
211مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسالمی                              

از دیدگاه ه مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدی
مذاهب اسالمی

محمدعزیز حسامیدکتر 

16/5/1391تاریخ پذیرش مقاله:14/12/1390تاریخ دریافت مقاله:

چکیده

از بـاب ضـمانات   1انی فقهی قابلیت مطالبه خسـارت تـأخیر تأدیـه   مب،در این تحقیق
از دیدگاه مـذاهب اسـالمی  قهري، قواعد عمومی معامالت، قواعد فقهی و ادله اصولی

تـوان گفـت کـه پـول     مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی مـی 
ا قواعد و آثـار امـوال   نیست تـبا همان فهم سنتی و محدود سابقـصرفاً مالی مثلی

دکتراي فقه و اصول شافعی از دانشگاه تهران
دیون از مدیون تأخیرکننده گرفته شـده  تأدیهمبلغی که به عنوان جبران ضرر ناشی از تأخیر در -1

است. اما اگر ماهیـت ایـن   شود؛ بنابراین ماهیت آن جبران ضرر وارده صاحب دین داده میو به
تأخیر خوانده شده و ماهیت تعزیري دارد.هتأخیر باشد، در چنین حالتی جریمهجریم،مبلغ
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کاالهاي تجاري، قیـاس  توان با قیاس پول برمثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می
کـردن سـبب ورود ضـرر بـه     بر غصب، اتالف مال غیر و فـراهم و تأخیر تأدیهمماطله

دیگري، قواعد فقهی الضرر، نفی حرج، منع أکل اموال بـه باطـل و ...، اصـول مسـلم     
غیـره و  الت، نفی غرر و جهالـت در قراردادهـا، وفـاي بـه عهـد و     شریعت از قبیل عد

اي مانند: حکم عرف، استسحان، مقاصد شریعت و مصالح مرسـله و ایـن واقعیـت    ادله
هاي اعتباري چیزي جز قدرت خرید نیست، به جبران خسارت تأخیر که ماهیت پول

حکـم  ـدرسـی مـدنی  قانون آیین دا522هحتی فراتر از شرایط مقرر در مادـتأدیه  
داد.  

اقتضـائات  ،عصر جدیدزیرارسد، وجود چنین حکمی در شرع ضروري به نظر می
خود را دارد و محدودکردن احکام شرعی به ظاهر نصوص و اقوال مجتهـدان صـاحب   

شود که مخالفان شریعت زبان بـه طعنـه گشـوده و نظـام کامـل و      مذهب موجب می
ي، کهنه پرستی و ... متهم کنند.متقن حقوق اسالمی را به ناکارآمد

خیر، تأدیـه دیـن، عـدم انجـام تعهـد،      أمبانی فقهی، خسارت تهاي کلیدي: واژه
دیرکرد    

JEL:N25, E59, Z19, Y30بندي طبقه
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مقدمه
دادرسی آیین قانون 522مادههاي فراوان در گذار سرانجام پس از فراز و نشیبقانون

خسـارت تـأخیر   ،21/1/1379(در امور مـدنی) مصـوب  قالبانوعمومی هاي دادگاه
آنموضـوع که اي در دعاوي«وجه نقد را تحت شرایطی مورد پذیرش قرار داد: تأدیه
از پرداخـت مـدیون، مـدیون   و تمکـن داین و با مطالبه بوده رایج وجهو از نوع دین 

سررسـید تـا   از زمـان  سـاالنه  ت قیمـ شـاخص  تغییر فاحشامتناع نماید، در صورت 
تغییـر شـاخص   متناسـب  با رعایـت  طلبکار، دادگاهمطالبهاز و پس پرداخت هنگام

گـردد،  مـی تعیـین  ایـران اسـالمی  جمهـوري  مرکـزي  بانک توسط کهقیمت ساالنه 
نحـو دیگـري  بـه  طـرفین  قرار خواهد داد، مگـر اینکـه   و مورد حکم نمودهمحاسبه
».نمایندمصالحه 

ضـرر وارده بـر   جبران که عنوانی عام بوده و شامل نقد وجه تأدیهتأخیرخسارت
در نظـام حقـوقی اکثـر کشـورهاي     شـود،  مـی النفع نیـز  و عدمکاهش ارزش پول اثر 

» تعویض الدائن عن التأخیر فی وفاء الدین«یا » لتأخیرایمۀجر«تحت عنوان 1اسالمی
فقه بیشتر کشـورهاي تحـت حکومـت عثمـانی بـر      زیراه شده است؛ از دیرباز گنجاند

جبـران کـاهش ارزش پـول   ،مبناي مذهب حنفی بوده و فتواي مشهور در آن مذهب
).534بی تا،عابدین،است (ابندر دیون معوقه

بر خالف آنچه که برخی مدعی هستند تورم و کاهش ارزش پول به دو قرن اخیـر 
رود، در کامالً جدیـد و مسـتحدثه بـه شـمار مـی     هع مسألاختصاص دارد و این موضو

گیـر،  هاي قحطی و خشکسالی، گرانی، جنگ و سایر بالیـاي همـه  گذشته نیز در سال
ها از جانـب  ها وجود داشته و همچنین  بر اثر کاهش عیار سکهتورم و باالرفتن قیمت

یافتـه اسـت و   کاري افراد سودجو، ارزش پول کاهش مـی ها و یا غش و فریبحکومت

ـ ا،بـودن يربـو شـائبه ونصـوص بهدیشديبندیپاسبببهي،سعودحکومتدر با این همه-1 نی
.)667هـ . ق،1409الفقه اإلسالمی،(مجله مجمعپذیرفته نشده است قاعده
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زیـر را  مسـأله داشته و سـه  ه آناشاراتی ب،فقهاي مسلمان در مبحث استیفاي دیون
اند:    مورد بحث قرار داده،(= نقود) رخ دهدکه ممکن است درباره پول

