پس از این مدت، قانون عملیات بانکی بدون ربا بـه تصـویب    سال مدت چند

در واقع در این شرایط هر چند حکم اولیه حرمت ربا بود، اما در عمل اجراي بانکـداري اسـالمی   . رسید و اجرا شد

به هر حال نقد مطرح شـده وارد  . امه یافتاي کوتاه بانکداري ربوي اد در بازهسازي داشت که در نتیجه  نیاز به زمینه

  . توجه خواهد شد  هاي آتی اثر به آن بوده و در ویرایش

 دیـ مقصر تورم، دولـت اسـت و با  . ستین یسمائ هیو بل رمترقبهینشده و غ ینیب شیاتفاق پ کیتورم  جادیا -2

هـا و   کاهش ارزش نیه مقصر اب ياشاره ا سندهینو. گردد نییپول مردم تع دولت در جبران کاهش ارزش يبرا ینقش

 .در جبران آن نداشته است ينقش و

اما در فصل چهارم بـه صـورت مسـتقل بـه مقولـه      باشد  فصل ششم کتاب فصل آخر کتاب می: پاسخ نویسنده

عـاله بـر ایـن، بایـد میـزان تقصـیر       . توان مباحث تکمیلی را در آن فصل پیگیري نمود تورم اشاره شده است که می

زننـد   د؛ چرا که دولت هر چند در ایجاد تورم نقش دارد، اما عوامل دیگري نیز به تورم دامن میدولت مشخص شو

البتـه جـاي ایـن    . بنابراین الزم است به میزان نقش دولت در ایجاد تورم توجه شـود . یابند که به دولت ارتباطی نمی

 . نمودنکته در تحقیق اینجانب خالی است که حتما در آینده به آن توجه خواهم 
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اگر فرض کنیم که در حال حاضر در اقتصاد کشور تورم شدید وجود دارد و ثابت شود که مردم نیز تـورم   -3

حال سوال آن است که اگـر تـورم   . دانند، طبق استدالل نویسنده جبران آن الزم است باالي پانزده را تورم شدید می

درصـد   15؟ چرا که مردم عمال تـا  25تا  15له بین درصد جبران شود یا فقط فاص 25درصد باشد، باید کل  25مثال 

 .  در این تحقیق به این سوال توجهی نشده است. کردند تورم را در قراردادهاي خود لحاظ نمی

بـه عبـارت دیگـر، پـول     . یکی از ادله اصلی این تحقیق مثلی بودن پول در قدرت خرید اسـت : پاسخ نویسنده

یعنی فرد باید همان قـدرت خریـدي کـه قـرض گرفتـه      . قدرت خرید استمثلی است اما مثلی بودن آن بر اساس 

بحث ما در این تحقیق اصل موضوع جبران کاهش ارزش پول است اما در مورد روش اجرائـی  . است را باز گرداند

مثال کف پـانزده  (اما نکته اصلی آن است که اگر تورم به کف تعیین شده برسد . آن باید فکر بیشتري صورت پذیرد

  . باید کل آن جبران شود نه فاصله کف تورم با مقدار واقعی) رصد باشد و تورم در عمل بیست درصد گرددد

یکی از مشکالت این تحقیق آن است که بحـث کـاهش ارزش پـول را تنهـا در چـارچوب فقـه سـنتی و         -4

این در حـالی  . ل استغاف) به عنوان نمونه فقه بانکی(کند و از تحلیل آن در چارچوبی کاربردي  شخصی مطرح می

هـاي ارائـه شـده در فضـاي پـولی و بـانکی        رسد کامال ممکن بود که شیوه کاربرد نتایج تحلیـل  است که به نظر می

گـذاري   هـاي سـپرده   کاربردي از بحث، به حساب اي نمونهان مثال مناسب بود به عنوان به عنو. کشور برجسته شود

