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 جبران كاهش ارزش پول در يها راه
   ي بانكيها سپرده

 *ي يوسفياحمدعل

  چكيده

 ي و سياسـ   ي، فرهنگ ي آثار مخرّب اقتصاد   ي ناپسند و دارا   يا  اسالم، پديده  ديدگاهتورم از   
در .  تورم در امـان نيـستند      يها  مردم از آسيب   ي نقد يها  و سرمايه  يبانك  يها انواع سپرده . است

 معيــار قــرار نگيــرد، يقــدرت خريــد حقيقــ هــا،  اگــر در بازپرداخــت ســپردهيرم تــووضــعيت
، توليد  يگذار سرمايه انداز،  در نتيجه پس   ؛شوند ي فراوان مواجه م   يها گذران، با خسارت   سپرده

اندازها را به دنبال دارد كه خـود          غير كارآمد پس   يكار گير  يابد و به   ي كاهش م  يو رفاه عموم  
هـا معيـار      آن يها، قدرت خريد حقيقـ     شود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده      يتشديد تورم م    سبب

 ييابـد؛ سـود واقعـ      ي مـ  يهـا و توليـد، فزونـ       يگـذار  هـا، سـرمايه    اندازها وسپرده  قرار گيرد، پس  
يابـد و سـرانجام، جامعـه بـه          ي بهبود مـ   يعموم شود؛ رفاه  يگذاران مثبت، و تورم كنترل م      سپرده

 .رود ي، پيش مي و اقتصاديدالت اجتماع عي اصل آرمانيسمت اجرا
 غير مجاز است، آيا عقـود       ي فقه، جبران كاهش ارزش پول در قالب عقود جار         ديداگر از   
 توان يافت؟ يهماهنگ با فقه، جهت جبران كاهش ارزش پول م ي عمليكارها ديگر يا راه
قـد را    شرط جبران كاهش ارزش پول در ضـمن ع         ي فقيهان، فروش نسيه پول و برخ      يبرخ

 جبران كاهش ارزش    ي مشخّص شد كه اين الگوها برا       به عمل آمده    يدر بررس . دانند يمجاز م 
هــا، شــايد بتــوان  كــاهش ارزش ســپرده  جبــراني فقــه نادرســت اســت؛ امــا بـرا ديــدگاهپـول از  

                                                                 
  . اسالمىةعلمى پژوهشگاه فرهنگ و انديش عضو هيأت *
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 حـقّ « يـا    »يالمللـ  بـين   ةمعيـار پـول پايـ     «استفاده از   . 1 : ارائه داد كه عبارتند از     ي عمل يكارها راه
اندك    ذخيره ةاستفاد. 4ء واحد؛    يمعيار ش . 3؛  يايجاد واحد ارزش ملّ    .2؛  »برداشت مخصوص 
 .ها بانكة  به وسيليگذار  سرمايهيتأسيس شركت تخصص. 5 بانك؛ ةطال يا ارز به وسيل

لحـاظ    بـا اشـكال مواجـه نباشـد و بـه           يكارها براساس موازين اسالم    اگر هر يك از اين راه     
 و در   يتوان آن را در نظام بانكـدار       يپذير باشد م    امكان ياجراي ذير و از جهت   پ  توجيه ياقتصاد

  . گرفتيها پ  بين مردم و بنگاهي و پوليروابط مال
  

هاي بانكي، تـورم، آثـار تـورم، قـدرت         جبران كاهش ارزش پول، سپرده     :واژگان كليدي 
 .گذاري، توليد، رفاه عمومي انداز، سرمايه خريد پول، پس

مهمقد  

  :فرمايد  مي )ع (مام صادقا
 .)164  ،5ج :  ش1367 ، يكلين( غالء السِعر يسئُ الخُلْق و يذْهِب االمانَةَ و يضْجرُ الْمرْء اْلْمسلِم

 .دهد ي قرارميبرد و انسان را در فشار و سخت ي را از بين ميكند؛ امانتدار يها، اخالق و رفتار مردم را فاسد م افزايش قيمت

ما بدون اشاره به تعاريف گونـاگون تـورم، آن را           .  ديگر تورم است   يرزش پول رو  كاهش ا 
صاحبان تعاريف گوناگون، آن معنـا را در عمـل پذيرفتـه، و روش               ة  گيريم كه هم   ي م يبه معناي 

 يافـزايش سـطح عمـوم   «عبـارت از   گيرند كـه  ي تورم را بر اساس آن در نظر مةرايج در محاسب 
ها   قيمت يعموم   تورم، افزايش سطح   يگير  گوناگون اندازه  يها ه شاخص  است؛ چرا ك   »ها قيمت

 نقالاشـمارند، و بـا فهـم عـرف و عـ      ي تـورم مـ  ي كه برا يسازد و آثار و پيامدهاي     يرا نمايان م  
 . استيها ناش  قيمتي دارد، از همين افزايش سطح عموميتر بيش يسازگار

هـا،    قيمـت  ي، افـزايش سـطح عمـوم      آيـد  ي بر مـ   )ع( چنان كه از روايت مبارك امام صادق      
 جامعه را به شـدت      ي اخالق يها ، به ويژه ارزش   ي، سياس ي، فرهنگ ياجتماع   گوناگون يها بخش

تر نيـست، بـه     كمي اقتصادي، از پيامدها ي و سياس  ياگر چه اهميت آثارفرهنگ   . رساند يآسيب م 
 .داشتخواهيم    كوتاهيا  آن اشارهي آثار اقتصاديتناسب بحث فقط به برخ

    تورمي اقتصادي پيامدهايبرخ

. يابـد  ي ثابت هستند، كـاهش مـ  ي كه بر حسب ارزش اسم   يهاي ي داراي يهنگام تورم، ارزش واقع   . 1
ها، بـه ميـزان كـاهش        الحسنه و مانند اين    انداز قرض   پس يها نقد، صاحبان حساب   دارندگان پول 

 بينند؛ يارزش پول، زيان م
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 بـادوام و امثـال      ي ثابت از قبيل مسكن، كارخانه، اتومبيـل، كاالهـا         يها ي كه ارزش داراي   جا  آناز  . 2
 ي بـه جـا    ي نقـد  يهـا   سـرمايه  ،شود ي مواجه نم  ي، با كاهش چشمگير   يتورم  ها در وضعيت   اين

 ؛آورند ي ميبادوام رو  ي خريد كاالهايتوليدات مفيد، به سو

بيننـد و    ي دارنـد، صـدمه مـ      ي ثـابت  يپول مانند كارمندان دولت و افراد بازنشسته كه درآمد          يافراد. 3
 ؛يابد يها كاهش م  آنيقدرت خريد ودرآمد واقع

 يهـاي  ي داراي ييابد و ارزش واقع    يها افزايش م    كند كه در آينده، قيمت     يبين گذار اگر پيش   سرمايه. 4
 يگـذار  دهـد سـرمايه    ي ثابتند، همانند پول، كاهش خواهد يافت، ترجيح م        ياسم  ارزش يكه دارا 
، هر چند صاحب پـول،  يدر چنين وضعيت. ها و قروض بلندمدت تأمين كند      را از طريق وام   خود  
 مشاركت شركت كرده    يقراردادها  در ي قرض داده يا حتّ    يگذار  خود را به بخش سرمايه     يداراي

شركت در   است، در پايان دوره، در فرض قرض دادن، به طور قطع زيان خواهد ديد و در فرض                
 . دريافت كندي، مبلغ ناچيزي، ممكن است متضرّر شود يا در مقايسه با سهم سود واقعيكت مشاريقراردادها

ها سال پيش، مـورد توجـه         از ده  ، از اين قبيل سبب شد كه جبران كاهش ارزش پول          يامور
، توجـه   ي اخير، فقيهان و اقتـصاددانان اسـالم       يها قرار گيرد و در دهه      اقتصاددانان و حقوقدانان  

