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 افت ارزش سبب دولت گاهاً سياسـي یـا اقتصادی هایرویه از اتخاذ بعضي زمینه و هدف: 

علت این رفتار اشتباه و  به جامعـه مختلـف هایگروه و لذا گردیده تورم نتيجتاً باعث و پول

و قـدرت خرید، متحمل  مـالي هایدارایي ارزش كاهش ناسنجيده دولت، همچنين به سبب

 شدهجدی و واقع بحث امر مورد مناقشه و محل در این آنچه .گـردندمـي خـسارات فراواني

موضوعي كه اخـتالف  است، پول ارزش كاهش ناشي از زیان جبران در دولت مسئوليت است،

 و مباشرین بينمـسبّ همراه داشته است مسئله ضـمان را به حقوقدانان و بسياری از فقيهان

 ه محققين واقع شود.و تورم است كه باید موردتوجه و مداقّ پول ارزش كاهش

 ایكتابخانه یمطالعه و محتوا تحليل روشپژوهش با استفاده از  این :هاروشمواد و 

 .یافته استسامان (اسنادی)

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون،  مالحظات اخالقی:

 رعایت شده است. یدارامانتصداقت و 

یا  دقيق كارشناسي بدون چـاپ اسكناس قبيـل از هایياقدام بـا دولـت چنانچـه ها:یافته

 موجـب جنـاحي، و داخلي به اختالفات زدن و دامن سياسي مناقشات ایجاد با یا پشتوانهبي

 است ضامن شود، مردم به اضرار و پول كـاهش ارزش و درنتيجه اقتـصادی مـشكالت بـروز

 ناشي خسارت پرداخت ضمان دولت و مسؤوليت .جبـران كند را واردشده خـسارات بایـد و

 اشخاص ضمان به ناظر یادله و آور ]عالوه بر استفاده از مبانيزیان هایتصميم و اعمال از

بر  پول[ ارزش كاهش از ناشي جبـران خسارت بـه دولـت ضـمان به حقيقي و تعميم آن

 امنيـت مـسلمان، حفظ مـال حرمـت قاعـده عـدالت، اساس قواعدی همچون قاعدة

 در تـسبيب و الضـرر اتـالف، چون هایيقاعده و عام ادله عنوانبه و نظـم عمومي اقتـصادی

 به اثبات رسيده است. خاص شـمار ادله

 تالفي جـواز عدم در شدهمطرح یادله نقد و فقهای عظام آراء بررسي گیري:نتیجه

 مسؤوليت كه دهدمي نشان فقهي قواعد نقلي و ادله به التفات الزم و ارزش پول افت

 مبـاني با تنهانه نظام حاكم توسط های واردهتالفي زیانلـزوم  اصل و نظام حاكم

 .است شدهاعالممـواردی هم ضروری  در بلكـه ناسازگاری خاصي ندارد، فقهـي
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 مقدمه

 گوناگون هایهمچنانكه تورم و آثار آن بخش

 هایارزش ویژهسياسـي، به فرهنگي، اجتماعي،

 .دهدمي قرار تأثير تحت شدتبه را جامعه اخالقي

 هایآموزه اساس بر ها،قيمت افزایش همچنين

 نماید،مـي فاسـد را رفتـار مـردم و اسالم، اخـالق

 فـشار در را و انـسان بـردمـي بـين از را داریامانت

لذا  (164:1407، 5 كليني، ج) دهدسـختي قرارمي و

و  ایجـاد هـایزمينـه بایـد مختلـف هاینظام

 و زمينه عدالت شدید را از بين برند تورم عوامل

 از این امر یكي چراكهاقتصادی فراهم نمایند 

 بـه حكومتي و دولـت هـر اقتـصاد مهـم اصـول

 آید.شـمار مي

 اجتماعي و سياسي ،اقتصادی هایفعاليت افزایش

 بر آن تأثير و هادولت بيشتر دخالت به منجر دولت

 هایفعاليت كهطوریبه ،استشده مردم زندگي

 و سياسي هاینظام پيچيدگي و دولت گسترده

 مردم با روابط روزافزون افزایش و يدولت تصميمات

 برای مطلوب محيطي ،دولتي و كاركنان دولت

 كرده ایجاد را شهروندان به احتمالي هایآسيب

 .است

 ،خسارت جبران لزوم اصل به توجه با ،این ميان در

 از ناشي خسارت جبران برای دولت مسئوليت»

 در كه استمقوالتي  از یكي «پول ارزش كاهش

مورد طرح و بررسي جدی واقع  تواندمي حاضر عصر

 مناسب يپاسخ اسالم شریعت شک بدون .شود

 مراجعه با را آن توانمي كه دارد موضوع این برای

 قواعد گرفتن نظر در با فقها نظرات و فقهي متون به

پس از مطالعه این  .آورد دست به ياصول و فقهي

 ذیل روشن خواهد شد: سؤاالتپژوهش پاسخ به 

ملي،  پول ارزش اُفت از ناشي خسارات آیا .1

تدارک و  قابل ها،دولت ماهيت به عنایت با

 باشد؟جبران مي

كسي  چـه خـسارت جبـران مسئول .2

 باشد؟مي

حقـوقي كشور جمهوری  نظام در اساساً آیا .3

 الزم تمهيدات و بـسترهای ایـران اسالمي

 و از تقصير ناشـي خـسارات جبـران بـرای

 بيني و در نظر گرفتهپيش دولت خطای

 است؟ شده

 خـسارت از پرداخـت عدم اجرای ضمانت .4

 دولـت كـه مواردی در دولـت سوی

 خـسارت پرداخـت مسئول و محكوم به

 باشـد چيست؟

 قبيل این ناپذیرجدایي ارتباط كه است ذكرشایان

 تأثيرات و اقتصادی عدالت مسئله با تحقيقات

 و سياسي ،اقتصادی ،فرهنگي امور بر آن شگرف

 را زمينه این در بحث به نياز جامعه اخالقي

 اثبات كهآن ویژهبه. نموده است دوچندان

 و فقهي مباني یپایه بـر دولـت ضـمان مشروعيت

 مـا، كنـوني حقـوقي نظام موردقبول حقوقي

 و برطرف را موجود قانوني خألهای توانست خواهد

 .سازد مرتفع را موجود ابهامات

 

 

 مفهوم شناسی
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شناسایي دقيق معاني، مفاهيم و اصطالحات هر 

های اصلي تحقيق در علوم و گامي پژوهش، از پایه

رود. به همين دليل، اساسي در پژوهش به شمار مي

تعریف و تبيين دقيق مفاهيم كليدی و اصطالحات 

هر پژوهش برای هماهنگي و تفاهم در مباحث 

علمي  علمي، امری ضروری است. یک اصطالح

یابي زبان شناسانه و نيز نظر از ریشهصرف

ای، در هر شاخه نامههای متعدد فرهنگتعریف

علمي كاربرد خاص خود را دارد كه توجه به آن، از 

گام نخست  لذا ما در اهميت زیادی برخوردار است.

به تبيين مفاهيم كليدی دخيل در این پژوهش 

 خواهيم پرداخت.

 تعریف تورم و انواع آن -1-1

 همه كه آمده عمل به تورم از مختلفي هایتعریف

 :هستند موضوع یک بيانگر تقریباً هاآن

 :تورم تعریف -1-1-1

 سطح رویهبي و دائم افزایش از است عبارت تورم

 به درنهایت كه خدمات و كاالها قيمت عمومي

 منجر اقتصادی نابساماني و خرید قدرت كاهش

 .شودمي

 :تورم انواع -1-1-2

 تقسيم نوع سه به را تورم اقتصادى، هاینظریه در

 :كنندمي

 مالیم افزایش به(: خفيف -آرام) خزنده تورم -1

 .شودمي گفته هاقيمت

 نوع این در(: تازنده یا شتابان تورم) شدید تورم -2

 .است سریع و تند هاقيمت افزایش آهنگ تورم

 فوق -افسارگسيخته تورم) شدید بسيار تورم -3

 حالت شدیدترین تورم نوع این(: تورم ابر و تورم

 .رودمي شمار به تورم

 افزایش خفيف، تورم براى تورم هایبندیتقسيم در

 8 تا 4 بين و درصد 4 حداكثر درصد، 6 تا 1 بين

 شدید، تورم براى. اندكرده ذكر را سال در درصد

 تورم معيار. اندنوشته را سال در درصد 25 تا 15

 شدن برابر دو یا ماه در درصد 50 را شدید بسيار

 البته. اندداشته بيان...  و ماه شش مدت در هاقيمت

 با مقادیر این زیرا كرد ارائه ثابتي نرخ تواننمي

خالي از  .شوندمي عوض... و زماني شرایط به توجه

های اشاره انواع لطف نيست كه بدانيم عالوه بر تورم

 خزنده، تورم پنهان، تورم دیگری همچون )تورم

شتابان،  سركش، تورم ساختاری، تورم رسمي، تورم

هزینه،  فشار سود، تورم فشار مهارشده، تورم تورم

 فشار تقاضا، تورم انتقال تقاضا، تورم فشار تورم

دستمزد( نيز وجود دارد كه ما  فشار قيمت، تورم

ها برای پرهيز از تطویل كالم از توضيح آن

 (278:1384ی مازندراني، زاهد). نمایيمخودداری مي

 آن ماهیت و پول تعریف -2-1

پول،  ماهيتبه تعریف پول،  بحثقسمت از در این 

 خواهيم پرداخت: دولت و ... مدني مسئوليت

 

 پول تعریف -1-2-1
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 ابتدایي تعریف در و است یوناني كلمه ظاهراً پول

 هاانسان كه است چيزی یا ء،شي قطعه، وسيله، آن

 از نيازها كاالهای خدمات، ها،خواسته تبادل برای

 (76:1378 بهشتي،) .كنندمي استفاده آن

 پول عنوانبه تواندمي چيزی هر كليّ  صورت به

 كاالها قدیم هایزمان در. گيرد قرار مورداستفاده

 و گرفتندمي قرار مورداستفاده پول عنوانبه معموالً

 عنوانبه نقره و طال جهان كشورهای بسياری در

 پول تمام تقریباً حاضر حال در. بودند رایج پول

 اصطالحاً  دنيا كشورهای تمامي در مورداستفاده

 دارای كه شودمي اطالق پولي به كه است فيات پول

 اختيار در آن ارزش كنترل و نبوده ذاتي ارزش

 در پول دنيا كشورهای بيشتر در. است حكومت

 بانكي پول و مسكوک پول بخش دو دارای گردش

 گردش در پول مقدار اكثریت بانكي پول كه است

 اقتصادی مفهوم در همچنين. دهدمي تشكيل را

 نيز و اقتصادی توليد گيریاندازه برای واحدی پول

 .باشدمي اقتصادی ارزش ذخيره برای واحدی

 (402:1387 امامي،)

 پول ماهیت -1-2-2

 هایيتفاوت اسالم صدر هایپول با امروزی پول

 حقيقي پول اسالم صدر هایپول آنكه ازجمله دارد؛

 اعتباری امروزی هایپول ولي بوده( نقره و طال)

 بر افزون گذشته هایپول همچنين. هستند محض

 ولي اند،بوده هم مصرفي ارزش دارای مبادله ارزش

 ایمبادله ارزش دارای فقط امروزی هایپول

 نوع از امروزی هایپول این بر افزون هستند،

 نوعي حقوقي فقهي دیدگاه از ولي است، اعتباری

 مورد كه است چيزی مال. آیدمي حساببه مال

 حاضر كه ایگونهبه باشد، عقال تقاضای و رغبت

 توجه با روازاین. بپردازند عوضي آن قبال در باشند

 بر بنا امروزی هایپول برای تعاریف این صدق به

 مقبوليت مورد و داده آن به حاكميت كه اعتباری

 .قرارداد مال تعریف در را آن توانمي است، عرف

 (23:1388 عظيمي،)