شود اشاره شده و بیان شـود   ین بانک و صاحبان سپرده منعقد میالحسنه ب انداز و جاري که بر اساس عقد قرض پس

ها به چـه صـورت خواهـد     جبران احتمالی در هر یک از سپرده) تورم شدید، خفیف و متوسط(در حاالت مختلف 

 بود؟ 
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هـاي کـاربردي    باشد، اما به داللـت  در چارچوب فقه سنتی میهر چند بحثی که ما انجام دادیم : پاسخ نویسنده

هـاي   کتـاب بـه مقولـه سـپرده     46تـا   41طور مشخص در صـفحات  به . اشاره شده است به صورت خالصه آن نیز

  . شود بانکی پرداخته می

پرداخـت  گیري پایانی فصل، بر ضرورت توجه به عرف به عنوان مرجـع تعیـین باز   نویسنده در بخش نتیجه -5

گـردد، حرفـی بـه میـان      تواند مشـاهده شـده و بررسـی     کند، اما در خصوص اینکه چگونه این رفتارها می تاکید می

دهد؟ از ایـن   توان نظر عرف را استخراج نمود توضیحی نمی به عبارت دیگر، در رابطه با اینکه چگونه می. آورد نمی

هـاي دو رقمـی وجـود دارد، از     ایط فعلی اقتصاد کشور که تورمرو نهایتا راهکاري براي تعیین این مسئله که در شر

باشـند؛   دهند که منظور از عرف چه کسانی مـی  توان به نظر عرف دست یافت؟ همچنین توضیح نمی چه طریقی می

 . آیا مردم عادي منظور است یا عرف متخصص و غیره

به طـور مشـخص سـه نـوع عـرف      . مقوله عرف در ضمیمه فصل دوم کتاب مطرح شده است: پاسخ نویسنده

کـه  (عـرف مـورد نظـر در فقـه، نـه عـرف عقلـی        . ، عرف اهل تسامح، عرف عـام و عقالئـی  گرا عقلعرف : داریم

 کـه اصـال بـه احکـام تـوجهی     ( نه عرف اهـل تسـامح  و ) کند هاي عقلی و فلسفی بررسی می موضوعات را با دقت

بنابراین بنده در فصل دوم به حوزه عملیـه پیشـنهاد دادم تـا     .استمالك  ؛ بلکه عرف عام و عقالئیباشد نمی) دندار

شناسی نیز ایجـاد کنـد تـا احکـام فقهـی کـه نیـاز بـه درك          در کنار دستگاه کشف احکام، ساختاري جهت موضوع

  .   شناسی این دستگاه، تبیین گردند موضوع دارد، بر اساس موضوع

اسـت کـه   مقولـه   ن بازپرداخت جاي بحث دارد، ایـن موضوع دیگري که در رابطه با جایگاه عرف در تعیی -6

توانـد قابـل نقـد     مـی ) بـه نـام عـرف   (براي یک مساله کمی و حسابداري، تعیین یک معیار کیفی و غیر قابل احصاء 
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هاي دقیق کمی سـر و کـار    به عبارت دیگر، قرض دادن، قرض گرفتن، بانکداري و این مسائل، تماما با مالك. باشد

قـرار داده شـده   » عـرف و عقـال  «ه در اینجا راه حل و کلید اصلی در اختیار یک معیار کیفی به نام دارند؛ حال آن ک

عـالوه بـر ایـن،    . است که ممکن است با توجه به تفسیرهاي مختلف از آن راه حل هـاي مختلفـی را حاصـل کنـد    

شف نظر قطعی عرف اقـدام  هاي مختلف و بعضا متعارض در میان مردم، به ک توان علیرغم وجود دیدگاه چگونه می

 نمود؟

. ت که در فقه به آن اشاره و تاکید شـده اسـت  امري اس در تشخیص مصادیق، راجعه به عرفم: پاسخ نویسنده