 .ه آن داشته باشند بيا ويژه

  جايگاه بحث

رود، تورم   ي آن به شمار م    ي از اصول مهم اقتصاد    ي يك ،ياز ديدگاه اسالم كه عدالت اقتصاد     
ها و عوامل آن را از بن بر كند؛ اما اگر چنين              بايد ريشه  ي ناپسنداست و نظام اسالم    يشديد، امر 

جبران كـاهش ارزش    « اصل موضوع    گرفت؟ به يقين     را بايد پيش   ي فراهم نشد، چه راه    يامكان
 مقاله در اين زمينـه،      ةنگارند تحقيقات  بر اساس   .  بايد در دستور كار دستگاه فقه قرار گيرد        »پول

  :  اين موضوع مطرح استي ذيل در حكم فقهيتا كنون نظريات فقه
 ؛ددانن ي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق واجب و از مصاديق ربا نميبرخ. أ

 ؛دانند ي فقيهان جبران كاهش ارزش پول را به طور مطلق حرام و از مصاديق ربا ميبرخ. ب

 ؛اند تفصيل قائل شده... ها بين موارد غصب و غير غصب و   از نظّريهيتعداد. ج

 ؛اند  اعالم كردهي فقهةنظران، مصالحه را راه چار  فقيهان و صاحبيبرخ. د

  :اند  متفاوت داده و گفتهيها  حكم،متورگوناگون  ديگر به تناسب حاالت يبرخ . ـه

 ي در برابر آن در قرض و قراردادهـا        نقالا كه عرف عام و ع     يا اگر تورم شديد باشد؛ به گونه     . 1
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جبران كاهش ارزش پـول، الزم و واجـب         .  از خود نشان دهند    يا مالحظه  دار، واكنش قابل   مدت
 .آيد ي از مصاديق ربا به شمارنم،بوده

 ي در برابر آن در قرض و قراردادهـا        نقالا كه عرف عام و ع     ي اگر تورم خفيف باشد؛ به طور      .2
 جبران كاهش ارزش پـول جـايز        ، از خود نشان ندهند    يا واكنش قابل مالحظه   گونه دار هيچ  مدت

 .نبوده، از مصاديق ربا است

هنگام مواجهه با آن در      نقالا كه نوع واكنش عرف عام و ع       ياگر تورم متوسط باشد؛ به صورت     . 3
نيز جبـران كـاهش ارزش پـول جـايز          . دار قابل تشخيص نباشد     مدت يقراردادها قرض و ساير  

 و مـشروعيت    ،ي اين مقالـه، نقـد و بررسـ        ةهمه نظريات دركتاب ربا و تورم اثر نگارند       (. نيست
 ). اثبات شده است)ـه( ةنظري

 و مـردم، آن را      ي اسالم يرار گيرد، و بانكدار    فقيهان ق  ة مورد قبول هم   »ـه« يا   »أ«اگر نظريه   
 مردم  ةيابد و هم   ي م يديون خود به كار گيرند، مسأله از نظر شرع راه حلّ فقه             و يدر روابط مال  

 و ديـون ملـزم   يالحسنه و سـاير روابـط مـال     قرضيها  به رعايت آن درسپردهيو نظام بانكدار 
واقع شود يا محل اختالف باشـد و         مورد قبول  »ب« فقط نظريه    ،شوند؛ اما اگر از نظر فقيهان      يم

 در  يفقهـ   يكارهـا   را معيار قرار دهند، آيا در اين صـورت، راه          يها ملزم شوند ارزش اسم     بانك
  مواجه نباشد، وجود دارد؟ي ديگر كه با مشكل فقهي عمليكارها  يا راهيقالب روابط حقوق

اما پـيش از پـرداختن بـه پاسـخ ايـن            در اين نوشتار، در صدد پاسخ به اين پرسش هستيم؛           
بيـنم؛ آن گـاه، پـس از       يتر شدن جايگـاه بحـث الزم مـ         جهت روشن  پرسش، بيان يك تذكّر را    

 ي و در نظام بانكدار    ي وساير روابط اقتصاد   ي وجود مشكالت در ديون پول     ة كوتاه دربار  يبررس
كـاهش ارزش   جبـران     مثبت، در صورت   يدر صورت عدم جبران كاهش ارزش پول و پيامدها        

 .شود يپول، پاسخ پرسش پيشين ارائه م

 رتذكّ

گفتـه    پـيش  ي كه سبب تورم شديد، و منـشأ آثـار منفـ           ي و مال  ي پول يها آن دسته از سياست   
 بـا توجـه     ي پذيرفته نيست، و هيچ فقيه     ي از نظر شريعت اسالم    ياضطرار اوضاعشوند، جز در    

داند؛ بـه    ي را مجاز نم   يهاي ر چنين سياست  غيراضطرا  ، در وضع  ي نظام اسالم  يبه اهداف اقتصاد  
سـبب كـاهش شـديد ارزش پـول           كه يهاي والن الزم است از اتّخاذ سياست     ؤهمين سبب بر مس   

 يهـا  علّـت  شود، بپرهيزند؛ اما شايان توجه است كه بحث ما در اين مقاله به ايـن جهـت و                  يم
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ظر نيست؛ هر چند ايـن كـار،    آن علل نايكن  ريشهي راه حل براةوقوع كاهش ارزش پول و ارائ 
 را دارنـد،    ي چنـين تحقيقـات    ي كـه آمـادگ    ي كـسان  داريـم  اسـت، و انتظـار       يامر مقدس وبنيادين  

 . الزم را به عمل آورنديها اقدام

   عدم جبران كاهش ارزش پوليآثار منف

 و نظام   ي مردم در ديون نقد    ي مشكالت در روابط اقتصاد    ي كوتاه به برخ   يا جا اشاره  در اين 
 آن در   يهـا  ي دروضعيت عـدم جبـران كـاهش شـديد ارزش پـول و كاميـاب               ي اسالم ينكداربا

 .صورت جبران كاهش ارزش پول خواهيم داشت

 آن  ي ارزش حقيقـ   ي بـانك  يهـا   سـپرده  ة كه تورم، شديد باشد و معيار در محاسب        يهنگام. 1
ـ    بـد يا  مـي  تنـزّل    يگـذار  يابد؛ در نتيجـه، سـرمايه      يكاهش م  ها نباشد، حجم سپرده    آن،  ي و در پ

الحسنه بـه قـصد    گذارِ قرض  كه سپردهيهنگام . در پيش خواهد گرفتي سير نزول يتوليدات ملّ 
 خود را كـه    ي نقد ةسرماي  فرصت ة خدا، جهت كمك به نيازمندان، تمام هزين       ي و برا  يخيرخواه

 ي وي نقـد  ةشـود، انتظـار دارد اصـل سـرماي         يرنج او اسـت، متحمـل مـ       تهـا دسـ    حاصل مدت 
تر تجربه كرده باشد كـه بـا ايـن اقـدام، اصـل                كند يا پيش   يبين  پيش يا وقت آسيب نشود؛ ام  دچار
كنـد؛ چـون در    يشود، در تصميم خود تجديـد نظـر مـ      يمواجه م    با خسارت  ي و ي نقد ةسرماي
ه    تورالحسنه به اجبار بـه    قرضة سپردينقد ة  سرمايي از ارزش حقيق   يم شديد، بخش قابل توج

 هم  :شود يهزينه م   الحسنه دچار دو نوع    گذارِ قرض  شود؛ بنابراين، سپرده   يقل م قرض گيرنده منت  
 خـود را از     ي نقـد  ة سـرماي  ي از ارزش حقيقـ    يشـود و هـم بخـش       ي فرصـت مـ    ةمتحمل هزينـ  

هـا در سـطح     الحـسنه   قرض يها  ميزان سپرده  ،ي نيست كه در چنين وضع     يترديد. دهد يم دست
 .يابد ي كاهش ميملّ

 ، و توليـد   يگـذار   سـرمايه  ،يشود كه در چنين وضع     ي مشكل اول بيان م    ةجبه صورت نتي  . 2
انـداز    كـه پـس  يهنگام.  و توليد است يگذار  سرمايه ي عامل اصل  ،انداز پس.خواهد يافت  كاهش