 حقيقي و اسمي ارزش دو دارای پول این بر عالوه

 هاقيمت شاخص لحاظ بدون را پول ارزش اگر. است

 اشاره پول اسمي ارزش به داشت نظر در تورم و

 شود گرفته نظر در آن خرید قدرت اگر و است شده

 اميني،) .است شده توجه پول حقيقي ارزش به

42:1386) 

 دولت مدنی مسئولیت-2

 از یكي آن به مربوط نهادهای و دولت اینكه به نظر

 ازنظر آن سابقه و قدمت و بوده نوظهور مسائل

 اسـالم دیـن ظهـور و بـروز با زمانهم تاریخي

 به ناظر احكام به وصول و استخراج لذا ،باشدنمي

 اسالمي، فقه در آن جدید ماهيت با دولت مسؤوليت

 بر كه ایفقره تنها. آیدمي نظـر به دشوار امری

 را دولـت مـسؤوليت ردپـای توانمي آن مبنای

 درخصوص وارده روایات و احادیث نمـود، جستجو

 از آن جبـران لـزوم و قضات اشتباه و خطا

. باشدمي اسالم مـوازین و احكـام طبـق المالبيت

 «المالبيت في الحاكم خطاء» قاعده هرچند

 قبال در دولت مسؤوليت بيانگر نوعيبه توانـدمـي

 مـدني مـسؤوليت موضوع اما باشد، وارده خسارات

 هایدستگاه در فقها حضور عدمِ علّت بـه دولـت،
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 كتـب در مـستقل و جامع صورتبه حكومتي،

 .است نشده بررسي و بحث فقهي

 خطـای از ناشـي خسارت جبران چون مواردی

 و سابق ا.م.ق 58 مـاده ا،.ق 171 اصـل) قاضـي

 همچنين و( جدید اسالمي مجازات قانون 13 ماده

 313 و 244 مـواد) المالبيت از دیه پرداخت موارد

( اسالمي مجازات قانون 13 ماده و سابق ا.م. ق

 با مرتبط نوعيبه كه اندقرارگرفته فقها موردبحث

 نجفي همچون اماميه فقهای. دارد یادشده موضوع

 حكم از ضـرری هرگاه كه نظرند این بر طوسي و

 كهدرصورتي گردد، كسي مال یا جان متوجه قاضي

 اشتباهي و خطا دچار اجتهاد یا استنباط در قاضي،

 المالبيت عهده بر خسارت جبران باشد، شده

 قاضـي تقصير دليل به ضرر اگر ولـي بـود، خواهـد

 خـود عهده بر دیـه پرداخـت یـا ضـمان باشـد،

 طوسي،( )78:1412 ،40 ج نجفي،). است قاضـي

 معتقد ثاني شهيد همچنين( 358:1378 ،2 ج

 مبنای بر قاضي مسؤوليت موجبات از یكي است،

 از و نماید خطا قاضـي كه است زماني او تقصير

 در را قضاوت و نماید تخطي قضاوت قواعد و اصول

 رساند انجام به پرخاشگری یـا عـصبانيت حـال

 ایشان همچنين( 346:1410 ،2 ج عاملي، جبعي)

 شارعِ  در كه مقتولي دیه پرداخت دیگر، جایي در

 نيـز و نـشده یافت وی قاتل و رسيده قتل به عام

 و شدهكشته عمد شبه یا عمد به كه شخصي دیه

 از دیـه پرداخـت امكـان و گـشته متواری قاتل

 از نباشـد، ممكـن بـستگانش یـا و جـاني امـوال

 ج عاملي، جبعي) است دانسته پرداخـت المالبيت

3، 72:1410) 

 چنيناین طورخالصه به االشعارفوق مقوله دليل 

 ایجـاد حاكم، نظام اصـلي وظـایف از كه؛ است

 اجتماعي اقتـصادی،) ابعـاد همـه در امنيـت

 ابتدا در دولت ترتيب بدین. است...( و سياسي

 امكان تا آورد فـراهم را ایزمينه تـا دارد وظيفـه

 به را مردم امنيت نحوی به كه كساني بروز و ظهور

 صورت در سپس و رود بين از ،اندازندمي مخاطره

 حـق ،هاآن كـشف بـا هـا،حركـت قبيـل این وقوع

 عـدم صـورت در و بازگرداند وی به را دیدهخسارت

 به خود بایست،مي مـسببين، شـناخت در توانـایي

 .نماید مبادرت خسارت جبران

نظام  در دولت مدنی مسؤولیت محدوده-3

 ایران حقوقی جمهوري اسالمی

 دولت وظایف( كاتوزیان همچون) حقوق علم علمای

 در «گریتصدی» و «حاكميتي» عنوان دو تحت را

 مقـام در دولـت حاكميتي اعمال در. اندگرفته نظر

 تنها ملـي، ر اقتـدا و حاكميـت حـق از اسـتفاده

 خود وظایف اجرای برای و دارد نظر در را عموم نفع

 اعمال در ولي. شودمي ظاهر فرمانده و آمر نقش در

 كـه پردازدمي كارهایي به دولت ،گریتصدی

 در. دهندمي انجـام خـصوصي روابط در نيـز مـردم

 صنعتگر و تـاجر نقـش در دولـت اعمـال، گونهاین

 بـه حقـوقي اشخاص سایر همانند و شودمي ظاهر

 و خدماتي امور شامل كـه پـردازد،مـي دادوستد

 طریق از تواندمي كه اموری باشدمي فرهنگي
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كاتوزیان، ) شود اعمال نيز حقـوقي اشـخاص

127:1389) 

 جاهمه در ایران حقوق در دولـت مـدني مسئوليت

 در مسئوليت ایـن بلكـه باشـد،نمـي یكسان طوربه

 گریتصدی اعمال از ناشي كه است خساراتي مورد

 سياسي قدرت از نشاني آن در كـه اسـت دولت

 مواردی و خریدوفروش مثل شود؛نمي دیده دولت

 دارای اینكه عنوانبه را هاآن دولت كه قبيل ایـن از

 منافع و دارایـي حفظ مسئول و حقوقي شخصيت

 مـورد در. دهـدمـي انجـام است، عمومي اموال و

 است خساراتي مسئول دولـت ،گریتصدی اعمـال

 اعمـال، قبيـل این در و كندمي وارد افراد به كه

 اما ؛ندارد وجود دولت مسؤوليت سـلب بـر دليلـي

 خـسارات مسئول دولت حاكميتي، اعمال مورد در

 قانون 11 ماده در كه طورهمان. باشدنمي وارده

 شده اشاره گونهاین مهم این به مدني مسؤوليت

 برای ضرورت برحسب اقـداماتي هرگاه»: است

 و آیـد عمـل بـه قانون طبق اجتماعي منافع تأمين

 به مجبور دولت شود، دیگری ضـرر موجـب

 .«بود نخواهد خسارات پرداخت

 اقدامات در دولت مسؤوليت عدم نظریه مقنن،

 مرحله این در درواقع اسـت؛ پذیرفته را حاكميتي

 افراد خصوصي منافع با عمومي منافع تعارض بحث

 افراد، خصوصي منافع موارد، بيشتر در كـه اسـت

 گرفته نادیده عمومي منافع اهميت علت به

 خدمات مدیریت الیحه قانون 8 ماده طبق ،شودمي

 اعمـال در منحـصر كـشوری امـور ،كشوری

 زیربنـایي و فرهنگي و خـدماتي و حـاكميتي

 مسؤوليت اصـوالً مـا كـشور حقـوق در. باشـدمـي

 در نيز دولت تقصير و است تقصير بر مبتني مدني،

 شده خسارات موجب كه گـریتـصدی اعمال مورد

 در دولـت مـدني مـسؤوليت. شـود اثبـات باید

 آمده اساسي قانون 171 اصل در اساسـي قـانون

 در قاضـي اشتباه یا تقصير اثر در هرگاه»: است

 مورد بر حكم تطبيق در یا حكم در یا موضـوع

 گـردد، كـسي متوجه معنوی یا مادی ضرر خاص

 اسـالمي مـوازین طبـق مقـصر تقـصير، صورت در

 خسارت صـورت ایـن غيـر در و اسـت ضـامن

 متهم از درهرحال و شودمي جبران دولت وسيلهبه

 .«گرددمي حيثيت اعاده

 در چرا حقيقت این كه است این اصلي مسئله اما

 غيـر و پول ارزش كـاهش ضمان مثل خاص موارد

 یوظيفه این. است نگرفتـه قـرار موردتوجه آن

 اجمـال و شفافيت عدم دليل به شاید دولت مهم

. است شدهواقع موردتردید قـانون، سـكوت یـا

 تحـوالت ایجاد و توسعه مسير در دولت گاهي

 امور كه نموده عمل صورتي به سياسي و اقتـصادی

 دولـت، مـدني مـسؤوليت بـر سياسي و اقتصادی

 قـوانين اجرای و ظهور از عمل در و یافته ارجحيت

در  .است نمـوده خـالي شـانه مـدني مـسؤوليت

 كـاهش از ناشي دولت ضمان موضوع بيناین 

 اقتصادی پيامدهای بـرآنكـه افـزون پـول، ارزش

 فقهي و ارزشي ازنظر است، مترتب آن بر فراواني

 جهت از و است برخوردار ایویـژه اهميـت از نيـز

 اكثـر زنـدگي بـر] اقتصادی، منفي و مثبت آثار

نوع این. باشدنمي اغماضقابل[ جامعـه افـراد
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 ادلـه كـه گردد،مي مطرح حالي در مسؤوليت 

 كتاب در قاضي آداب باب در وارده روایات و فقهـي

 قاضي، خطـای بـاب در 10 باب الشيعهوسائل

 خاصي موارد یا مورد در منحصر و بوده مطلق

 نصوص در مثال و نمونـه عنوانبه هرچند نيست،

 .است شدهبيان مواردی شدهنقل

 پول ارزش کاهش در دولت ضمان-4

 مشهور ازنظر پول بودن اعتباری اثبات به نظر

 بجنوردی، موسوی( )497:1371خویي،) فقيهان

 بحث این( 27:1382شيرازى، مكارم( )7:1383

 دولـت مالي و پولي هایسياست كه گرددمي مطرح

 شـودمي پول خرید قدرت كاهش موجب گاه كه

 وجـــود صـورت در یـا و جـایزاسـت مطلقـاً آیا

 مجـــاز ضـــرورت، و اجتمـــاعي مـــصلحت

 عملكرد با دولـــت اگر همچنين بـــود؟ خواهـــد

 آیا گردد، پول ارزش آمدن پایين موجب خود

 تناسببه افراد مـالي و پولي هایدارایي به نسبت

 است ضامن یا و نيست مدیون خرید، قدرت كاهش

 جبران این مبنای كند؟ جبـران را آن بایـد و

 چيست؟ خسارت

 تورم سبب كه مالي و پولي هایسياست از دسته آن

 اوضاع در جز شوند، منفـي آثـار منـشأ و شـدید

 با فقيهي هيچ و نيست پذیرفته هرگز اضطراری

 وضع در اسالمي، نظام اقتصادی اهـداف بـه توجـه

 داند؛نمي مجاز را هایيسياست چنين اضطرار غير

 بــر ســبب همــين بــه( 68:1388 عابدیني،)

