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 چکيده
 ونپيرام فراواني هايچالش فقهي، جهت از ربا عنوان با تشابه داليل به تأديه تأخير خسارت

 ،فقهاء برخي زعم به روش اين. دارد وجود ديرکرد جريمه دريافت مشروعيت عدم يا مشروعيت

 اننگهب شوراي. باشد مي مشروع راهکاري ديگر گروهي نظر از و است شرعي موازين با مخالف

 نمودند اعالم  شرع مغاير را تأديه تأخير خسارت نوع هر اخذ بدواً ا، ق چهارم اصل استناد به

 هدتع پرداخت در متعهد تأخير با که خساراتي و تورم افزايش رشد دليل به بعد مدتي ولي

 هتأدي تأخير خسارت ضرر، جبران دليل به شرع اينکه و کرد،مي متعهدله متوجه خود نقدي

 سارتخ اخذ اينکه بر مشروط پذيرفت، را تأديه تأخير خسارت تجديدنظر با دانسته، مقبول را

  . باشد شده شرط عقد ضمن در سررسيد، در متعهد تأخير صورت در

 .موضوعه حقوق اماميه، فقه تأديه، تأخير خسارت اژگان کليدي:و
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 2 سهند مهدوي زرگر ، 1ایران سليمانی 

    .استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل 1
  .آزاد واحد اردبيل دانشگاه -تخصصي حقوق کيفري و جرم شناسي دکتري دانشجوي 2

 
  نام نويسنده مسئول:

 ایران سليمانی

 اماميه فقه در تاخيرتأدیه خسارت

http://www.rassjournal.ir/


 3 -33  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 مقدمه
 ورود اب روند اين و باشد داشته نزولي سير پيوسته پول، ارزش تا است شده باعث پول، اعتباري ماهيت و اقتصاد سريع هايدگرگوني

 و هانگراني يافته، کاهش چشمگيري صورت به پول ارزش مدت، بلند قراردادهاي در. است يافته تريبيش شدت تحريري، و کاغذي پول

 مدهع مسائل از يکي ميان اين در کند؛مي ايجاد انطلبکار و انداز،پس صاحبان ثابت، درآمد صاحبان چون افرادي براي فراواني هاينابساماني

 اليليد به بانکي تسهيالت کنندگاناستفاده و بدهکاران از برخي. است مقرر هايسررسيد در هابدهي و ديون پرداخت عدم دارمدت معامالت در

 ياديز منفي آثار هست نيز دفاع قابل و حق به گاهي که پرداخت عدم اين. بپردازند را خود بدهي معيّن سررسيد در خواهندنمي يا توانندنمي

 و تعاون روح وکاهش الحسنهقرض کاهش دار،مدت معامالت کاهش و عمومي اعتماد سلب آنها ترينمهم که گذاردمي جامعه معاملي روابط بر

 رد تأخير عوامل و علل روي کارشناسي مطالعة با بانکي، کارشناسان و حقوقدانان فقها، دارد ضرورت اساس اين بر. است افراد بين همکاري

 منصفانة و عادالنه حل براي عملي راهکارهايي جامعه، مصالح و شرعي ضوابط رعايت با و آن اقتصادي و اجتماعي پيامدهاي و آثار و پرداخت

 تفکيک اب فقيهاني ولي اند؛دانسته حرام و «ربا» شکلي هر به را آن اي عده  است متعدد تأديه تأخير خسارت در فقها ديدگاه. کنند پيدا مشکل

 انفقيه از برخي کهچنان اند؛دانسته مشروع را سررسيد زمان رعايت به مديون منظور به عقد ضمن در شرطي درج «ربا» و «التزام وجه» ميان

 نظر در تحقيق اين. اندپذيرفته سررسيد، در دين اداي از مديون تمکّن و پول ارزش شديد کاهش فرض در را تأديه تأخير خسارت مطالبه هم

 .دهد قرار بررسي و نقد مورد اماميه فقهاي نظر از را تأديه تأخير خسارت تا دارد

 

 بدهی اصل بر مازاد مبلغی برگرفتن فقهی ادله و نظریات
 شده طرح اسالمي جوامع در نظر اهل سوي از فقهي گوناگون مباحث ،(تأخير جريمه) بدهي اصل بر مازاد صحت عدم و صحت درباره

 :توضيح اين به است

 فقهی نظریات
...  و ديرکرد خسارت يا پول ارزش کاهش از اعم عنوان هر  عنوان تحت را بدهي اصل بر مازاد مبلغي گرفتن اماميه، فقهاي بيشتر

 يو که چند هر نيست؛ بدهکار ضمان در آن از بعد و سررسيد از قبل پول ارزش کاهش که است معتقد يزدي، کاظم .دانسته  اند غيرمشروع

 آن گاه هر: گويدمي پول ارزش شديد کاهش زمينه در سؤالي به پاسخ در وي. باشد کرده مطالبه را دين نيز طلبکار و داشته پرداخت توانايي

 دونب کند، مماطله دادن در مديون و کند مطالبه اگر امّا و... است طلبکار بر خسارت باشد، اجل حلول از پيش قيمت تنزّل و باشد مؤجّل دين

 درباره سؤال يک به پاسخ در( ره) خميني موسوي (.232 :1731 يزدي،) است رفته طلبکار کيسه از قيمت، تنزّل صورت در پس شرعي، وجه

 امنض گرفته، قرض که را مبلغي همان و نيست نافذ مذکور شرط: مينگارد کرده، ضمان شرط خريد قدرت درباره قرض، عقد ضمن که شخصي

 هايجريمه درباره سؤالي به پاسخ در( ره) گلپايگاني اللّهآيت(. 222 :1731 خميني،موسوي) ندارد اثر مسأله اين در پول خريد قدرت و است

 راگ ولي است؛ حرام نيز جريمه و است حرام و ربا باشد، سؤال در مذکورات ساير و حقّالزحمه عنوان به اگرچه زياده، شرط: نويسدمي بانکي

 ندارد اشکال بدهد، مجّانا معيّني مبلغ انداخت، تأخير مقرّر موعد از اگر که باشد شده ملتزم الزم، خارج عقد ضمن در شرعي نحو به مديون

 تأخير به مستند که شود ثابت اگر بدهي، تأخير از ناشي خسارت: نويسد مي( عزه دام) اي خامنه حسيني(. 21و  2 :ه ق 1021 گلپايگاني،)

 عقد ضمن شرط راهکار از کهآن بدون نظر، اين در (.2/2/1731 اطالّعات روزنامه) ندارد را ربا حکم و است بدهکار ضمان در است، تأديه

 ونگيچگ و مزبور خسارت قلمرو زمينه در ولي دانسته اند؛ خارج ربا حکم از را آن و شده پذيرفته نقد وجه تأديه تأخير خسارت شود، استفاده

 خيلي ورّمت و زماني فاصله اگر: معتقدند دانسته اند، حرام و ربا را ديرکرد خسارت که آن با برخي نداده اند؛ توضيح تأديه تأخير به آن استناد

 :1731 مکارم شيرازي،) کنند مصالحه يا بپردازد امروز حساب به بايد نشود، شمرده دين اداي عرفاً مزبور مبلغ پرداختن که طوري به باشد، زياد

