اصالح دوم انجام شد 59/44/41
 +صفحه آرايي شد

خسارت تأخیر تأدیه اسکناس در فقه و حقوق
با رویکردی به مبانی امام خمینی

(س)

سید محمد موسوی بجنوردی
عالیه عمرانزاده

چكیده:با توجه به شرايط اقتصادي امروز جامعه و تغييرات قيمتهاا و اااها ارز
پول ،معامالت بدون در نظر گرفتن جريمة تأخير ااه در معاامالت مادتدار مطارح
است بسيار دشوار است از طرفي هم شبهة خالف شار باودن نهااد قیاوقي م،باور،
باعث شده در ساليان پس از انیالب اسالمي در اشور ما ،به لحاظ تحوالت فاراوان،
اهميتي دو چندان يافته و موضعگيري گوناگوني از سوي مراجاع قاانوني درباارن آن
صااورت گياارد قتااي بعرااي پرداخاات خسااارت ناشااي از عاادم تعهااد را يرشاارعي
ميدانند .اين میاله با مطالعة پژوهاهاي قبلي در رابطه باا ايان مسا له و باا توجاه باه
اينکه مشکل پرداختِ به روز اه يک مس لة تیريباا قال شاده اسات ،موضاو را در
رابطه با اينکه آيا ماهيت خسارت تأخير چيا،ي جادا از پرداخات باه روز و محاسابة
نرخ تورم است يا نه همان است؟ و اينکه آيا وجه الت،ام ايفر تخلا
نوعي مجازات مدني است اه براي متخل

از انجاام تعهاد

از انجام تعهد در نظر گرفته شده ياا ايان

نهاد قیوقي(وجه الت،ام) نوعي جبران خسارت وارده به متعهدلاه اسات ااه از نیا
تعهد به او وارد شده است؟ مورد بررسي قرار ميدهد.
کلیدواژهها :خسارت ،جريمه ديرارد ،تأخير تأديه ،خسارت تأخير تأديه ،وجه الت،ام

 .4استاد بازنشسته دانشگاه خوارزمي و مدير گروه فیه و مباني قیوق اسالمي و انديشههاي اماام خميناي(س) پژوهشاکدن
امام خميني(س) و انیالب اسالمي ،تهران ،ايران

E-mail: mosavi@ri-khomeini.com

 .داناآموخته اارشناسي ارشد فیه و قیوق اسالمي و انديشههاي امام خميني(س) از پژوهشکده امام خميني و انیالب
اسالمي ،تهران ،ايران

E-mail: omranzadeh151@yahoo.com

تاريخ دريافت4951/4 / 1 :

تاريخ پذير 4959/4/ 5 :

پژوهشنامه متین/سال هجدهم/شماره هفتاد و سه  /زمستان / 931صص 49-91

61
پژوهشنامة متين

مقدمه
در معامالتي اه با وجه نید انجام ميگيرد ،ممکن است منشأ اين معامالت قرض يا عیود ديگر مثل
بيع ،اجاره و ير اينها باشد اه گيرندن ااال و خدمات را به پرداخت وجه نیاد متعهاد مايساازد باه
طوري اه اگر اسي تعهد خود را در موعد میرر انجام ندهد و در نتيجة اين تأخير متعهدله مترارر
شود ،متعهد بايد خسارت ناشي از تأخ ير را جبران اند اه اگر تعهد مذاور وجه رايج باشد ،آن را
اصطالقا «خسارت تأخير تأديه» ميگويند .در زبان قیوقادانان نيا ،وا ن خساارت تاأخير تأدياه در
مواردي به اار مي رود اه موضو تعهد پرداخت وجه نید رايج اشور باشد و اگر موضو تعهاد،
تحويل ااال و خدمات يا پرداخت وج ه نیاد يار راياج اشاور مثال ارزهااي بيگاناه باشاد ،عناوان
«خسارت ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير در انجام تعهد» ،را به ااار مايبرناد .بناابراين منظاور از
خسارت تأخير تأديه در اين نوشته ،موردي است اه مربوط به پرداخت وجه نید رايج باشد .و وجه
نید عبارت از پولى است اه در اشور رواج قانونى دارد ،خواه مسکوك باشد يا اساکناس ،آنهاه
رواج ندارد مانند پول طالى پهلوى و اشرفى و پنج ه،ارى يا پولهاى نیره اه از جريان خارج شده
وجه نید محسوب نمي شود ،همهنين ارز خارجى خواه اا ذ باشد مانند پوند ،دالر و فرانک اا ذ
و خواه مسکوك مانند ليره و ر وبل طال ،وجه نید نيست و در ردي
ااال شناخته ميشود (اماامي  493ج  ) 12 :4مادن 2

جو ،گندم ،آهن و امثاال آن،

قانون مدنى در اين رابطاه آورده« :در صاورتى

اه موضو تعهد تأدية وجه نیدى باشد ،قاام ميتواند با رعايات ماادن 4

ماديون را باه جباران

خسارت قاصله از تأخير در تأدية دين محکوم نمايد».

معنای لغوی
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

خسارت (ضرر)  :اينکه به چي،ي نیص وارد اني (فراهيدي  4141ج  .)3 :3صححا اللغة (جاوهري  4141ج :
 )345ضرر را خالف نفع ميداند .صاقب قاموس

(مرتري زبيادي  4141ج  )4 9 :3ضرر را خاالف نفاع

معنا ارده و به معناي سوء قال هم آورده است .نهایه ابن اثير (ابن اثير بيتا ج  )24 :9و مجمح الحححرین

(طريحي  4141ج  )939 :9ضارر را نیاص در قاا دانساتهاناد .ب،رگااني همهاون بهبهااني

()141 :4143

طباطبايي ( 4111ج  )91 :و مدرس ( )441 :4112ني ،معتیدند عنوان «ضرر» بر عدم النفع صادق است.
صاقب کفایه (آخوند خراسااني  )924 :4115ضرر را میابل نفاع دانساته و آن را اينگوناه تعريا

اارده

است « :ضرر عبارت است از نیص در نفس يا مال يا عراو ياا آبارو باه نحاو تیابال عادم و ملکاه».
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است از فوت آنهه انسان آن را واجد است خواه نفس باشد يا عرض يا مال يا جوارح .بنابراين اگر

مقاله

مرقوم شيخ موسي خوانساري نظر استاد خود مرقوم نائيني را چنين آورده است اه ضارر عباارت
به عِرض اسي لطمه وارد آيد يا اختيار يا بياختيار در اين صورت ميگويند ضرر بر او وارد آمده
است (خوانساري  4143ج  )452-455 :امام خميني در اتااب رسائل

(اماام خميناي  4992ج  ) 2 :4ضارر را

در میابل نفع و ضد نفع معنا نمودهاند.
در ميان قیوقدانان بعري خسارت يا ضرر را مالي ميدانند اه از طرف اسي اه باعاث اياراد
ضرر به ديگري شاده باه مترارر داده مايشاود
تعري

(جعفاري لنگارودي :491

 .) 119برخاي ديگار در

ضرر اظهار داشتهاند :خسارت يا ضرر چنانهه همه ميدانيم اين است ااه نیصاي در اماوال

ايجاد شود يا منفعت مسلمي فوت شود يا به ساالمت و قيثيات و عواطا

شخصاي لطماهاي وارد

شود (ااتوزيان .)41 :491
اختالف نظر لغويين در معناي ضرر امري طبيعي است ولي آنهه مسلم است اين است اه ضرر
در مورد نفس و مال استعمال ميشود امّا در مورد فیدان آبرو و اقترام المة ضارر امتار اساتعمال
ميشود (محیا داماد 419 :4111؛ مکارم شيرازي  4141ج .)99 :4
خسارت تأخیر تأدیه  :خسارتي است اه از بابت دير پرداخت وجه نید از طرف مديون بايد به دائن
داده شود .خسارت تأخير تأديه از مصاديا «ربح پول» است ااه در اصاطالح عامياناه باه آن نا،ول
تأديه در لغت به معني خسارتي است اه از عادم انجاام تعهاد ياا اداي ديان در موعاد میارر ناشاي
ميشود .به عبارت ديگر ضرري است اه از انجام تعلل در اداي دين ايجاد شده ،به طوري اه اگر
در زمان معين ايفا ميشد ،هرگ ،چنين ضرري به وجود نميآمد