      و توليد افزايش يگذار وجود نداشته باشد، سرمايه    ي ديگر يكاهش يابد، به يقين اگر موانع جد 
الحـسنه، معيـار      قرض يها  پيشين بپذيريم كه درسپرده    ة مطلب شمار  ةپاييابد؛ بنابراين اگر بر      يم

الحـسنه و    قرض يها  باشد، ميزان سپرده   ي، قدرت خريد حقيق   ي نقد ةدر بازپرداخت اصل سرماي   
 .خواهد يافت و توليد افزايش يگذار  سرمايه،و متعاقب آنيابد  مي ي فزونيگذار سرمايه
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الحـسنه مطلـب گفتـه شـده صـحيح            در قرض  : شود ممكن است بر اين گفتار چنين اشكال      
 ة قرار گيرد، هزينـ    ي نقد ة سرماي ي، قدرت خريد حقيق   ي نقد يها سرمايه ا اگر معيار در   است؛ ام 

وضـعيت حتمـاً كـاهش توليـد اسـت؛ چـرا كـه                 ايـن  ةنتيجـ . يابـد  ي توليد افزايش م   يها نهاده
بپردازند و همين امر باعث       ي نقد يها ه استفاده از سرماي   ي برا يتر بيش ةتوليدكنندگان بايد هزين  

 يگـذار  سرمايه شود و در نتيجه،    ي و توليد م   يگذار  جهت سرمايه  ياستفاده اندك از سرمايه نقد    
 .گرفت  خواهديو توليد كاست

اصل اين اشكال بر اساس قواعد دانش اقتصاد غير قابل انكار است؛ اما در خصوص بحـث                 
  :  گيرد، روشن خواهد شد كه اين اشكال تا چه حد وارد استما اگر مطالب ذيل موردتوجه قرار

 ي بر اساس قدرت خريد اسم     ي نقد ة بازپرداخت اصل سرماي   يدر وضعيت تورم شديد، وقت    
 اگـر   ي نقـد  يها ها، در اين صورت پذيرندگان سرمايه       آن يقدرت خريد حقيق    ها باشد نه   سپرده

 شـده   يآور  جمع ي نقد يها  زمين باشند و سرمايه    همانند  ياالن ماهر در خريد و فروش اشياي      دلّ
تورم در آن دوره باشد، هرگز ضـرر   ها ميزان نرخ  به كار گيرند كه حداقل بازده آن       يرا در موارد  

 بـه   يتورم، مبلغ  ها به ميزان افزايش نرخ      سپرده ي چون هميشه مازاد بر ارزش اسم      ؛نخواهند ديد 
 ي نقـد  يهـا   قرارداد بين خود و صاحبان سرمايه      صورت سود خواهند داشت و آن را بر اساس        

طـور متوسـط،      بـه ي نقديها ، پذيرندگان سرمايهيكنند؛ از باب مثال اگر در سطح ملّ     يم  تقسيم
 درصـد نـرخ تـورم       30 مردم را جذب كننـد و سـاالنه          ي نقد ةسرماي   ميليارد تومان  100ساالنه  

زمين تبديل كنند كه هميشه متوسط افزايش         به را   ي نقد ةتوانند اين سرماي   يوجود داشته باشد م   
در ايـن  . اسـت   تر از افـزايش نـرخ تـورم بـوده      گذشته بيشة آن در طول چند ده    ةقيمت ساالن 

 نرخ تـورم سـود ببـرد، ميـزان متوسـط سـود              ة اگر فقط به انداز    ي نقد ة سرماي ةصورت، پذيرند 
 مثبـت، ايـن مقـدار       ينه فعاليت اقتصاد  گو  بدون هيچ  يشود؛ يعن  يميليارد تومان م   30اش   ساالنه

 سـرمايه   ةاساس قرارداد، سود بين پذيرنـد      برد و اگر بر    يم   ميليارد تومان  100سود ساالنه را از     
طـور     بـه  ي نقـد  ة سـرماي  ة تقسيم شود، سهم سـودپذيرند     يگذاران به طور مساو     و سپرده  ينقد

و    مثبـت  يگـذار  گونـه سـرمايه    ه هـيچ   ك يرسد؛ در حال   ي ميليارد تومان م   15متوسط، ساالنه به    
افزون بر اين، اين امر به يقـين سـبب دامـن زدن شـديد بـه تـورم                   .  انجام نگرفته است   يتوليد

گذاران بـدون هـيچ       سپرده يها  كلّ سپرده  ي درصد ارزش حقيق   15 ها خواهد شد و افزون بر آن     
ـ آ ي درمـ ي نقـد يهـا  هپذيرندگان سرماي  شود و به تملّك    يها گرفته م    از آن  يمنطق اقتصاد   در ؛دي
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از كـسر ارزش      گـذاران، پـس     برداشته شـود، و سـود سـپرده        يگذار  كه اگر موانع سرمايه    يحال
 هرگـز بـه سـمت       ي نقـد  يهـا  ها محاسـبه شـود، پذيرنـدگان سـرمايه          آن ي نقد ة سرماي يحقيق

رت  نخواهنـد آورد و مـديريت و نظـا         يزا رو   مـضر و تـورم     يهـا  يالكاذب و دلّ   يگذار سرمايه
ـ  و توليد يگذار كارآمد را در سرمايه     جامعـه صـعود   يخواهنـد گرفـت و توليـدات حقيقـ     يشپ

 يگـذاران، سـود واقعـ      سـپرده   و هـم   ي نقـد  يها خواهد كرد و سرانجام، هم پذيرندگان سرمايه      
 .شود يبرند و از اين ناحيه، تورم كنترل م يم

 پـول   يهـا، ارزش اسـم      سپرده  كه ارزش پول كاهش يابد و معيار در بازپرداختِ         يهنگام. 3
بـا توجـه بـه مطالـب        . گذاران خواهد شد   باشد، توزيع ثروت درجامعه به شدت به زيان سپرده        

اما توجه به اين نكته شايسته است كه در ايـن             نياز ندارد؛  يپيشين، اين مطلب به توضيح چندان     
انـدازها،   توانند بـا آن پـس   ي اندك هستند ونمياندازها  پسيوضع، افراد متوسط جامعه كه دارا 

. بيننـد  يمـ   يتر اندازشان حفظ شود، خسارت بيش      را بخرند كه ارزش اندكِ پس      ي بادوام يكاال
 خـود را در بخـش خريـد زمـين،           ياندازها  هنگفت هستند، پس   ياندازها  پس ي كه دارا  يافراد

 ةسـپرد  صـورت   انـداز خـود را بـه       كـم پـس    اندازند يـا دسـت     ي به كار م   يساز مسكن،ساختمان
 ياندازها ، صاحبان پس  يكنند؛ بنابراين در چنين حالت     يم  توزيع...  و خريد زمين و    يگذار سرمايه

تواننـد   ي كـه مـ    يدر عوض، افراد  .  فراوان، متضرّرخواهند شد   ياندازها  پس ياندك بيش از افراد دارا    
 .ها تمام خواهد شد آن   به كار گيرند، توزيع ثروت در جامعه به نفعيالها را در بخش دلّ اين سپرده

گذاران جبران شود و     توان استفاده كرد كه اگر كاهش ارزش پول سپرده         ياز مطالب پيشين م   
 يتوان پيامدهاي يگذارها باشد م  سپرده ي مردم، ارزش حقيق   ي نقد يها سپرده معيار در بازپرداخت  

 يهـا   سـپرده  يسود واقعـ  ها، مثبت شدن     انداز و سپرده   افزايش پس   : از اين قبيل را انتظار داشت     
 جهـت   ي بخـش خـصوص    ةوسـيل   بـه  ينقـد  يهـا   بهينـه از سـپرده     ة، استفاد يگذار  سرمايه ينقد

تورم، يافتن مـسير    كاذب، كنترل روزافزون نرخ   يال، افزايش توليد، كنترل بخش دلّ     يگذار سرمايه
  دالت عـ ي اصـل آرمـان  ي، و در نهايت نزديك شدن به اجرا      ي توسعه، افزايش رفاه عموم    يمنطق