مرده ش الزم يا مطلوب فتوا، يا احتياط صورت به را مصالحه ولي کرده؛ حکم پول ارزش کاهش جبران لزوم به که هستند نيز فقيهاني .(112

 به است، کاهش به رو مستمر طور به پول ارزش که زماني تا که پذيردمي خويش علمي مباحث در نيز صدر (.1733 اردبيلي، موسوي) اند

 دانست؛ پيش سال چند پول «مثل» را امروز پول توان نمي ديگر دهد، مي دست از را خود حقيقي ارزش پول، سال، چند از پس که ايگونه

 (.12 : قه  1722 صدر،) بود نخواهد حرام و ربا بپردازد، گرفته، پيشتر که را پولي واقعي ارزش خويش، دين به وفا هنگام بانک، اگر بنابراين،

 :شودمي تقسيم دسته پنج به اسالمي پژوهاندانش و فقيهان هايديدگاه کلي، نگاه يک در

 قدرت و ارزش تورم، اثر در اگر حتي نتيجه، در است؛ اسمي خريد قدرت و ارزش نقدي، هايبدهي و ديون بازپرداخت در معيار -1

 .نيست جبران قابل يابد، چشمگيري کاهش پول، خريد

 پس است؛ اسمي خريد قدرت و ارزش ها،آن غير در ولي پول، حقيقي خريد قدرت و ارزش دزدي، و غصب همانند اموري در معيار-2

 .نيست جايز آن غير در و شود، جبران بايد دزدي و غصب مثل در پول ارزش کاهش
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 .کنند مصالحه بايد طرف دو يابد،مي کاهش تورم اثر بر پول خريد قدرت و ارزش وقتي-7

 کارهاراه اين .رساند اقلحد به يا کرد جلوگيري توانمي کارهاراه وسيله برخي به تورم، هنگام را پول ارزش کاهش از ناشي زيان-0

 که آنان ييعن باشد؛ داشته سازگاري گذشته اقوال از يک هر با تواندمي نيز و باشد هاديدگاه ديگر کنار در ديدگاهي مستقل، طوربه تواندمي

 نيروش فقهي نظر که کساني کهچنان دهند؛مي ارائه پول ارزش کاهش جبران براي را عملي کارهايراه اند،نداده نظري فقهي، مباني اساس بر

 .کنند توصيه پول، ارزش کاهش جبران جهت را عملي کارهايراه برخي توانندمي اندداده ارائه

 يوسفي،) شود جبران بايد پول ارزش کاهش پس است؛ حقيقي خريد قدرت و ارزش نقدي، هايبدهي و ديون بازپرداخت در معيار-1

 يعني. است آن ماليت است معتبر پول در نچه آ زيرا مثلي نه است قيمي پول اساساً من ي عقيده به": گويد مي معرفت اهلل آيه .(222 :1711

 کرده نگاه دارد خريد قدرت که ابزار يک عنوان به پول به عقال همواره...  است اعتباري اشيا ي همه ماليت آن، خريد توان و کاربردي ارزش

 نه است پول بودن مال و خريد توان است، مديون برعهده معتقد است آنچه  بجنوردي .(10 :1731 )معرفت، قيميات است از پول بنابراين. اند

 باشد مي شده داده قرض پول خريد قدرت جبران و لزوم نيست قرضي رباي مصداق دين، اداي هنگام به پول ميزان آن، لذا افزايش ميزان

  .(02: 1ج ،1731 )بجنوردي،

 

 هانظریه بررسی
 هورمش قاعده اساس بر بنابراين، است؛ مثلي اموال زمره در پول نظريه، اين اساس پول؛ بر حقيقي خريد قدرت بودن مالك نظريه -1 

 و افتهي کاهش شدت به کرده دريافت که پولي ارزش دين، اداي هنگام و است بدهکار مبلغي شخصي اگر ،«است مثل به مثلي ضمان» فقهي

 ندارد )حائري، مطالبه حق را آن از بيش و است اسمي ارزش همان طلبکار، حق کرده، تنزل آن، دريافت زمان ارزش درصد يک مقدار به حتي

. دباش مالك بايد پول حقيقي خريد قدرت اعتباري، هايپول با اموال ستدهاي و داد و ديون در که معتقدند نظريه اين طرفداران .(31: 1730

 .(272 :1711 يوسفي،)  شود بررسي( متوسط و خفيف شديد، تورم) گوناگون هايفرض در بايد و نيست قبول مورد مطلق طوربه نظريه اين اما

 اند،ردهک حکم پول ارزش کاهش جبران جواز عدم به که فقيهاني: گروهند چند کنند،مي مطرح را مصالحه که فقيهاني مصالحه نظريه -2

 حال، عين در و اند،کرده حکم پول ارزش کاهش جبران لزوم به که فقيهاني .(110 :1730گرامي،) دانندمي الزم را مصالحه احتياط، باب از و

 مصالحه ولي کرده؛ حکم پول ارزش کاهش جبران لزوم به که هستند نيز فقيهاني (1122 شماره ،1732: بهجت) شمارندمي الزم را مصالحه

 مصالحه اما دانند؛مي الزم را پول ارزش کاهش جبران که فقيهاني .(02: تا بي حائري،) اندشمرده الزم يا مطلوب فتوا، يا احتياط صورت به را

 .(1733 اردبيلي، موسوي)  شمارندمي احتياط طريق را

 و اطالع بين تفصيل قرض، و مهريه بين تفصيل غيرغصب، و غصب بين تفصيل چون مختلف هايگونه به برخي: تفصيل هاينظريه -7

 .(213: 1713 آبادي، حسين زاده؛ ولي) اندداده نظر پول آينده از اطالع عدم

. رساند حد ترينکم به يا کرد جبران عملي، کارهاي راه برخي با توانمي را پول ارزش کاهش از حاصل ضرر: عملي کارهايراه -0

 مديون که کنند شرط آن، امثال و قرض قرارداد هنگام اگر: پول ارزش کاهش جبران شرط. يک :است قبيل اين از کارها راه اين از شماري

 را پول ارزش: ثابت ارزش داراي کاالي ارزش با پول ارزش شرط. دو .است الزم شرط اين به عمل کند، جبران را پول ارزش کاهش ميزان بايد

 رداخت،بازپ هنگام را پول يا کاال آن ارزش معادل که کند شرط و بگيرد نظر در است، ثابت ارزش داراي که پولي يا کاال ارزش با قرارداد، هنگام

 گيرنده قرض و دهد قرض را پول ماليت و ارزش تواندمي دهنده قرض قرض، مثل قراردادهايي در: پول ماليت و ارزش دادن قرض. سه .کند ادا

 لغمب به و نسيه را پول فروش و خريد برخي،: نسيه صورت به پول فروش و خريد. چهار .بپردازد بايد را ارزش مقدار همان بازپرداخت، هنگام

 وسفي،ي) کنند فروش و خريد نسيه، طور به انتظاري تورم نرخ لحاظ با توانندمي طرف دو پس شمارند؛مي جايز اسمي ارزش مقدار از تربيش

 در آن، مقابل در عقال و عرف واکنش که باشد شديد نحوي به پول ارزش کاهش و تورم: پول شديد کاهش و ارزش تورم پنج. .(231 :1711