ده و الزم است دستگاه حوزه در رابطه بـا  با این حال شیوه اجرائی کشف نظرات عرف مردم خود محل بحث بواما 

 . آن راه حلی ارائه دهد

. سـت ین دیو شـد  فیـ تورم خف نیب یفرق گریاست، د یمثل یقیحق دیبرحسب قدرت خر ياگر پول اعتبار -7

ولـو   یقـ یحق دیکاهش قدرت خر. ریخ ایمردم واکنش نشان بدهند  فیندارد که در تورم خف یفرق گرید یبه عبارت

ـ برا دید، چراکه شاجبران شو دیحق و مال است و با عییتض یاندك، نوع همـان کـاهش    فیضـع  طبقـه نفـر از   کیی

ـ دل. انگاشـت  دهیـ عدم واکنش عرف، ناد لیآنچه که حق و مال اوست را به دل دیارزش اندك هم مهم باشد و نبا  لی

بودن عرف چنـدان مـرتبط    قیمصاد صیو مرجع تشخ میمفاه صیبخش و اشاره به مرجع تشخ يدر انتها سندهینو

 .اشدب یو قانع کننده نم

اصلی در بحث ما آن است که وقتی نکته . ق را مورد توجه قرار داده استاین سوال مقوله دقی: پاسخ نویسنده

اثبات در این شرایط از این رو  ،دهد عرف آن را درك نکرده و لذا واکنش نشان نمی ،کاهش ارزش پول کم باشد

  . افتد طبیعتا تضییع حق نیز اتفاق نمیو آید  نمی به وجودده حقی براي قرض دهن
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تواند اثرات خوب و هـم اثـرات بـد     ، هم می»جبران کاهش ارزش پول ناشی از تورم«از منظر علم اقتصاد،  -8

اي  داشته باشد؛ در حالی که در این تحقیق به اثرات منفی جبران کاهش ارزش پول در اقتصادي ماننـد ایـران، اشـاره   

ش پول، آن است که قدرت خرید را به حالت قبـل  به عنوان مثال، یکی از آثار خوب جبران کاهش ارز. نشده است

اما در مقابل، یکی از آثار منفی آن هم این است که چنانچه کشور در وضعیت رکـود تـورمی   . گرداند از تورم باز می

هاي مردم، بازدهی کمتـري   ها از محل سپرده هاي انجام شده توسط بانک گذاري و سرمایه) مانند وضع موجود(باشد 

درصـد باشـد در حالیکـه نـرخ      15هـا   گذاري توسط بانک مثالً نرخ بازدهی سرمایه(خ تورم داشته باشد نسبت به نر

 32هـاي مـردم، نـرخ سـود حـداقل       ها ناچارند براي جبران قدرت خرید سـپرده  ، آنگاه بانک)درصد است 32تورم 

هاي قـانونی   ، ناچارند تا از سپردهدرصد را پرداخت نمایند و چون براي چنین پرداختی با کمبود منابع روبرو هستند

چنین عملی حجم پول در دسـت مـردم را افـزایش داده و    . خود استفاده نمایند و یا از بانک مرکزي استقراض کنند

گـذاري   همچنین اگر وضعیت تورم باال و سودآوري پایین سرمایه. شود زند و این چرخه تکرار می بر تورم دامن می

گـذاران بپردازنـد، آنگـاه     ي تورم را به سـپرده  ها ناچار باشند تا نرخ سودي به اندازه د و بانکها ادامه داشته باش بانک

ها در معرض ورشکستگی قرار خواهند گرفت و باال رفتن نرخ سود تسـهیالت اعطـائی بانـک، در     بسیاري از بانک

 . نهایت تولید جامعه آسیب خواهد دید

ین مطلب صحیح است و باید به آثار منفی جبران کاهش ارزش پـول در کنـار آثـار مثبـت آن     ا: پاسخ نویسنده