 .ي و اقتصادياجتماع

   جبران كاهش ارزش پوليكارها  راهيبررس

 ي بـرا  يالحسنه در قالب عقود موجـود نتـوانيم مجـوز           قرض يها اگر فرض كنيم در سپرده    
 ديگر در قالب عقود     ي عمل يكارها  ديگر يا راه   ي فقه ي آيا الگو  ،بيابيم  جبران كاهش ارزش پول   
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 پول، مـالك قـرار      ي قدرت خريد حقيق   ي نقد ةسرماي  ازپرداختتوان ارائه داد تا در ب      يموجود م 
 .شود ي مي بررسي عمليكارها راه   و آن گاهي و حقوقي فقهيگيرد؟ در اين بخش، ابتدا الگوها

  ي و حقوقي فقهيالگوها. أ

   فروش نسيهيالگو. 1

فاضـل   : ك.ر(شـمارند    ي به نحو نسيه جايز مـ      ي از فقيهان خريد و فروش پول را حتّ        يبرخ
، مـسأله   313 ،1 ج   : ق 1418،  ي گلپايگـان  ي؛ صـاف  1026 - 1029 مـسائل    ،264 ـ 263 : يلنكران
 ،1375بجنـوردي،   ؛  3197، مـسأله    696،  2478، مسأله   520،  1 ج   :1377،  يصانع ؛1086 ،1085

 بر اساس اين نظريه، دو طرف قرض دهنده و قرض           .)49 ،32 ،  9ش   :1376؛ شمس،   42،  7ش  
بـدين ترتيـب،    .  نسيه كننـد   ة معامل ،پول  يتوانند با توافق همديگر رو     يقرض م  يگيرنده به جا  

نـسيه قـرار      نـرخ تـورم، آن را برابـر نـرخ          يبين كنند و با پيش    يمدت فروش نسيه را مشخّص م     
شـخص  .  نيازمند يك ميليون تومان به مدت يك سـال اسـت          »أ« شخص   ،دهند؛ از باب مثال    يم
 بـر اسـاس ايـن نظريـه         . قرار دهد  »أ«حاضر است در اختيار شخص       نيزاين پول را دارد و       »ب«
 20 درصد باشد، با نـرخ نـسيه         20 شده   يبين كه نرخ تورم پيش    يتواند پول خود را در صورت      يم

سال، يك ميليون و دويست هزار تومـان    به طور نسيه بفروشد و در پايان  »ب«درصد به شخص    
 شده  يبين تورم پيش  تر از نرخ   توانند نرخ نسيه را بيش     يد م دريافت كند؛ بر اساس اين نظريه، افرا      

 ي نـرخ نـسيه مشخّـص      يتوانند، بـر رو    ي بدون لحاظ نرخ تورم، دو طرف م       ينيز قرار دهند؛ حتّ   
تواننـد   ي مـ  يبر پايه اين ديدگاه، صاحبان سرمايه نقد      .  پول انجام گيرد   يكنند و معامله رو    توافق
.  مشخّص بفروشند  ة، با نرخ نسي   ي نقد ةليدكنندگان نيازمند سرماي  تو  خود را به بانك يا     يها پول
 مـدت   ي شده را برا   ي خريدار ي نقد ةتوانند سرماي  ي نيزم يها و ساير خريداران وجوه نقد      بانك

 . بفروشندي مشخص به افراد متقاضةمشخّص با نرخ نسي

تـر دارد    ا بيش ، مقدار صد هزار تومان ي     ي از اين فقيهان در پاسخ اين پرسش كه شخص         ييك
توانـد ايـن صـد       يماهانه سه يا چهار هزار تومان سود بگيرد، چگونه م          خواهد از آن پول،    يو م 

  :اند  بگذارد تا بتواند اين مقدارسود را بگيرد، نوشتهيهزار تومان را نزد كس
فروشد؛  ينسيه م زيادتر و به طور اقساط و       ي مبلغ نقد را به بها     ي پول است؛ يعن   ةراه جايز شدن، فروختن نسي    

. ؛ و گرنـه جـايز نيـست       ي باشد، نه بـه صـورت هميـشگ        يبايد اقساط معلوم، و كار هم به صورت مقطع         لكن

 .)1191، س 389 : ش1377، يصانع(
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شـود؛   ي مـ ي مكيل و مـوزون جـار      ي فقط در كاالها   ي معاوض ي مشهور، ربا  يبر اساس مبنا  
پول نيـز   . يابد ي در آن جريان نم    يمعاوض يمعدودات قرارگيرد، ربا    در شمار  يبنابراين اگر شيئ  

 ي نقد يا نسيه نبايد مشمول ربا   يها  مشهور،در معامله  يشود و بنا بر مبنا     ياز معدودات شمرده م   
 شود و بر اين اساس، فروش پول به طور نسيه يا نقد با تفاوت درمقدار آن طبق قاعده             يمعاوض

 .بايد بدون اشكال باشد

  :يل به طور دقيق بايد مالحظه شودبه رغم مطلب پيشين، امور ذ
 قـرض  ي را به شخـص يخواهد پول ي را كه ميتوان عمل فرد ي مشهور، چگونه مي بنابر مبنا  يحتّ. 1

 مجاز شمرد؟ آيا ايـن امـر از         يفروش نسيه به صورت اقساط    در قالب   ربا بگيرد،     بدهد و ماهانه  
!  در فـروش دارد؟    ينده، قصد جـد   توان گفت كه اين فروش     ي ربا نيست؟ آيام   ةمصاديق بارز حيل  

 كـه در خـود پرسـش        ييـافتن بـه ربـاي       غير از دست   يقاليگونه غرض ع   آيا در اين معامله، هيچ    
         يتصريح شده، ممكن است وجود داشته باشد؟ اگر قصد جد   درمعامله شـرط    يقالي و غرض ع 

            عامله وجـود    به صورت م   يباشد كه هست، در اين معامله به اعتراف خود پرسشگر نه قصد جد
 .يغرض عقالي  دارد و نه

 با  ي جار يها  خريد و فروش پول    ،ي معاوض ي مشهور در ربا   ي با پذيرش مبنا   يآيد حتّ  يبه نظر م  . 2
 پذيرفتـه  نقالا عة شارع بايد از ناحيي پيش از امضايا است؛ زيرا صحت هر معامله اشكال مواجه 

 كه  ي از شرايط  ييك. كند يم آن را امضا نم    شمرده، شارع ه   ي آن را سفه   نقالاشده باشد؛ و گرنه ع    
 اعمـال سـفيهانه     ةبداننـد و از دايـر        آن را صحيح   نقالا بايد داشته باشد تا ع     يهر خريد و فروش   

 درنظر دو طـرف     ي به ديد عقالي   )ثمن و مثمن  (ء مورد معامله     يخارج سازند، آن است كه دو ش      
پذيرنـد   ي را نميا  چنين معاملهنقالا گرنه عمعامله از نظر كيفيت و نوع منفعت، متفاوت باشد؛ و      

كنند؛ از باب مثال، اگر ده كيلو گندم با ده كيلو گندم ديگر كه از نظـر                  يسفيهانه قلمداد م   و آن را  
سان اسـت،   كها در نظر خريدار و فروشنده ي       ندارند و منفعت آن     با هم  يكيفيت، هيچ گونه تفاوت   

بـه تعبيـر ديگـر،      . فايده و سـفيهانه اسـت      ي ب ي عمل نقالابا هم معامله شوند، اين عمل در نظر ع        
ده كيلـو     بـا  ، بر اين معامله مترتّب نيست؛ اما اگر ده كيلو از ايـن گنـدم              يگونه غرض عقالي   هيچ

ء مـورد معاملـه از       يشمارند؛ زيرا دو ش    ي اين عمل را سفيهانه نم     نقالا ع د،گندم ديگر معامله شو   
به ديگر سـخن،    . ها در نظر خريدار و فروشنده يكسان نيست         آن ةمتفاوت و نوع فايد    نظر كيفيت 