کاهش رواجتغییر ارزش نقود به واسطه کساد وـ
رانقطاع یا کمبود نقدینگی در بازاتغییر ارزش نقود به واسطهـ 
(المصـلح، ش یـا افـزایش ارزش نقـود   ـاهـ ـکطهـود بـه واسـ  ـارزش نقـ تغییـر ـ

).59هـ .ق،1427
هـاي خـود   ابویعلی در کتـاب قاضی ،ماوردي و از حنبلیان،از میان فقهاي شافعی

قضـات را در خصـوص تغییـرات ارزش    »األحکـام السـلطانیه  «تحت عنوان مشـترك  
ه، اقربا، زنان مطلقه و ... و نیز حـاکم اسـالمی را در   زوجهاي رایج، در تقدیر نفقهپول

،با توجـه بـه وضـعیت اقتصـادي و تـورم موجـود      ،لشکریانمورد حقوق کارگزاران و
دیـون همـواره   تأدیهتأخیر در موضوع ).361هـ .ق،1428(الزحیلی،اندهشدار داده

وم قلمـداد  وجود داشته و شارع مقدس آن را به عنوان یک عمـل غیراخالقـی و مـذم   
هاي پـولی  وجه نقد که ریشه در اقتصاد تورمی، سیاستکرده است؛ اما کاهش ارزش 

و تغییـر ماهیـت پـول از    اًخیـر اهـا در دو قـرن   هاي ربـوي بانـک  ها، فعالیتحکومت
فقهـی چنـدانی   ههـاي اعتبـاري دارد، سـابق   دینار) به پـول هاي حقیقی (درهم وپول

سـتناد بـه   اتحریم تأخیر بدون عذر دیون و بـا  ید برندارد؛ لیکن فقهاي گذشته با تأک
دادنـد کـه بـا تشـدید در     به دائن اجازه می1»عقوبتهلی الواجد یحل عرضه و«روایت

و 142بـی تـا،  (الشـروانی، مطالبه، براي کسب مال خود، همواره مالزم مدیون باشد
را نـه تنهـا از   دیـون تأخیرکننـدگان در بازپرداخـت   ) و آنـان  298بی تا،عابدین،بنا

نمودند، بلکه به حبس و حتی در مـواردي بـه تنبیـه بـدنی ایشـان      مسافرت منع می
).174م،1982و الکاسانی،155هـ . ق،1377(الشربینی،دادند میحکم 

هـاي قـدیمی   هاي رایج امروزي را بـه دینـار و درهـم   پول،برخی از فقهاي معاصر

کننده آبرویش (و هتک حرمت) بوده و مجوزي براي شخص متمکن، حاللیعنی تأخیر و مماطله-1
) و احمـد  239،عقوبت و زجر اوست. این حدیث را امامان بخاري (در باب لصـاحب الحـق مقـال   

اند. ) روایت کرده18644حدیث شماره 458، بی تا، (مسند
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در زمـره امـوال مثلـی قـرار گرفتـه و بایـد در       و بـر ایـن باورنـد کـه    کنندمیملحق 
بازپرداخــت دیــون، همــان ارزش اســمی آنهــا در نظــر گرفتــه شــود و جبــران ضــرر 

ایـن  وامـري غیرمشـروع اسـت    ـاعم از کاهش قدرت خرید پول وعدم النفعـوارده
شـده در کویـت، مـورد    تشـکیل »المجمع الفقـه اإلسـالمی  «حکم در پنجمین جلسه

قواعد فقهی، اصول مسـلم  اساس برگروه دیگري ،در مقابلگرفته است.تصویب قرار 
هاي اعتباري چیزي جـز قـدرت   و این واقعیت که ماهیت پولاصولیه، ادلشریعت

کـاهش ارزش پـول داده و بـه تبـع آن     ضـرر ناشـی از   خرید نیست، حکم به جبران 
اند.خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانسته

افـراد حقیقـی و   هتـورم، لحظـه بـه لحظـه از سـرمای     نی که مسلماً در جوامع کنو
اخـالق در زیـر سـطح مطلـوب قـرار دارد و تجربـه       امانتـداري و کاهـد و  حقوقی می

هـایی بـراي   دهد، وجـود اهـرم  به روشنی نشان میـهاویژه بانکبهـدهندگانقرض
یاري از بسـ از امـوال، امـري ضـروري اسـت و    مهار تأخیر بدهکاران و سـوء اسـتفاده  

اند، از تأخیر را در قوانین خود مقرر نکردههاي اسالمی در کشورهایی که جریمهبانک
مندي به ضرورت چنین اهـرم  تأخیرهاي بدهکاران به شدت زیان دیده و با اظهار گله

).277هـ .ش،1385(قحف،کننداي اعتراف میوادارکننده
قـائالن بـه ایـن    و تنقـیح ادلـه  تبیین مبانی فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه

این مقاله بر عهده گرفته و امیـد اسـت کـه گـامی در     ه حکم، کاري است که نویسند
اجتهاد مجـدد آنـان   راستاي تشویق مخالفان این حکم به تجدید نظر در رأي خود و

عصر جدید اقتضائات خود را داشته و محدودکردن احکام  شرعی به ظـاهر  زیراباشد؛ 
که مخالفان شریعت زبان بـه  شودمیل مجتهدان صاحب مذهب موجب نصوص واقوا