در . باشـد  اصلی ما تبیین حق و حقوق در زمان جبران کاهش ارزش پول مـی  شود بحث یادآور میالبته . توجه شود

بران کـاهش ارزش  جآن است که در زمان ایجاد تورم آیا ذینفعان نظام بانکی و غیره الزم است به واقع محل تمرکز 

  . پول بپردازند
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 يمخاطـب کتـاب در انتهـا    رو نیـ بحث آورده نشده است و از ا جهینسبت به نت دینظرات مراجع عظام تقل -9

 یشـبهه و سـردرگم   د،ی، دچار ترد)یلممشکالت ع( ضوعمو نیمرتبط خود با ا يبحث، نسبت به مراودات اقتصاد

 يانتهـا  بـه بحـث را کسـب و    جـه ینسبت بـه نت  دیمحترم نظرات مراجع عظام تقل سندهیبود که نو دهیپسند. شود یم

همچنین مناسب بوده نویسنده به این مسئله کـه در  . افزوده شود شیاز پ شیکار ب يتا به غنا نمودند یبحث اضافه م

شناسـی عملیـاتی    کردنـد و روش  توان بین اختالفات موجود بین مراجع جمع نمود نیـز بحـث مـی    میعمل چگونه 

انـد، صـرفا کـاري     دادند تا ایده خوبی که مطرح کـرده  سازي نظریه خود در اقتصاد کشور را نیز مورد بحث قرار می

 . ماند و زمینه اجرایی شدن آن نیز تبیین شودنتحقیقاتی باقی 

این مطلب که این اما . ام آوري کرده هاي مختلف تحقق نظرات مراجع را جمع بنده در بخش: پاسخ نویسنده

  . است نقدي وارد بوده و در تحقیقات آینده لحاظ خواهم نمود بندي نشده مطالب به صورت یکجا ذکر و جمع

بیینی که نویسنده از مفهوم قدرت خرید کرده است، بـا آنچـه در دانـش اقتصـاد     رسد ت به نظر می  -10

نـام  » قـدرت خریـد اسـمی پـول    «: هاي مختلف کار از عنوان چرا که ایشان در بخش. شود ناسازگار است مطرح می

ت کـه  قدرت خرید اساسا به معنی توان خرید کاالها و خدمات با پـول اسـ  . برد که نوعی تعارض در خود دارد می

 . مفهومی واقعی است و لذا قدرت خرید اسمی معنی ندارد

  . باشد این اشکال وارد است و عبارت صحیح ارزش اسمی پول و ارزش واقعی پول می: پاسخ نویسنده

هـر چنـد   . پـردازد  در بخش دوم فصل، نویسنده به ادله مالك بودن قدرت خرید حقیقی پول مـی   -11

دالیل نخست تا سوم و حتی تا حدودي چهارم، بدرستی بـدنبال اثبـات مـالك بـودن قـدرت خریـد حقیقـی پـول         

هـاي مـالك    رسد که بیشتر بجاي اینکه بدنبال اثبات چیزي باشند، مزیت به نظر می دلیل پنجم تا یازدهمهستند، اما 
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ها اشاره شده اسـت کـه اگـر مـالك      به عبارت دیگر، در این بخش. شمارند بودن قدرت خرید حقیقی پول را بر می

هـا خـوب    یـن شود و غیـره؛ لـذا چـون ا    قدرت خرید پول باشد، وفاي به عهد زیاد می شود، قرض الحسنه زیاد می

تواند با دالیـل قبلـی در یـک     این نوع استدالل از نظر ماهیت نمی. هستند، باید مالك قدرت خرید حقیقی پول باشد

 .طبقه قرار گیرد

  . ا یازدهم دالیل مطرح شده توسط فقهاي اهل سنت است و نه دالیل اینجانبتدالیل پنجم : پاسخ نویسنده

  نقاط ضعف جزئی و موردي -ه

بهتـر  مـثال  . مناسب است اصالحاتی در آن صورت پذیرد. باشد هایی می هاي مقاله داراي ضعف بندي عنوان -1