 كه هایيسياست اتّخــاذ از اســت الزم مــسؤوالن

. بپرهيزند ،شودمي پول ارزش شدید كاهش سبب

 به است الزم موضوع این فقهـي بررسـي از قبل

 پول كاهش جبران اصل مورد در محققان دیدگاه

 :بپردازیم

 بودن ضمان آور در مختلف هاينگرش-5

 پول ارزش کاهش

 اسـت معاملي ضمان گاهي پول، در كاهش ضمان

 اینكه مانند معاملي ضـمان ؛غيـرمعـاملي گـاه و

 تومان هزار ده و یكصد به تومان هزار یكصد

 فروخته باشد، بين در عقالیي غـرض كـه بنابرایـن

 در هردو فروشنده و خریدار اینجا در. شود

 ضامن( آن بهای و جنس) مثمن و ثمن وانتقالنقل

 غير طبعـاً باشـد نقد صورتبه دادوستد اگر. هستند

 چراكه نيـست، دیگری ضمان معاملي، ضمان از

 صالحي. )نيست مطـرح ارزش كاهش و افـزایش

 شامل ما بحث موضوع اما( 45:1376 مازندراني،

 است غيرمعاملي ضمان یعني ضـمان، دوم بخش

 كـاهش در خـسارت جبـران نـوع ایـن آیا كه

 نه؟ یا دارد مشروعيت پـول ارزش

 مطلقاً  را پول ارزش كاهش جبران اول: دیدگاه

 و است بدهكار مبلغى شخصي اگر داند،نمي جایز

 كـرده دریافـت كه پولى ارزش دین اداى هنگام

 یـک مقدار به حتى و پيداكرده كاهش شدتبه بـود

 نموده تنـزّل آن، دریافـت زمـان ارزش درصـد

 هنگام اسمى ارزش همان طلبكار حق باشد،

 حق آن، از بـيش و اسـت بدهكار به پرداخت

 نظریه این طرفدارن. ندارد را مدیون از مطالبه

 را پول ارزش كـاهش جبـران اینكـه بـر عـالوه
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( 266:1375 لنكراني، فاضل) انددانسته ربا مصداق

 بـه( 92:1372 سبحاني،)( 29:1373 حائری،)

 شمس،) پـول بـودن مثلـي چـون دالیلـي

 غيرقابل و( 160:1376 تبریزی،( )147:1376

 و اندكرده استناد پول اعتباری ارزش بـودن تغييـر

 واقعـى و ذاتى ارزش امروزى پول كه نظرند این بر

 اعتبارى بلكه باشد، افزایش یا كاهش قابل تا نـدارد

 اصل ماننـد آن كمـى و زیـادى و اسـت محـض

 و ميل نه است اعتباركننده اعتبارِ  به بسته وجودش

 (187:1376 شمس،) مردم رغبت

 تفصيل ینظریه به كه دیدگاه این دوم: دیدگاه

 كه مواردی ميان باید گوید؛مي است، موسوم

 كه فرضي با است چشمگير پول ارزش كاهش

 یوسفي،) گذاشـت تفاوت نباشد، چشمگير كاهش

 در كـه است این بر نظر را دیگر برخي( 95:1377

 مقابل طرف رضایت بدون كهآن امثـال و غـصب

 ضـمان پـذیرد،مـى صـورت پرداخت در تأخير

 با طرفين كه موارد این غير در ولى دارد؛ وجـود

 ارزش كاهش كنند،مي امرى چنين به اقدام رضایت

 مازندرانى، صالحى) نيست آور ضمان پول

 مـورخ نامـه به پاسخ گلپایگاني صافي( )46:1376

 مجلـس قضایى و حقوقى كميسيون 1375/ 7/ 24

 آمـده دیگـری تفـصيل در(. اسـالمى شـوراى

 بين پول، ارزش كاهش جبران در عرف كـه اسـت

 در كه ایگونهبه بيندمى تفاوت قرض و مهریه

 در ولى ،داندمي الزم را آن ارزش كاهش مهریه

 هم عرف نظر كه است بدیهي. نيست چنين قرض

 (50:1376 یوسفي،. )است متّبع موارد گونهاین در

 و گرفتهپيش در را احتياط راه :سوم دیدگاه 

 برخي ميان این در. اسـت دانسته الزم را مصالحه

 جبران جواز پذیرش عدم با( 514:1374 گرامي،)

( 103:1382 بهجت،) برخي و پول ارزش كاهش

 پول، ارزش كاهش جبران لـزوم پذیرفتن باوجود

 .اندبرگزیده را احتياط طریق

 همچون فقهایي دیدگاه، این در: چهارم دیدگاه

 پول ارزش كاهش جبران اردبيلي و همداني نوری

 را پول وجـودی یفلسفه اساساً و انددانسته الزم را

 یوظيفه را ارزش ذخيره و دانندمي هاارزش بيان

 كاغذی هایپول بـرای و انـددانسته پول اصلي

 و نيـستند قائل ماليت و ارزش حفظ جز خاصيتي

 و ارزش...  و مهریه دیون، در كه معتقدند رو این از

 قرار مالحظه مورد باید پول حقيقى خرید قدرت

 (60:1377 یوسفي،. )گيرد

 نظر مختار

 ترمنطقي و تروجيه ارزش اُفت جبران لزوم دیدگاه

 بررسي و نقد در كهآن چـه رسـد،مـي نظر به

 زیاده، اخذ كه نمود اذعان باید نخستين دیدگاه

 است پرواضح و استری تحـریم هـایمالک از یكي

 پـول، ارزش كاهش معادل تالفي و جبران كه

( 169:1377 یوسفي،) آیدنمـي حساببه ایزیـاده

 نيامده دست به منفعتـي ایمبادله چنين در زیرا

 تعداد هرچند گيرد، قرار ربا عنوان تحت تا است

 .است شده بيشتر اسكناس اوراق عددی

 در عقال و عرف رفتار كه دارد وجود فراوانى شواهد

 این و كندمى تغيير پول اىمبادله ارزش تغيير برابر
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 هایپول مطلوبيت ميزان كه است آن از حاكى

 هاآن اىمبادله ارزش تغييرات از فقط اعتبارى

 .گيردمى سرچشمه

 باب در( 63:1378 بهشتي،) برخي اساس همين بر

 قرار مالک را دادن قرض روز قيمت دین، به وفا

 قرض موارد در و را قرض وجه آن مثل نه اندداده

 تنزل معرض در آن قيمت كـه كاغـذی هایپول

 معيار كند،نمي پيدا تحقق مثليت چون باشد،

 را آن مثل قيمت نه انددانسته روز را پرداخت

 (210:1374نظری،)

 طرفين مصالحه بر مبني نظریات و فتاوی باب در اما

 را نكته این بایـد طوركليبه نيز تفصيلبه قائلين و

 مصالحه به حكم اینكه بر عالوه كه؛ شد متذكر

 همه گردد،مي محسوب تسامح نوعيبه

 در اند؛نموده مطرح را مصالحه كه نظرانيصاحب

 تالفي و جبـران پـول، ارزش شـدید اُفت صورت

 تفصيل نظریه در همچنين. انددانسته ضروری را آن

 پـول افت تالفي قضيه طرفیک در گفت، باید

 .است قرارگرفته موردپذیرش

 نيز پول ارزش كاهش جبران لزوم نظریه

 روش روازاین ،شدهواقع محترم مقنن موردپذیرش

 قرض، مهریـه، مثل هایيبدهي بندیشاخـصه

 نمـوده پيـشنهاد را دسـتمزدها و بانكي هایسپرده

 از ناشي تورم وجود صورت در مبنا این بر است؛

 افت باید دیگری، عامـل هـر یـا پـول رویهبي انتشار

 سـوی از رسـمي تـورم نـرخ اسـاس بر پول ارزش

 با گذارقانون درنتيجه و گردد تالفي مركـزی بانـک

 مـدني، قـانون 1082 مـاده بـه تبـصره یک الحاق

 در نيز و (باشـد رایـج وجـه كـه ایمهریـه در)

 در مـدني دادرسـي آیـين قـانون 522 مـاده

 سود اعطای با دین، در خسارت جبران خصوص

 خدمات و كاالهـا تـورم نـرخ احتـساب با بانكي

 اصل این پول ارزش كاهش جبران عنوانبه مصرفي

 افراد ضرر از قسمتي تا نمـود تصویب و تأیيد را

 .گردد تالفي طریق این به جامعه

ملزمه )واداشته( دولت به جبران  ادله-6

 پول ارزش خسارت در هنگام افت

 توسـط آن پـذیرش و مختار نظریه مالحظه با

 ادله بحث از قسمت این در محترم، گذارقانون

 افت هنگام در خسارت جبران به دولت واداشته

 .داد خواهيم قرار مداقه و موردبررسي را پول ارزش

 خاص ادله و عام ادله قسمت دو در مقوله این ادله

 عدالت، قاعـدة. گرفت خواهد قرار موردبررسي

 نظم و اقتصادی امنيت حفظ مسلمان، مال حرمت

 اتـالف، چـون قواعدی و عام ادله عنوانبه عمومي

 نـوع ایـن خـاص ادله زمره در تـسبيب و الضـرر

 .گردندمي محسوب خسارت جبـران از

 عام ادله -7 

 عدالت قاعده -7-1

 مرهون اجتماعي هر معنوی و اجتماعي حيات

 آن به ناظر احكـام و قـوانين اجرای و عدالت

 نقشى چنين ایفاى در عدالت مؤثر سهم. باشدمي

 مورد در اغماض بـدون كـه بـود خواهـد زماني

 گـرفتن نظر در بدون و بالسویه افراد تمامي

 بسط و یابد بروز و ظهـور آنـان هـاىموقعيـت

 شایسته زمامداری برتر هاىشاخصه از یكي عدالت،
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 تا توحيد مكتب در عدالت جایگاه و اهميت. است

 اهداف از یكـى را آن متعال خداوند كه است جایى

: اسـت نموده معرفي خـویش انبيـاى بعثـت بلند،

 فرستادیم روشـن دالیـل با را خـود رسـوالن مـا»

 مـردم تـا كـردیم، نـازل ميـزان و كتـاب هاآن بـا و

 (25 آیـه /حدید)...«  كننـد عـدالت بـه قيـام

 حجرات، سوره 9 آیه و نحل؛ سوره 90 آیه همچنين

 قاعده اساس بر. دارد اشـاره مهم مقوله همين به

 عقالیي عام پذیرش و ارتكاز صورت در عدالت

 در پذیرش و ارتكـاز ایـن كـه معني این بر مشروط

 باشد داشته وجود نيز شرعيه خطابات صدور زمان

 خطابـات و نمود قلمداد ظالمانه را حكمي توانمي

 خطاب كه حاالتي در و ؛زد تقييد را عام و مطلق

 ،[تأليف و ابتكـار حـق همانند] ندارد وجود شرعي

 به باشد؛ راهگشا تواندمي عدالت قاعده همچنان

 احساس حكمـي فقدان از عقال اگر اوضح؛ عبارتي

 به عنایت با ،گرددمي ظلم شخصي به كه نمایند

 استخراج را حكم توانمي «بالعدل یأمر ااهلل إنّ» آیه

 از فراتر شریفه كریمه این عرفي ظهور چراكه نمود؛

 بـه تا است درصدد آیه ظهور بلكه است؛ شعار یک

 اگر حال. بروند عدالت پي در تا بدهد الگو مردم

 خاصي نـص و گردد تلقي ظلـم عقال نزد در فعلي

 را عقالیي ارتكاز این كه باشد نداشته وجود هم

 «بالعدل یأمر ااهلل إنّ» مقتضای نماید، خاطرنشان

 حقيقت در. گردد رعایت عدالت باید كه است ایـن

 بـر را شـریعت احكام شارع نمود اذعان توانمي

 موارد، بسياری در و نموده وضع عدالت مبنای

 بـرای اثبـاتي معيـاری را عـدالت از بـشر شناخت

 مـوارد این. است نموده معرفي الهي احكام شناخت

 یا عدل را حكمـي عـرف، كـه اسـت مواقعي در

( ظاهر نه) صریح نص با مقدس شارع و بداند ظلم

 ظواهر و نبود نصي اگر پس. باشد ننموده ردع را آن

 آن داشت، وجود عرفي ظلم مورد در متعددی

 ظلم و عدل ميان دیدگاه ایـن. روندمي كنار ظواهر

 گذاردنمي تفاوتي مستحدث ظلم و عدل و شارع

 فقهـا از ایطائفه بلكـه( 196:1387اكبریان،)