 يک طول در است ممکن پول ارزش کاهش البته. گردد آشکار و محسوس کامالً دار مدت مالي ستدهاي و سايرداد و قرض ضمانات، و ديون

 واجب و الزم بلکه جايز، پول ارزش کاهش جبران. کند پيدا کاهش توجهي قابل مقدار به پول ارزش سال سي مثال طول در ولي باشد، کم سال

 گهبانن شوراي هنوز که کند تقويت را تلقي اين است ممکن تورم ميزان به تأديه تأخير خسارت اختصاص. شود نمي محسوب ربا مصاديق از و

 واقع در ولي ،است اصلي مبلغ بر زايد ظاهراً که چند هر, تورم مبلغ اضافه به رايج وجه پرداخت که آن حال داند، مي ربا را تأخير خسارت

 اضافي لغمب که است اين تأديه تأخير خسارت و ربا بين فرق ترين مهم. شود ربا به منجر تا دين اصل بر زايد نه ،است اصلي مبلغ ارزش معادل

 در اًصرف و ندارد ازايي به ما اضافي مبلغ ربا در که حالي در ؛است آمده وارد طلبکار به که است ضرري دليل به ،(ديرکرد) خسارت در اعطايي

 ارتخس که حالي در شود؛ مي مشخص قرارداد مدت براي ربا ميزان که اين اضافه به. است آن پرداخت در تأجيل يا دين اعطاي به توافق مقابل

 تخسار چون نتيجه در. دهد مي پوشش پرداخت موعد رسيدن از بعد را اش سرمايه به طلبکار دسترسي عدم از ناشي ضررهاي, تأديه تأخير

 به دمور آن ميزان اصوالً و شود تعيين ها قيمت شاخص تعيين نرخ اندازه به آن ميزان که ندارد دليلي ،شود نمي محسوب ربا تأديه تأخير
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 گاهدست و مردم براي را فراواني مشکالت ،مورد هر در تأخير از ناشي وارده خسارت ميزان تعيين چون البته ،شود تعيين و بررسي بايد مورد

 بازار و مالي تسهيالت اعطاي نرخ گرفتن نظر در با که است دفاع قابل و پسنديده روشي اين، کند مي ايجاد دولتي هاي مؤسسه و قضايي

 حائري،) ندک پيدا افزايش يا کاهش تورم نرخ به توجه با سال هر و شود تعيين تورم نرخ از بيشتري درصدي تأخير خسارت قانوني نرخ ،سرمايه

 ناعامت آن پرداخت از تمکّن، داشتن با بدهکار و نمايد مطالبه را خود دين طلبکار اگر مدني، دادرسي آيين قانون 122 ماده مطابق .(01 :تا بي

 :0 ش ،1712 زاده، ولي) کند دريافت تأديه تأخير خسارت تورم، نرخ اندازة به تواندمي طلبکار باشد، فاحش تورم نرخ که صورتي در ورزد،

 پي در هابانک ويژه به طلبکاران، براي متعددي مشکالت تأديه تأخير خسارت حذف که آنجايي از نيز و ها نظريه بررسي به توجه با .(72

 در ياديز اختالل مسئله اين و نداشتند بدهي موقع به پرداخت براي ايانگيزه بودند، گرفته هابانک از کالني هايوام که بسياري افراد. داشت

 گوياي که بانکي قراردادهاي در خاصي مادة تنظيم با ايران اسالمي جمهوري مرکزي بانک اساس، اين بر. آوردمي وجود به هابانک برنامة

 هابانک کردند موافقت 21/11/1711 مورّخ رسمي نامة طي نگهبان شوراي فقهاي .(121: 1731 مهرپور،) باشدمي زير شرح به بسياري مطالب

 ورايش فقهاي از رضواني. کنند دريافت مختلّف بدهکاران از تأديه تأخير جريمة عنوان به درصدي آورندمي قرارداد ضمن که شرطي اساس بر

 در نياوري، راگ بپردازي، را خود قسط بايد ماه سر گويدمي بانک بلکه نيست، ربا تأخير، جريمة :گويدمي نظريه اين فقهي تبيين در نگهبان

 تأخير الذ بماند، تو پيش ديگر ماه يک[ قسط]=  مبلغ تا دهيمي را جريمه کهاين نه بپردازي، جريمه عنوان به را مبلغ فالن بايد موقع همان

 آيدمين وجود به اشکال و دارد «شروطهم عند المؤمنون» حکم باشد، شده شرط قرض يا عقد ضمن در اگر نيست، ربا که حال. نيست ربا تأديه،

 تا چک قانون 0 مادة و دادرسي آيين قانون 122 ماده مفاد که دهدمي نشان تقليد مراجع و فقها آراي دقيق مطالعه .(77 :1737 رضواني،)

... ا يتآ نظر با و است حائري سيدکاظم و گلپايگانيصافي شيرازي، مکارم همداني، نوري اردبيلي، موسوي عظام آيات نظر با منطبق حدودي

 سيستاني و لنکراني فاضل تبريزي، عظام آيات نظر با امّا باشد، مصالحه براي کاريراه تواندمي و نيست ناسازگار بهجت عظام... ا آيت  و ايخامنه

 هک است پول از مقدار همان هابدهکاري و هاضمان معيار است، نداده دست از را خود ارزش کلي به پول که مادامي: »سيستاني .است ناسازگار

 کدام هيچ خير،: »لنکراني فاضل .(1717 رسا، رساني اطالع پايگاه) شودنمي بدهکاري و ضمان افزايش موجب ارزش، شدن کم و بوده سابق

 ضامن نه است، گرفته که است همان ضامن گيرنده، و است مثلي ايشان نظر از پول. باشدنمي پول ارزش کاهش جبران مجوز مذکور ادله از

 همان فقط طلبکار باشد بدهکار ديگري به را رايج پول از مبلغي آن غير يا قرض بابت شخص چهچنان: »تبريزي .(همان) غيره و خريد قدرت

اده و ولي ز)  «ندارد مزبور حکم در تأثيري پول خريد قدرت افزايش يا کاهش و ندارد را آن از بيش مطالبه حق و کند مطالبه تواندمي را مبلغ

 بحث: »اردبيلي موسوي(. همان) است مصالحه احوط: بهجت (.همان) «است. مصالحه احوط: »ايخامنه حسيني (.21-10 :1713 همکاران،

 ولپ ارزش که مادامي باشد، داشته عهده بر علتي هر به تومان صد مثالً کسي اگر ولي شود،نمي( پول) واسطه کاالهاي شامل قيمي و مثلي

 همان() «کنند مصالحه يا و شود گرفته نظر در ارزش بايد بکند، فاحش فرق که صورتي در و است مديون را همان باشد، نکرده فاحشي فرق

 واردم بعضي در البته است، خارج هستند حقيقيه امور از که قيميات و مثليات دايره از باشدمي اعتباري امور از اسکناس چون: »همداني نوري

 رسانياطالع پايگاه) «شودمي محاسبه فعلي ارزش باشد، فاحش گذشته و فعلي ارزش بين تفاوت و طوالني بازپرداخت مدت که زماني مانند

 باال تورم مدت اين در داندمي و دهدمي ديگري به وامي خود ميل با شخص وقت يک: دارد صورت دو مسئله: »شيرازي مکارم(. 1717 رسا،