ارائـه   یکلـ  يریـ گ جـه یو نت يبنـد  جمـع  کیـ تیو در نها شـد  یمـ  يبند تر دسته و اظهار نظرات فقها منظم بود مطالب 

گذاري و بخش بنـدي ایـن نوشـتار بایـد دقـت شـود؛ بـه ایـن علـت کـه            رسد در خصوص شماره بنظر می.شد یم

د که ایـن تیتـر بـه چـه     اند و شایدخواننده فراموش کن مجزا شده... هاي مختلف با حروف و با یک، دو  و سه بخش

این نکته در کل بحث به چشم می خورد و شماره گذاري و تیتربنـدي هـا اصـولی بـه نظـر      . دلیل آورده شده است

  .نمی رسد

 نیدر تفـاوت بـ   یمناسب حیو توض کیاست و تفک فیضع) 160و  159صفحه (ادله نخست  ینقد و بررس -2

بـودنش   یقـ یو حق یاسـم  کیبدون تفک دیاز قدرت خر از جاها یانجام نشده و برخ یقیو حق یاسم دیقدرت خر

 .باشد یم دیبحث الزم و مف جهیدر نت کیتفک نیا کهیدر حال. استفاده شده است

خوب بودن جبران کـاهش ارزش پـول ناشـی از    «رسد نویسنده با ذهنیت شخصی خود مبنی بر  به نظر می -3

کند؛ ولی هرگز به این نکتـه   ه با آثار تورم معرفی می، جبران ارزش پول ناشی از تورم را امري در جهت مبارز»تورم
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ي  زمینـه  توجه ندارند که در یک پژوهش علمی، پژوهشگر نباید مسیر تحقیق را به سمتی هدایت کنـد کـه بـا پـیش    

اي را بگیرد که قبل از انجام تحقیق در ذهن خود پرورانـده   ذهنی وي همخوانی دارد و در پایان تحقیق همان نتیجه

 . ژوهشگر به هیچ عنوان نباید قبل از انجام تحقیق، فرضی در رابطه با نتیجه تحقیق داشته باشدپ. بود

ادعا کرده ارزش  سندهینو، »کند ارزش اعتباري پول تغییر نمی: دلیل سوم«: در بخش اول فصل تحت عنوان -4

کـه   نمود یاشاره م دیبا سندهینو .است حیصح میدر حالت مستق نیکه ا شود ینم ادیپول با اعتبار اعتبارکننده کم و ز

. شـود  یو از ارزش و اعتبـار سـاقط مـ    ابدی یپول کاهش م ياگر اعتباردهنده اعتبار خود را از پول بردارد، تقاضا برا

 .شدن ارزش پول نقش دارد ادیدر کم و ز میبه طور غسرمستق ندهاعتبارده یعنی

در . تر باشـد  کامل توانست یم ،)مدیون خارج استضرر وارد شده از اراده ( چهارم لیبه دل سندهیجواب نو -5

 یو کاهش ارزش پول مقصر نبوده چـه وجـه شـرع     انیکه در ز یجبران به کس فیکه تکل شود ینم انیبخش ب نیا

بـه قـرض دهنـده     دهدیعرف حق م ایآ ردیقرض دهد و دو سال آن اسب را بگ يگریرا به د یاسب يدارد؟ اگر فرد

ذات  دانـد یشده است؟ عرف م رتریاسب االن دوسال پ نیمن اسب دوسال جوانتر دادم ا :دیبگو رندهیکه به قرض گ

قرض دهنـده پـول   . نداشته است یشدن اسب نقش ریدر پ رندهیقرض گ نیشدن به مرور زمان است بنابرا ریاسب پ

مگـر  . ارزش از دسـت رفتـه پـولش باشـد     یمدع دیکاهش ارزش است و نبا یفعل طیذات پول در شرا داند یهم م