ایند.  طعنه گش
تأدیـه تـأخیر  براي بیان مشروعیت خسارت ،فقیهان و حقوقدانان مذاهب اسالمی

قائالن به جبران کـاهش  ادلهتا حدود زیادي با اند کهاستدالالتی ذکر کرده،وجه نقد
از آن دالیل از دیدگاه اقتصادي بیان شـده  ارزش پول در دیون، مشابهت دارد؛ برخی

است که به سبب عدم موضوعیت و اجتناب از اطناب سخن، از ذکـر آنهـا خـودداري    
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؛ همچنین تعدادي از دالیل ذکرشده بـراي اثبـات موضـوع کـه در برخـی از      شودمی
تحقیقات بیان شده است مثالً: پول مال قیمی است، پول نه قیمی است و نـه مثلـی،   

خالف ـ) مـ 244ـ238هـ .ق،1381وسفی،ـ(یم مثلی و ...ـمی است و هـهم قیول ـپ
ممکـن اسـت بـه    شروط عین مقروض در برخی از مذاهب اسالمی است و در نتیجـه 

قـرض را فقـط در   ،فقهـاي حنفـی  زیراعنوان دالیل مخالف مورد استفاده قرار گیرد، 
) و 165بی تـا، عابدین،ابنو 32هـ .ق،1406دانند (السرخسی،اموال مثلی جایز می

دانند که عقد سلم در مورد آنهـا  شوافع و مالکیه قرض را تنها در چیزهایی صحیح می
119هــ .ق، 1377(الشربینی،صحیح است، یعنی با توصیف دقیق قابلِ ضبط باشند

نظـر کـرده و تنهـا    )؛ بنابراین از ذکر چنین دالیلی نیز صـرف 222بی تا،و الدسوقی،
کنیم.ورد قبول مذاهب اسالمی را بیان میمادله

هاي قهريگفتار نخست: مبانی خسارت تأخیر از باب ضمان

(استیالي نامشروع)غصب.الف

کنـد، غاصـب   ضمان ید که مسئولیت مدنی غاصب را به وضوح بیان میقاعدهمطابق 
منـافع ـعالوه بر رد عین مغصوب یـا در صـورت تلـف اعـالي قـیم آن     ـملزم است

ــانی،شـــده مالـــک را جبـــران کنـــدفتلـــ 1405؛ النـــووي،23م،1982(الکاسـ
) و 71هــ .ش، 1385و مکـارم شـیرازي،  58هــ .ق، 1411قدامـه، ؛ ابن438هـ .ق،

دیـن از  تأدیـه تأخیر ،استبیان شده» مطل الغنی ظلم«همچنانکه در حدیث نبوي 
د، استیالي او بر دیـن،  ، ظلم است و از زمان سررسید دین به بعمتمکنجانب مدیون 

،گذشت زمان و تـورم زیراو در حکم غصب است، شودمیاستیالیی ظالمانه محسوب 
کسـب  گـذاري و هـاي سـرمایه  تدریج از ارزش سرمایه دائن کاسته و او را از فرصتبه

درآمد محروم نموده است و مسلماً این امور موجب زیان مادي او شده و ناخرسـندي  
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که به بداهت از احکام شرعی و مواد قانونی اسـتنباط  دارد و همان طوراو را به دنبال 
شود، مسئولیت ناشی از غصب به مراتب شدیدتر از مسئولیت ناشی از اضرار است.می

البته در مقابل این ادعا که از عناصر تحقق غصب این است که استیالي بـر حـق   
بـا رضـایت و  در ابتـدا تأدیه، مدیونغیر، باید از آغاز به نحو عدوان باشد و در تأخیر 

اذن مالک، بر مال او تسلط یافته است؛ باید گفت که تصرف مـدیون، از زمـان پایـان    
قـانون مـدنی در زمینـه    310مـاده مهلتش، در حکـم غصـب اسـت، همچنانکـه در     

غیره، این مطلب به صراحت ذکر شده اسـت کـه   استیالي نامشروع بر عاریه، ودیعه و
ار، تصرف منکر در حکم غصب است.از تاریخ انک

در منـدك  شده یعنی قدرت خرید در غصب اسکناس، غاصب ضامن مالیت غصب
اش یعنی قـدرت خریـد آن   چون هویت این مال فانی در محکی،باشدها میاسکناس

فتن تورم، راست؛ لذا در صورت کاهش ارزش پول به جهت نوسانات، قیمت بازار و باال
ي غصبی نزد غاصب موجود باشد، امـا او ملـزم بـه پرداخـت     هاهرچند عین اسکناس

باشـد تـا   شـده موجـود مـی   هـاي غصـب  تعداد بیشتري اسکناس نسبت به اسـکناس 
توان گفت کـه ذمـه غاصـب مشـغول بـه قـدرت خریـد        شود؛ در واقع میالذمه بريء

عینیـت  ،شده است، زیرا مغصوب قدرت خریدي اسـت کـه خـود   هاي غصباسکناس
یعنی قدرت خریـد، بایـد   ،وسیله محکی آن اخذ شده است و همان مأخوذهندارد و ب

(هر چند رقم صوري بیشتري دارنـد)  هایی که نمایانگر آن هستندبه وسیله اسکناس
).171هـ .ش،1382(مسلمی،بازگردانده شود

در کـه انـد تمسـک جسـته  1فقهاي اهل سنت براي اثبات موضوع فوق به قیـاس 
د.شدواهمبحث مربوط بیان خ