 دوم صورت. است کرده اقدام خودش چون بگيرد تريبيش مبلغ ندارد حق کسي چنين است، شده راضي کار اين به حال عين در و رودمي

 که طوريبه اندازد،مي تأخير زيادي مدت را آن و رسيده دين اداي زمان و است مديون يا و کرده وارد کسي بر خسارتي شخصي که است آن

 «کرد نخواهد صدق مختلف اشياي متوسط تورم نرخ نظرگرفتن در با جز خسارت جبران و دين اداي صورت اين در رود،مي باال تورم نرخ

 يا دباش رسيده آن پرداخت موعد و باشد آن مانند و رايج اسکناس اشخاص، بدهي اگر کلي طور به: »گلپايگاني صافي (.10 :1711 موسويان،)

 تأخير در مسامحه بدهکار دائن، مطالبة با و باشد حال حکم در يا حالّ مذکور بدهي اخري عبارت به و باشد، نقد طور به آن، به ذمه اشتغال

 بد،يا کاهش فيه متسماح غير نحو به متعارف از زايد آن خريد قدرت و ماليت خريد، قدرت تغيير و هاقيمت شاخص افزايش با و نمايد ادا در

. گرددمي ضامن شده، حاصل بستانکار طلب پرداخت ديرکرد از مذکور ضرر به نسبت بدهکار و شده متضرر طلبکار عرفاً که است اين ظاهر

 بصاح بر وارده ضرر و ماليت نقصان ضامن يابد، کاهش آن ماليت تا دارد نگاه عدواناً را کسي سند يا چک يا اسکناس کسي اگر کهچنان

 را کسي مال که غاصب مانند بوده ضرري و عمدي أدا، تأخير چهچنان: »حائري سيدکاظم(. 212 :1711 يوسفي،...« ) بود خواهد اسکناس

 داا معصيتاً ولي هست، ادا به قادر و رسيده فرا او دين اداي وقت که مديون مانند يا کند ادا خواهدمي و کرده توبه سال بيست از پس و خورده

 با ادا تأخير چهچنان و است ضامن مقصّر، شخص شده، عارض پول اين به که را کاهشي مقدار ضرر ال قاعدة طبق صورت، اين در کند،نمي

 مانتيض و است امين صورت اين در مديون شخص و ندارد وجود کاهش ضمان بر دليل بوده، «ميسره الي نظرة» دليل به يا بوده طرفين توافق

 خريدِ قدرت بازپرداخت -: زيرا شود جبران بايد پول ارزش کاهش: گفت توان مي لذا(. 70: 1713 ولي زاده و همکاران،) «ندارد وجود او براي

 هب زيادتي پول، ارزش کاهش معادل جبران. است زيادي گرفتن ربا تحريم هاي مالك از - است، بستانکار به ظلم وام، ارزش از کمتر بسيار

 باشد همراه پول خريد قدرت جبران با دار مدت هاي پرداخت پول، ارزش کاهش دليل به که ميکند  اقتضا چنين عدالت- آيد، نمي حساب
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 اوراق قرض در و را "دين" آن مثل نه دهند، مي قرار مالك را "االقراض يوم قيمت "دين به وفا باب در فقها برخي .(11: 1712 شعباني،)

 اضاالقر يوم قيمت را پرداخت معيار بنابراين کند، نمي پيدا تحقق مثليت چون باشد، تنزل معرض در آن قيمت که( کاغذي پول) نقدي

 ميزان رانجب و پول خريد قدرت براساس تأديه بلکه کند؛ نمي کفايت نقدي ديون اسمي مبالغ صورت، اين در. را آن مثل قيمت نه اند، دانسته

پول(  ريدخ قدرت کاهش) تورم جبران اينکه؛ ديگر مسئله" :است شده گفته چنين باره اين در کند مي کفايت که است پول ارزش يافته تنزل

 را آن بايد صورت اين در سازد، مي اجتناب غيرقابل را آن هرحال به که دارد وجود متعددي عوامل تورم براي موجود نظريات اساس بر. است

 ان کار شود داده فروشنده به آن معادل اگر که است استهالك از ناشي خسارت جبران قبيل از چيزي اين و کنيم مگذاري نا "تورم جبران"

 حقيقي خريد قدرت برحسب اعتباري هاي پول که؛ اين علت به شديد هاي تورم در( 17: 1717 بهشتي، حسيني) "است نگرفته صورت بجايي

 ادهايقرارد در عدل و قسط قاعده رعايت نيزلزوم و يابد مي تحقق حقيقي خريد قدرت بازپرداخت با فقط دين کامل اداي صدق هستند، مثلي

 يوسفي،) است الزم جبران و رود نمي شمار به ربا مصاديق از پول ارزش کاهش جبران دهند، مي نشان اي مالحظه قابل واکنش دار مدت

1711 :17).  

 

 فقهی ادلّه

 اصلی عقد ضمن در شرط

 عقود از گاه و است قرض عقد از ناشي گاه طلبد، مي را ديرکرد خسارت طلبکار و کندمي خودداري آن پرداخت از مديون، که ديْني

 باشد، دهنده قرض نفع به که را شرطي گونه هر و شده وارد قرض خصوص در که است رواياتي در دو اين تفاوت. گيردمي سرچشمه ديگر

 قدع ضمن شرط صورت به اگر حتّي تأديه تأخير خسارت که باورند اين بر بيشتر دليل، همين به ؛(711 :1017 حرعاملي،) کندمي اعالم حرام

 هعقيد برخي همه، اين با. گرداند مي باز دهنده قرض به معلّق صورت به را نفعي شرط، اين مفاد زيرا است؛ نامشروع و حرام باز درآيد، قرض

 صودمق اگر ولي سازد؛ پول مبلغي پرداخت فرض در تأخير به مجاز را گيرنده قرض مزبور، شرط با دهندهقرض  که است صورتي در ربا: دارند

 در آنچه (1712 گلپايگاني، صافي) بود خواهد اشکال بدون باشد، «التزام وجه» اصطالح در و سررسيد در دين اداي به گيرندهقرض الزام وي،

 هک حالي در است؛ مهلت اعطاي ازاي در بدهي، اصل ميزان بر افزون مبلغي ربا،. است التزام وجه و ربا ميان تفاوت است، توجّه قابل فتوا اين

 ختپردا به مقترض واداشتن دليل به کند،مي تأخير فرض در مبلغ شرط اگر و نمي خواهد سررسيد در بدهي اصل جز به چيزي قرض دهنده

 ،صورت اين در. پذيرفته اند عقد ضمن شرط قالب در را تأديه تأخير خسارت  نگهبان شوراي فقيهان دليل همين به است؛ مدّت رأس در وام

 تپرداخ ديگر، طرف از . آيد پديد ربا تا قرض، از نه گيردمي شرط نفوذ ادلّه و بيع لزوم دليل از را خود نفوذ و مشروعيت بحث، مورد شرط

 اعالم حرام سررسيد، تمديد ازاي در را اضافي مبلغ گونه هر که باشد رواياتي مشمول تا نيست مهلت اعطاي و مدّت تمديد برابر در مازاد مبلغ

  .(130 :1027 صدر،) کندمي

 