اسـب   کیدیـ و تو با دهمیاسب مثال پنج ساله به تو م کیکه من  دینما دیآنکه در هنگام قرض دادن قرض دهنده ق

در : همچنین جا داشت تا به این سواالت هم در رابطه با قـرض پـول پاسـخ داده شـود     .یپنج ساله به من پس بده

آن  دیـ به امانـت نبا  بیآس دنیا ندارد؟ در صورت رسو حفاظت از امانت ر انتیص فهیوظ ایآ ریامانت فرد امانت پذ

 ست؟یچ یامان دییها یژگیرا جبران کند؟ و
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نداشته کـه چـرا پـول مـال اسـت و       انیب یبه خوب سندهی، نو)اسکناس سندي از پشتوانه( شانزدهم لیدر دل -6

و کمبـود   تیودداشـته و از محـد   تیـ مطلوب توانـد  یمـ  زیـ سـند ن  سـنده، یبرخالف استدالل نو. ستیسند پشتوانه ن

باشـد، پـول   ) مـال بـودن   یژگیو(ارزش  رهیارزش و نه خود ذخ رهیسند ذخ تواند یپول م نیهمچن. برخوردار باشد

پشـتوانه اسـت و از   » از یحاک«افزود اتفاقاً پول  دیبا نیهمچنگردد؛ ارزش مبادله  يبه علت سند بودن دارا تواند یم

پـول   يو مبنـا  فیدر تعر یاتفاق افتاده است خلل يجار يها پول يراکه امروزه ب یآن انحراف. ستیجهت مال ن نیا

 .کند ینم جادیا ياعتبار

امـا در   ؛اسـت  رفتـه یرا پذ) هستند یمثل ،یواقع دیبه حسب قدرت خر يپول اعتبار(هفدهم  لیدل سندهینو -7

 .شود یمشاهده نم یاز فقها استناد کرده و استدالل انیبه دو ب لیدل نیاثبات ا

شود خیلی خوب تبیـین نشـده    و پول اعتباري قائل می) درهم و دینار(نویسنده بین پول حقیقی  تفاوتی که -8

شـود در حالیکـه پـول     چرا که پول حقیقی به ذات خود داراي ارزش است و بـه نـوعی کـاال محسـوب مـی     . است

یـد پـول   اعتباري صرفاً به دلیل قدرت خریدش داراي ارزش است و با گذشـت زمـان و وجـود تـورم قـدرت خر     

 .یابد و الزم است جبران صورت گیرد اعتباري کاهش می

اي باشد که عرف آن را تورم پایینی بدانند جبران الزم نیسـت و   شود اگر تورم به گونه آنجا که استدالل می -9

چـون بـا پـذیرش ایـن نکتـه، بـه طـور ضـمنی بایـد          . اگر تورم باال باشد باید جبران صورت پذیرد نیز اشکال دارد

دهنده از مدیون را بپذیریم و با قبول این موضوع تعیین کردن مقدار باالي تورم توسـط   ست مقدار اضافی وامدرخوا

شک قدرت خرید  بی) درصد 1حتی (به هر حال اگر تورم مثبتی وجود داشته باشد . عرف جامعه کار مشکلی است
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که از هزینه فرصت پول صرفنظر کـرده  (الحسنه  دهنده نباید از دادن وام قرض یابد و وام پول با گذر زمان کاهش می

 .اینگونه متضرر شود) است

داند قابل بررسـی   ضرر وارد شده را از اراده مدیون خارج می» ال ضرر«آنجا که به استناد به قاعده  -10

 دهنـده  وام"دهنده نیز از نظر شرع پسندیده نیست و ذکر ایـن مثـال کـه     مطابق این قاعده ضرر رسیدن به وام. است

قـانع کننـده    "یافـت  کرد و به هر حـال ارزش آن کـاهش مـی    داد و در صندوقی محبوس می اگر پول را قرض نمی