 مصداق تـشخيص مرجـع هـم را مـستحدث عـرف

 (63-82:1418خميني،) دانندمي عدل و ظلم

 همچون فقهـا از دیگر بسياری فقهي آثار در

 ج الكـالم، جـواهر) ارش، مسئله در جواهر صـاحب

 ضمان مسئله در حلـى عالمـه و( 294:1412 ،23

 ،2 ج انصاری،( )324:1405حلي،) مثلى

 كـه شودمي یافت متعـددی مـوارد( 460:1415

 به را خسارت تالفي و دین پرداخت لـزوم آنان

 را آن از زدن سـرباز و نموده استناد عدالت قاعده

 اسباب ميان كهآن بدون اندنموده قلمداد ظلم نوعي

 پرداخت، به واداشته فـرد و متضرر شخص یا دین

 موضـوعيت آنچه چراكه باشـد، داشته وجود تفاوتي

 هایمؤلفه سایر و است خـسارت پرداخـت دارد،

 مؤثر حكم اصل در كه ندارد خصوصيتي مذكور،

 .شود واقع

 كلى اصول و ادله ازجمله عدالت قاعده بنابراین

 آن بـه فقـه در اغلـب كـه است ناپذیرخدشه

 حقوقي و حقيقي اشخاص تمامي و گرددمي استناد

 این پيشگاه در گاندیدهزیان تعداد از نظرصرف

 آن مقدس شارع دیدگاه. هستند مساوی قاعده

 حرام آیدمي حساببه ظلم شما نزد آنچه كه است
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 بين» و «نكنيد ظلم» گویدمي كه آیاتي. است

 و شک هيچ بـدون «كنيد رفتار عدل به خودتان

 اگر پس. رساندمي اثبات به را ضمان حكم ایشبه

 آن فعـل طبيعتاً گردد محسوب ظلم فعلي ترک

( 196:1387اكبریان،) است واجب و الزم

 در شارع بيان بـه نيـازى كلـى اصـول باوجوداین

 خـاص و مـوردى صورتبه و چيزى هر حكم

 فقط سنت و كتاب در مـواردی ذكـر و باشدنمي

 بـه حكـم انحـصار مقـام در و بوده مصداق عنوانبه

 فقهای باشد،نمي شارع توسط شدهبيان مـوارد

 در مذكور موارد مدار دائر را حكم اغلب نيز عظام

 نيز ذكرشده مـوارد از بلكـه ،اندندانسته شرع

 در آنچه بنابراین. نمود خصوصيت الغای توانمى

 قـضيه صـغراى اثبـات دارد موضوعيت ما بحث

 عـرف آیـا كه است این مهم و آن كبراى نه است

 خير؟ یا دارد قـضاوتى چنـين مقوله این در

 عدم عرف، كه است آن از حاكي شواهد و قرائن

 تـورم كـه احوالي و اوضاع در را دولت ضمان

 ظلم باشد كاركنانش و دولت اعمال بـه منـسوب

 در دولت گردد اثبات اگر پس. نمایدمى تلقّى

 به و است تقصير دچار پول ارزش شدید كاهش

 اند،گشته متضرر باب این از افرادی سبب همين

 خـسارت پرداخت به ملزم عدالت قاعده طبق

 جهـت دیـون و مـالى روابـط در چراكه. باشدمي

 از دین اداى باید عدالت، و قسط قاعـدة رعایـت

. پذیرد صورت كامل نحو به مدیون و تالف طرف

 مواردی در «دولت ضمان عدم» به حكم درنتيجه

 طریق از خسارت ایجاد عامل دولت خود كه

 با و باشدمي ظالمانه گردد، «پول ارزش كاهش»

 باشد.نمي سازگارى عدل و قسط اصل

 مسلمان مال حرمت قاعده -7-1-2

 مـال حرمـه» همچون دیگری قاعده ميان این در

( 59:1378 ،3 ج طوسي،) «دمـه كحرمـه المـسلم

 حرمت كه است معني این مبين كـه دارد وجـود

 روایت این اوست، خون احترام همانند مسلمان مال

 و باشدمي سني و شيعه فقهاى جملگي تأیيد مورد

 مال و جان حفظ و اندنموده نقـل را آن فرقه دو هر

. شناسنـدمى خویش مسلّم اصول جزء را مسلمانان

 خون از كه است واجب جامعه حـاكم و زمامدار بـر

 مسئول دولت لذا .نماید محافظت مسلمانان مال و

 خـون

 فراهم از است ضروری و بود خواهد شـده ریختـه 

 اینكه تا نماید ممانعت اعمال گونهاین زمينه شدن

 داشته كامل امنيت مالي و جاني جهت از شهروندان

 .باشـند

 ندارد وجود ایشبهه قـضيه كبـرای خصوص در 

 حرمت مقتضاى كه بگوئيم باید صغروی بحث در اما

 پناه در كه غيرمسلمان مال بلكـه) مـسلمان مـال

 تكليفى حكم تنها( نمایدمى زیست اسالم

 اثبات به نيز را ضمان وضعى حكـم بلكـه باشد،نمي

 و اتـالف قاعـده از ضمان وضعى حكم. رساندمي

 أضرّ  من» همچون خاصه روایات یـا و الضـرر

 گرددمـى برداشت «ضامن له فهو المسلمين بطریق

 هم نيز ضمان پای باشد صادق اضرار كه جـا هـر و

 محفوظ مـالى احترام كـه جایي پس. باشدمي
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 و جبران آن، به تعدى و اتالف صـورت در اسـت

 خـسارت جبـران روازاین باشد،مي الزم آن تالفي

 آن به احترام بارز مصداق محتـرم بـرمـال وارده

 تفاوتي رویكرد این در لذا. گرددمي محسوب مال

 شخصيتي چـه توسـط مـال ایـن كنـدنمـي

 نقصان یا و تلف یا موردتعدی( حقوقي یا حقيقي)

 پـولي سرمایه افرادی اگر مثالعنوانبه. گيرد قرار

 گذاریسپرده بانک در مدتي بـرای را خـویش

 توان تورم، یـا پـولي هایبا سياست دولت و نمایند

 آورد، پایين غيرمتعارف طوربه را پولي خرید

 درنتيجه و تعدی مـورد شهروندان مـال نوعيبه

 از مصداقي عنوانبه امر این و قرارگرفته نقصان

 این. است مسلمان مال احترام بردن بين از موارد

 خوبيبه صـدر باقر محمد كالم در مال ارزش نقصان

 نوع دو داراى مـالى هـر»: اسـت شـده تشریح

 از كه ارزشى) استعمالى ارزش یكى باشد؛مي ارزش

 -آن بازارى قيمت از نظرصرف با - مال این منافع

 و( شودمـى گرفته نظر در حـوایج رفع براى

 و ؛(بازارى قيمـت) مال آن تبـادلى ارزش دیگـرى

 در منحصر ء شـى یـک اسـتعمالى منفعت ضمان

 عرفاً  اگر بلكه باشد،نمي شي آن عينـى نقـص

 نقص گرچه گردد زائل شىء یک استعمالى منفعت

. دارد وجود ضمان موجب نشود، پيدا هم عينى

 برای اینكه به توجه با روازاین( 395:1357 صدر،)

 دیگری مهم ذكرقابل اسـتعمالى منفعـت اسـكناس

 امر این به عنایت با و ندارد تصوری خرید قدرت جز

 شده منقصت دچار آن استعمالى منفعت به كه

 دچار گذاریسياست مقوله در دولت اگر لذا است،

 مصلحت كنش نوع هر از قبل یا و شده قصوری

 گذارانسپرده به را ضروری هشدارهای ای،جویانه

 شده گذاریسپرده هایپول به نسبت باشد، نداشته

 حقيقتاً كـه] خریـد، قـدرت كـاهش ميزان بـه

 ضامن[ است افراد مال حرمت بردن بين از نوعي

 .بود خواهد

 اقتصادي امنیت حفظ -7-1-3

( ع) معصومين ائمه گهربار كالم در كه امنيت واژه

 شرعي اصطالح است آمده ميان به سخن آن از كراراً

 معنای جستجوی به شرعي ادله در تا باشدنمي

 گفتار در كلمه این بلكه باشيم، آن برای خاصي

 معنای به اشاره ویژگي، همين لحاظ بـه معـصومان

 و دارد عـصر آن عقـالی و عـرف اذهان در مرتكز

 تغيير خوشدست دیگر امصار و اعصار در بساچه

 (75:1384 زاده، موسي) گردد

 تمامي: فرمایدمي ارتباط همين در( ع) صادق امام

 و عـدالت امنيـت، نيازمندنـد؛ چيـز سـه به مردم

 در( 416:1384 ،4 ج ،شهریری) آبــاداني و رشـد

 از شهروندان اوليــه نيــاز شریف حدیث ایــن

 بيان رشد و عدالت امنيت،( ع) معصوم امــام نگــاه

 یقيناً  و دارد اطالق امام كالم در امنيت. است شده

 .گرددمي نيز اقتصادی امنيت شامل

 سياسي نظام هر سامان و دوام تاریخ درازنای در

 و مناسـب اقتـصادی شـرایط ایجاد بر مبتني

 در. اسـت بـوده او موردحمایت سـرزمين آبـاداني

 مصادیق از اقتصادی، رشـد اسـالمي، اقتـصاد

 ایوسيله و عمومي رفاه برای اوليه هدف و آباداني

 اساساً. است شدهمعرفي آن به رسـيدن بـرای
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 اقتـصاد واالی آرمان عنوانبه عمومي رفاه پذیرش

 اقتصادی، رشد پذیرش درگرو اسالمي، حكومـت

 بـدون. اسـت آن بـرای ابتـدایي هـدف مثابهبه

 رفاه حصول مقبول، و مطلوب اقتصادی رشـد

 این طبق بر. است غيرممكن شایسته عمومي

 یكي عنوانبه باید اقتصادی امنيت ایجـاد رویكرد،

 قرار مدنظر اسـالمي دولت اقتصادی آرمانهای از

 كـه مقـدس آرمان ایـن به رسيدن امكـان و گيرد

 است، اسالم حاكميت پایداری و ثبات عامـل تنهـا

 .باشدمي متصور اقتـصادی توسـعه و رشـد با

 به احتياج زمينه این در اقدامي هر است پرواضح

 از كنترل و هدایت و ریزیبرنامه همچون؛ عناصری

 اقتصادی حاكم نظام روازاین. دارد حاكم نظام سوی

 اوالً تا است موظف خویش نظارتي اختيارات بر بنا

 كشور اقتصادی بالقوه و بالفعل منابع و امكانات بر

 كنترل و هدایت با ثانياً باشـد، داشـته را الزم وقوف

 ایجـاد بـرای را عرصه اجتماع، اقتصادی جریانات

 و رشد تا سازد مهيا مصارف و منـابع بـين تـوازن

( 167:1385 كرمي،) گردد محقق پایدار توسعه

 تـأمين] مهم بسيار یوظيفه این نمودن مدلل برای

 شهروندان عمومي رفاه درنهایت و اقتصادی رفـاه

 بسياری معتبر نقلي ادله[ اسالمي حكومت جامعـه

 نمونه عنوانبه یافت توانمي حدیثي كتب در

: فرمایـدمـي زمينه این در( ع) علـي حـضرت

 شـهرها آبـاداني حـاكم، امتياز و برتـری نشانه»