ـ      يوجود دارد؛ پس خريد و فروش دو ش         يدر اين معامله، غرض عقالي      ي وقتـ  يء از نظـر عقالي
 متفـاوت باشـد؛     ي با ديگـر   ،ء از نظركيفيت و فايده     ي از دو ش   يدرست است كه هر واحد مساو     

 .نيست صحيح ياز نظر عقالي ها وگرنه معامله آن
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 ،، از نظـر كيفيـت و فايـده   نو يدو قطعه اسكناس هزار تومان    . در پول نيز مطلب چنين است     
ها چه به نحو نقد يا نسيه و چـه از نظـر              بنابراين، خريد و فروش آن      با هم ندارند؛   يهيچ تفاوت 

 چنين  ي با هزار تومان   ي پانصد تومان  يها اسكناس ي صحيح نيست؛ حتّ   ) يا متفاوت  يمساو(عدد،  
ـ    ها هيچ   را دارند و بر خريد و فروش آن        يوضعيت ترتّـب نـدارد؛ بنـابراين،       ،  يگونه غرض عقالي

 .ها چه به نحو نقد يا نسيه با تفاوت در مبلغ يا بدون تفاوت صحيح نيست خريد و فروش آن

  : اللَّه بهجت در پاسخ از جواز خريد و فروش پول نوشت در ظاهر به همين علّت است كه آيت
  ؛)1374بهجت، ( فروش پول صحيح نيست وخريد 

كـار جهـت جبـران كـاهش ارزش پـول، صـحيح             هپس خريد و فروش پول به صورت يك را        
 كه كيفيت هر    ي صحيح باشد؛ در حال    ياست معامله به ديد عقالي      ممكن ينيست؛ البتّه در موارد   

احـد مقـابلش     اگرمنفعت هـر واحـد آن بـا و         يواحد از دو پول مورد معامله متفاوت است؛ يعن        
طـرف مـورد      يـك  يها  كه هر عدد پول    يدر جاي . ها صحيح است    آن ةتفاوت داشته باشد، معامل   

ها با تفـاوت      آن ة مبلغ كوچك باشد، معامل    ي مبلغ بزرگ، اما پول طرف ديگر دارا       يمعامله، دارا 
 .اشكال ندارد  در مبلغ

  : ست خريد و فروش اسكناس نوشته اة دربارياللَّه مكارم شيراز آيت
ـ    ي نمـ  ياسكناس، جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خريد و فروش آن جار              جـا    در ايـن   يشـود؛ ول

.  مثمن نـدارد ةشود و جنب ي وجود دارد و آن اين كه در عرف عقَال اسكناس هميشه ثمن واقع م     يديگر مشكل

، هم به يازده هزار تومان، يك ماهـ       فروش ي من ده هزار تومان نقد را به شما م         :گويد يكس درعرف بازار نم    هيچ

د و نـام آن     نخواهند با ربا وام بده     ي در واقع م   ي فرار از ربا قرار دهند؛ يعن      ةبخواهند آن را حيل     كه يمگر كسان 

 نخـست،  :تنها دو مورد اسـتثنا در ايـن مـسأله وجـود دارد         .  ندارد يفرارها اعتبار  گذارند و اين گونه    يرا بيع م  

. شـود  يكنند و در عرف عقَـال ديـده مـ          يمثالً دالر را با اسكناس مبادله م        ختلف كه  م يخريد و فروش ارزها   

 كوچك وبزرگ يا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن يها  اسكناسي نقدة، معامليديگر

 .شود يم مثمن واقع ن،اسكناس يا كم حجم بودن آن در مسافرت و غير آن، درغير اين دو صورت، اسكناس

   فروش نسيهي الگوي اقتصاديپيامدها

شـود و    ي شمرده مـ   ي ربو ة، حيل يار فقه ك فروش نسيه بيان شد، اين راه      يكه در بررس   چنان
كننـد؛ بنـابراين،     يبيع و خريـد و فـروش اطـالق نمـ          واقع،   به   ،ياقدام   بر چنين  نقالاعرف و ع  
 .شود ي حرمت ربا مةمشمول ادلّ
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 بـين  ي و عملكـرد ي ماهويها ، تمام تفاوتيكار فقه  اين راه يگير  با پي  ياز ديدگاه اقتصاد  
 قالـب  ييابد؛ يعنـ  ي آن تفاوت ميرود و فقط قالب حقوق ي از بين مي و غيرربو  ي ربو يبانكدار

 نخواهـد   ي بـا قـرض ربـو      يعملكرد، هيچ تفاوت     پول، از حيث ماهيت و از جهت       ةفروش نسي 
شود و   ينسيه تبديل م    فروش ي نرخ نسيه در الگو     پول، به  يداشت و نام نرخ بهره در قرض ربو       

  بـين  ي و حقـوق   ي و ساير روابط حقيق    ي ربو ي در بانكدار  ي قرض ربو  ي اقتصاد يتمام پيامدها 
 . فروش نسيه وجود خواهد داشتيمردم در الگو 

   شرط ضمن عقد الزميالگو. 2

رّر شود، عمل به  ضمن عقد الزم بين دو طرف قرارداد، مق    ي، اگر شرط  يبر اساس فقه اسالم   
 قـرآن و روايـات      يخواهد بود؛ البتّه اگر شـرط، بـر خـالف دسـتورها            آن شرط، الزم و واجب    

امـام  ( اسـت    »المؤمنـون عنـد شـروطهم     « وسـلّم وآله عليـه  اهللا يصلّدليل اين نظر، روايت پيامبر    . معصومان نباشد 
الحـسنه    قـرض  يهـا  ه بنابراين، هرچند در بازپرداخت سپرد     ؛)315 - 330،  5ج  : 1379 ، يخمين
ارزش پـول را الزم       پـول را مـالك قـرار داد، و جبـران كـاهش             يتوان قدرت خريد حقيقـ     ينم

 شرط شود، عمل به شرط، الزم اسـت؛         يدانست، اگر جبران كاهش ارزش پول ضمن عقد الزم        
مرعـشي،  ؛  77،  2ش  : 1374هاشـمي،   (درنتيجه، جبران كاهش ارزش پول واجب خواهـد شـد           

 يهـا   بنـابراين، در سـپرده  ؛)46  ـ  34، 9ش : 1376صالحي مازندراني، ؛ 36 ـ 35، 7ش : 1375
ارزش پـول را      از كـاهش   يتوان خـسارت ناشـ     يشود م  ي انجام م  ي كه در قالب عقد الزم     يبانك

توان شرط كرد كه هنگام بازپرداخت، كاهش ارزش         يالحسنه م   قرض ة در سپرد  يشرط كرد؛ يعن  
 .شود  پول جبران

  ريه اين نظيبررس

 بـر آن    يا  درست است؛ اما فايده    »لزوم جبران كاهش ارزش پول    «اين شرط بر اساس نظريه      
ايـن  .  كنند، جبران كاهش ارزش پـول الزم اسـت      يبدون آن كه چنين شرط    ا  مترتّب نيست؛ زير  

، درست نيـست و خـالف كتـاب و    »پول عدم جواز جبران كاهش ارزش   «ة  بر اساس نظري  شرط  
اوفـوا بـالعقود و احـل اللَّـه البيـع والمؤمنـون عنـد               «ها و عموم ادلّه هماننـد        سنّت بوده، اطالق  

 كه اين نظريه را پذيرفتند، جبران كـاهش ارزش          ي كسان ةشود؛ زيرا هم   ي شامل آن نم   »شروطهم
پندارند؛ بنـابراين، خـالف كتـاب و سـنّت، و      ي و ربا دانسته، و أخذ آن را حرام م    يزياد پول را 
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 عدم  ةنظري« بر اساس    يها خواهد بود و چنين شرط      جواز معامله   ةا و عموم ادلّ   ه خارج از اطالق  
 .است  و رباي شرط زياد»جواز جبران كاهش ارزش پول

  ي موافق با شريعت اسالمي عمليكارها راه. ب

 كه بر اساس مـوازين فقـه   ي عمليكارها شود؛ بلكه راه ي ارائه نم يكار فقه  در اين بخش، راه   
  :كارها عبارتند از اين راه. شود يباشد، ارائه م   نداشتهيل اشكاياسالم