(درويشي .)3 : 4932

اسكناس :وا ن اساکناس از لغات فرانساوى ( )Assignatگرفتاه شاده اسات .ايان وا ه ،در زماان
انیالب ابير فرانسه ( 4325ا 4322م) به اار مىرفت و به اوراقى گفته مىشد ااه دولات انیالباى،
پخا مىارده است .ترمين و پشتوانة اين پول ،زمينههاى ضبط شدن اليسا و اشراف بود

(داوودي

و ديگران  .)93 :492در زبان روسي بهصورت آسيگناتيسا ( )Assignatsiaو در زبان فارسي ،با تغييار
لفظي در دوره فتحعلي شاه بهصورت اسکناس درآمد (مريدي و نوروزي  .)15 :4939
 .4خسارتي اه مطابا قانون آيين دادرسي مدني قابل مطالبه و صدور قکم است ،ضمن باب دهم قانون م،باور در ساه

(س)

فصل و9و 1آمده ،و اجماال عبارت است از :خسارت قاصله از انجام تعهد ،خسارت تأخير تأديه و خسارت دادرسي.

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

گفته ميشود ،خسارت ديرارد هم به آن گفته ميشود (جعفري لنگرودي  .) 11 :491خسارت تاأخير
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اسکناس اوراقي است اه قانونگذار به آن اعتبار مالي و قدرت خريد ميدهد .بنابراين ويژگاي
اصلي آن ماليت و قدرت خريد است (مصباقي  .)12 :4939اسکناس در فرهنگ لغت اينهنين تعري
شده است :قطعه اا ذ چاپي بهادار اه بر روي آن ارز

مبادلهاي ،نام ناشر و اشور منتشار اننادن

آن چاپ شده است و به عنوان پول اا ذي آن اشور شاناخته مايشاود (صادري افشاار  .)35 :492در
واقع پول اا ذي اه به عنوان قائم میام پول فل،ي چاپ و نشر ميشاود

(جعفاري لنگارودي  :491باه

ذيل وا ن اسکناس).
تورم :تورم در لغت به معناي آماس اردن ،انبساط و ب،رگ شدن بيروياه (ابان منظاور  4551ج :1

194؛ فيومي  41 9ج  .)191 :باد اردن و انتفاخ است .در اصطالح عبارت است از ارتیااء قيماتهااي
خريد ااال نسبت به ااالهايي اه به خريدارن عرضه ميشود ،پس تورم يعني عادم تاوازن باين دو
جريان ااالها و پول اه مشتريان ميدهند (جعفري لنگرودي  :491ذيل وا ن تورم).
از تورم تعاري

مختلفي ارائه شده است .در اصطالح اقتصادي به معناي ف،وني تیاضاي ال در

میايسه با عرضه ال يا اف،ايا بيروية میدار پول در میايسه با اااالي موجاود باراي خرياد اسات
(اتابي  .) 1 :4934گروهي از علماي اقتصاد ،تورم را به مازاد پاول و وساايل پرداخات در میايساه باا
مي،ان اقتياج قجم مبادالت تعبير اردهاند (مشکوة  .)413 :4911برخي ديگر تورم را ف،وناي تیاضااي
ال در میايسه با عرضة ال ميدانند (قديري اصلي  .) 91 :4912ولي مشهورترين تعريا
اف،ايا سطح عمومي قيمتهاست

تاورم هماان

(يوسفي .)491 :4924

ربا  :در لغت به معني زيادتي است و در شر  ،جرم است (جعفري لنگارودي  :491ذيال وا ه رباا) و
در اصطالح فیهي ربا آن است اه بايا از آنهاه در معاامالت باه طارف میابال داده اسات ،از او
بگيرد (موسوي بجنوردي  4921ج  .)21 :9ربا ،فرو

يکي از دو ااالي همجنس به ديگري باا درياافتي

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

بيشتر يا قرض دادن مالي ،با شرط دريافت بيشتر از آن اسات (اماام خميناي  41 4ج  4و  .)941، 145 :و
ربا بر دو گونه است؛ رباي معاملي و رباي قرضي .رباي معاملي عبارت است از فرو
هم جنس خود

به شرط زيادي ،خواه زيادي عيني باشد ،مانند فرو

از آن يا زيادي قکمي مانند فرو

يک ااال باه

يک ايلو برنج به دو ايلاو

نیدي يک ايلو برنج به يک ايلو از آن به صورت نسيه .فارق

نمياند اه اين دو ااال به لحاظ ايفيت يکسان باشند يا متفااوت (شاهيدثاني  4923ج  .)192 :9ربااي

1 . usury
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بدهکار نيست و چنانهه با او شرط زياده انى معامله اال ربوى و قرام است (شيخ صادوق  4115ج :1

مقاله

قرضي آن است اه در میابل يک درهم قرض اه مىدهى قارضگيرناده ياک درهام بايا باهتاو
 .)939و منفعت الزم نيست از جنس همان چي،ى باشد اه به قرض داده شده ،بلکه هرچه اه منفعت
تلیى بشود (مطهري بيتا ج  .) 31 : 1در اين قسم تفاوتى بين مکيل و ماوزون و معادود نيسات (مکاارم

شيرازي بيتاا .)42 :همهنان اه امام فرمودهاند :در رباى قرضى شرط نيست اه مکيل يا موزون باشاد،
بلکه در هر چي،ى اه باشد ربا جارى و قرام است ،پس اگر قرض بدهاد چيا ،معادود را و شارط
زياده اند ربا و قرام است ،و اگر اسکناس قرض بدهد و شرط زياده اند رباا و قارام اسات (اماام

خميني  29 :41م .) 1

مبدأ و منشأ خسارت تأخیر تأدیه
قانون مدني ناپل ون مبدأ خسارت تأخير تأديه را اصوال از زمان تیديم دادخواسات باه دادگااه قارار
داده بود .آيين دادرسي ما هم از اين اصول پيروي ارده است و موضاو خساارت تاأخير تأدياه از
سال  4911در قوانين ما برقرار شده است (متين دفتري  4932ج .)932 :4به طوري اه در اياران پايا از
انیالب ،طبا آيين دادرسي مدني (مادن  345تا  )3 9خسارت تأخير تأديه  4درصدي باراي ياک
سال در تمام امور مربوط به ديون وجود داشت .با شکلگيري انیالب و روند اسالمي شدن قاوانين
نه تنها خسارت تأخير تأديه را مطالبه نمياردند؛ بلکه نارخ بهاره را باه صاورت ااارم،د تاا قادّ 1
درصد ااها دادند ،سوء استفادن برخي در بازپرداخت بدهي و بروز مشکالت مالي و اجراياي در
بانک ها باعث شد شوراي پول و اعتبار براي رفع مشکل ،در پي قانوني اردن أخذ جريمة ديراارد
و تأييد شرعي آن برآياد؛ از ايان رو طرقاي را تهياه اارد ااه در آن بادهکار باه صاورت شارط
مي پذيرفت ،اگر بدهي را در سررسيد نپاردازد ،جريماه را نيا ،بادهکار شاود .شاوراي نگهباان نيا،
تصويب ارد اه اگر وام گيرنده ،به صورت شرط بپردازد در صورت نپرداختن بدهي در سررسيد،
بايد مبلغي معادل  4درصد مانده بدهي براي هر سال را به باناک بپاردازد ،گارفتن آن مبلا جااي،
است (روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران شماره .)44914

با توجه به نیا انکار ناپذير توّرم در اااها فااقا ارز

پاول ،باه وياژه پاول اا اذي ااه

(س)

تفاوت در اقکام آن را موجب شده است .سؤال مطارح در بحاث ماورد نظار ايان اسات ااه اگار

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

و با توجه به قرمت ربا بانک ها براي جلب مشارات مردم و تر يب مشتريان به باز پرداخت بدهي

02
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مديون در رأس مدت میرر دين خود را نپرداخات و پاس از سررسايد آن ،ارز

پاول(اساکناس)

ااها يافت ،آيا طلبکار ميتواند مابه التفاوت را مطالبه اند؟ اه در اينجا برخي از فیها بارخالف
گروه ديگر مطالبه و اخذ خساارت ناشاي از اااها ارز

پاول و تاأخير تأدياه را در تماام دياون

پذيرفته و آن را مستل،م افتادن در رباي محرّم نميدانند .مثال برخي از فیها معتیدند :اگر تأخير اداى
قرض مستل،م ااها ارز

پول شود و مبل تعيين شده بيا از میدار ااها ارز

پول باشد ،ربا

و قرام است (منتظري نج آباادي بايتاا ج  .)91 :و اگار باه انادازن تاورم و اااها ارز

باشاد ،از

موضو ربا خارج ميباشد.