 .توانست قدرت خرید پول خود را حفظ کند دهنده با خرید کاالیی بادوام می نیست، چون وام

و  »مثلی بودن پـول : دلیل نخست«رسد مباحثی که نویسنده در بخش اول فصل در ذیل  به نظر می -11

به عبارت دیگر، اگـر بـر   . پوشانی دارند دارد با یکدیگر هم بیان می» جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا: دلیل دوم«

اساس دلیل اول بطور حتم بگوییم که پول مثلی است، دلیل دوم که ربـا بـودن جبـران کـاهش ارزش پـول اسـت،       

بنـابراین  . گـردد  ، دلیل دوم به تبع آن ملغی میشود و بالعکس اگر فرض کنیم قیمی بودن پول مسلم است قطعی می

بنابراین تیتري کـه ذیـل دلیـل دوم بـا     . به نظر می رسد این دو دلیل با یکدیگر موازي بوده و جدا از هم نمی باشند

آمده یعنی پول مثلی می باشـد و اگـر پـول قیمـی باشـد ایـن تیتـر         "مقدار زیادتر از ارزش اسمی، ربا است"عنوان 

 .باشد اشتباه می

بـه  . مختلف سطوح تورم از یکدیگر ارائه نشـده اسـت  در این تحقیق شاخصی براي تفکیک انواع  -12

یعنـی  . واضـح نیسـت  ) شـدید، متوسـط و خفیـف   (بندي تورم به  ي نویسنده براي تقسیم عبارت دیگر، متر یا سنجه

ایشان چه نرخی از تورم را به عنوان حد آستانه در ذهن دارند که با عبور تـورم از آن حـد آسـتانه، بتـوان تـورم را      

 15انـد کـه روزي در اقتصـاد ایـران تـورم       رسد نویسنده به این نکته توجه کـافی نداشـته   به نظر می. شدید دانست
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بینی بانک مرکزي و برخی نهادهـاي تحقیقـاتی بـراي تـورم سـال       آمد اما اکنون که پیش درصد، شدید به حساب می

بنابراین شدید، متوسط یـا  . کرددرصد را، شدید محسوب  15توان نرخ  باشد، دیگر نمی درصد می 32برابر با  1391

 . ها بسیار مشکل است هستند و کمی نمودن آن نسبیشوند بلکه  محسوب نمیمطلق خفیف بودن، مفاهیم 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 
 

 
 

١٩ 
 

  منابع و مآخذ -و

 .توانگران :تهران .داري پول و بانکداري اسالمی و مقایسه آن با نظام سرمایه). 1379.(توتونچیان، ایرج -1

نامه دکتري، دانشـگاه امـام    ثار زکات و مالیه تورمی، پایانمقایسه تحلیلی آ .)1381. (محمد مهدي ،يعسگر -2

 ).السالم هیعل(صادق 

 ).ع(انتشارات دانشگاه امام صادق : زکات، تهران ينظر لیتحل). 1384. (محمد مهدي ،يعسگر -3

  ).ره(مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی : جا البیع، بی). 1379. (موسوي خمینی، سیدروح اهللا -4

ـ نامـه دکتـري اقتصـاد،     پایـان . بندي اعتبـاري  تحلیل مفهوم بهره طبیعی و سهمیه). 1381. (ندري، کامران -5 ه ب

 ).ع(دانشگاه امام صادق ، وش راهنمایی اسداهللا فرزین

ـ ، »دهاي فقهـی و اقتصـادي آن  ماهیت پول و راهبر« ،1377احمد علی،  یوسفی، -6 پژوهشـگاه فرهنـگ و   : مق

 . اندیشه اسالمی

پژوهشـگاه  : م، قـ »بیقی جبران کاهش ارزش پول و ربـا بررسی تط: ربا و تورم« ،1381احمد علی،  یوسفی، -7
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