 الزم خارج عقد ضمن در شرط
 الزم خارج عقد ضمن شرط راهکار از نپذيرفته اند، اصلي عقد ضمن شرط صورت به را تأديه تأخير خسارت مطالبه که فقيهان از برخي

 مديون به را کوچک چند هر کاالي ميتواند دائن آنان، نظر به .(21 :1712 گلپايگاني،) کرده اند تأمين قالب اين در را هدف همان و جسته بهره

 لّتع. کند تمليک دائن به مجّاناً را بدهي اصل عالوه بر مبلغي نپرداخت، را دين مقرّر، مدّت رأس وي، اگر که کند شرط ضمن، در و بفروشد

 تمليک شرط نيز صورت اين در. است خاص روايات مشمول باشد، مهلت اعطاي ازاي در مزبور تمليک اگر که است آن ،«بودن مجّاني» قيد

 امي،حس) آيد الزم ربا تا نيست سررسيد ازاي در و گيردنمي قرض عقد از را خود نفوذ و مشروعيت پرداخت، در تأخير صورت در مبلغي مجّاني

 آورندمي قرارداد ضمن که شرطي اساس بر هابانک کردند موافقت( 21/11/1711 مورخ) رسمي نامه طي نگهبان شوراي فقهاي(. 10 :1721

 . کنند دريافت مختلف بدهکاران از تأديه تأخير جريمه عنوان به درصدي

 

 پول ارزش کاهش ضمان
 حقيقي قيمت از تورّم، اثر بر شده، خريد قدرت کاهش سبب جامعه، در نقدينگي گسترش و است کاهش حال در همواره پول، ارزش

 ه؛داشت نگه را خود پول شکلي، نظر از فقط دارد، نگه ايگوشه در را خويش پول عين مديدي مدّت شخص، اگر که ايگونه به کاهد؛مي پول

 اوضاع و بپردازد را خود دين مقرّر، مدّت رأس در مديون اگر شک بدون .(11 :1721حسامي،) است شده تهي ارزش از اقتصادي نظر از ولي

 بخواهد؛ ار اصلي رقم از بيشتر مبلغي تواند نمي طلبکار باشد، متعارف ميزان به و اندك ارزش، کاهش و نشده دگرگون مدّت اين در اقتصادي

 به اقدام»     گرفته و ناديده سررسيد تا را پول ارزش در اندك کاهش قرض دهنده و نکرد، اقدام دين پرداخت به موقع به مديون، اگر ولي
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 ارزش کاهش اگر(. 1 :1721 کرمي،. )شود نمي استنباط وي رفتار از اقدامي چنين گذشت، سررسيد از اگر ولي است؛ کرده خويش «ضرر

 رقمي پرداخت داده، رخ شديد کاهش چون نبوده، زياد آن اداي و سررسيد دين ميان زماني فاصله چند هر گفت توان مي باشد؛ غيرمتعارف

 ايگونه به اقتصادي اوضاع دين، مدّت طول در اگر(. 2 :1717 موسويان،) شود نمي شمرده دين اداي عرفي، نظر از دين، اصلي رقم با معادل

 افزايش ارانتظ غيرقابل ميزاني به پول ارزش که جايي در البتّه بود؛ خواهد بدهکار ضمان در مبلغ آن يابد شديد کاهش پول ارزش و کند تغيير

 رقم و دهش گرفته ناديده اضافي ارزش که کندمي اقتضا طرفين اراده تحليل زيرا بگذارد؛ کم دين اصلي رقم از مبلغي ندارد حق بدهکار يابد،

 احمري،) است اشکال بدون نخست رقم معادل رقمي گرفتن وي، براي و بوده دهنده قرض روزي افزوده، ارزش زيرا شود؛ پرداخت نخستين

 جبران: زيرا است الزم پول ارزش کاهش جبران درقرض، خصوص به دار مدت پرداختهاي در پول ارزش کاهش جبران نظريه در .(12 :1721

 جبران مستلزم حاضر عصر اقتصادي تحوالت خاطر به زمان طول در پول شدن قيمي نيست، ربا حقيقي تعريف در داخل پول ارزش کاهش

 مغايرت است حاکم معامالت همه بر که "الظلم عدم " اصل با دار مدت مبادالت در پول ارزش کاهش جبران است، عدم پول ارزش کاهش

 زماني تورمي، شرايط در لذا. (127: 1733 موسايي،) الضرر قاعده است، دار مدت درمعامالت عدالت اجراي براي معيار تنها خريد قدرت و دارد

 رفع ديدگاه از اين و شودمي کاسته دين خريد قدرت و دارايي افزايش از تورم ميزان به اندازدمي تعويق به را خود بدهي پرداخت مديون که

 او به مستند ضرر عرف ديد از کرده، فراهم را ضرر اين موجبات عهد نقض و پرداخت در تأخير با مديون که جا آن از و آيدمي حساب به ضرر

 نظر قطع با دين اسمي مبلغ به اکتفا به حکم و شود جبران او ضرر بايد ضررال قاعده مقتضاي به نيست، ضرر اين به راضي داين چون و است

 همداني، نوري چون مراجع از برخي( 71 :0 شماره    ،1712 زاده، ولي) است شده نفي اسالم در که است ضرري به حکم آن، ارزش کاهش از

 هر روايات؛ و آيات مطابق بدهي کامل اداي لزوم. (722 :1711 يوسفي،) اندکرده استناد الضرر دليل به حائري سيدکاظم و گلپايگاني صافي

 نرخ هک زماني ويژه به تورمي شرايط در و است عرفي امري دين اداي مراجع، برخي تصريح به و کند ادا کامل طور به را خود دين بايد مديوني

 تورم اگر :فرمايدمي استدالل اين تبيين در شيرازي مکارم. آوردنمي حساببه دين اداي را بدهي اسمي مبلغ پرداخت عرف باشد شديد تورم

 سيره و شودمي و شده پيدا پول خريد قدرت و اجناس در تغييراتي هميشه که چرا شود،نمي محاسبه باشد معمولي مقدار و کوتاه زمان در

 اختنپرد عرف، در که حد آن تا باشد زياد پول ارزش سقوط و شديد تورم اگر ولي. است بوده جزئي تغييرات محاسبه عدم بر فقها و مسلمين

 چنينهم. نيست ديون ساير و مهريه ميان تفاوتي مسئله اين در و کرد محاسبه حاضر وضع اساس بر بايد نگردد محسوب دين اداي مبلغ آن

 اراتخس در نه و ديون در نه بنابراين. شمردنمي خسارت جبران را آن عرفي هيچ بپردازد، را سابق قيمت که بنابراين قيميات اتالف مورد در

... دکر حساب روز نرخ به بايد دليل همين به و نيست خسارت جبران يا دين اداي مصداق مقامات گونهاين در سابق قيمت پرداختن ديگر،

 امّا شود،مي پذيرا و داندمي دين اداي مصداق را آنعرف باشد کم مدت دراز يا مدت کوتاه در هاقيمت تغييرات که مواردي در که اين نتيجه

 پولِ فقها از برخي اعتقاد به نيز و (711 و 710 :1711 يوسفي،) «شودنمي محسوب دين اداي و نيست قبول قابل فاحش و شديد هايتفاوت