ادلة مشروعیت خسارت دیرکرد
)شرط ضمن عقد
چند دليل بر مشروعيت خسارت ديرارد وجود دارد اه مهامتارين دليال بار جاواز اخاذ خساارت
تأخير بر مبناي مثلي بودن اسکناس ،شرط ضمن عید است؛ زيرا ن،د فیها ثابت است اه اگر ضامن
قرارداد صحيح ،شرطي قرار داده شود اه اوال :مخال

میتراي عید نباشد؛ ثانيا :مخاال

اتااب و

سنت نباشد و ثالثا :مورد توافا طرفين باشد (و همهنين ساير موارد براي صحت شرط ،مثل میادور
بودن و داشتن

رض صحيح عیاليي و  )...اين شرط صحيح و همانند عید ،الزم الوفاست (تسخيري

11 :4939؛  .)11 :492البته با توجه به اينکه ديني اه مديون از پرداخت آن خوداري ارده و طلبکاار
ني ،خسارت ديرارد مطالبه مياناد ،گااه ناشاي از عیاد قارض اسات و گااه از عیاود ديگار منشاأ
ميگيرد و تفاوت اين دو در رواياتي است اه در خصوص قرض وارد شاده و هرگوناه شارطي را
اه به نفع قرض دهنده باشد قرام اعالم مياند (قرعاملي  4119ج )991 :42؛ همهنين صاقب جحواهر
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

مينويسد:
« فشرط الیرض االقتصار علي ذار رد العوض فیط علاي اناه لاو شارط النفاع قارم الشارط باال
خالف فيه ،بل اجما منا بیسميه عليه ،بل ربما قيل :انه اجما

المسلمين ،النه رباا»(نجفاي  4524ج : 9

.)9
در قرض شرط است اه فیط عاوض قارض داده شاده ،دريافات شاود؛ بناابراين اگار هرگوناه
منفعت و زيادي در قرض شرط گردد ،قرام است .در اين قکم هاي گوناه اختالفاي باين فیيهاان
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دارند؛ چرا اه زيادي مشروط ،ربا به شمار ميرود.

مقاله

وجود ندارد؛ بلکه علماي شيعه بر آن اجما دارند ،چه بسا گفته ميشاود مسالمانان بار آن اجماا
به همين دليل ،بيشتر بر اين باورند اه خسارت تأخير تأديه ،قتي اگر به صاورت شارط ضامن
عید درآيد ،باز قرام و نامشرو است؛ زيرا مفاد اين شارط ،نفعاي را باه صاورت معلّاا باه قارض
دهنده باز ميگرداند.
اما در مورد مشروعيت جريمة تأخير به صورت تعهّد بدهکار در قالب شرط ضمن عیاد چناين
آمده :جريمه تأخير ربا نيست بلکه بانک ميگويد سر ماه بايد قسط خود را بپردازي .اگر نياوردي،
در همان موقع بايد فالن مبل را به عنوان جريمه ديرارد بپردازي ،نه اينکاه جريماه را مايدهاي تاا
مبل [قسط] يک ماه ديگر پيا تو بماند :لذا تأخير تأديه ،ربا نيسات .قاال ااه رباا نيسات اگار در
ضمن عید با قرض شرط شاده باشاد ،قکام «المؤمناون عناد شاروطهم» دارد و اشاکال باه وجاود
نميآيد (مصاقبه با آيت اهلل رضواني  .)99-91 :493بنابراين به میتراي «المؤمنون عند شاروطهم» وفااي
به آن الزم است چنين عید و شرطي مشمول قديث «الّ قرض يجر منفعة فهاو رباا» نيسات (بيهیاي

 4911ج 991 :9؛ نوري  4115ج  ، )115 :49زيرا اين شرط الت،امي است خارج از قیيیت قرض و نفعي را
از قرض عائد طلبکار نمياند و صِرف وجود شرط در عید قرض يا عید خارج الزم ،باطل و قرام
نيست ،زيرا همة فیها شرط به نفع بدهکار در ضمن عید قرض را جاي ،ميدانند(محیا ثاني  4141ج :9

نو شرط مصلحت است و نه شرط منفعت اه عنوان ربا گرفتاه باشاد .چاون شارط منفعات باراي
طلبکار در قرض قرام و محیا عنوان رباست ،اما شرط مصلحت براي طلبکار طبا نظر بساياري از
فیيهاان در قاارض جاااي ،اساات .دادن رهان يااا ضااامن يااا افياال و هار شاارط جاااي ،اااه در آن نفااع
قرضدهنده در اار نباشد .گر چه ،اين شرط براي قرض دهنده داراي مصالحت باشاد (اماام خميناي

 41 4ج 191 :4؛ اصفهاني  4953ج 91 :؛ گلپايگاني  4953ج 421 :؛ فاضل لنکراني .) 91 :41
همهنين در وسایل الشیعه در مورد مشروعيت جريمة تأخير چنين آمده است :مبل ماازاد در برابار
تمديد مدت و اعطاي مهلت نيست تا مشمول روايااتي باشاد ااه هرگوناه مبلا اضاافي را در ازاي
تمديد سررسيد ،قرام اعالم مياند (قر عاملي  4119ج  .)931 : 42و اين در جواب اسااني اسات ااه
اعتیاد دارند ربا در صورتي است اه قرض دهنده با شرط ضمن عیاد ،قارض گيرناده را مجااز باه

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

؛ خويي  4953ج 434 :؛ امام خميني  41 4ج 4و 941 :؛ نجفي  4524ج  .)49 : 9در واقع شارط خساارت از
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تأخير در فرض پرداخت مبلغي پول ميسازد ،ولي اگر میصود وي ،ال،ام قرض گيرنده به اداي دين
در سررسيد و در اصطالح «وجه الت،ام» باشد ،بدون اشکال خواهد بود.
فلذا برخي بين عید قرض و ساير عیودي اه ديني را در پي دارند فرق مايگذارناد باه طاوري
اه شرط مبل اضافي تحت عنوان «وجه الت،ام» را در عید قرض مصداق ربا و شرط م،بور در سااير
عیود را صحيح و نافذ ميدانند ،مثال شهيد صدر ميفرمايند :در صاورتي ااه ديان ناشاي از عیاود
ديگر ير از قرض باشد (مثل آناه در ضمن بيع سل