 S.D.R(1( »حقّ برداشت مخصوص« يا »يالملل  بينةمعيار پول پاي«. يك

پيش از خلق اين پـول، دالر امريكـا         .  است يالملل  پول بين  عينو،  »حقّ برداشت مخصوص  «
تـر    در برابر ساير ارزها، بيش داشت؛ اما نوسانات شديد دالريمبادالت جهان  را در ينقش اساس 
در خلـق و    .  فـرو بـرد    يالمللـ   پول بين  يفكر خلق نوع    جهان را به   ي قدرتمند اقتصاد  يكشورها

 ي نقـش اساسـ  ياقتـصاد   قدرتمنـد  ي كـشورها  ي مـسؤوليت جمعـ    يالملل حفاظت اين پول بين   
 ي تصميم گرفته شد كه ارزش حقّ برداشت مخصوص در ارزهـا           ي ميالد 1974در سال   . داشت

 يهـا   سـال  يهـا طـ     بودند كه صادرات آن    ياين كشورها، كشورهاي  . شانزده كشور محاسبه شود    
داد و   ي كاالهـا و خـدمات را تـشكيل مـ          يدرصد از تجـارت جهـان       بيش از يك   1972 تا   1968

 ي نيز بر اساس حجم تجارت طـ       »مخصوص حقّ برداشت «ضرايب داده شده به سهم هر ارز در         
  . عضو برگزيده شديهر كشور در ساير كشورها پول يپنج سال و موجود

 به علّت نداشـتن شـرايط الزم        ي جنوب ي دانمارك و افريقا   ي كشورها ي ميالد 1978در سال   
 حـقّ برداشـت مخـصوص، از آن        يگذار  به منظور ارزش   يسبد ارز  جهت مشاركت پولشان در   

 درصـد وارد    3و   درصـد    2 ي نسب يها  به ترتيب باوزن   ي و ريال ايران و عربستان سعود      ،حذف
ايـن سـبد را بـه         ي تعداد ارزهـا   ، پول يالملل  صندوق بين  ي ميالد 1981در سال   .  شد يسبد ارز 

ايـن عمـل، بـه      .  امريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن و انگليس محدود كرد        ي پنج كشور صنعت   يها پول
نظـر  .  ارزش هر واحد حقّ برداشت مخصوص صورت پذيرفت        يگذار تسهيل در قيمت   منظور

 كاالها و خدمات هـستند،      يترين سهم صادرات جهان     بيش يدارا ،  گفته ن كه پنج كشور پيش    به آ 
 سبد حقّ برداشت    يلزوم، در تركيب ارزها     قرار بر اين شد كه در فواصل پنج ساله، در صورت          

                                                                 
1 Special Drawing Right 
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گانـه    پـنج  ي ازارزها ي جانشين يك  ي ارز ديگر  ي پديد آيد و فقط در صورت      يمخصوص، تغييرات 
، يك درصد بيش از سـهم هـر يـك از پـنج              ي از كلّ صادرات جهان    ،ات آن شود كه سهم صادر   

 درصد مارك   19 درصد دالر امريكا،     42هم اكنون وزن ارزها عبارت است از        . كشور مزبورشود 
 . درصد پوند انگلستان12 درصد فرانك فرانسه، و 12 درصد ين ژاپن،15آلمان، 

 پـول،   يالمللـ   برداشـت، صـندوق بـين       يك ارز در برابر حـقّ      ي نرخ برابر  ةبه منظور محاسب  
 ي را در مقايـسه بـا دالر محاسـبه كـرده، بانـك مركـز               ،مخـصوص    حقّ برداشت  ةارزش روزان 

دارد  يانگلستان نيز متوسط نرخ خريد و فروش ارزها را در برابردالر، در ظهر هر روز اعـالم مـ          
 .شود ي محاسبه م»مخصوص قّ برداشتح« ارزها در مقايسه با يها، نرخ برابر كه با استفاده از اين نرخ

تر آن در برابر نوسـانات نـرخ ارز           ثبات بيش  ،»حقّ برداشت مخصوص  « يها ي از ويژگ  ييك
 است؛ زيرا اين واحـد محاسـبه، متـشكّل از پـول پـنج كـشور                 )مثالً دالر (در مقايسه با يك ارز    

خواهـد بـود؛    شود، تـأثير آن چنـدان محـسوس ن           تضعيف ي است كه اگر يك    يقدرتمند اقتصاد 
افزون بر آن، همزمان با تضعيف يك پول، احتمال تقويـت پـول ديگروجـود دارد كـه در يـك                     

  حـقّ « ي رو ي اثـر چنـدان    ،ي، اين نوسـانات ارز    پس ممكن است همديگر را خنثا كنند؛        ،برآيند
 نقـل و برگرفتـه      »حقّ برداشت مخصوص  « ةمطالب دربار (.  نخواهد داشت  »برداشت مخصوص 

 ).است 585ـ  581 :ش 1375توتونچيان، 

  در تورم شديديالملل  بينةاستفاده از پول پاي

شـود، در انـواع      ي عـالم مـال شـمرده مـ        نقالا كه نـزد عـرف و عـ        ي چنين پول  يبه كارگير 
 ي در وضعيت تورم   ي و حقوق  ي بين اشخاص حقيق   يو تجار   ي و در روابط مال    ي بانك يها سپرده

 نيـز   ي و اقتـصاد   يحقيقت عدالت اجتمـاع     به ؛ ندارد يكال اش ي فقه ي به لحاظ مبان   يو غير تورم  
اسـتفاده از ايـن      يبـرا . شـود  ي از تورم مانع م    ي از مشكالت ناش   ينزديك است و از بروز بسيار     

  : كشور بايد امور ذيل را دنبال كنندي و ساير مسؤوالن اقتصادي و پوليسيستم، نظام بانك
 ؛ مورد نظر را فراهم آورندي و ساير روابط مالي در نظام بانكي استفاده از چنين پوليتسهيالت الزم برا. أ

 ؛ آن در تورم شديدي به كارگيري و بيان مزاياي اين پول به جامعه و شناساييمعرّف. ب

 را روزانـه بـه      يالمللـ   بين ريال و اين نوع پـول بـين         ه فراهم شود تا مردم بتوانند رابط      يتسهيالت. ج
 خود را بر اساس آن تنظيم كنند و هنگام دريافت اصـل و              يردادهاترتيب، قرا  بدين. دست آورند 

را بر اساس آن محاسبه و با تبديل آن به ريال، حـقّ خـود                 مشروع خود  ي، قراردادها )سود(فرع  
 .را به ريال دريافت كنند



 

 

148  

ال 
س

رم 
چها

 /
ار 
به

13
83

  

دسـت كـم    (ها به وجود پول       انواع قراردادها كه تحقّق آن     ةتواند فراگير و در هم     ياين راه م  
 كه جريان ورود و     يهمچنين اين راه در وضع    . وابسته است، جريان يابد    )قرارداد  طرفدر يك   

 كـاهش   ي گمركـ  يهـا  تر انجام شود و محدوديت     كشور سهل   مورد نياز مردم به    يخروج كاالها 
 خود تـا    ي به خود  يرسد؛ چرا كه ارزش كاالها وخدمات مصرف       يتر به نظر م    ي منطق ييابد، راه 
 . گره خواهد خورديالملل  پول بين به ارزشيحد بسيار

 قـرارداد و اعتبـار      عينـو   بر اساس  ،»حقّ برداشت مخصوص  «شايان توجه است كه ماهيت      
نيز به اكراه يا به رضـايت آن را پذيرفتـه و در سـطح               ديگر   يشده و كشورها     محقّق يالملل بين
 . به قبول شده استي تلقّيالملل بين

  : نكات ذيل بايد مورد توجه باشديمللال  بينةدر استفاده از پول پاي
گذاران حفـظ    المقدور تمام ارزش پول سپرده     ي هستيم كه حتّ   يكاره ابزار و را   يما در صدد معرّف   . 1