 (162:1360 آمدی،) «اسـت

 گذاریسرمایه اصـلي عامـل انداز،پس كهازآنجایي

 باشد یافتهافزایش تورم، كه مواقعي در است توليد و

 هـاسـپرده محاسبه در هابانک سيستم مالک و

 تقليل هاسپرده ميزان نباشد، آن حقيقـي ارزش

 ادامه در و گذاریسرمایه نتيجتاً، یابند؛مي

 خود به نزولــي ســير نيز ملّــي توليــدات

 .گرفت خواهنــد

 و گردد تالفي گذارانسپرده پول ارزش افت اگر اما

 شهروندان، نقدی هایسپرده بازپرداخـت در مالک

 وقوع به توانمي باشد گذارهاسپرده حقيقي ارزش

 استفاده انداز،پس افزایش] قبيل از پيامدهایي

 كنترل توليد، افزایش هـا،سـپرده از بهينـه

 و عمومي رفاه سطح ارتقا تـورم، نـرخ ترمطلوب

 آرماني اصل اجـرای بـه شـدن نزدیـک درنهایت

 داشت اميد[ اقتـصادی و اجتمـاعي عـدالت

 و متعدد عوامل هرچند( 121:1377 یوسفي،)

 دخيل تورم افزایش و پول ارزش كاهش در مختلفي

 شكلي بـه دولـت خود بعضاً ولـي هستند

 هایبحران اسباب پول ارزش كاهش با غيرمتعارف

 ایجاد طرق از یكي یقيناً. زندمـي دامن را اقتـصادی

 خسارت جبران» به شدن ملتزم اقتصادی، امنيت

 این ایجاد عامالن ناحيه از «پـول ارزش كـاهش

 صورت در نيز اسالمي حكومت و است ضرر نوع

 در را الزم تمهيدات بایـد خسارت نوع این ارتكاب

 در اقتصادی امنيت ایجاد بجهت ضرر جبران جهت

 .قراردهد خـویش كـار دسـتور

 عمومی نظم -7-1-4 

 حقوق، و فقه دانش در «عمومي نظم» تعبير

 متـون و باشدمي مشهوری و شدهشناخته اصطالح

 متعدد، حقـوقي و( 55:1363 آشتياني،) فقهي
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 برای ليكن اند،نموده آن از متنوعي تعاریـف

 دقيقي ضـابطة عمـومي نظـم مـصادیق تشخيص

 آن تمامي از تواننمي روازاین است نشده بيان

 استخراج و استحصال را ایضابطه چنين تعاریف

 .نمود

 نظم مفهوم ارتباط ،تعاریف این مشترک فصل اما

. باشدمي جامعه عمومي مصالح و منافع با عمومي

 كاتوزیان آقای ازجمله حقوقدانان از برخي ،روازاین

 نظم قواعد تعيين ضابطة( 159:1389 كاتوزیان،)

 همچنين. داندمي عمـومي منـافع را، عمومي

 دارد اجتمـاعي جنبـة قـوانين، و قواعد این غالـب

 نظـر در را عـام مـصلحتي آن وضـع در مقنن و

 (79:1384 الفت،) است گرفته

 و ضروری امرى مدنى جوامع در انضباط و نظم

 قانون ضروری امر این وجود وسيله و است اساسي

 و عمومي نظم از محافظت برای هادولت. است

 تا باشندمي قواعدی وضـع از ناگزیر جامعه آرامش

 هـر كـه گردد تنظـيم ایشيوه به مردم ميان روابط

 منافع برای مخاطراتي ایجـاد بـدون شخصي،

 مندبهره خویش منافع و امتيازات از دیگر، اشخاص

 ایوظيفه چنيناین اجراى در قانون كارایى. گردد

 الخصوصعلي همگان كه گرددمي مشخص آنگاه

 بـه ملـزم را خـود اىمرتبه هـر در حكـومتى افـراد

 طبق بر را خویش رفتار و اعمال و نموده آن رعایت

 .نمایند ساماندهي آن

 همچون قواعد از بسيارى فلسفة نمود اذعان باید

 فلسفه همان ید، قاعـده سوق، قاعده اتالف، قاعده

 عـام گذاریقانون نظـام و احكـام تشریع كلى

 و اختالل از پيشگيری و عمومى نظـم یعنـى

 اهميت و توجه. است جامعه امور در ومرجهرج

 احكام فلسفه عنوانبه عمومى نظم به مقدس شارع

 بعضى در احكام اجراى اگر كه است آشكار قدریبه

 گردد، نظمىبى و ومرجهرج ایجاد سبب شرایط

 حكم آن اجراى فقهـى، قاعـده ایجـاد بـا شارع

 قاعده مدلول لذا .نمایدمي منع را نظميبي مسبب

 شرایط در حرجى اوليه حكم رفع حرج، و عسر نفى

 قواعد نـوع ایـن ازجمله نيز الضرر و باشدمي ویژه

 سویي از( 130:1378 گلپایگـانى، شـاكرى) اسـت

 مسائل در نظميبي شد اشاره كه گونههمان دیگر

 بـه. است عمومي نظم رادع عوامل از یكي اقتصادی

 عدالت گسترش بـرای هـاحكومت علت، همـين

 پي را هاقيمت تثبيت نظام اقتصادی، و اجتماعي

 تجارت و قرارداد آزادی قوانين این اجرای. گيرندمي

 بخشدمي اجتمـاعي سيمایي هاآن بـه و محدود را

 وضـعيت ضرر، بروز درنتيجه( 70:1384 الفت،)

 او هایدارایى و نمایدمي تغيير دیدهزیان اقتـصادى

 مجوز بدون مسئله این چون و یابدمي كاهش

 شده آن موجب و آمده پدید غير وسيلهبه قانونى

 بـراى قـانون لذا گـردد متزلزل اجتماعى نظم كه

 شخص از پشتيباني به اجتماعى نظـم برقـرارى

 فاعل ناحيه از را خسارت جبران و برآمده دیدهزیان

 كوشش و سعى امر این در و شمرده الزم آن

 وضعيت باشد ممكن كه ميزاني تا نمایدمي

. بازگرداند ضرر وقوع از قبل صورتبه را دیدهزیان

(409:1391 امامي،)
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 و حقيقـي افـراد برابری بـه عنایت بـا نتيجتاً 

 در كهدرصورتي حاكم نظام اصـل، ایـن در حقـوقي

 ارزش كاهش بروز سبب خویش گریتصدی عرصه

 گردد، اقتصادی هایبحران ایجاد درنتيجه و پـول

 افراد بر عملكـردش واسطهبه كه ضرری به نسبت

 باشد.مي متعهد و ضامن نموده، وارد جامعـه

 خاص ادله -8

 اتالف قاعده-8-1

 در عظام فقهای كه است قواعدی ازجمله قاعده این

 همت آن بررسي به قهری ضمان از بحث ضمن

 أَتلَف من) قاعده این مضمون اگرچه ،اندگماشته

 صراحتاً  روایي كتـب در (ضـامنٌ لَه فَهو الغَيرِ مالَ

 و شهرت چنان از عبارت این ولي است نيامده

 معـصوم حدیث عنوانبه كه است برخوردار ایآوازه

 واقع فقها احتجاج و استناد مورد و شدهپذیرفته

 .است شده

 ميان اتالف نوع جهت از قاعده فراگيری گستره در

 گروهي دارد، وجـود بسياری آرا تفارق عظام فقهای

 گونه هيچبي را حكمي و حقيقي اتالف آنان از

 بيان ضمان موجب و اتـالف قاعده مشمول تفاوتي

 ،22 ج نجفي،( )536:1410 ،3 ج عاملي،) اندنموده

 را حكمـي اتـالف دیگـر ایدسته و( 230:1412

 موسوى) دانندنمي قاعده گستره مشمول

 قاعده در همچنين( 20:1377 ،2 ج بجنوردى،

 ضمان، پيدایش در ادله، اطالقات موجب به اتالف

 ولي. باشدنمي دخيل تقصير و قصد عمد، عنـصر

 مطرح قاعده این در شرطي عنوانبه انتساب

 بـه زیانبـار فعـل ارتباط و انتـساب باید و باشدمي

 در اوضح عبارتي بـه. گردد احـراز( متلـف) فاعـل

 و شخص فعل بين عليت رابطه اتالف، شدن محقق

 نتيجه ایجاد قصد هرچندكه است، كافي مـال تلف

 .نگردد احراز آن در

 این شود داده پاسخ آن به باید كه مهمي سؤالي

 پول ارزش كـاهنـده عوامـل از یکكدام كه است

. حكمي یا حقيقي عوامل است؟ مدنظر ميان این در

 خميني امـام ازجمله فقهـا از ایدسته اینكه به نظر

 دانندمي عقالیي قواعد زمره در را اتالف قاعده( ره)

 محدوده ایشان ازنظر كه مطلب این به عنایت با و

 بر افساد عقال، و عقالست نگرش قاعده، شمول

 نمایندمي معرفي ضـمان موجبات از را مالصاحب

 هر به شخصي هر پس مال، ذات بـر افـساد نـه

 آورد فراهم را مالصاحب افساد موجبات طریقي

 و دسترسي خود مال به مال آن مالک كهنحویبه

 عبارتي به. باشدمي ضامن باشد، نداشته اشراف

 افساد دارد موضوعيت آنچه اتالف قاعده در اوضح

 بـر افساد و مال؛ خود افساد نه است مالصاحب بر

 یا عقالً مالک كه است آن مفهوم به مالصاحب

 كه نماید تصرف خویش مال در نباشد قادر شرعاً

 انصاری،) است عرف عهده بر مقوله ایـن تشخيص

( 2،217:1388خميني،ج( )10:1415 ،2 ج

 دو این دیدگاه مبنای بر رسدنظرمي به اینچنين

 اتـالف شـامل هـم اتالف قاعده برجسته، فقيه

 و اعيـان اتـالف شـامل هـم و حقيقـي و حكمـي

 قاعده بنيان بزرگوار، دو این چراكه ؛باشدمي منـافع

 عرف و عقال و دانندمـي عرف و عقال سيره اتالف،

 اتـالف همچنـين و حقيقي و حكمي اتالف هم،

. دانندمي ضمان موجـبات از را منفعـت و عـين
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 بـين از در كه تأثيری مقدار به هركسي روازاین