يا بيع نسيه ،شرط پرداخت مبلا اضاافي در

صورت تأخير نمايد) ادلّة ويژن قرض جريان نمييابد؛ لذا همانگونه اه بايع در بيع نسيه ميتوانست
بر خريدار ش رط اند اه تا آخر سال ،ماهانه مبل معيني را به او مجانا هبه اند ،به همان ترتيب مي-
تواند شرط اند اه در صورت تأخير در پرداخت ثمن در رأس مدت میرر ،ماهانه مبلغاي معاين را
به وي تمليک اند (صدر  .)431 :4955البته برخي از فیها هم براي مطالبة خسارت تاأخير تأدياة وجاه
نید ،از شرط ضمن عید خارج الزم بهره جسته و از اين طريا شرط وجه الت،ام را صحيح ميدانناد
(گلپايگاني .)54 :4119
يکي از قیوقدانان در اين مورد ،اظهار ميدارند اه آنهه هنوز باه گوناهاي قااطع قال نشاده،
تميي ،مصداقهاي ربا و تفاوت ميان بهرن پول و خسارت ناشي از عهدشکني بدهکار است .اگار در
عید قرض شرط شود اه وام گيرنده مالي اضافه بر مثل يا قيمت وام ،خواه از جنس موضو وام يا
از جنس ديگر بپردازد ربا و باطل است ،ولي در فرضي اه وام دهنده به طور رسمي طلب خاود را
به وسيلة اظهارنامه ياا دادخواسات مطالباه ماياناد و بادهکار از پرداخات بادهي امتناا مايورزد
خسارتي اه به طلبکار وارد ميشود نتيجة عهدشکني و تیصير قراردادي (ضامان قهاري) اسات ناه
عید قرض .به دشواري ميتوان ادعا ارد اه از سنخ تعهدهاي قراردادي يا بدل آن است .به عبارت
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

ديگر ،خسارت تأخير تأديه به اين معني ،سبب ويژه و مشارو خاود را دارد و بادل زاياد بار اصال
نيست تا خوردن مال ديگري به باطل باشد (ااتوزيان .)1 3 :4932
آنهه از اين مطالب به دست مي آيد اين است اه اول بايد فرق بين دين ايجاد شده از قارض و
ير قرض را در نظر گرفت و بعد خسارت تأخير تأديه را اه ناشي از عدم تعهد متعهد است در ير
قرض اعمال ارد تا هم از تأخير اردن مديون جلوگيري انيم و هام مرتکاب رباا ااه در رواياات
قرض آمده است ،نشويم.
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زماني اه مديون با تمکن از پرداخت و طلب طلبکار پرداخت بدهي خود را به تعويا مياندازد باه

مقاله

)2قاعده الضرر
مي،ان تورم از اف،ايا دارايي و قدرت خريد دين ااسته ميشود و اين از ديادگاه عارف ضارر باه
قساب ميآيد .از آنجا اه مديون با تأخير در پرداخت و نی

عهد ،موجبات اين ضارر را فاراهم

ارده ،از نظر عرف ضرر مستند به اوست و چون داين راضي به اين ضرر نيست به میترااي قاعادن
نفي ضرر بايد ضرر او جبران شود و قکم به ااتفا به مبل اسمي دين قکم به ضرري است ااه در
اسالم نفي شده است .بعري از محییان باراي جاواز خساارت ديراارد باه قاعادن «الضارر» اساتناد
جستهاند ،مثال قائري در اين مورد ميگويد :چنانهه تأخير ادا ،عمدي و ضرري بوده ،مانند اصب
اه مال اسي را خورده و پس از آن توبه ارده است و ميخواهد ادا اند يا مانند مديون اه وقات
اداي دين او فرا رسيده و قادر به ادا هست ،ولي معصيتا ادا نمياند .در ايان صاورت ،طباا قاعادن
الضرر ،به اندازن ااها اه به اين پول عارض شده ،شخص میصر ضامن است (يوسفي .)943 :4924
در مورد اينکه جريمة تأخير در ازاي ضرر وارد شده باه طلبکاار اسات و باياد جباران شاود باه
طوري اه اگر تأخير به ضرر بينجامد و اين ضرر طبا نظر عرف به بدهکار مساتند داده شاود ،ايان
قابليت وجود دارد اه ضرر وارد آمده را جبران ارد ،برخي چنين اظهار داشتهاند :در جاو تاورّمى
اه ارز

قیيیى پول در طول زمان ااها پيدا مىاند ،اگر ضامن فیط ضامن ارز

اسمى باشد،

از جمله قاعدن «الضرر و الضرار» نفى شده است .بناابراين باراى جلاوگيرى از ايان ضارر و زياان،
ضامن هنگام بازپرداخت بايد ارز

قیيیى پول را ااه دريافات اارده باود ،بپاردازد (بهشاتي :4912

11ا 1؛ موسايي .)4 1 :4933
در اين زمينه بايد گفت اه بانک ،سود را شرط نمياند تا ربا تحیا يابد بلکه چاون باناک باا
پول اار مياند تأخير اداي بدهي ،مانع تحیا منافع ميشود بناابراين باناک ضارر مايبيناد و باياد
جبران شود.
در اين زمينه چنين بيان داشتهاند :اشتغال يیيني میتري فارا

يیيناي اسات (مکاارم شايرازي :4921

 .)931هر اس مال ديگرى را بگيرد هر خسارتى به آن برسد ،متوجّه اوست تا زمانى اه ماال را باه
صاقبا برگرداند (مکارم شيرازي .)939 :41 3

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

از نظر عرف موجب ضرر و زيان براى مرمونله خواهد شد .اينگونه ضرر در اسالم به ادلّة مختل

(س)
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البته برخي هم خسارت تأخير اداى دين را به خاطر وارد شدن ضرر بر شاخص ياا باه صاورت
شرط در ضمن عید الزم و نظير اينها ،با مالقظة اينکه ارز

پاول هام در قاال تغييار اسات قباول

ندارند و اعتیاد دارند وجهى شارعى باراى خساارت تاأخير تأدياه وجاود نادارد

(بهجات  41 2ج :9

919ا .)91
)3قاعده ضمان بالتسبیب
وقتي ميگويند خسارت تأخير تأديه از باب قاعدن تسبيب است ،يعني به دليال تیصايري اسات ااه
بدهکار اداي دين مرتکب شده و از اين راه به طلبکار خسارت زده است نه عوض اضافي در برابار
دين .در شرايط تورم ،زماني اه اسي پرداخت بدهي را بدون رضايت طلبکار به تأخير مياندازد از
بين رفتن قدرت خريد و ماليت پول را موجب ميشود و به میتراي قاعدن «علي اليد» ماديوني ااه
از پرداخت به موقع بدهي تخل

ارده ،ااها ماليت پول را ضامن است و باياد جباران اناد .باه

طوري اه اگر طلبکار بعد از سررسيد بدهي ،مطالبة دين اند و بدهکار با تمکن از پرداخت امتنا
اند ،در صورت فاقا بودن نرخ تورم از ديدگاه عرف بدهکار موجب ضرر و زيان طلبکار شاده
و مال او را تل

ارده است و ااتفا به پرداخت مبل اسمي ،اداي دين باه قسااب نمايآياد ،بلکاه

بدهکار براي رفع ضرر و جبران خسارت و صدق عرفي اداي ديان ،باياد باه انادازن اااها ارز
پول ،خسارت طلبکار را جبران اند و به اندازن قفظ قدرت خريد طلبکار ،به او بپردازد ،زيرا اگار
در آية شريفة «...وإن تُبتُم فَلَکُم رُءُوسُ أموالِکُم لَاتَظلِمُونَ وَ لَاتُظلَمُونَ( »...بیره ) 35 :از ربا و گارفتن
مبل اضافي به ظلم تعبير شده و آن را از معامالت مسلمين نفي ارده اسات ،از مماطلاه بادهکار در
پرداخت دين و ااستن از رأس المال ني ،به ظلم تعبير شده و آن ني ،منتفي است« .التظلمون الغاريم
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

بطلب ال،ياده علي رأس المال و التظلمون اي بنیصان رأس المال»؛ يعني به بدهکار به سبب گارفتن
زياده بر اصل مال ،ستم نکنيد و به سبب نیصان در اصل مال ني ،ماورد ساتم واقاع نشاويد (فخاررازي

 41 1ج  .)21 :3با گرفتن ربا ستم نکنيد و با تعرض به اصال ماال ،ماورد ظلام واقاع نشاويد چارا ااه
گرفتن اصل مال قا وامدهنادگان اسات (عالماه طباطباايي  4143ج 1 9 :؛ بال اي نجفاي  41 1ج  11 :4؛
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تأديه دين ظلم و موجب خسارت ناخواسته بر صاقب دين است.