امـام از جانب فقهاي امامیه پذیرفتـه نشـده اسـت.    کهاستتسناهلمذاهبیفقهادلهنیچهارم،اسیق-1
بمـا حکمـه یعلـ نـص هیفهبواقعبحکمها،نصردیلمۀواقعۀیتسو«:استکردهفیتعرنیچنراآنیغزال
اي کـه هـیچ   هتسـاوي حکـم واقعـ   «»الحکمذلکهیعلیفإلشتراکهماالحکم،یفحکمهیعلنصهیفورد

ه با موضوعی که حکمش از جانب شارع بیان شده است، به سبب علتی مشـترك  آن بیان نشدهحکمی دربار
).54بی تا،،یالغزال(» که در هر دو موضوع موجود است.
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اتالفقاعده.ب
کـس مـال غیـر را تلـف     هـر » من أتلف مال الغیر فهو له ضامنٌ«اتالف قاعدهمطابق 

کند، ضامن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، خواه فعل او عمدي باشد یا خطا و 
1405النـووي، ؛169هــ .ق، 1407(ابـن رجـب،  خواه آن مال عین باشد یا منفعت

و مکارم شـیرازي، 145بی تا،؛ السیوطی،285هـ .ق،1399بن قدامه،؛ ا280هـ .ق،
).26هـ .ش،1385

ت پول و اتالف قسـمتی از قـدرت خریـد    مدیون موجب کاهش مالیمسلماً تأخیر
ـ زیـرا آن شده است و متلف بایـد خسـارت وارده را جبـران کنـد؛      ت و حقیقـت  مالی

انـد و  ها آن را اعتبار بخشیدهتاسکناس چیزي جز قدرت خرید آن نیست، که حکوم
کردن یک قطعه اسکناس قدرت خرید بـه همـان   پارهطور که با سوزاندن یا پارههمان

مقادیري از آن قـدرت خریـد را از بـین    ،رود، با گذشت زمان، تورممقدار از دست می
مذکور، این اتالف بایستی جبران شود.قاعدهبرد؛ پس مطابق می

تسبیب.ج

ـ   مطابق ای ن قائـل هسـتند، هـرکس    ه آن قاعده که فقه اسالمی و حقوق همـه ملـل ب
1407رجـب، (ابـن 1را بدهـد سبب تلف یا نقص در مالی شود، باید مثل یا قیمت آن

و 26م،1982؛ الکاســانی، 174هـــ .ق، 1421؛ موســوي خمینــی،  171هـــ .ق، 
ث شده کـه مالـک از   دین، مدیون نه تنها باعدر تأخیر تأدیه).145بی تا،السیوطی،

منافع مال خود محروم بماند، بلکه با مماطله و تأخیر خـود، موجبـات کـاهش ارزش    
سرمایه و پول صاحب مال را فراهم آورده است؛ بنابراین ملزم بـه پرداخـت خسـارت    

هایی را که به سبب فعل غیرمشـروع او ایجـاد شـده اسـت،     شود تا بخشی از زیانمی
جبران کند.  

هرچنـد کـه در   ، آور است که از نظر عرف تجـاوز و عـدوان باشـد   ب در صورتی ضمانیالبته تسب-1
مانند اتالف غیرعمد.،عملی حرام به حساب نیاید،شرع
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و خسارت تأخیر تأدیـه  هاي ماهوي میان بر اساس تفاوتقدانان نیز برخی از حقو
ولیت مـدنی (اتـالف و تسـبیب)    ئبـر پایـه مسـ   این نهاد حقوقی،در صدد توجیه 1ربا

اند؛ از جمله به باور دکتر کاتوزیان آنچه که بـه سـبب خسـارت تـأخیر تأدیـه      برآمده
تزامـی اسـت جداگانـه کـه     شود، عوض اضافی در برابر دین نیست، بلکـه ال گرفته می

آیـد؛ بـه   هاي قهـري بـه حسـاب مـی    سبب آن تقصیر بدهکار است و در شمار ضمان
عبارت دیگر، خسارت تأخیر تأدیه سبب ویژه و مشروع خـود را دارد و بـدل زایـد بـر     

خسـارت تـاخیر   نبایددیگري به باطل باشد. در واقع،اصل نیست، تا ربا و یا أکل مال 
اصلی وجود دارد که ماهیت و اشتباه کرد؛ در ربا دو رکن» ربا«ل یا تأدیه را با ربح پو

یکی از دو عوض معامله یـا  آمدهدستبهکند: نخست اینکه مال جوهر آن را معین می
نتوان براي تملک سببی جداگانه و مستقل فرض کرد. دوم اینکـه  از توابع آن باشد و

ثال، اگر کسی یک خـروار گنـدم بـه    چیزي زیاد از آنچه داده شده است باشد؛ براي م
زیـرا کشاورزي وام بدهد که در سر خرمن دو خروار پس بگیـرد، ربـا خـورده اسـت،     

بدون سبب خاصی براي تملک یک خروار اضافی، به عنوان عـوض و در درون قـرض،   
خیر أخسارت ت«عنوان ، تحتآن را به باطل به چنگ آورده است؛ ولی آنچه در قانون

اوالً مبلغـی اضـافی   زیـرا را نـدارد؛  ربـا ت، هیچ یک از دو رکن اصلیآمده اس» تأدیه
دهنـده پرداخـت شـده باشـد، بلکـه کمتـرین       نیست که بیش از مبلغ اصـلی بـه وام  
معهـود کسـب   خـود در وعـده  سرمایهشدن از خسارتی است که طلبکار براي محروم

بخشی ناشـی از  کرده است و این غرامت نیز ترکیبی از دو رکن اصلی خسارت است:
رفته و بخش دیگر ناشی از ضـررهاي متعـارف و از جملـه کاسـتی تـوان      سود ازدست