 .بودند استعمالي و ذاتي ارزش داراي خود که دينار و درهم هاي پول خالف به ندارد، اشيا خريد وسيله جز ايفايده و است اعتباري پول امروز

 گلپايگاني ندارد. صافي ارزشي هاآن کاغذ و است هاآن خريد قدرت به کاغذي هاي پول ويژه به امروز هاي پول ماليت و اعتبار همه نتيجه، در

 نقصان نبنابراي. است اشيا تملک و خريد به توسل آن از باالصاله مقصود و است خريد قدرت همان به اسکناس ماليت و اعتبار تمام :فرمايد مي

 اگر و است ضرر عرفاً آن نقصان لذا و نيست مقصود اعتباري، ماليت اين منهاي آن خارجي زيان چون است، کاال عيني نقصان مثل آن، ماليت

 با يا مقرر مدت اثناي در ذمه در اسکناس که است اين خالف به اين و خارج در خواه باشد، ذمه در خواه است، ضمان موجب شود واقع عدواناً

 زيان امنض کسي و است يافته تنزل يا ترقي خودش تصرف تحت و ملک در صورت اين در زيرا کند، پيدا قيمت تنزل بستانکار، از تأخير اجازه

 بدهي، پرداخت از تمکن با بدهکار و کند دين مطالبه طلبکار اگر بدهي، سررسيد رسيدن فرا از بعد لذا (.713 :1711 يوسفي،) نيست آن

 رداختپ به واکتفا کرده تلف را او مال شده، طلبکار زيان و ضرر موجب بدهکار عرف ديد از باشد، فاحش تورم نرخ که صورتي در کند، امتناع

 کاهش اندازه به بايد دين اداي عرفي صدق و خسارت جبران و ضرر رفع براي بدهکار بلکه آيدنمي حساب به دين اداي بدهي اسمي مبلغ

 122 مادة مفاد گفت توان مي بنابراين. بماند محفوظ او خريد قدرت که بپردازد او به اياندازه به و نموده جبران را طلبکار خسارت پول، ارزش

 .(73 :0 ش ،1712 تسخيري،) است يادشده مذکور داليل مشترك قدر به عمل باب از چک قانون 0 مادة و دادرسي آيين قانون

 

 عدم النفع خسارت ضمان
 و فاتال عمومي قواعد تا کندنمي صدق «مال تلف» آن بر و ندارد وجود دليلي عدم النفع خسارت براي ضمان بر که آنند بر فقها اکثر

 الضرر قاعده خصوص در .(1731:12 نراقي،) ندارد مصداق رفته دست از نفع درباره نيز يد ضمان قاعده کهچنان باشد؛ داشته مصداق تسبيب

 رب                 ،«الضرار و الضرر» عبارت که معتقدند هم ديگر برخي و باشد قاعده مشمول تا نيست ضرر عدم النفع که دارند عقيده برخي نيز

 شخص عهده بر مسؤوليت دادن قرار مالي، ضمان و حکم، دادن قرار نه است، شرعي حکم برداشتن روايت، زبان زيرا ندارد؛ داللت مالي ضمان

 نددار عقيده مدّرس سيدحسن و (رياض صاحب) طباطبايي سيدعلي بهبهاني، وحيد چون فقيهاني مشهور، برابر در (.73: 1211 نجفي،) است

http://www.rassjournal.ir/


 3 -33  ، ص3117 ، بهار31رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 طباطبايي،) است مدني مسؤوليت و ضمان سبب عدم النفع خسارت الضرر، قاعده اساس بر و است صادق النفع عدم بر «ضرر» عنوان که

 هکآن شرط به است مطالبه قابل تأديه تأخير از ناشي عدم النفع خسارت نظريه، اين اساس بر(. 112: قه  1021 مدرس، ؛ 722: ه ق 1020

 مبلغي يراز نيست؛ کنندمي ايجاد را ديني که عقودي ديگر و قرض عقد بين هم تفاوتي. باشد محقّق الوقوع عرفي نظر از آينده در نفع رسيدن

 نوانع تا شود نمي پرداخت مهلت اعطاي برابر در و نگرفته عقد از را خود مشروعيت کند،مي مطالبه عدم النفع خسارت به صورت طلبکار که

 سوي زا نظر، اين البتّه است؛ آمده مديون دوش بر شارع حکم به خسارت، ايراد اثر بر که است ناشي تعهّدي از بلکه باشد؛ صادق آن بر «ربا»

 2 تبصره. است مواجه اشکال با عدم النّفع خسارت مطالبه قانوني، مصوّبات واپسين مطابق هم حقوقي نظر از و نشده، پذيرفته فقيهان بيشتر

 خسارت و نيست مطالبه قابل النّفع عدم از ناشي خسارت :گويدمي 1732 مصوّب انقالب و عمومي هايدادگاه دادرسي آيين قانون 111 مادّه

 يرشپذ قابل و است مادّه ظاهر خالف بر احتمالي النّفع عدم خسارت بر مزبور مقرّره حمل. باشد مي مطالبه قابل قانوني موارد در تأديه تأخير

 (.1712 شبيري، وحدتي) نيست

 

 عقد ضمن تأخير جریمة اشتراط جواز
 يطباطباي)  است مشهور اول قول. است اختالف شده، شرط که زيادي مقدار تنها يا شودمي باطل ربوي قرض زياده، شرط با که اين در

 عند المؤمنون» قاعدة مطابق التزام وجه و عقد ضمن شرط صورت به تأديه تأخير جريمه دريافت نگهبان شوراي فقهاي (.01: 1020 يزدي،

 مخالف که شود داده قرار شرطي الزم، و صحيح داد قرار ضمن در اگر .(731: 1713 طوسي،) داند مي مجاز است، ثابت فقها نزد که «شروطهم

(. 10 :1712 تسخيري،) است الوفاالزم عقد همانند و صحيح شرط اين باشد، طرفين توافق مورد و نباشد سنت و کتاب مخالف عقد، مقتضاي

 اقساطي، فروش الحسنه،قرض چون بانکي قراردادهاي مقتضاي مخالف بدهي، تأديه تأخير و تعهد انجام از تخلف صورت در جريمه شرط لذا

 شرط صحت در که اينکته تنها. باشدمي قرارداد طرفين امضاي و توافق مورد ديگر طرف از و نيست... و مضاربه سلف، تمليک، شرط به اجاره

 جريمه شرط مخالفين فتاواي از که گونههمان است، شرط بودن ربوي ترروشن بيان به و سنت، و کتاب با مذکور شرط مخالفت ماند،مي باقي

 ،خميني موسوي) است بررسي از نيازبي و کندنمي صدق معاملي رباي شرطي، چنين بر که است روشن. شودمي فهيمده مطلب همين هم

 رباي و( قرض در ربا) قرضي رباي صدق احتمال. نيست جنس هم کاالي دو مبادلة مصاديق از تأديه تأخير جريمه که است روشن و( 1730

 رباي حق .(23 :1721 کرمي،) است بررسي نيازمند که دارد وجود ربا حيلة احتمال نيز و( جاهلي رباي) مدت تمديد مقابل در دَيْن افزايش

 بنا آن بر قرض يا گردد تصريح آن به دادن قرض هنگام خواه شود؛ وام مقدار بر زياده شرط دهنده وام نفع به قرض در که است اين به قرضي