مقاله

مغنيه  . )192 :41 1پس بازپرداخت مبل اسمي در تاريخ سررسيد در قرضهاي بلند مدت ،ياا تاأخير
همهنين به دليل قاعدن ضمان بدهکاري اه پرداخت بدهي خود را به تأخير اندازد اعم از اينکه
بد هکاريا از باب ضمان امري يا ضمان قهري و يا معاوضي بوده باشد نرخ تورم اف،ايا يافتاه در
طول مدت تأخير

ج،و بدهيا

محسوب ميشود ناه چيا،ي اضاافه بار آن؛ زيارا اگار قیيیات

اسکناس را قدرت خريد بدانيم و براي نفس پول بدون اعتبار ماليت ارزشي قائل نشاويم و مااليتا
همان قدرت خريد

باشد ،شخص ضامن از باب هرگونه ضماني اعم از قهري ،اماري و معاوضاي

متعهد به پرداخت همان مي،ان قدرت خريدي است اه دريافت نموده باشند و صرفا با پرداخت آن
مي،ان قدرت خريد دريافتي هر چند در قالب اسکناسهاي بيشتر تفري ذمه بدهکاران قاصال ماي-
گردد ،بنابراين بدهکاران با تأخير در تأدية بدهکاريشان مل،م به پرداخت مبل بيشتري اسکناس مي-
شوند نه از باب خسارت تأخير تأديه بلکه نفس و قیيیت بدهيشان چنين است .بدهي آنهاا ميا،ان
معين و ثابتي از قدرت خريد است از قيث عينيت خارجيا

منعکس در مبلغي اساکناس خواهاد

شد اه به موجب نوسانات قيمت بازار متغير است پس تعهد بدهکار به پرداخت نرخ تورم محاسابه
شده از طرف مرجعي معتبر ج،و بدهي و داخل قیيیت بدهي است نه مازاد بار آن ياا خساارت ياا
عنواني ديگر .مبل قیوق م،د بگيران دولت ني ،بر اين اسااس باياد تعاديل گاردد و قادرت خرياد
اسکناس ها بيشتر باشد در

ير اين صورت دولت ضامن خواهد بود (پژوهشاگاه فرهناگ و انديشاه :4939

.)51 ،25
از مباقث مربوطه آنهه به نظر ميرسد اين است اه نميتوان به طور مطلا و با توجه به ماوارد
باال اه داليلي بر مشروعيت اخذ خسارت تأخير تأديه است ،قکم ارد اه هر اس بدهي خاود را
نپرداخت بايد جريمه بدهد ،چون ممکن است بدهکار از پرداخت بدهي ناتوان باشد .همهناانااه
در قرآن (بیره ) 21 :آمده است به بدهکار اه توانايي پرداخات ديان را نادارد مهلات داده شاود تاا
هنگام توانايي ،بدهي را بپردازد ولي بر بدهکار توانا واجب است بدهيا

را سر موعاد بپاردازد و

عدم پرداخت ،جرم است و مجازات دارد .همهنين اهل سنت هم طبا قاديثي از پياامبر(ص) تاأخير
 .4براي اطالعات بيشاترر .ك :شايخ طوساي بايتاا ج 913 :؛ طبرساي  493ج 131 :؛ فاضال میاداد  4145ج 11 :؛

(س)

ااشاني  4991ج 41 :؛ سيوطي  4111ج 911 :4؛ مکارم شيرازي  4931ج .)933 :

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

موجود در آن مبل اسکناس زمان استخدامي بايد باه آنهاا پرداخات شاود هرچناد از جهات ميا،ان
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بدهکار توانا در اداي دين را جرم و مجازات ميدانند و اين مرمون در اتابهاي قديث شيعه ني،
از پيامبر(ص) نیل شده است (قرعاملي  4115ج .)991 :42

تأخیر تأدیه در فقه و حقوق
طبا ماده

 9قانون آيين دادرسي دادگاههااي عماومي و انیاالب در اماور مادني مصاوب ،4935

تورم در بدهي ديون گذشته در صورتي محاسبه ميشود اه ارز

قیيیي دين ااها شديد داشته

و بدهکار ،توان پرداخت داشته باشد ،در آن ماده چنين آمده است:
در دعاوي اه موضو آن دين و از نو وجه راياج باوده و باا مطالباة دايان و تمکّان ماديون،
مديون امتنا از پرداخت نموده ،در صورت تغيير فاقا شاخص قيمت ساالنه از زمان سررسيد تاا
هنگام پرداخت و پس از مطالبه از طلبکار ،دادگاه با رعايات تناساب تغييار شااخص سااالنه ااه از
طرف بانک مرا،ي جمهوري اسالمي ايران تعيين ميگردد ،محاسابه و ماورد قکام قارار خواهاد
داد ،مگر اينکه طرفين به نحو ديگري مصالحه انند (روزنامه رسمي جمهوري اسالمي  :4935شماره .)44
بر همين اساس اميسيون امور قرايي و قیوقي مجلس شوراي اسالمي ايران طي نامهاي اعالم
داشتهاند« :الزم است به طور الي در باب ديون و جنايات و ضمانات ،ارز ها و قدرت خريدها را
– اه در زمان مختل

متفاوت ميشود -هميشه در نظر بگيريم و باه قسااب بيااوريم تاا راه توجاه

ضرر و زيان را نسبت به دائن و مجنيعليه و مرمونله مسدود سازيم؛ البته تعياين امّيّات و میادار
آن در زمان تأديه با نظر متخصص بايد باشد»( .پاسخ به نامة شماره /91/145/2د تاريخ )4939/3/42

فیها يا قیوقداناني اه قرض دادن اسکناس به شرط زياده را مطلیا ربا و قرام ميدانند ،نظرشان
مبني بر قرمت قرض دادن در اسکناس به شرط زيادي در میدار اسمي آن از ابتداست .مثال اينکاه
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

میرض بگويد :من صد تومان وام ميدهم مشروط بر اينکه وام گيرنده سال بعد صد و بيست تومان
پرداخت اند و اين منافاتي با محاسبه و پرداخات قارض بار اسااس ارز

اقتصاادي نادارد .چاون

شرطي ربا محسوب ميشود اه در آن نفع میرض ملحوظ شود ،در قالياه میرض در اينجا هاي
سود و نفعي را مطالبه نمياند بلکه خواهان پرداخت مثل مالا از لحاظ ارز

اقتصاادي اسات .و

اين به خاطر مصلحت میرض است نه بهوجود آمدن سود و زيادتي براي او .بار هماين اسااس اماام
خميني در تعري

قرض عنصر تمليک بر وجه ضمان را اخذ اردهاند (اماام خميناي  41 4ج 4و .)912 :

همهنين خوانساري در تعري

قرض ميگويد« :حقیقة الیرض التمليک علي وجه التغريم ال مجاناا»
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نه بر وجه رايگان ،به ملکيت ديگري در آيد.