. گرددمي ضامن است، داشـته مـال بـردن

 از یکهيچ روایـي متـون در كهآن الخصوصعلي

 شرایط ایجاد و تسبيب مباشرت، ثالث؛ عنـاوین

 چـه] اتـالف عنـوان عرفـي صـدق مـعيار، و نيامده

 هـم خـاص نصوص ظاهراً و است[ سهوی یا عمدی

 مكارم) ندارند داللـتي آن عرفـي صـدق از افزونتر

 (205:1382 شيرازى،

 اتالف دولت در پرتو قاعده ضمان-8-1-2

 مستندات و قلمرو خصوص در كه آنچه به توجه با

 شـد، نيتبي( الغير مال أتلف من) اتالف قاعده

 یا حقوقي فرد هر كه شودمي اسـتفاده چنـين

 مـال دولتي، یا غيـردولتـي مؤسسه هر و حقيقي

 بين از مال خود چه حال نماید، ضایع را دیگـری

 كامـل طوربه آن، كـارایي یا آن، ماليت یا برود

 عامدانه رود، بين از آن از بخشي یا گردد تفویت

 جاری ضمان وجوه این تمامي در جاهالنه، یا باشد

 باشـد عمد كه موردی در كه فرق این با است،

 .دارد وجود هم كيفر ضمان، بـر افـزون

 كهدرصورتي دولتي، هایدستگاه متوليان بنابراین

 موجـب دارنـد عهده بر كـه مـسؤوليتي سـبب به

 ایجاد عامل گردند اشخاص سایر مال اتالف

 دولت این و گردندمي دولت برای مدني مسؤوليت

 روابط طبق وارده، خسارت تأمين از پس كه است

 مراجعه كارمند به ،سازمانيدرون ضـوابط و

 از متضرر شـخص دعـوی طـرف پس. نمایدمي

 اینكه به توجه با لذا باشدمي دولت ابتـدا، همـان

 خسارت جبران بـر الزام عقـال سيره و مقدس شارع

 دولـت و شدهثابت دولـت مـسؤوليت نمایـد؛مـي

 .باشدمي خسارت جبـران مسئول

 در را مدني مــسؤوليت نــوع ایــن واضح نمونــه

 مقابل در( ص) اســالم مكرم نبي دولــت

 بهانه به را گروهي كه وليد بن خالد خالفكاری

 را جنگي اسرای از ایعده و كشته به ارتداد شبهه

 تـوانمي بود، نموده ضبط را برخي اموال و معدوم

( ص) محمد حضرت لذا .نمود مشاهده وضوحبه

 حضرت وليد، بن خالد عملكرد از تبری ابراز ضمن

 جبران برای طـال و كاال مقـداری بـا را( ع) علي

 و نمود گسيل ستمدیده گروه سمت به خسارت

 كن حركت سـتمدیده مردم این سویبه»: فرمودند

 كه كساني دیه و بگذار پا زیر را جاهليت رسوم و

 و اندشده كشته وليد بن خالد دست به ناحقبه

 «بپرداز را آنان رفته غارت به اموال خسارت

 (142:1410 ،21 ج مجلسي،)

 زلزله، همانند گاه تورم، ایجاد عوامل نماند مخفي

 و قهری ... و سيل نفت، قيمت شدن ارزان جنگ،

 تمامي شامل اتالف قاعده. باشدمي اختيارى گاه

 كاهش در عامل آن اساس بر و گرددمى موارد این

 موسوی) باشدمي ضامن مردم، خرید قدرت

 ادارات رؤسای وزرا، لذا (39:1383 بجنوردی،

 حيطه از خارج اگر مجلس نمایندگان خاص،

 و توانایي نداشتن صورت در و خـویش مسؤوليت

 مسؤوليت آن گرفتن عهده بر برای الزم صالحيت

 سبب كه بگویند سخن یا نمایند عمل ایگونهبه

 گردند، تورم ایجاد یـا پـول ارزش آمدن پایين

 از سبب و مباشر ميان تفاوتي و باشندمي ضامن

 برای و عمـد صورت در و ؛نيـست ضمان حيث
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 گناهكار ضمان بر عالوه شخصي مطامع به رسيدن

 دولت كه اقداماتي روازاین. گردندمي محسوب نيز

 پـول مادی پشتوانه ازاله صورتبه چه دهدمي انجام

 بدون و پـشتوانه بـدون و اسكناس چاپ همچون]

 ایـن پـشتوانه نمـودن مـصرف دقيق كارشناسي

 نمودن ناپایدار صورتبه چه و باشد[ هااسكناس

 رفتار بـا یعنـي] ملـي پـول معنـوی پـشتوانه

 اسباب خارجي و داخلي سياست حوزه در نامعقول

 و خارجي و داخلي اختالفات و سياسي مناقشات

 بروز سبب امر این و نماید فراهم را جناحي

 پـول ارزش كـاهش درنتيجه و اقتصادی مشكالت

 در. است ضامن ،باشد[ شود شهروندان بـه اضـرار و

 دقيـق كارشناسي به نياز جریان، این وقوع صورت

 ميزان و مسؤولين دیگر و دولت تقصير تشخيص در

 الزم و ضروری امری وارده، خسارات و آنان تقصير

 .باشدمي

 دولت در پرتو مدنی مسؤولیت -8-1-3

 تسبیب قاعده

 دادن بسط نوعيبه «تسبيب» قاعده حقيقت در

 مشخص و معين و «أتلـف مـن» قاعدة موضوع

 و جـداگانه اىقاعده نه و است سبب در آن نمودن

 طبق بـر ضـمان، مقوله در موضـوع و ؛آن مقابل در

. است مـال یـا اعـضاء جـان، اتـالف تسبيب، قاعدة

 و هامناسبت در روایات، ازجمله شيعه فقه منابع در

 ضامن را سبب اسالم، مقدس شارع فراواني وقایع

 جميع از خـصوصيت الغـای بـا كه نموده معرفي

 را قاعده این قادریم عرف، منظر از موارد، این

 بسيار وقایع، این چراكه نمائيم؛ دریافت و استخراج

 گرددنمى بخصوصى باب به مربوط و بوده متنوع

 كهدرصورتي و( 131:1419 شاهرودی، هاشمي)

 دیگری شخص به زیان و ضرر ایراد سـبب كسي

 عـرف، منظـر از باشيم قادر كـه ایگونهبه باشد،

 واردكننده دهيم، استناد مسبب بـه را ضـرر ایراد

 امـا. باشـدمي خسارت جبران و تالفيبه ملزم ضرر،

 توجهقابل مطلب دولت مدني مسؤوليت در

 مفهـوم هم باید كه است نكته این سببيت موجببه

 مدني مسؤوليت سلبي مفهـوم هـم و ایجـابي

 نظام مدني مسؤوليت چراكه شود، واقع موردعنایت

 ایگستره چنان واجد آن سـلبي مفاد در حاكم

 عـدم از ناشـي هـایزیـان و ضـرر تمـام كـه اسـت

 شامل را شرعي و قانوني تعهدات و تكاليف انجـام

 خصوص در ایـران كشور حقـوقي نظام در. گرددمي

 باشد، دولت خسارت ایراد مسبب اینكه

 بـه دولتـي امور متصدی و پرسنل كهدرصورتي]

 در گردد، اشخاص به خسارت ایراد سبب شخصه

 زیان و ضرر تالفي مسئول دولت نخستين، مرحله

 روابـط در كـه اسـت دولت این و است وارده

 قوانين طبـق بر دولت، در شاغل پرسنل بـا خـویش

 خویش، به وارده تاوان اخذ برای سازماني و اداری

 .نمایدمي مراجعه كارمند به

 ایجاباً چه و سلباً چه دولت، خود كهدرصورتي ولي

 چنين در گردد؛ شهروندان بر خسارت ایراد سبب

 و جبران به ملزم خودش كه، است واضـح وضعيتي

 تدوین اگر مثالعنوانبه. باشدمي خسارت آن تالفي

 در همچنين دولتي مقررات و هانامهآیين تصویب و

 غير صورتبه خویش گریتصدی وظایف حوزه

 شهروندان به خسارت ایراد به منجر كارشناسـي
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 برقراری در حاكم نظام اینكه یـا( ایجـابي) گـردد

 اجتمـاعي، از اعـم] امنيـت و آسـایش و رفـاه

( سلبي) نموده قصوری[ غيـره و سياسي اقتـصادی،

 آورده، فراهم را شهروندان به خسارت ایراد اسباب و

 .نماید تالفي را خسارت ایـن بایـد و اسـت ضامن

 كه دارد وجود فراواني هایيآموزه ما دیني منابع در

. است نموده معرفي خـود اقدامات مسئول را انسان

 عنـاوین كـسب بـا كـه جامعه حكام الخصوصعلي

 مسؤوليتشان قـدرت گرفتن اختيار در و حكـومتي

 ترسنگين جامعه شهروندان دیگر با مقایسه در

 همچون آیاتي از مطلب این مفاد. بود خواهد

 قابل( 24/صافات ؛93 نمل ؛93 و 92/حجر)

 نيـز اسالم مكرم نبي این بر عالوه. است استحصال

 مسؤوليت این مختلف ابعاد به خویش سخنان در

 مردم برابر در حكام مسؤوليت الخصوصعلي

 و راعي شما از هركدام»: اندنموده اشاره گونهاین

 مسئول و راعي امـام، است؛ خویش رعيت مسئول

 راعي خود، اهل مقابل در مرد است، خویش رعيت

 خانه در همسر است، خـویش رعيـت مسئول و

 و است خویش رعيت مسئول و راعي شوهرش،

 رعيت مسئول و راعي موالیش، اموال در خدمتگزار

 (121:1996 ،2 ج حنبل، بن احمد) «است خویش

 ابعاد دیگر و پول ارزش افت جبران مقوله در لذا

 خسارت ایراد در حاكم نظام سببيت اگر اقتصادی

 مصالح لحاظ بدون حاكم نظام یعني رسد، اثبات به

 حــاكميتي، غيــر اهــداف جهت در و عامه

 شده كارشناسي غير هایبرنامه و اقــدامات

 و ایلحظه تغييرات با یا باشد، داشته اقتصادی

 سياسي هایزمينه در قـانوني هـایمصوبه مقطعي

 را ملي پول سقوط اسباب آن غير یا و اقتصادی و

 و شهروندان شكل، بـدین و آورد فراهم

 ورشكستگي یا خسارت دچار را ارانگذسرمایه

 ملزم حاكم نظام تسبيب، قاعده به توجه با نماید،

 كـه نماند مخفي. باشدمي هاخسارت این تالفي به

 این دارد وجود طریق این در كه مشكالتي از یكـي

 رابطه بایـستي ضرر، وجود احراز بر عالوه كه است

 اثبات نيز ضرر و حاكم نظام تقصير بين سببيت

 در تحقيق ضـمن بایـستي مسئله فـرض در گردد؛

 كه گردد احراز پول، ارزش كاهش متنوع عوامل

 ملي پول ارزش كـاهش سبب حاكم نظام تقـصير

 نظام شود، بررسي اوضح عبارتي به و است شده

 و بوده عوامل یا عامل این ایجاد سبب حاكم

 و دقيق بسيار كارشناسي مقوله ایـن تشخيص

 طلبد.مي را مناسبي علمي راهكارهای

 ضرر ال قاعده -8-2

 مـدنى مسؤوليت ایجاد اركان از یكى ضـرر وجـود

 عملي شخصي اگـر چراكه باشدمي قهرى ضمان و

 شهادتى یا و نموده بيان را كالمي یا و داده انجام را

 ایراد باعـث دیگری طریق هر به یا و نموده ابراز را

 باشد شده دیگران به [معنـوى یـا مـادى] ضرر

 دیدگاه این نمایـد؛ تالفي را وارده خسارت بایـد

 .باشدمي «ضرار ال و ضرر ال» قاعدة بر مستظهر

 قانون نخستين مـادة و م. ق 132 مادة همچنين

 رویكرد این بر دیگر شاهدی نيز مدنى مسؤوليت

 .باشدمي
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 تـشریعي دالیل و مبـاني بـر كـه قواعـدی ازجمله