 گيرنده قرض بر (13 :1211 نجفي،) آن غير يا وزني يا باشد ايپيمانه شده داده قرض مال کندنمي فرق قرضي رباي تحقق در. شود نهاده

 جريمه» مسئله در ( حال110: 1730 خميني، موسوي) است مستحب -باشد نشده شرط که صورتي در -گرفته قرض آنچه از زياده دادن

 فروش قراردادهاي اساس بر بانکي تسهيالت اکثر بلکه بشود، ربوي قرض تا نيست قرض قرارداد در هميشه جريمه شرط اوالً، ها،بانک «تأخير

 درصد 12 تا 1 تنها قرض قرارداد و است مدني مشارکت و مساقات مزارعه، مضاربه، دين، خريد جعاله، سلف، تمليک، شرط به اجاره اقساطي،

 قرض چهنآ از بيش چيزي سررسيد در گيرنده قرض که کندنمي شرط دهنده قرض جريمه، شرط در ثانياً،. دهدمي تشکيل را بانکي تسهيالت

 جايهب بار اين کند،مي مطالبه کفيل و وثيقه گاهي و ضامن گاهي دين وفاي از اطمينان براي که طورهمان دهنده قرض بلکه بپردازد کرده،

 پرداخت از تخلف و عهد نقض صورت در که کندمي متعهد را او مقرر سررسيد در دين وفاي به گيرنده قرض الزام براي هاآن بر عالوه يا هاآن

 جريمه عنوان به مبلغي سررسيد، در که بود اين دهندهقرض هدف اگر بلي(. 10: 1721 حسامي،) بپردازد جريمه عنوان به را مبلغي موقع، به

 جريمه تپرداخ و تأخير بنابر طرف دو يا باشد، پرداخت در تأخير به مجاز جريمه، پرداخت مقابل در گيرنده قرض که بود اين قصدش يا بگيرد،

 جريمه، شرط اگر اما .(122 :1712 شبيري، وحدتي) شدمي قرضي رباي مشمول و کردمي صدق آن بر «زياده شرط به قرض» عنوان داشتند،

 با حتي باشند داشته پرداخت عدم بر شواهدي اگر هابانک چون مؤسساتي و است بدهي موقع به پرداخت به بدهکار کردن وادار براي کاريراه

 صدق ياديز شرط با قرض قرضي، چنين بر کهاين نتيجه. نيستند تسهيالت اعطاي به حاضر پردازد،مي را تأخير جريمة مشتري کهاين به علم

 ستا بدهي افزايش مقابل در پرداخت مدت تمديد ربا، مصاديق از يکي .است وثيقه يا ضمانت شرط سنخ از هست شرطي هم اگر و کندنمي

 اراستمر توافق به ربا نوع اين مفاد که است روشن .شودمي دارمدت قراردادهاي همه شامل و نداشته قرض قرارداد به اختصاصي ربا نوع اين و

 نينچ آوردن از طلبکار هدف تأخير جريمه شرط در است؛ متفاوت تأخير جريمه شرط مفاد با اين و گرددبرمي تربيش مبلغي مقابل در بدهي

 مهجري عنوان به مبلغي زماني نيز عمل در و است، بدهي استمرار از جلوگيري براي کاريراه ارايه و موقع به پرداخت به بدهکار الزام شرطي

 و هابانک اصوالً و شودنمي گرفته ايزياده هيچ کند عهد به وفاي سررسيد در بدهکار اگر و دهد رخ تخلفي و عهد نقض که شودمي گرفته

 ار خود اهداف معين ريزيبرنامه طبق آنان تا بپردازند را خود بدهي مقرر سررسيدهاي در بدهکاران دهندمي ترجيح معتبر مالي هايمؤسسه

 طمع هب ايمؤسسه و بانک هيچ که است روشن و شودمي هابانک اعتباريبي و هابرنامه اختالل موجب هابدهي پرداخت در تأخير و ببرند پيش

 يگريد نکته. دارد وجود هوي ما تفاوت مدت، تمديد مقابل در بدهي افزايش و تأخير جريمه بين بنابراين،. شودنمي ريسکي چنين وارد جريمه
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 :1712 تسخيري،) سازدمي محقق را شرط موضوع که است «تخلف» عنوان کند،مي متفاوت جاهلي رباي مصداق از را جريمه شرط بحث که

32.) 

 

 ربا دریافت براي ايحيله تأخير، جریمه شرط
 رايب را خود مال که صورت اين به بود؛ تأخير جريمه عنوان به ربا گرفتن کردند، ابداع اروپايي خواران ربا برخي که هاييحيله جمله از

 ازدنپرد مقرر سررسيد در را خود بدهي اگر که کردندمي شرط گيرنده قرض با اما دادندمي بهره بدون قرض روزه يک حتي کوتاه زماني مدت

 هک است روشن. گرديد ربا دريافت براي کاريراه به تبديل روش اين تدريج به. شد خواهد جريمه مبلغ فالن تأخير ماه هر يا روز هر ازاي به

 مختلف زواياي بررسي اما(. 11 :1721 حسامي،) بود خواهد حرام و ربا واقع در نباشد ربا عنوان مشمول ظاهر در هرچند ايجريمه چنين

 شوديم بسته متناسب زمان مدت براي قرارداد موضوع تناسب به بانکي قراردادهاي اوالً زيرا دهد،مي نشان را اين خالف ايران بانکي قراردادهاي

 انزدهپ تا يک اقساطي فروش ساله،پنج تا سه الحسنةقرض تسهيالت بپردازند؛ را خود بدهي زمان آن در توانندمي افراد معمول که طوري به

 دخو اهداف به تسهيالت گيرندة که شوندمي طراحي ايگونهبه ماههشش هايمضاربه حتي و بوده ساله چند تا دو مدني هايمشارکت ساله،

 کنندگاناستفاده %22 از بيش که دارد آن از حکايت نيز هابانک گذشته سال چند کردعمل نتيجة. باشد داشته را پرداخت امکان و برسد

 ثانياً، (.20 :1717 موسويان،) نشوند ايجريمه هيچ متحمل و کرده پرداخت را خود بدهي بانک، بنديزمان طبق توانندمي بانکي تسهيالت

 پوششي را تأخير جريمه شرط است ممکن بانک که است بهره بدون قرض قرارداد طريق از هابانک اعطايي تسهيالت از درصد 12 حداکثر

 همان از تواندمي بانک که است اقساطي فروش ويژه به قراردادها ساير اساس بر بانک تسهيالت درصد 22 از بيش و دهد قرار ربا دريافت براي

 تربيش در ثالثاً، (.21 :همان. )نيست ربا پوشش براي جريمه شرط به نيازي و کند مطرح باالتري قيمت پرداخت، مدت و مبلغ تناسب به ابتدا

 داد قرار استمرار و تمديد براي مناسبي کارراه را آن تسهيالت گيرنده که شودمي تعيين اياندازه به تأخير جريمه نرخ بانکي قراردادهاي

  .(72 :1721 کرمي،) بيندنمي
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 گيري نتيجه
 است؛ اماميه فقهاي اکثر پذيرش مورد نظر اختالف وجود با  تاخيرتأديه خسارت پرداخت لزوم  و ديرکرد جريمه و التزام وجه اخذ