مقاله

(خوانساري  4911ج  .)9 3 :9به عبارت ديگر قیيیت قرض را چنين ميدانند اه مالي بر وجاه ضامان،
يکي از اساتيد در اين زمينه چنين بيان اردهاند :در قرض اسکناس ميتوان از ابتدا معادل آن را
از طال يا ااال محاسبه ارد يا اينکه توان خريد قرض دهنده در موقع قرض دادن ااه در نهايات بار
اساس طال يا ااال است ،مبناي اداي دين از طرف وام گيرنده قرار گيرد تا هم از ضرر به وام دهنده
جلوگيري شود و هم مردم به قرض دادن به يکديگر تشويا شوند (اي،دي فرد .)94 :4923

خسارت تأخیر تأدیه و جبران کاهش ارزش پول
با توجه به مطالبي اه گذشت ،قال سؤال اين است :آيا خسارت تأخير تأديه همان جباران اااها
ارز

پول است؟
برخي جريمة تأخير را همان جبران ااها ارز

پاول مايدانناد ماثال آيات اهلل منتظاري بياان

داشتهاند :اگر تأخير اداى قرض مساتل،م اااها ارز
خسارت ديرارد) بيا از میدار ااها ارز

پاول شاود و مبلا تعياين شاده (باه عناوان

پول باشد ،ربا و قرام است (منتظري نج آبادي بيتا ج

 .)91 :و در جاي ديگر چنين گفتهاند :مبل دريافتى به عنوان جريمة ديرارد در پرداخت دين ،ربا
و قرام است؛ مگر اينکه عرفا تأخير در پرداخت ،موجب ااها ارز

پول باشد اه در اين صاورت بناابر اقتيااط واجاب مصاالحه انناد (منتظاري

نج آبادي بيتا ج .) 19 :9
فیهاي ب،رگوار موسوي اردبيلي و مکارم شيرازي در اين مورد چنين فتوا دادهاناد« :چاون پاول
اا ذي ،ااالي مصرفي نيست و فیط باراي قفاظ ارز
نوسان پيدا مياند ،در میام ادا بايد ارز

اسات ،در صاورت مفاروض ااه ارز

در نظر گرفته شود» و «در اين گونه موارد اه تورم بسيار

زياد است و شاخص قيمتها تفاوت الي پيدا ارده ،بايد ارز

روز در نظر گرفته شاود» (روزناماه

اار و اارگر .)4939/44/ 5
آنهه از اين بيانات فهميده ميشود اين است ااه خساارت تاأخير تأدياه هماان جباران اااها
ارز

پول است و در صورتي بايد پرداخت شود ااه اااها ارز

يعني اگر از زمان سررسيد تا هنگامي اه بدهي پرداخات شاود ،ارز

پاولي صاورت گرفتاه باشاد؛
قیيیاي پاول اااها ياباد،

(س)

بدهکار بايد میدار واقعي آن را بپردازد و اين همان خسارت تأخير است .در قالي اه واقعيت ايان

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

در برابر ااها ارز

پول گردد و مبلا ماذاور
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است اه خسارت تأخير تأديه ،مکانيسمي است جدا از جبران ااها ارز

پول اه ابا،اري باراي

نگهداشتن عوض و معوض است ،و تفاوت ماهوي با هم دارند .لذا ماهيت جريمة تأخير همان عدم
تعهد متعهد و بدهکار به پرداخت دين در موعد میرر است .به عبارتي خسارت تاأخير تأدياه ايفار
تخل

از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني است اه براي متخل

شده است .اما ماهيت جبران ااها ارز
باشد ،اداي دين بر اساس ارز

از انجاام تعهاد در نظار گرفتاه

پول همان تورم است ااه اگار تاورمي صاورت گرفتاه

قیيیي آن انجام ميشود نه ارز

اسامي؛ چاون در ايان صاورت

است اه اداي دين به طور اامل صورت ميگيرد.
اگر میترض در زمان تأديه بدهي خود ،همان تعداد اسکناس دريافتي را بادون در نظار گارفتن
ااها ارز

پول به میرض بپردازد ،امتر از آنهه دريافت ارده ،پرداختاه و برائات ذماه قاصال

نميشود و میرض زيان خواهد ديد و اصل مُسَلَّم عیاليي «تسااوي عوضاين» رعايات نخواهاد شاد
(موسوي بجناوردي  .)412-449 :4921اما در صورت عدم تاورم هماان مبلا درياافتي برعهادن بادهکار
است .و گروهي از فیيهان با تأايد بر اينکه تنها خاصيت پولهاي اا ذي و تحريري ،قفظ ارز
و ماليت است ،معتیدند اه در صورت الغاي ماليت يا ام شدن ارز  ،فرد متعهاد ،ضاامن جباران
ااها ارز

آن است (موسوي اردبيلي .)4939

حاالت مختلف دیونِ وجه رایج( اسکناس)
در ديوِن وجه رايج [ديوني ير از قرض ] چهار قالت متصور است:
الف) مديون در موعد میارر پرداخات ديان ماياناد و اوضاا اقتصاادي هام در ايان مادت
دگرگون نشده و ااها ارز
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

تواند مبلغي بيشتر از ارز

پول ،اندك و به مي،ان متعارف است ،در اين صاورت دائان نماي-

اسمي را بگيرد.

ب) مديون در موعد میرر پرداخت دين مياند و اوضا اقتصادي هم در اين مدت دگرگاون
شده و ااها ارز

پول صورت گرفته است ،در اين صورت بايد نرخ تورم را مدنظر قرار دهد و

 .4سبب دين گاهي اقتراض(قرض دادن) است و گاهي امور اختياري ديگر .براي مثال :مبيع در بيع سلم ،ثمن در نسايه
و ني ،به طور معمول اجرت در اجاره ،صداق در نکاح و عوض در خلع ميتواند به صورت ديان در آياد (اماام خميناي
 41 4ج 4و .)919 :
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است اه اصل مسلم عیاليي «تساوي عوضين» رعايت خواهد شد.

مقاله

قدرت خريد آنهه را اه بر ذمه دارد بپردازد تا ابراء ذمه صورت گيرد ،چون فیط در ايان صاورت
ج) مديون در موعد میرر پرداخت دين نمياند و اوضا اقتصادي هم در اين مدت دگرگون
نشده و ااها ارز

پول صورت نگرفته است ،در اين صورت مديون بايد به خاطر عدم تعهد باه

پرداخت به موقع دين ،خسارت تأخير تأديه را به دائن بپردازد.
د) مديون در موعد میرر پرداخت دين نمياند و اوضا اقتصادي هم در اين مدت دگرگاون
شده و ااها ارز

پول صورت گرفتاه اسات (ماورد بحاث میالاه هماين قالات اسات) در ايان

صورت خسارت تأخير تأديه را بايد به دائن بپردازد .اين مبل اضافي جريمة تأخير اسات و خاالف
شر نيست .جريمه تأخير ،ربا نيسات ،چاون ماهيات خساارت تاأخير تأدياه و رباا متفااوت اسات.
مهاامتاارين فاارق بااين ربااا و خسااارت تااأخير تأديااه اياان اساات اااه مبلاا اضااافي اعطااايي در
خسارت(ديرارد)  ،به دليل ضرري است اه به طلبکار وارد آمده است؛ درقاالي ااه در رباا مبلا
اضافي ما به ازايي ندارد و صرفا در میابل توافا به اعطاي دين يا تأجيال در پرداخات آن اسات باه
اضافة اينکه مي،ان ربا براي مدت قرارداد مشخص مايشاود ،در قاالي ااه خساارت تاأخير تأدياه،
ضررهاي ناشي از عدم دسترسي طلبکار به سرمايها
ارز

را اه بعد از رسيدن موعد پرداخت با ااها

پول صورت گرفته ،پوشا ميدهد .همانطوري اه يکي از صاقب نظران در تأييد اين نظر

است ،اگر پول را نمايندن قدرت خريد بدانيم و وجه استیاللى به آن ندهيم ،بدهکار بايد بدهى را با
مابه التفاوت ،تا سی

قدرت خريد زمان پرداخت دين بپردازد؛ چه ايان بادهکارى از بااب ضامان

امرى ،ضمان قهرى يا معاوضى باشد .اين مبل مىتواند عاين بادهى او تلیّاى شاود ،ناه خساارت .و
برخي هم معتیدند« :خسارت ديرارد ربا و قرام است ولى اگر فاصالة زماانى و تاورّم خيلاى زيااد
باشد ،بهطورى اه پرداختن مبل م،بور عرفا اداي دين محسوب نشود بايد به قساب امروز بپاردازد
يا مصالحه انند» (مکارم شيرازي  .)491 :4931اين عده در واقع جريمة جبران خسارتي را اه در نتيجاة
عدم انجام تعهّد در موعد میرّر به متعهّدله است ،برابر با ااها ارز
جباران خساارت ،چيا،ي جادا از جباران اااها ارز

پول مايدانناد .و ايان يعناي

پاول نيسات بارخالف نظار برخايهاا اااه

ميگويند« :خسارت تأخير چي،ي ير از ااها قدرت خريد پولي است .پرداخت اااها قادرت

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

بيان ميدارد :بدهکارى اه در اداى دين خود تأخير ارده و در مادت تاأخير ،تاورم افا،ايا يافتاه