 داللـت خسارت تالفي بر و بوده مبتني مستحكمي

 عقلـي، ازنظر. اسـت «ضرر ال» فقهي قاعده دارد

 دیدهخسارت افراد كه مرجعي اگر شـرعي و عرفي

 را دیدهزیان وضعيت نتوانـد ،اندآورده پنـاه آن بـه

 خود به را مشقات این تحمل و نماید درک عميقاً

 حق كردن ضایع از گذشـته نماید، محول آنان

 و مناسب زمينه ،دیدهزیان از اجتماعي حمایت

 جامعه بـا تقابل روحيات رشد جهت را مساعدی

 .است آورده فراهم

 نمودن مستند خصوص در ،اقتصاددانان از گروهي

: معتقدند الضرر قاعده به پول ارزش كاهش ضمان

 و] «ضرر» معيار با پول ارزش افت ضمان اثبات»

 آنچه اسمى معادل بر مازاد مبلغى تقدیم اگر ،اینكه

 نباشد، الزم ضامن بر شده، دریافت دیگر طرف از

 قاعده با[ دارد دنبال به وجه پردازنده برای خسارتي

 یوسـفي،) گـرددمى نفى «الضرار و الضرر»

( 62-64:1378 ،1 ج بهشتي،( )110:1377

 اگر اوضح، عبارتي به( 124:1377 موسایي،)

 هایدولت) حقـوقي یـا حقيقي شخصي

 كم و پـول ارزش افت سـبب( پول صادركننده

 عرضه با یا و گردند مردم دست در آن اعتبارى

 این ضامن دهد، كاهش را بهایش آن، از انبوه حجم

 ایـن فقهـا از ایعده ولي بـود خواهند كاهش

 شاهرودى، هاشمى) نپذیرفتـه را رویكرد

 و مسئله این ميان»: اندداشته بيان و( 72:1377

 چراكه دارد؛ وجود آشكار تفاوتي مطروحه موارد

 است، نادرست مـوارد ایـن بر اضـرار عنـوان اطالق

 بـه آنچه و خـود حـق در جز شخص آن چه

 آنجا از است ننموده تصرفى ،گرددمي بـاز خـودش

 بوده فراهم او برای غيـره و رقابـت آزادى امكان كه

 در ولى. باشدنمي صادق اضرار اطالق لذا اسـت

 بازپرداخت در یا نموده تلف یا غصب كه مواردی

 عرف نزد شده، مرتكب ناحقبه كارى نموده، تـأخير

 شاهرودى، هاشمى) است محقق رساندن زیان

73:1377) 

 شده اشكال طوركليبه قاعده این به استناد درباره

 داردمى بر را ضررى حكـم فقط الضـرر قاعـده كه

 حاصل زیانى نبودش از كه را حكمى هرگز و

 ضمان، همچنين. نمایدنمى اثبات را، گرددمي

 این و دادهرخ خارج در كه است زیانى نمودن تالفي

 و فقط بلكه ،كندنمي اثبات را زیان جبران قاعده،

 منشأ و سـبب برداشـتن بـا] را زیـان خـود فقط

 نائيني،) داردبرمي ميـان از[ شـرع در آن قـانونى

 (200:1377 ،1 ج بجنوردى،)( 221:1373 ،2 ج

 بازدارندگي وظيفه «ضرر ال» قاعده ،دیگرعبارتيبه

 ال» اگـر چـون سـازنده؛ نقـش نـه دارد، عهده بر را

 الزم باشد، داشته احكام در اثباتى نقش «ضرر

 بجنوردى،) گردد تأسـيس نویني فقـه كـه آیـدمى

 (200:1377 ،1 ج

 ال قاعدة با گرفت؛ نتيجه توانمي تفصيالت این با

 مدنى مسؤوليت مبانى از یكى عنوانبه ضرر

 ناحية از خسارت تالفي لزوم بـه حكـم تواننمي

 الضرر، اینكه به نظر ولى. نمود خسارت ورود عامل

 بـه اضرار از پيشگيری در عقالیـي قاعده بر تائيدی

 در ضرر نوع هر اینكه به عنایت با و است دیگران

 گونهاین تـوانمى گردیده نفى مقدس شرع قاموس

 حكم نفى لوازم و فروع از وارده ضـرر جبران گفـت،



            .                                                                        1400فقه اقتصادی، دوره سوم، شماره یكم، بهار فصلنامه مطالعات  / 56

 جبـران قاعده این از اصلى مقصود و است؛ ضررى

 جندب، بن سمره قضيه در كهچنان است، خسارت

 دليـل عنوانبه را «ضـرر ال» تعبير اسالم، مكرم نبي

 فرمودند بيان خرما درخت قلع بر حكم اصدار اصلي

 پس نمود، تالفي را انـصارى مرد بر وارده خسارت و

 «ضرر ال» قاعدة كه است امر این بر مشعر قضيه این

 حكم اثبـات وجودى، ضرری احكام رفع بر عالوه

 نفى فروعات از یكى چراكه. نمایدمي نيز را عدمي

 خسارت اگر و اسـت؛ ضمان اثبات ضـررى حكم

 و نـگردد جبران و تالفي خسارت عامل توسطبه

 مفاد بـا امر ایـن بماند باقي خسارت در دیدهزیان

 كهچنان. است متعارض و ناسازگار الضرر قاعده

 ،2 ج طباطبایي،) عظام فقهای از ایعده

 اثبـات بـراى طباطبایي آقای همچون( 301:1418

. اندنموده تمسک ضرر ال قاعده به مواردى در ضمان

 و نموده تصدیق را مقوله ایـن نيـز انـصارى شـيخ

( ضار) زننده ضرر عهده برائت: داردمي بيان گونهاین

 با كه اسـت ضـررى ،(ضـمان) تالفي و تـدارک از

 ،2 ج انصاری،) گرددمي برطرف روایت

 كـه فقهـایي مبنـای قبول با بنابراین،( 534:1384

 تمسک ضرر ال قاعدهبه ضمان نمودن ثابت برای

 و دولـت تقـصير احراز صـورت در جویندمي

 نظام پول، ارزش فاحش افت در دولت مأموران

 این از كه است هایزیان همه تالفي مسئول حاكم

 یا و كارگزاران كارپردازان، وسيله توسطبه مجری

 آحاد بر حكومتي تـصميمات اعمـال سـبب بـه

 این قلمرو كه امری تنها .است واردشده جامعه

 «عامه مصلحت» قيد نمایدمي محـدود را مسؤوليت

 اسالمي حاكم ید در نيز آن اجرای كه است

 .باشدمي

 كه؛ است معني این مقتضي حقوقي اصول همچنين

 مرتكب اگر حقيقي اشخاص كه گونههمان

 جبران را آن خسارت باید گردند، زیاني و خـسارت

 خواه] نيز حقـوقي اشـخاص مـورد در نمایند؛

 جبران حكم این باید[ آن غير یا باشد دولت

 احكـام وحـدت اصـل و گردد رعایت خسارت

 588 ماده در كه حقوقي شخص و حقيقي شـخص

 مدعي این بر شاهدی است، آمده تجارت قانون

 .است

 برای گزینه بهترین خسارت تالفيبه التزام روازاین

 حاكم نظام ضامن عدم و اسـت ضـرر از پيشگيری

 اثـر در شهروندان عموم به كه هایيزیان به نسبت

 و ضررى است حكمى گردد،مي وارد عملكردشان

 لذا. باشدمي شهروندان بر زیان و سختي سبب

 این از وارده خـسارات الضـرر قاعـده بنابراین

 مسير ایـن از دولـت ضـمان و گشته جبران طریق

 شد خواهد اثبـات

 گیرينتیجه-9

 در شدهمطرح یادله نقد و عظام فقهای آراء بررسي

 به الزم التفات و پول ارزش افت تالفي جـواز عدم

 مسؤوليت كه دهدمي نشان فقهي قواعد و نقلي ادله

 وارده هایزیان تالفي لـزوم اصل و حاكم نظام

 فقهـي مبـاني با تنهانه حاكم نظام توسط

 هم مـواردی در بلكـه ندارد، خاصي ناسازگاری

 .است شده اعالم ضروری

 ضمان اتالف؛ و تسبيب فقهي قواعد مبنای بر

 ارزش و ماليت ازاله از موجب طریقي به كه كساني

 ثابت گردند، غير به اضرار مآال و تورم ایجاد یا پول
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 مباشر ميان[ ضمان بر تعهد در] تفاوتي هيچ و است

 كه رفتارهایي و اقدامات لذا. ندارد وجود سبب و

 چاپ صورتبه خواه] گرددمي مرتكب دولت

 پـشتوانه، بـدون و دقيق كارشناسي بدون اسكناس

 هااسكناس این پشتوانه بردن بـين از صورتبه خواه

 اختالفات و سياسي مناقشات ایجاد با خواه و

 اقتـصادی هایانضباطيبي یا و جنـاحي و داخلـي

 هایبرنامه و قـوانين اجـرای در كوتاهي و

 سبب و[ مطروحه موارد شبيه مواردی و اقتـصادی

 ارزش افت درنتيجه و اقتصادی مشاكل پيدایش

 خسارت بارز صور از گردد، آن خرید قدرت و پـول

 ضامن خسارت این قبال در حاكم نظام و باشدمي

 .است

 اسالمي جمهوری كشور حقوق در دیگر سویي از

 تقـصير مبنای بر مـدني، مسؤوليت اصوالً  ایران

 حاكم نظام تقصير و كوتاهي و اسـت شده بنانهاده

 خسارات موجب كه گریتصدی اعمال مورد در نيز

 كه مختلفي حاالت در لذا. رسد اثبات به باید شده

 توان و قدرت حيطه از خـارج اموراتي گردد ثابت

 اضطرار حالت جهاني، اقتـصاد شـرایط شبيه دولـت

 خسارت ایراد سبب حاكميت اعمال یا و ضرورت و

 علت به] دولت است، شده حاكم نظام سـوی از

 و مدني مسؤوليت نوع این از[ شدهبيان عوامل

 .باشدمي معاف خسارت جبران نتيجتاً

 مالحظات اخالقی

مالحظات اخالقي در خصوص نگارش مقاله و 

 داری در ارجاعات رعایت گردید.امانت

 سهم نویسندگان

با عنایت به منابع مذكور درمتن  این مقاله نگارش

 است.پذیرفته صورت  نگارنده این اثرتوسط  مقاله

 

 تضاد منافع

تضاد منافعي وجود ندارد.در این تحقيق 

  



            .                                                                        1400فقه اقتصادی، دوره سوم، شماره یكم، بهار فصلنامه مطالعات  / 58

 

 منابع
كتاب (، 1363آشتياني، ميرزا محمدحسن، ) .1

 ، قم، دار الهجره، چاپ دوم.القضاء

شرح غرر (، 1360آمدی، محمد تميمي، ) .2

تهران، انتشارات دانشگاه  الحكم و درر الكلم،

 تهران، چاپ دوم.

دار (، مسند احمد، 1996احمد بن حنبل، ) .3

 .چايبيروت، ب احياء التراث العربى،

مقایسه عدالت با (، 1387اكبریان، حسنعلي، ) .4

كاوشي نو درفقه اسالمي، شماره  قاعده الضرر،

56. 

نظم عمومي و (، 1384الفت، نعمت ااهلل، ) .5

مجله فقه و حقوق،  الزام به انعقاد قرارداد،

 .7شماره 

 6، حقوق مدنى(، 1391يد حسن، )امامى، س .6

 و سوم. يجلد، انتشارات اسالميه، چاپ س

انصاری )شيخ انصاری(، مرتضى بن محمد  .7

جلدی، كنگره  6، المكاسب(، 1415امين، )

جهانى بزرگداشـت شـيخ اعظم انصارى، قم، 

 چاپ اول.