 ي حـاالت تمـام ارزش حقيقـ       يارهـا در بعـض    هك  از ابزارهـا و را     ياسـت برخـ     اما ممكـن   ؛شود
گـذاران را     سـپرده  ي نقد ة سرماي يقتر ازارزش حقي   گذاران را حفظ نكنند و چند درصد كم        سپرده

درصـد كـاهش يابـد،      80گذار    اگر ارزش پول سپرده    ، مثال در مدتِ پنج سال     يپوشش دهند؛ برا  
 . درصد كاهش ارزش را جبران كند75 ،يالملل  بينةاستفاده از پول پاي

 )S.D.R( يالمللـ   نيز تورم پديد بيايد؛ بنابراين، خود پول پايه، بين     يالملل ممكن است در سطح بين    . 2
  .در از آن را برآو    يكارگير ارزش مواجه شود؛ در نتيجه، اين ابزار نيز نتواند مقصود از به            با كاهش 

  : تر اين امر الزم است دقيق   دركيتوضيح ذيل برا

 كـه تمـام پـنج پـولِ         يا  مدت باشد؛ به گونه    ي طوالن ي جهان يها افتد كه تورم   يتر اتّفاق م   اوالً كم 
ثانياً اگر  .  با كاهش شديد ارزش مواجه شوند      ي مدت قابل توجه   يجهان، برا   ي اقتصاد ياه قطب

 كاهش ارزش ريـال باشـد كـه در          ةكاهش ارزش آن به انداز      بيفتد، بسيار بعيد است    يچنين اتّفاق 
عـدم پوشـش    در مقايسه بـا     كه    از كاهش ارزش ريال را پوشش خواهد داد        ياين صورت، بخش  

  در حـد   ي مـدت  يثالثـاً اگـر كـاهش آن بـرا        .  است يتر پول وضعيت مطلوب  تمام كاهش ارزش    
 يكـار مناسـب     آن هنگـام، ابـزار و راه       يتر باشد، به قطع اين ابـزار بـرا         كاهش ارزش ريال يا بيش    

 .نخواهد بود

تقويـت  .  ضـربه وارد كنـد  ي بدان نحو كه گذشت، ممكن است به اعتبار پول ملS.D.Rّاستفاده از  . 3
 S.D.R مطلوب اسـت؛ امـا در اسـتفاده از           ي الزم و از نظر اقتصاد     ي دراغلب موارد، امر   يپول ملّ 

 .شود ممكن است مورد خدشه واقع

 مـردم   ي و پـول   ي و در ساير روابط مال     ي بانك يها  در سپرده  S.D.R كه استفاده از     يدر موارد 
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ور بايـد تـدابير الزم       كش ي و اقتصاد  ي مواجه باشد، رهبران پول    يبا مشكل ضربه به اعتبارپول ملّ     
 ممكـن نباشـد، بايـد       يكنند؛ اما اگر چنين تـدابير       اتّخاذ ي از وقوع چنين امر    ي جلوگير يرا برا 

 و  يعـدالت اقتـصاد     ي اصل آرمـان   يها و تعطيل   مفاسد عدم جبران كاهش ارزش پول در سپرده       
 .به فاسد كنند بسنجند و دفع افسد يالملل  بينة از پول پاييگير  را با مفاسد بهرهياجتماع

  يواحد ارزش ملّ. دو

حـقّ برداشـت    « يالمللـ   بين ة، پول پاي  يالملل همان گونه كه با يك نوع قرارداد در سطح بين         
ـ    ي پذيرفته شد، همين عمل در مقياس ملّ       يالملل بين  در سطح  »مخصوص  صـورت   ي در سطح ملّ

 يها و تمام قراردادهـا     ايجاد كنند تا مردم در قرض، سپرده      »يواحد ارزش ملّ  «پذيرد و يك نوع     
 .دار بر اساس آن عمل كنند مدت

  :تواند به دو نحو باشد ي عمل مسازوكار
 يهـا  دار، قـرض و سـپرده       مـدت  ي كـشور بـه قـصد تـسهيل قراردادهـا          يدولت و نظام اقتـصاد    . أ

الحـسنه و     قـرض  يهـا  ها به سـپرده     مردم و تشويق آن    ي حقيق يها يداراي  و حفظ  يگذار سرمايه
يابد، معيار   يها همزمان با تورم افزايش م      قيمت آن  ، حدود ده قلم كاال را كه تقريباً       يگذار سرمايه

گانـه    در ايـن سـبد ده      ، هركدام يها، برا  قرار دهد و با توجه به وزن هر يك در نشان دادن قيمت            
  كه مجموع ضرايب صد باشد و بر اساس ضـريب ارزش مجمـوع،             يا  قرار دهد؛ به گونه    يضريب
 تعيين شده، ماهانـه اعـالم و آن را   ةگان ء را بر معيار سبد ده يرا تعريف كند و ارزش آن ش   يشيئ

 .، آن را معيار قرار دهندي ماليستدها و ها و ساير داد نيز در قرض، سپرده  مردم.  كنديبه مردم معرّف

ـ    « ،»أ« كشور به همان هدف اشاره شده در بند          يدولت و نظام اقتصاد   . ب  را بـر    »يواحـد ارزش ملّ
 . كندي كاالها و خدمات معرّفيسبد كلّ  اساس ارزش

 متفـاوت از    ي را با واحـد    ي را از اعتبار ساقط، و پول ديگر       يهمان گونه كه اگر دولت، پول     
 كند و مردم نيز آن را در معـامالت خـود بـه كـار گيرنـد،                  يمردم معرّف  واحد پيشين اعتبار، و به    

ـ «خواهد شد، اين      در معامالت مشروع    آن ي به كارگير  ،عرفاً ماليت يافته    نيـز  »يواحد ارزش ملّ
يابد واسـتفاده از آن مـشروع        ي مردم در معامالت، ماليت م     يبا اعتبار دولت و قبول و به كارگير       

 يتـر مزايـا     الزم خواهـد داشـت و بـيش        ياين راه نيز همانند راه پيـشين، فراگيـر        . خواهد شد 
 .پيشين را دارد  حلّ راه

  : تر شود، توجه به چند مطلب ذيل الزم است  بحث روشنيزوايا آن كه يبرا
 كاالها و خدمات هر ماه به ريال     ي يا سبد كلّ   ي اصل ي كاال 10 بر اساس قيمت     »يواحد ارزش ملّ  «. 1
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 شديد هر ماه در مقايسه با ماه قبـل فـرق خواهـد              يمشود و ارزش آن در وضعيت تور       يم  اعالم
اين زمان بهتر اسـت بـا       . تر از يك ماه تعيين شود      تر يا بيش   است كم  نكرد؛ البتّه زمان اعالم ممك    

چندان شديد نباشـد، بهتـر اسـت زمـان آن             اگر نرخ تورم  . توجه به شدت نرخ تورم تعيين شود      
 .مشخّص شود تر از يك ماه  شديد باشد، مناسب است كميتر از يك ماه، و اگر خيل بيش

 ي كاالها و خدمات ممكن است سـاالنه بـازنگر         يريب سبد كلّ   همانند ض  ي اصل يضريب ده كاال  . 2
 .ها داده شود تغيير وضعيت، ضريب مناسب به آن شود و بر اساس

 اسـت؛ امـا     »ب«تـر از روش       آسـان  ، از جهت محاسبه   »أ« در اين است كه روش       »ب« و   »أ«فرق  . 3
 .كند يتر بيان م ي را واقع»يواحد ارزش ملّ«،ارزش »ب«روش 

 چـاپ و منتـشر      »حقّ برداشت مخصوص  « تحت عنوان    ي، پول يالملل گونه كه در سطح بين    همان  . 4
ـ        يشود وفقط يك نوع واحد محاسبات      ينم  نيـز بـه چـاپ و        ي ارزش چند ارز است، در سطح ملّ

 ي و اقتـصاد   ي نيست؛ بلكه نظـام بـانك      ي نياز »يواحد ارزش ملّ  « تحت عنوان  يانتشار پول ديگر  
ـ  ي اصليكاال10ر و بر اساس ارزش     را اعتبا  »يواحد ارزش ملّ  «  كاالهـا و خـدمات   ي يا سـبد كلّ