خرید پول؛ و ثانیاً این ضررها ناشی از عهدشکنی بدهکار است و او باید مطابق قواعـد  

وم ربا در زبان فارسی عبارت است از مبلغی اضافی که بستانکار هنگـام بازپرداخـت دیـن، از    مفه-1
(معین، مدخل: ربا)؛ اما در فقه اسـالمی ربـا کـه از گناهـان کبیـره بـه حسـاب        ستاندمیبدهکار

گیـرد و نـوع مـذکور ربـاي قرضـی      تر داشته و انواع مختلفی را دربرمـی همفهومی گستردآید، می
الشافعی، األم، ترین شیوه آن، رباي جاهلی مذکور در قرآن کریم است (شود که  شنیعیمخوانده

).36جواهرالکالم،نجفی، و 13
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ظـاهر چنـین   هرچند بهجبران کند.،ضمان قهري، ضرري را که سبب آن شده است
امـر بـه دادن پـول زیـادتر از اصـل      ،خیر تأدیهأارت تنماید که صدور حکم بر خسمی

،طـور معمـول  در حقـوق، بـه  زیـرا اعتمـاد کـرد،   به این ظاهرطلب است، ولی نباید
شود و در آن دعاوي که موضوعش وجه نقد یعنی خسارت با پرداخت پول جبران می

ایـن  پول رایج است، اگر مالی از همان جنس و زاید بر طلب به مدعی پرداخت شود،
نظر تحلیلی، سبب گـرفتن پـول دوم،   گردد؛ لیکن ازاقدام همانند رباخواري تلقی می

ساختن دین حال نیسـت، بلکـه سـبب،    خواري در برابر مؤجلتوافق دو طرف بر زیاده
از این راه به طلبکـار خسـارت   تقصیري است که بدهکار در اداي دین مرتکب شده و

عوض اضافی در برابـر دیـن   ،شودر گرفته میخیأزده است؛ پس آنچه بابت خسارت ت
نیست، بلکه التزامی است جداگانه کـه سـبب آن تقصـیر بـدهکار اسـت و در شـمار       

).239هـ .ش،1387(کاتوزیان،آیدهاي قهري میضمان

گفتار دوم: مبانی خسارت تأخیر تأدیه مطابق قواعد عمـومی  
معامالت

جبران عیب حادث .الف

توان دائن را ملزم به پذیرش شود و نمیی حادث محسوب میکاهش ارزش پول، عیب
بودن و مقبولیت آن نزد تبادلهاي پول، واسطهترین ویژگییکی از مهمزیراآن کرد، 

مردم است و این بستگی به قدرت خرید آن دارد و کاهش قدرت خرید عیبـی اسـت   
بـی تـا،  عابـدین، بـن (ادنبـال دارد را بهکه کاهش رغبت مردم و مقبولیت عمومی آن

). البته منظور از عیب، عیب شیء معین نیست، بلکه مراد عیب نوعی اسـت، زیـرا   62
در اینجا شیء معین مورد استحقاق نیست و به اصطالح عین اسکناس موضوع قـرض  

(از نظر ظـاهري) سـالم اسـت، بلکـه نـوع دچـار       هانیست، تا ادعا شود عین اسکناس
ب انواع معقـول نیسـت، مگـر بـا نقصـان قیمـت آنهـا       عیب شده و واضح است که عی
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ت پول به قدرت خرید است پس چون تمام اعتبار و مالی).266هـ .ش،1385(قحف، 
و تملک اشـیا اسـت، نقصـان    داشتن پول، توسل به قدرت خریدو مقصود باإلصاله از

پول آنچه که ذکر شد، کاهش قدرت خرید مالیش چون نقصان عینی کاالهاست؛ بنابر
دائن بر اثر تأخیر در تأدیه، عیبی حادث است که به سبب فعـل غیرمشـروع مـدیون    

ایجاد شده و باید جبران گردد.

نفی غرر و جهالت.ب

شکنی و مماطله مـدیون در اداي دیـن، از جملـه امـور غیرقابـل      پیمانتورم شدید و
پرداخـت دیـن   بینی بوده که اگر دائن از آن آگاهی نسبی هم داشت، اقـدام بـه   پیش
تأدیـه کرد؛ بنابراین دائن تصور صحیحی از شرایط اقتصادي و رفتـار مـدیون در   نمی

در اجل و موعد پرداخـت دیـن جهالـت ایجـاد شـده اسـت      ،دین نداشته و در نتیجه
) و چنانکه در احادیث متعـدد  303هـ .ق،1409الفقه اإلسالمی،مجله مجمعالزرقا، (

، 4ة، حیـوان مصـرا  3، مالمسـه 2ة، بیع الحصا1غررالز بیع ا(ص)، پیامبر اکرماستآمده
و عدم اطالع دقیق از چگـونگی مـورد عقـد، نهـی     جهالتو... به سبب فراريي برده

ــن234م،1982(الکاســانی،فرمــوده اســت ــووي،123هـــ .ق،1411رشــد،؛ اب ؛ الن
حلـی، ؛ ال232بـی تـا،  ؛ شهید ثـانی، 24هـ .ق،1411؛ ابن قدامه،421هـ .ق،1405
تقلب و اخـتالف  چنین عقودي زمینهزیرا)، 457هـ .ق،1403قدامه،و ابن67بی تا،

کنند.  را میان مردم ایجاد می
پدري که مهر دختر خود را پنجاه سال قبـل، هـزار تومـان قـرار داده،     اگر مسلماً 