 ررض النفع، عدم که معتقدند و دانسته اند حرام و ربا را آن و بوده تأديه تأخير خسارت مشروعيت مخالف ندانسته و ضرر آن را فقها، از ايعده

 مانز رعايت به مديون منظور به عقد ضمن در شرطي درج «ربا» و «التزام وجه» ميان تفکيک با فقها از ايعده باشد. جبران قابل تا نيست

بران دهنده نيست و بعلت ج وام شخص به اصلي مبلغ از بيش تأديه چيزي تأخير خسارت: قائلند ديگر اي عده دانسته اند؛ مشروع را سررسيد

 کاهش شديد و تورمي جو در. است عرفي امر يک دين ضمنا اداي .باشد مي ربا گستره مصداق از بدهکار خارج ضررهاي متعارف، عهدشکني

 عمل است. مالك ديگران حق در ظلم عدم و قسط و عدل قاعده و رعايت پول حقيقي حفظ ارزش پول، ارزش
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 مراجعمنابع و 
 هاي پژوهش فصلنامه ايران، قانون و اماميه درفقه تأديه تأخير خسارت تطبيقي مطالعه ،1721 ،.پ ذکائيان، ؛ ح حمري،ا [1]

 .نهم سال اسالمي، حقوق و فقه

 .قم دفتر اسالمي انديشه و فرهنگ پژوهشگاه ،1122 شماره پرسش به پاسخ  ،1732 ،.م بهجت، [2]

 .1717 رسا، رساني اطالع پايگاه [7]

 .71 شماره بيت، اهل فقه تخصصي فصلنامه ربا، بدون بانکداري در مالي کيفري شرط ،1712 ،م ع. تسخيري، [0]

: دانشگاه و حوزه همکاري دفتر اسالمي، اقتصاد هايبررسي مجمع دومين االعتباريه، الماليه االوراق ،1730 ،س ك. حائري، [1]

 .21-72ص  سمت، انتشارات، اول چاپ اسالمي، اقتصاد در پول

 .11 لدج البيت،آل مؤسسه بيروت، الشيعه،وسائل ،1017 ،.م عاملي، حرّ [1]

 د،اقتصا و پول فصلنامه ،اسالمي مذاهب ديدگاه از تأديه تأخير خسارت مطالبه قابليت فقهي مباني ،1721 ،.ع م حسامي، [3]

 .1 شماره

 .اسالمي فرهنگ نشر دفتر اسالمي، اقتصاد ،1717 ،.م س بهشتي، حسيني [1]

 .مرکزي بانک تهران، اسالمي، بانکداري درباره رضواني اهللآيت با مصاحبه ،1737 ،.غ رضواني، [2]

 .2/2/1731 اطالّعات روزنامه [12]

 .صادق امام دانشگاه کارشناسي ارشد، نامه پايان ،(فقهي – تطبيقي) تحليلي پولي، هاي سيستم ،1712 ،.ا شعباني، [11]

 .قم دانشگاه و حوزه پژوهشکده استفتاي به 12/1/12 مورّخ پاسخ استفتاء، ،1712 گلپايگاني، صافي [12]

 هشتم. للمطبوعات، دارالتعارف بيروت، الالربوي،البنک ،1027 ،.م س شهيد صدر، [17]

 .للمطبوعات دارالتعارف بيروت، الحياه، يقود االسالم ،1722 ،.م صدر، [10]

 .التراث الحيا المصطفي دار قم، المکاسب، کتاب حاشيه ،1020 ،س م. يزدي، طباطبايي [11]

 ايران. تهران، الجعفرية، اآلثار إلحياء المرتضوية المکتبة اإلمامية، فقه في المبسوط ق،1713 ،.ا طوسي، [11]

 اسالمي، حقوق و فقه هاي پژوهش فصلنامه. منفعت تفويت از ناشي خسارت حقوقي – فقهي تحليل ،1721 ،.س کرمي، [13]

 .22 مارهش ،1 سال

 .110، ص 2011 مسأله المسائل، توضيح ،1731 ،.ع م گرامي، [11]

 .اوّل مدرس، شهادت سالگرد پنجاهمين بزرگداشت ستاد تهران، الفقهيه، الرسائل  ،1021 ،.ح س مدرس، [12]

 .معرفت محمدهادي شيخ حاج استاد با مصاحبه: پول فقهي احکام ،1731 ،.م معرفت، [22]

 )ع(. ابيطالب ابن علي االمام مدرسه قم،  اسالمي، بانکداري و ربا ،1731 ن، شيرازي، مکارم [21]

 جمهوري مرکزي بانک وبانکي، پولي تحقيقات موسسه فقهي، ديدگاه از ربا موضوع و مفهوم تبيين ،1733 ،.م موسايي، [22]

 .ايران اسالمي

 .اسالمي شوراي مجلس حقوقي و قضايي کميسيون استفتاء به پاسخ ،1733 ،.ع اردبيلي، موسوي [27]

 .1لد ج ،«بجنوردي موسوي سيّدمحمّد استاد با مصاحبه پول، فقهي احکام» ،1731 ،.م س بجنوردي، موسوي [20]

 . 2 لدج قم، علميه حوزه مدرسين جامعه قم، تحريرالوسيله، ،1730 ،.رس خميني، موسوي [21]

 سوم. اسالمي، انتشارات قم، ،2 ج استفائات، ،1731 ،.ر س خميني،موسوي [21]

 .1 شماره حقوق، و فقه مجله ربا، بدون بانکداري در تاديه تاخير مشکل حل راهکارهاي بررسي ،1711 ،.ع س موسويان، [23]

 .11 مارهش اسالمي، اقتصاد تخصصي فصلنامه الحسنه،قرض هايصندوق دهيسامان طرح ،1717 ،.ع موسويان، [21]

 .کيهان مؤسسه تهران، نگهبان، شوراي نظرات مجموعه ،1731 ،.ح مهرپور، [22]

 .27 لدج هفتم، چ العربي، التراث احياء دار بيروت، االسالم، شرليع شرح في جواهرالکالم ،1211 ،.م نجفي، [72]

 .اوّل اسالمي، تبليغات دفتر انتشارات قم، عوائدااليام، ،1731 ،.م نراقي، [71] [71]

 اقتصاد تخصصي فصلنامه اماميه، فقه و ايران حقوق در تأديه تأخير خسارت تطبيقي مطالعه ،1712 ،.ح شبيري، وحدتي [72]

 .اسالمي

 ،"پول ارزش کاهش جبران"نظريع فقهي حکم در عرف عملکرد ثيرأت ،1713 ،.ح عباسي، ؛ ح آبادي، حسين؛  م زاده، ولي [77]

 .21 شماره  ،2 دوره
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 اسالمي، حقوق و فقه مطالعات مجله پول، ارزش کاهش جبران با مثلي و قيمي  ي رابطه ،1712 ،.م حائري، ؛ م زاده، ولي [70]

 .7 شماره

 .1، جلد اسالمي انديشه و فرهنگ پژوهشگاه ،(ربا و پول ارزش کاهش جبران تطبيقي بررسي تورم، و ربا ،1711 ،.ا يوسفي، [71]
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