فرائد (، 1384ــــــــــــــــــــــــــــ، ) .8

 چاپ اول. قيام، انتشارات قم،االصول، 

مروری بر (، 1382بهجت، محمد تقـي، ) .9

 ماهيت شناسي پول و دیـدگاه فقيهـان،

 .21مجلـة نـور علـم، شـماره 

اقتصاد (، 1387بهشتى، سيد محمدحسين، ) .10

 ، دفترنشرفرهنگ اسالمى، چاپ هفتم.اسالمى

بررسى فقهى (، 1376تبریزی، سيد جواد، ) .11

، مجلـه نظریه هاى جبران كاهش ارزش پول

 .9فقـه اهـل بيـت علـيهم السالم، شماره 

حایرى، سيد كاظم، األوراق الماليه االعتباریه،  .12

هـاى اقتـصاد دومين مجمع بررسى(، 1369)

 ؛ دفتـرهمكـارى حوزه و دانشگاه.اسـالمى

مجموعه (، 1373حائرى، سيد كاظم، ) .13

سخنرانى ها و مقاالت چهارمين سمينار 

 رى ایران.مؤسسه بانكدابانكدارى اسالمى، 

وسائل (، 1414حر عاملي، محمد بن حسن، ) .14

، مؤسسه الشيعه الي تحصيل مسائل الشریعه

 .چايآل البيت علـيهم الـسالم، ب

الجامع (، 1405حلّى، یحيى بن سعيد، ) .15

، یک جلد، قم، مؤسسة سيد الشهداء للشرائع

 العلميه، چاپ اول.

الدین جعفربن حسن، حلّى )محقق حلي( نجم .16

شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و (، 1408)

ایـران، مؤسسه اسماعيليان،  -قم  الحرام،

 چاپ دوم.

جبعي عاملي )شهيد ثانى(، زین الدین بن  .17

الروضه البهيه في شرح اللمعه (، 1410علـى، )

 جلـد، چاپ اول. 10، الدمـشقيه

كتاب (، 1388خمينى )امام(، سيد روح اللّه، ) .18

تنظيم و نشرآثار جلد، تهران، مؤسسه  5،البيع

 امام خمينى )ره(، چاپ اول.

(، 1418ــــــــــــــــــــــــــــ، ) .19

، تهران، مؤسسه تنظيم و االجتهاد و التقليد

 نشرآثار امام خمينى، چاپ اول.

 رساله عمليه،(، 1371خوئى، سيدابوالقاسم، ) .20

موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت 

  )ع(، چاپ اول.



 59/  محمدی                                                               پول ارزش اٌفت هنگام در خسارت جبران به دولت ملزمه ادله

 
 

فرهنگ علوم (، 1384گولد و كولب، ) .21

 یترجمه محمد جواد زاهد ،ياجتماع

 چاپ دوم. ار،ینشر ماز ،يمازندران

مقاله فقهي كاهش (، 1372سبحانى، جعفر، ) .22

 .6مجلة رهنمون، شماره ارزش پول، 

بحث (، طوبي، 1378شاكری گلپایگاني، ) .23

، تطبيقى پيرامون شرط علم در ثبوت حد زنـا

السالم مجلـه فقـه اهـل بيـت عليهم 

 .14)فارسى(، شماره 

احكام فقهي (، 1376شمس، سيد حسين، ) .24

السالم، سال مجله فقه اهل بيت عليهم پول،

 .9سوم، شماره 

(، 1372صافي گلپایگاني، لطف ااهلل، ) .25

نظرخواهي از فقها پيرامون مسائل حقوقي و 

، تهران، فقهـي ناشـي از كـاهش ارزش پول

نمون، مدرسه عالي شهيد مطهری، مجله ره

 .6ش 

 احكام فقهي پول(، 1376صالحى مازندرانى، ) .26

السالم، سال (، مجله فقه اهل بيت عليهم2)

 .9سوم، شماره 

 اقتصادنا،(، 1357صدر، سيدمحمدباقر، ) .27

مشهد، مكتب االعالم االسالمي، فرع خراسان، 

 چاپ اول.

ریاض المسائل (، 1418طباطبائى، سيدعلى، ) .28

قم، تحقيق و  في بيان األحكام بالدالئل،

السالم إلحياء نشرمؤسـسة آل البيـت عليهم

 التراث، چاپ اول.

طوسي )شيخ الطائفه(، ابوجعفر محمد بن  .29

، المبسوط في فقه االماميه(، 1378حسن، )

تهران، المكتبـه المرتـضویه إلحياء األثار 

 الجعفریه، چاپ دوم.

ربا در حالت تورم و (، 1388عابدیني، احمد، ) .30

، اصفهان، انتشارات پولضمانت سقوط 

 اقيانوس معرفت، چاپ اول.

، جامع المسائلفاضل لنكرانى، محمد،  .31

كتابخانه دیجيتال مؤسسه تحقيقات و 

 نشرمعارف اهل بيت.

جامع (، 1375فاضل لنكرانى، محمد، ) .32

 چاپ مهر، چاپ دوم. المسائل )استفتائات(،

وقایع حقوقي (، 1389كاتوزیان، ناصر، ) .33

ت سهامي ناشر، چاپ ، شركمسؤوليت مدني

 سوم.

، الكافي (،1376) عقوب،یمحمد بن  ،ينيكل .34

 ، چاپ هفتم.5اإلسالمية، ج -طبع 

پورمند، محمد،  -كرمي، محمد مهدی .35

، تهران، مباني فقهي اقتصاد اسالمي(، 1385)

 انتشارات سمت، چاپ هفتم.

، المسائلتوضيح(، 1374گرامى، محمدعلى، ) .36

 چاپ اعتماد، چاپ اول.

، ميزان الحكمه(، 1377محمدى رى شهرى، ) .37

 قم، دار الحدیث، چاپ اول.

(، 1410مجلسى، محمد باقربن محمد تقى، ) .38

جلدی، بيروت، مؤسسه الطبع  26، بحار األنوار

 و النشر، چاپ اول.

پاسخ به پرسش كميسيون مشكيني، علي،  .39

امور قضایي و حقوقي مجلس شـورای 

 1375/7/22اسـالمي مورخـه 

القواعد (، 1382يرازی، ناصر، )مكارم ش .40

 قم، منشورات دار العلم، چاپ اول. الفقهيه،

(، 1382ــــــــــــــــــــــــــــ، ) .41

مروری بر ماهيت شناسي پول و دیدگاه 

 .21، مجلة نـور علـم، شـماره فقيهان



            .                                                                        1400فقه اقتصادی، دوره سوم، شماره یكم، بهار فصلنامه مطالعات  / 60

(، حسين علي، 1409منتظری نجف آبادى، ) .42

، مترجم: مبانى فقهى حكومت اسالمى

 8ود و شكورى، ابـو القاسم، صلواتى، محم

 جلد، قم، مؤسسه كيهان، چاپ اول.

تبيين مفهوم و (، 1377موسایى، ميثم، ) .43

، مؤسـسه موضوع ربا از دیـدگاه فقهـى

 تحقيقـاتى پـولى و بـانكى، چاپ دوم.

(، 1377موسوى بجنوردى، سيدحسن، ) .44

 ، قم، نشرالهادى، چاپ اول.القواعد الفقهيه

(، سيد محمد، 1383موسوی بجنوردی، ) .45

، مجلـة نقش اوراق مـالي درفقـه اسـالمي

، انتـشارات مدرسه عالى 7رهنمـون، شـماره 

 شهيد مطهرى.

حاكميت و (، 1384موسي زاده، ابـراهيم، ) .46

عدالت در قرآن و اندیشه سياسي امام علـي 

 .5فـصلنامه حقـوق اساسي، شماره  )ع(،

(، 1373نائينى، ميرزا محمد حسين غروى، ) .47

 2، يـه الطالـب فـي حاشـيه المكاسـبمن

 جلـد، تهـران، المكتبـه المحمدیه، چاپ اول.

نجفي )صاحب جواهر(، محمد حسن،  .48

جواهر الكالم في شرح شرائع (، 1412)

، بيروت، مؤسـسه المرتـضي العالميه، االسالم

 چاپ هفتم.

(، ميرجليلي اسالمى، 1374نظری، حسن، ) .49

، تهران، مىپول در اقتصاد اسالسيد محسن، 

 انتشارات سمت، چاپ اول.

(، 1377هاشمى شاهرودى، سيد محمود، ) .50

مجله فقه اهل بيـت  ضمان كاهش ارزش پول،

 ، قم.2علـيهم الـسالم )فارسـى(، شماره 

(، 1419ـــــــــــــــــــــــــــ، ) .51

نشر  -، تهران، نشر ميزان بایسته هاى فقه جزا

 دادگستر، چاپ اول.

بررسى فقهى (، 1377، )یوسفى، احمدعلى .52

، مجلـه نظریه هاى جبران كاهش ارزش پول

، 30فقـه اهـل بيـت علـيهم السالم، شماره 

 قم، چاپ اول.

ماهيت پول و (، 1376یوسفى، احمدعلي، ) .53

، پژوهـشگاه راهبردهاى فقهى و اقتصاد آن

 چاپ اول. ،يفرهنـگ و اندیـشة اسال م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59/  حمدیم                                                               پول ارزش اٌفت هنگام در خسارت جبران به دولت ملزمه ادله

 
 

 

 
 

 evidence of statecommitment for conpansation at the time of depreciation 

of money 

 
Hossein Soltan Mohammadi1* 

 
1. Doctor of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Mofid University, Qom, Iran.  

ARTICLE INFORMATION:  ABSTRACT 

 
Article Type:  Original Research 
 
Pages:  

 
Article history: 

 

Received: 14  0ct  2020 

Edition: 10  Nov  2020 

Accepted: 16  Dec  2020 

Published online: 3  Apr  2021 

 

  

Background and Aim: Adoption of some political or economic 

procedures of the government sometimes causes the devaluation of money 

and consequently inflation, and therefore different groups of society due 

to this wrong and ill-considered behavior of the government, also due to 

devaluation of financial assets and purchasing power, suffer great losses. 

They returned. What has been seriously debated and debated is the 

government's responsibility to compensate for the loss of value of money. 

Which should be considered by researchers. 

materials and methods: This research has been organized using content 

analysis method and library (documentary) study. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present study, while 

respecting the originality of the texts, honesty and trustworthiness have 

been observed. 

Findings: indicate that the government by actions such as printing 

banknotes without accurate or unsupported expertise or by creating 

political disputes and inciting political strife and incitement. , Causes 

economic problems and consequently devaluation of money and damage 

to people, is a guarantor and must compensate for the damage. 

Government guarantee and liability for damages arising from harmful 

actions and decisions [in addition to using the principles and arguments 

governing the guarantee of natural persons and extending it to the state 

guarantee to compensate for damages resulting from the devaluation of 

money] according to rules such as the rule of justice, rule of law Muslim, 

the maintenance of economic security and public order has been proven 

as general evidence and rules such as waste, harmlessness and proportion 

in the number of specific evidences. 

Conclusion: Examination of the opinions of great jurists and criticism of 

the arguments presented in the impermissibility of retaliation for the 

devaluation of money and the necessary attention to the narrated 

arguments and jurisprudential rules show that the responsibility of the 

ruling system and the principle of the need to compensate the damages 

caused by the ruling system It has also been declared necessary. 
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