یابد که براي خرید یک جفت دانست که ارزش آن پول، امروز به حدي کاهش میمی

اي که متضمن جهالت در  ارکان بیع باشد.معامله-1
اي که تعیین مبیع با انداختن سنگریزه روي چندین کاال صورت گیرد. معامله-2
کاال را لمس کردي، باید آن را بخري.معامله با این شرط که اگر-3
اي که چند روز شیرش دوشیده نشده تا خریدار گمان برد کـه بسـیار شـیرده    بیع حیوان شیرده-4

است.
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بود و صداق فرزنـد خـود   وراب مرغوب هم کافی نیست، حاضر به چنان عقدي نمیج
کرد؛ بنابراین جهالت نسبت به اوضـاع اقتصـادي و رفتـار    اي دیگر طرح میرا به گونه

کـه رکـن اساسـی و    ،خوردن دائن شده اسـت و عنصـر رضـایت   مدیون، موجب گول
ب رضـایت یکـی از   گـردد؛ پـس بـراي کسـ    مشترك همه عقود است، دچار نقض می

امـري منطقـی و   ،طرفین عقد، جبران نسبی خسارت وارده با پرداخت خسارت تأخیر
اساس شاخص تورم است که از و همین امر مبناي اصل تعدیل دیون برعادالنه است
. گذار مورد پذیرش واقع شده استجانب قانون

وفاي به عهد.ج

اردادها به عهد و پیمان خـود پایبنـد   خداوند مؤمنان را دستور فرموده است که در قر
) و بـه مقتضـاي داللـت ایـن آیـه در      1(مائـده/ بوده و بـه تعهـدات خـود وفـا کننـد     

بازپرداخت دیون، مدیون ملزم است که مساوي آنچه را که از دائـن گرفتـه اسـت، در    
موعد مقرر به او پس دهد و در دیون پولی مؤجل، اگر ارزش پول کاهش یافته باشـد،  

(قحـف، تـوان بـه ایـن حکـم الهـی عمـل کـرد       جبران کاهش ارزش پول میفقط با
)؛ البته در جواب آنچه مطرح شده که آیا جبران کاهش ارزش پول 81هـ .ش،1385

) باید گفت: آنچه که مدیون 236هـ .ش،1381(یوسفی،مصداق وفاي به عهد است؟
رفتـه و مسـلماً   متعهد به بازپرداخت آن شده، مثل همان چیزي است کـه تحویـل گ  

وقتی که از ارزش آن کاسته شده و قدرت خرید خـود را بـه مقـدار زیـادي از دسـت      
داده است، مثل و مانند پول ارزشمندي نیست که هنگام عقد قـرض تحویـل گرفتـه    
بود؛ بنابراین عمل به تعهد بازپرداخت مثل، یکی از مصادیق وفاي به عهـد اسـت کـه    

شود، جـز بـا جبـران    ده شده است و این امر محقق نمیفرمان دابه آندر آیه مذکور 
کاهش ارزش پول و پرداخت قدرت خرید دین.  

عقوبت مالی.د
انـد  احمد، ابوداوود، نسائی و ابن ماجه از عمرو بن شرید روایـت کـرده  که امامنهمچنا
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و مـذاهب اسـالمی بـا    » لی الواجد یحل عرضه و عقوبتـه «فرموده است: (ص)پیامبر
حکـم بـه منـع    ـبا شرایط مذکور در کتـب فقهـی  ـل به آن و احادیث دیگراستدال

) و 136هــ .ق، 1405و النـووي، 384بی تـا، عابدین،مدین مماطل از مسافرت (ابن
و 278هـــ .ق،1389(المرغینــانی،انــداش صــادر نمــودهحتــی مالزمــه و همراهــی

کـه فقهـاي مالکیـه،    هـا بـه حـدي اسـت     گیري)؛ شدت سخت142بی تا،الشروانی،
شافعیه و حنابله، تنبیه بدنی چنین فـردي را در صـورت کتمـان امـوال خـود، جـایز       

هــ .ق، 1400و المـرداوي، 121بـی تـا،  ؛ الشروانی،278بی تا،(الزرقانی،انددانسته
لفظ عقوبت در حدیث مذکور مطلـق بـوده و بـر خـالف آنچـه مخالفـان       زیرا)؛ 276
تبري مبنی بر تقیید آن به جنس وجود ندارد، چنانکه یکـی  ، هیچ دلیل مع1گویندمی

ال تختص بـالحبس بـل هـی فـی     بۀو العقو«از فقها در توجیه حکم اخیر گفته است:
)116(المزید، ».الضرب أظهر منها فی الحبس

شاید ثبات قیمت نقود (طـال و نقـره) در گذشـته و متضررنشـدن از تـأخیر اداي      
و یا نداشـتن تصـور امـروزي از    بودن وسعت معامالتمبودن جوامع و ک، کوچکدین

ها، موجب شده که فقهاي گذشته معنی عقوبت را تورم و تغییر لحظه به لحظه قیمت
منحصر به حبس و تعزیر بدانند.