(س)
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خريد پول ،اداي دين در ذمه است و خسارت تأخير ،جبران زيان قاصال ساود ناابود شاده اسات»
(محیا داماد . ) 1 :4923

به نظر ميرسد در رابطه با دين در اثر قرض اسکناس (نه ساير دياون) هادف اصالي در قارض
عبارت است از امک داوطلبانه به مستمندان و نيازمندان بدون اسب منفعت و انتظار پادا

همراه

با اقسان و نيکي (شهيداول  4149ر.ك :مرواريد  4141ج 49 :93؛ محیا قلي بيتا .)499 :لاذا باا هماه ثاوابي
اه برقرض مترتب است و تا هفتصد برابر ذار گرديده است (محمدي ري شهري  4119ج  .)4 1 :2مي-
توان گفت اه در قرض رضاي پروردگار مدّ نظر است و محاسبة نارخ تاورم و در نتيجاه دريافات
مبل مازاد بر ارز

اسمي با ماهيت و فلسفة قرض منافات دارد و موجب ربا است (اگر چه در ساير

ديون محاسبه نرخ تورم را ربا نميدانيم) .همهنان اه يکي از صاقب نظران در اين زمينه چنين بيان
داشتهاند :اگر به پيروي از شار  ،قرض را چند بعدي در نظر بگيريم ،يعني اهاداف انسااني قارض،
اوتاه مدت بودن و رفع نياز و معنوي بودن آنرا لحاظ انيم ،آنگاه موضو جبران منتفاي مايشاود
(دادگر  4939ج 425 :9ا .)415و اين در صورتي است ااه قارض گيرناده از قسان نيات میارض ساوء
استفاده نکرده و در موعد میرر اقدام به پرداخت دين خود اند تا موجب ضرر به میرض (ضرر ناه
بر اساس ااها ارز

پول بلکه بر اساس عدم پرداخت به موقع ،چون ايان دو متفاوتناد) ،نشاود.

در ير اينصورت مل،م به پرداخت خسارت تأخير تأديه خواهد شد.

نتیجهگیری
با توجه به آنهه گذشت ميتوان گفت :محاسبة نرخ تورم در الية ديون وجه نید(اسکناس) اعمال
ميشود بج ،قرض اه (خود میالة مفصلي ميطلبد) عملي در جهت رضاي پروردگار و اسب اجر
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

اخروي به عنوان «قرض الحسنه» است .همهنين خسارت تأخير تأديه با اقراز شرايط توانمند باودن
مديون ،در الية ديون وجه نید جاري ميشود و هي مشکل شرعي ندارد و اين مکانيسمي جادا از
محاسبة ااها ارز
براي متخل

پول ،و در واقع ايفر تخل

از انجام تعهد و نوعي مجازات مدني اسات ااه

از انجام تعهد در نظر گرفته شده است.
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 آخوند خراساني ،محمدااظم بن قسين4115( .ق) کفاي االصول ،قم :مؤسسة آل البيت عليهم السالم،

مقاله

منابع
چاپ اول.



ابن اثير ،مبارك بن محمد( .بيتا) النهاي في غریب الحدیث و األثر ،قم :مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان،
چاپ اول 9 ،جلد.

 ابن منظور ،محمد بن مکرم )4551( .لسان العرب ،بيروت :دارصادر.

 اصفهاني ،سيد ابوالحسن )4953( .وسیل النجاة ،بيروت :دارالتعارف المطبوعات.
 امام خميني ،سيد روح اهلل4992( .ق) رسائل ،قم :مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان.

 ااااااااااااااااااا 41 4( .ق) تحریرالوسیله ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني .
(س)

 ااااااااااااااااااا 41 ( .ق) نجاة العحاد ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)  ،چاپ اول.


امامى ،سيد قسن )493 ( .حقوق مدنى ،تهران :انتشارات اسالميه ،چاپ نهم 1 ،جلد.



اي،دي فرد ،علي اابر( .پايي ،و زمستان « )4923بررسي فیهي قرض اسکناس و تأثير تورم بر آن»،
فصلنامه الهیات و معارف اسالمي ،سال چهلم ،شماره پياپي . 4/24



بال ي نجفي ،محمد جواد41 1( .ق) آالء الرحمن في تفسیر القرآن ،قم :بنياد بعثت ،چاپ اول.

 بهبهاني ،وقيد4143( .ق) حاشیه مجم الفائدة و الحرهان ،انگره ب،رگداشت میدس اردبيلي ،چاپ اول.



بهجت ،محمد تیى41 2( .ق) استفتاءات ،قم :دفتر آيت اهلل بهجت ،چاپ اول 1 ،جلد،

 بهشتي ،سيدمحمد قسين )4912( .اقتصاد اسالمي ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،چاپ چهارم.
 پژوهشگاه فرهنگ و انديشه )4939( .پول در نگاه اقتصاد و فقه ،تهران :انديشه.


تسخيري ،محمد علي« )4939( .نوسانات ارز

پول و تأثير آن بر سپرده هاي مدت دار» ،مجموعه

مقاالت هفتمین سمینار بانكداری اسالمي ،انتشارات مؤسسه عالي بانکداري ايران.



ـــــــــــــــــــ « )492 ( .شرط ايفري مالي در بانکداري بدون ربا» ،فصلنامه تخصصي فقه اهل بیت ،قم،
شماره .99

 جعفري لنگرودي ،محمدجعفر )491 ( .ترمینولوژی حقوق ،بنياد راستاد.


جمعى از مؤلفان( .بيتا) فقه اهل بیت 91 ،جلد ،قم :مؤسسه دائرة المعارف فیه اسالمى بر مذهب اهل
بيت عليهم السالم ،شماره 7 ،و .3

 جوهرى ،اسماعيل بن قماد4141( .ق) الصحا  -تاج اللغ و صحا العربی  ،بيروت :دار العلم للماليين،
چاپ اول 1 ،جلد.


قرعاملي ،محمد بن قسن4119( .ق) وسایل الشیعه ،بيروت :داراقياء التراث العربي ،چاپ پنجم.



خوانساري ،سيد اقمد )4911( .جام المدارک ،تهران :مکتبة الصدوق ،تهران.

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

 بيهیي ،اقمد بن قسين4911( .ق) السنن الكحری ،هند :قيدر آباد.

(س)

20
پژوهشنامة متين

 خوانساري ،شيخ موسي4143( .ق) منی الطالب في حاشی المكاسب (تیريرات درس نائيني) ،قم:
انتشارات نشر اسالمي.


خويى ،ابوالیاسم4953( .ق) منهاج الصالحین ،نج  :مطبعة النعمان.



دادگر ،يداله« )4939( .توجيهات معاصر پيرامون ربا (4و و ،»)9مجله نامه مفید ،شمارههاي 3و 2و،5
.41



داوودي ،پروي ،،قسن نظري و سيد قسين ميرجليلي )492 ( .پول در اقتصاد اسالمى ،تهران :سازمان
مطالعه و تدوين اتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

 درويشي ،ابراهيم( .دي  « )4932مباني شرعي و قانوني مطالبه خسارت تأخير تأديه توسط بانکها :نظريه
فیها و قیوقدانان» ،تازههای اقتصاد ،شماره  ،21صص .3 -39
 روزنامه رسمي جمهوری اسالمي ایران ،شماره4935/ /44 ،4113
 روزنامه کار و کارگر ، 4939/44/ 5 ،مصاقبه با آيت اهلل موسوي اردبيلي و آيت اهلل مکارم شيرازي در
مورد پول.


سيوطي ،جالل الدين4111( .ق) الدرالمنثور في تفسیر المأثور ،قم :اتابخانه آيت اهلل مرعشي نجفي.



شهيد اول ،محمد بن مکي عاملي4149( ،ق) الدروس الشرعیه في فقه االمامیه ،چاپ در سلسلة الينابيع
الفیهيه ،علي اصغر مرواريد ،بيروت :مؤسسة فیه الشيعه.