 .كند ي اعالم منقالاتعريف و به عرف و ع

تواننـد تمـام معـامالت روز مـرّه و           ي جامعه م  نقالا عرف و ع   ،»يواحد ارزش ملّ  « يبا به كارگير  . 5
رات قابـل   ت تغييـ  كننـد ارزش ريـال در آن مـد         ي مـ  يبينـ   را كه پيش   يتمد(را   كوتاه مدت خود  

كننـد   ي م يبين  را كه پيش   يتمد( با واحد ريال، ومعامالت بلند مدت خود را          ،)كند ي نم يمحسوس
ـ    »يواحد ارزش ملّ  « با   ،)كند يم يارزش ريال در آن مدت، تغييرات قابل محسوس        ا  انجام دهند؛ ام

 .شود يپرداخت در نهايت با ريال انجام م

 ء واحد يمعيار ش. سه

، يگـذار   هنگام عقد قرض و سپرده     يگذار ض گيرنده، و دو طرف سپرده     قرض دهنده و قر   
ـ         ي كه ارزش اسم   يكاالي ارزش پول را با ارزش      ي آن تقريباً هماهنگ با ميزان افزايش تورم فزون

ء قـرض دهنـد يـا        يمعـادل يـا بـدل از آن شـ          يابد، در نظـر بگيرنـد و پـول را بـه صـورت              يم
بدل آن پول را در      رط كنند كه موقع بازپرداخت، معادل يا       كنند و هنگام قرارداد ش     يگذار سپرده

 آن را اصل، و مازاد بر قيمت معادل يا بـدل آن پـول را                يگذار قرض باز پس دهند و در سپرده      
 قرار دهند؛ بنابراين، با دريافت معادل يا بدلِ مال قرض داده شده، هيچ گونـه                يگذار سودسپرده

 يگذار  سپرده ةهمچنين در مسأل  . دادن دريافت نكرده است   هنگام قرض   ا   را در مقايسه ب    يمازاد
 مبلـغ يـك ميليـون ريـال را بـه      ،ي كـه شخـص  يهنگام كنند؛ به طور مثال، ي مياگر چنين توافق  
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توانـد ارزش    يگـذارد مـ    يم ، سپرده يگذار  سرمايه يدهد يا در قراردادها    يشخص ديگر قرض م   
ميليـون ريـال را از        بگيرد و معادل و بدلِ يك     يك ميليون ريال را با ارزش طال يا يورو در نظر            

 12 من معادل دو گـرم طـال يـا           :و يورو قرار دهد و به طرف قرارداد خود چنين اعالم كند            طال
دهم و هنگام باز پرداختِ      ي قرار م  يگذار  سرمايه ةبه صورت سپرد   واحد يورو را به تو قرض يا      

واحد يورو يا قيمت آن را به ريال بـه مـن   12 قرض، بايد دو گرم طال يا قيمت آن را به ريال يا       
 واحـد   12يـا    ، سود خود را مازاد بر دو گرم طـال         يگذار  سرمايه ة و همچنين در سپرد    يبرگردان

 طـال و يـورو فقـط         اسـت؛  )92،  6 ش   :1372  سـبحاني  اين راه بـر گرفتـه از      (. يورو شرط كند  
 .مثال است باب از

 يتواننـد آن را در قراردادهـا       يتر اسـت و مـردم مـ        اين راه در مقايسه با دو راه پيشين سهل        
ـا نقـص آن در              يطور كامل م   به همچنين. كار گيرند  هدار ب  تمدتواند فراگير و گـسترده باشـد؛ ام

 يتوانـد افـزايش سـطح عمـوم        يمـ  تـر از دو راه پيـشين       مقايسه با دو راه پيشين آن است كه كم        
 .استود محد چون به يك نوع كاال ؛ها را پوشش دهد قيمت

  طال يا ارزةاستفاده از ذخير. چهار

 داشـته  ي خـارج ي شمش طال يـا ارزهـا  ي هميشه مقدار يپذيران نقد  ها و ساير سپرده    بانك
ميليـون ريـال را بابـت        كند تا مبلـغ مـثالً يـك        يها مراجعه م    به آن  يشخص   كه يباشند و هنگام  

 بـه   ،دهد، همان موقع مراجعـه كننـده      قرار   ها  در اختيار آن   يگذار  سرمايه ةالحسنه يا سپرد   قرض
 يگـذار  سـرمايه  ة الحسنه يا سـپرد   طال يا ارز را بخرد و آن را بابت قرض ،مبلغ يك ميليون ريال   

 .دهد پذير قرار در اختيار سپرده

پذير نيز موظّف است هنگام سررسيد قرارداد ارزش مقدار طال يا ارز قرض گرفته يـا                 سپرده
 ة به ريال تبديل كند و به صورت اصل پول قرض گرفتـه يـا سـپرد                شده را  يگذار  سرمايه ةسپرد

در فرض دوم، مبلغ سود آن مقـدار را محاسـبه       گذار قرار دهد و     در اختيار سپرده   يگذار سرمايه
 .كند و افزون بر اصل سرمايه، به طرف قرارداد خود تحويل دهد

 ايـن راه بـا راه   ياوت اساسـ  اين راه همانند راه پيشين است؛ اما تفـ         يها فوايد و محدوديت  
 )خريد و فروش( در مرحله اول بيع :گيرد يراه، دو قرارداد صورت م   پيشين اين است كه در اين     

 ي دوم، طال يـا ارز خريـدار       ةگيرد، و در مرحل    يم   و بين طال يا ارز صورت      يبين پول نقد جار   
 .گيرد ي قرار ميگذار الحسنه يا سرمايه  قرضةشده در سپرد
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 به مقـدار    ،يپذير نقد   الزم است سپرده   ،ت به ذهن برسد كه بر اساس اين راه حل         ممكن اس 
 اشـخاص   ة، طال و ارز داشته باشد تا هنگام مراجع        يگذار الحسنه و سرمايه   قرض  يها كلّ سپرده 

 كـشور  يها پول نقد جار  آنيها بفروشد و به ازا به آن  آن طالها و ارزها را     ،يگذار  سپرده يبرا
پذير اگر طال و ارز به مقـدار         سپرده  نيست؛ چون  ي كه اين رفتار، عقالي    يند؛ در حال  را دريافت ك  

كنـد و   يمـ   اقـدام يگـذار   داشته باشد، خود به طور مستقيم به سـرمايه     يگذار  سرمايه ي برا يكاف
 .كند ي ديگر تبديل نمي را به داراييصرفاً يك داراي

 فرض  : كنيم ي بيان م  يرا در قالب مثال   توضيح مطلب   . اين اشكال به اين راه حل وارد نيست       
الحـسنه بـه بانـك        سـپرده در حـساب قـرض       يميليون تومان وجه نقد را بـرا       يك يكنيم شخص 

گذار، بعد از اتمـام      فروشد و سپرده   ي م يطال به و     گرم 200 آن   يدرنگ به ازا   يبانك ب . آورد يم
سـپارد و بانـك    يمـ   خـود ةالحـسن   گرم طال را بـه حـساب قـرض      200 خريد و فروش،     ةمعامل

 كنـد و قـصد دارد      ي كه به بانك مراجعه مـ      يگذار دوم   گرم طال را به سپرده     200تواند همان    يم
 ي ريـال  يازا  به  بفروشد و ما   ، كند يگذار الحسنه يا سرمايه    قرض يگذار ميليون تومان سپرده    يك

 ةساب سـپرد   گـرم طـال را در حـ        200 همـان    ،يگـذار دومـ    سـپرده   آن را دريافت كند؛ آن گـاه      
 بانـك  ي برايو بدين ترتيب، مشكل يابد يالحسنه خود بسپارد و اين روند همچنان ادامه م    قرض

ينـد  اهمـين فر   .ها را جذب كنند    توانند سپرده  ي م يا ها با اندك سرمايه    پيش نخواهد آمد و بانك    
  .الحسنه نيز ممكن است  بين مردم جهت قرضيدر روابط حقيق
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