هـا را تأییـد   ناز جهاتی شبیه کیفرهایی است کـه شـریعت آ  تأدیهخسارت تأخیر
وت است؛ از جهت اینکه این جریمـه نـوعی   کرده و از جهاتی دیگر با این کیفرها متفا

شـده بـراي تـأخیر در    کیفر براي بدهکار تأخیرکننـده اسـت و مـانع نفـوس وسوسـه     
شود، شبیه آن کیفرهاسـت؛ امـا از جهـت اینکـه عوضـی بـه نفـع        پرداخت بدهی می

شود و شارع چنین چیزي را مورد انکار قرار طلبکار است و بر مقدار دینش افزوده می
شـود، بـا آن   و نیز از این جهت که ثروتمند و فقیر در آن یکسان تلقی مـی داده است

اگر خسارت تـأخیر  بنابراین ).280ـ279هـ .ش،1385(قحف،کیفرها متفاوت است

یحل عرضه «ق) نقل شده است که ..هـ197در شرح روایت مذکور از وکیع (استاد شافعی متوفی -1
) و مشـابه  451بی تـا، سند اإلمام احمد،یعنی شکایت و زندانی کردنش جایز است (م» و عقوبته

).32این تعبیر از عبداله بن مبارك نیز روایت شده است (صحیح ابوداوود، 
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یـا  المـال  به خزانه بیتمتمکن، هتأخیرکنندبدهکار م به عنوان عقوبتی مالی براي ست
فقهاي معاصر مورد قبول قرار گرفتـه  برخی ازوارد شود، از جانبهاي خیریه صندوق

)؛ 291الفقـه اإلسـالمی،   مجله مجمـع الزرقا، (خواهد بود1و به اصطالح از باب زواجر
جبـران  بودن و اشتراط زیاده بر دین، برخی از فقها آن را از بـاب  ربويلیکن به شائبه

چنـین  بـا  تـوان نمـی انـد؛ امـا  به حسـاب آورده و بـا آن بـه مخالفـت پرداختـه     ضرر
دهندگان نیکوکار را دچار ضـرر و  تردیدهایی دست افراد سودجو را بازگذاشته و قرض

شکنی و تأخیر غیرمشروع و استیالي غاصـبانه  مدیون مماطل با پیمانزیرازیان کرد، 
خود، زمینه ضرر و زیان دائن را فراهم آورده است؛ پس الزام او به پرداخت خسـارت،  

او بوده و اهرمی بازدارنده براي همه افراد اسـت تـا از   انهعقوبتی در مقابل عمل مجرم
تأخیر در اداي دیون اجتناب کنند.

قاعده عدالتهـ .

رعایت اصل عدالت در تمامی معامالت و همـه روابـط اجتمـاعی از دسـتورات مؤکـد      
) و فقهـا تماثـل را در بـاب    9و حجـرات/ 9، رحمن/90،  نحل/85(اعراف/اسالم است

ایـن معیـار بـه مثلـی و قیمـی      بر اساساند که اموال را مد نظر داشتهقرض تا حدي 
الحسـنه  اند، تا مقرِض دچار زیان نشده و با اطمینان خاطر اقدام به قرضتقسیم کرده

انـد (الشـربینی،  نماید و علت این حکـم را بـه صـراحت، رعایـت عـدالت ذکـر کـرده       
ود که قیمت امـوالی کـه بـه    ش) و مسلماً تماثل هنگامی محقق می119هـ .ق،1377

قرض داده شده، مساوي باشند و اگر اختالف قیمت وجود داشته باشد، تماثل حاصل 
تـوان  ) و نمـی 107هــ .ق، 1405و النـووي،  16هــ .ق، 1406(السرخسی،شودنمی

که قرض گرفته، پس داده است؛ بنابراین جهت رعایـت  مثل آنچه را،گفت که مدیون
، تـا  وارده، ضروري است کـه ضـرر   دهندهقرضاز ظلم نسبت به تماثل و دوريقاعده

حدودي جبران شود.

هاي بازدارندهعقوبتها و مجازات-1
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مـثالً بمثـل   بالفضۀالفضۀالذهب بالذهب و «البته برخی از محققان روایت مشهور
بسواء سواء مستمسک خود قرار داده و قائل به جبران کاهش ارزش پـول  را» یداً بید

انـد: ایـن روایـت در مـورد     ن برخـی گفتـه  )؛ لـیک 189هــ .ق، 1421(قحف،اندشده
چگونگی اموال ربوي بوده و ممکن است از جانب قائلین به عدم جواز جبران کـاهش  

)؛ اما چنـین  236هـ .ش،1381(یوسفی،ارزش پول، به عنوان عین مدعا مطرح شود
پـول حقیقـی را   ادلـه اوالً این روایت عام بـوده و هـر نـوع مب   زیراادعایی وارد نیست، 

توان آن را منحصر به معامله اموال مذکور در آن حدیث دانسـت  شود و نمیشامل می
هـایی غیـر از طـال و نقـره     که پولاز زمانی،و اکثریت قریب به اتفاق علماي اسالمی

انـد؛  رایج شده تا به امروز، پول را در همه احکام فقهی چون طال و نقره قلمداد کـرده 
دانیم، بلکه قائل به این هستیم که مثلیـت  اسمی پول نمیثانیاً ما مثلیت را در ارزش

باید در ارزش حقیقی یعنی قدرت خرید پول، مراعات شود و این قدرت خریـد اسـت   
توان براي اثبات ت و ارزش بخشیده است؛ بنابراین از روایت مذکور میکه به پول مالی

مدعا یعنی لزوم جبران کاهش ارزش پول استفاده کرد.