شهيدثاني ،زين الدين بن علي4923( .ق) الروض البهی في شر اللمع الدمشقی  ،با تحیيا االنتر ،نج  :مطعبة
االدب.



شيخ صدوق ،محمّد بن على بن بابويه4115( .ق) من ال یحضره الفقیه 1 ،جلد ،با ترجمه علي اابر فاري ،تهران:
نشر صدوق ،چاپ اول 1 ،جلد.



شيخ طوسي ،محمد بن قسن( .بيتا) التحیان في تفسیر القرآن ،بيروت :دار إقياء التراث العربي.



صدر ،سيد محمد باقر4955( .ق) «االسس العامه للبيک في المجتمع االسالمي» ،االسالم یقود الحیاة،
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 ،1بيروت :دارالتعاي  ،چاپ دوم.


صدري افشار ،المحسين و نسرين و نسترن قکمي )492 ( .فرهنگ گزیده فارسي ،جلد اول ،تهران:
انتشارات فرهنگ معاصر.



طباطبايي ،سيدعلي4111( .ق) ریاض المسائل في بیان احكام الشرع بالدالئل ،قم :مؤسسة آل البيت.



طبرسي فرل بن قسن )493 ( .مجم الحیان في تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصرخسرو ،چاپ
سوم.

 طريحى ،فخر الدين4141( .ق) مجم الححرین ،تهران :اتابفروشى مرتروى ،چاپ سوم 1 ،جلد.
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مدرسين قوزه علميه قم ،چاپ پنجم.



فاضل لنکراني ،محمد41 ( .ق) تفصیل الشریعه في شر تحریرالوسیله ،قم :مرا ،الفیه االئمة االطهار.



فاضل میداد ،جمال الدين بن عبداهلل4145( .ق) کنزالعرفان في فقه القرآن ،تحیيا سيد محمد قاضي،

مقاله

عالمه طباطبايي ،محمد قسين4143( .ق)  ،المیزان في تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمي جامعة

مجمع جهاني تیريب مذاهب اسالمي ،چاپ اول.


فخررازي ،ابوعبداهلل محمد بن عمر41 1( .ق) مفاتیح الغیب ،بيروت :داراقياء التراث العربي ،چاپ
سوم.



فراهيدى ،خليل بن اقمد4141( .ق) کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،چاپ دوم 2 ،جلد.



فيومي ،اقمد بن محمد41 9( .ق) المصحا المنیر ،قم :موسسه دارالهجرة.



قديري اصلي ،باقر )4912( .کلیات علم اقتصاد ،انتشارت سپهر ،چاپ ششم.

 ااتوزيان ،ناصر )491 ( .مسئولیت مدني ،ضمان قهری ،تهران :انتشارات دهخدا.


ااااااااااااااااااا  )4932( .حقوق مدني ،عقود معیّن ،تهران :شرات سهامي.

 ااشاني ،مال فتح اهلل )4991( .تفسیر منهج الصادقین في الزام المخالفین ،تهران :اتابفروشي محمد قسن
علمي.
 اتابي ،اقمد )4934( .تورم ،تهران :انتشارات اقبال.



ـــــــــــــــــــ 4119( .ق) مجم المسائل ،قم :دارالیرآن الکريم ،چاپ دوم.،



متين دفتري ،اقمد )4932( .آیین دادرسي مدني و بازرگاني ،تهران :انتشارات مجمع علمي و فرهنگي
مجد.



مجموعه سخنرانيها و مقاالت هفتمین سمینار بانكداری ایران )4939( ،چاپ اول.

 محیا ثاني ،علي بن قسين4141( .ق) جام المقاصد في شر القواعد ،قم :مؤسسه آل البيت.



محیا قلي ،جعفر بن قسن( .بيتا) المختصرالناف في فقه االمامیه ،مصر :دارالکتاب العربي.



محیا داماد ،مصطفى )4923( .بررسي فقهي حقوق خانواده ،نكا و انحالل آن (مواد 4191تا،)4493
نشر علوم اسالمي ،انديشههاي نو در علوم انساني ،چاپ پان،دهم.



محمدي ري شهري ،محمد4119( .ق) میزان الحكمه ،بيروت :الدار االسالميه.



مدرس ،سيدقسن4112( .ق) الرسائل الفقهیه ،تهران :ستاد ب،رگداشت شهيد مدرس ،چاپ اول.

(س)



ااااااااااااااااااا 4111( .ق) قواعد فقه ،تهران :مرا ،نشر علوم اسالمى ،چاپ دوازدهم 1 ،جلد.

خسارت تأخير تأديه اسكناس در فقه و حقوق با رويكردي به مباني امام خميني

 گلپايگاني ،سيد محمد رضا )4953( .حاشیه بر وسیل النجاة ،بيروت :دارالتعارف المطبوعات.

22
پژوهشنامة متين

 مرتري زبيدى ،محمد بن محمد4141( .ق) تاج العروس من جواهر القاموس ،بيروت :دار الفکر للطباعة
و النشر و التوزيع ،چاپ اول 1 ،جلد.


مريدي ،سياو



مشکوة ،سيد محمد )4911( .پول ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ اول.



مصاححه با آیت اهلل رضواني ،عضو محترم فقیهان شورای نگهحان دربارة بانكداری اسالمي )493 ( .تهران:

و عليرضا نوروزي )4939( .فرهنگ اقتصادی ،تهران :پيشبرد و نگاه ،چاپ اول.

بانک مرا،ي ايران.


مصباقى ،المرضا )4939( .مي،گرد سؤاالت اقتصادى و فیهى پول ،پول در نگاه اقتصاد و فقه ،مؤسسه
فرهنگى انديشه.



مطهرى ،شهيد مرترى( .بيتا) فقه و حقوق (مجموعه آثار) ،قم :چاپ اول.



مغنيه محمد جواد )41 1( .تفسیر الكاشف ،تهران :دارالکتب اإلسالميه ،چاپ اول.



مکارم شيرازى ،ناصر( .بيتا) بررسى طرق فرار از ربا ،قم :انتشارات مدرسه امام اميرالمؤمنين  ،چاپ اول.



ااااااااااااا  )4931( .تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتاب اإلسالميه ،چاپ اول.

( )



ااااااااااااا  )4931( .ربا و بانكدارى اسالمى ،قم :مطبوعات هدف ،چاپ اول.



ااااااااااااا  )4921( .بحوث فقهیه هامه ،قم :مدرسه االمام اميرالمومنين.



ااااااااااااا 4141( .ق) القواعد الفقهیه ،قم :مدرسه امام علي( ).



ااااااااااااا 41 3( .ق) دائرة المعارف فقه مقارن ،قم :انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السالم ،قم:
ايران ،چاپ اول.



منتظري نج



موسايي ،ميثم )4933( .تحین موضوع و مفهوم ربا از دیدگاه فقهي با توجه به تحوالت اقتصادی عصر حاضر،

آبادي ،قسين علي( .بيتا) رساله استفتاءات ،قم 9 ،جلدي.

مؤسسه تحیيیات پولي و بانکي ،چاپ دوم.

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315



موسوي اردبيلي ،عبدالکريم )4939( .پاسخ به نامه شماره  319کمیسیون امور قضایي و حقوقي مجلس
شورای اسالمي.

موسوي بجنوردي ،ميرزا قسن )4921( .القواعد الفقهیه ،قم :انتشارات دليل ما ،چاپ سوم.

 نجفي ،شيخ محمدقسن )4524( .جواهر الكالم في شر شرای االسالم ،بيروت :داراقياءالتراث العربي،
چاپ هفتم.
 نوري ،ميرزاقسن4115( .ق) مستدرک الوسائل الشیعه ،قم :مؤسسة آل البيت ،چاپ دوم.
 يوسفي ،اقمدعلي )4924( .ربا و تورم (بررسي تطبيیي جبران ااها ارز
آثار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي ،چاپ اول.

پول و ربا) ،تهران :مرا،