دین به احسنیهتأد.و

و ـپرداخت هر گونه مال اضافه از جانب مدیون به همراه اصل بدهی با طیـب خـاطر  
نه تنها امري جایز، بلکه مستحب است و فقهـا بـه اسـتحباب آن    ـبدون شرط اضافه

نجفـی، ال؛  359هــ .ق، 1411؛ ابن قدامه،287هـ .ق،1377(الشربینی،اندفتوا داده
هــ .ق، 1397و موسـوي خـویی،  654هــ .ق، 1421نـی، خمیموسوي؛ 7م،1981
شـتري  م (ص)اکـر پیـامبر گفـت:  ابو رافع روایت شده است کـه  از )؛ همچنانکه 188
(و سـاله ساله را از مـردي قـرض کـرد و سـپس بـه اختیـار خـود شـتري شـش         پنج

بهتـرین شـما   » «إن خیارکم أحسـنُکم قضـاء  «ارزشمندتر) را به او پس داد و فرمود:
1».(دین خود را) نیکوتر ادا کنداست کهکسی 

.المهریفالشروطبابالنکاح،کتاب،يالبخاررواه-1
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گفتار سوم: مبانی خسارت تأخیر در قواعد فقهی

1»الضرر و ال ضرار«قاعده.الف

فوق که از مسلمات مکتب حقوقی اسالم است، هر گونه اضـرار بـه دیگـران (و    قاعده
لدسوقی،؛ ا26م،1982؛ الکاسانی،8السیوطی، بی تا، (کندنیز قبول ضرر) را نفی می

و شـهید  263هــ .ق، 1403قدامـه،  ؛ ابـن 434هــ .ق، 1377؛ الشربینی،303بی تا،
). 158بی تا،ثانی،

در شرایط تورمی کـه از ارزش حقیقـی پـول دائـن کاسـته شـده اسـت و عـرف         
دانـد، چـه کسـی غیـر از مـدیون      همگانی به بداهت وجود ضرر را مسلم و محرز مـی 

تنهـا هـیچ   ا باید دائن متحمل ضرري شود که نـه موجب چنان ضرري شده است؟ چر
دادن نقشی در ایجاد آن نداشته، بلکه از سر نیکوکاري و حسن نیت اقـدام بـه قـرض   

مال خود نموده است؟
ـ  نتیجه،چنان ضرري خیر غیرمشـروع در  أفعل مدیون و تقصیر او در مماطلـه و ت

ن وارده جوابگـو باشـد،   در مقابـل زیـا  بایـد دین است؛ بنابراین تنها کسی کـه تأدیه
؛ بنـابراین  )294هـ .ق،1409الفقه اإلسالمی،مجله مجمعالزرقا، (مدیون است و بس

انکارناپـذیر  رکن اصلی مسئولیت مدنی که همانا وجود ضـرر اسـت، امـري بـدیهی و    
هاي حقـوقی مـذکور اسـت: کاسـتن از دارایـی      ه در قوانین و نوشتهکچنانهماست و 

بـاب القضـاء فـی    ضـیه، کتـاب األق » الموطأ«این قاعده متن حدیث نبوي است که امام مالک در-1
ا عبارت بروایات برخی در) و 327بی تا، (اندآن را روایت کردهالمرفق و امام احمد در مسند خود

، گفتـه اسـت   328ص،ابن رجب حنبلی در کتاب جامع العلوم و الحکمآمده است؛» الضرر یزال«
شده و طـرق مختلـف   این حدیث حسن با بیان سند توسط ابن ماجه، دارقطنی و غیره روایت که 

سیقاضی حسین این قاعده را یکی از چهار پایه و ارکان اساکنند.روایت آن یکدیگر را تقویت می
).274هـ .ق،1405،(ابن نجیمداندفقه اسالمی می
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شـود محسوب مـی عنوان که باشد، ضرر به اوونی آن، به هرشخص و پیشگیري از فز
).219هـ .ش،1374(کاتوزیان،
ارتکـاب فعـل   :نـد از اسایر ارکان مسـئولیت کـه عبـارت   ،که اشاره شدطور همان

زیانبار و رابطه سببیت بین فعل شخص و ضرري کـه وارد شـده اسـت، بـا تـأخیر در      
و اگر ادعا شود که کاهش ارزش پول ناشـی  دین به صورتی واضح موجود است؛ تأدیه

از فعل و عمل مدیون نبوده و از اراده او خارج بوده است، بایـد در جـواب گفـت کـه     
فـراهم  ضرر صاحب حـق،  اي براي ، گذشت زمان را چون مقدمهخودمدیون با تأخیر 

شـود  نموده است؛ البته با فرض قبول چنان ادعایی، مسأله اجتماع اسباب مطرح مـی 
(کاتوزیـان، شده در زمینه اجتمـاع اسـباب  هاي مطرحبا پذیرش هرکدام از نظریهکه

واسـطه و یـا   توان فعل مدیون را سبب مسـتقیم و بـی  ) می382ـ374هـ .ش،1374
سبب مـؤثر و مقـدم در ایجـاد زیـان وارده دانسـت؛ بنـابراین طـرح چنـین ادعـایی          

و ملزم به جبران خسارتی است کاهد و امسئولیت وي را در ایجاد خسارت وارده، نمی
که بر اثر فعلش ایجاد شده است.   

»منع أکل أموال به باطل«قاعده .ب

، باشـد میدر راستاي تحقق حفظ مال که یکی از ضروریات معتبر در شریعت اسالمی 
ـل«خداوند چنین فرموده اسـت:  با م با ـن م  ـوال وا أ ـوا ال تـأک ن ءآ ـذ ھـا ا سـاء/» یـا أ قصـود از  و م)۲۹(

هـاي  گیري از آن بدون حق شرعی است که شامل همه شـیوه أکل مال به باطل، بهره
بی تـا، عابدین،(ابنشودغیرمشروع کسب مال از قبیل قمار، ربا، تقلب، غصب و... می

بی تـا، ؛ شهید ثانی،428هـ .ق،1403قدامه،؛ ابن238هـ .ق،1411رشد،؛ ابن164
دیـون در موعـد مقـرر یکـی از     تأدیـه و مسـلماً عـدم   )131م، 2010و زغیبه،345

شکنی، ستم بر صاحب حق و حرمـان وي از امـوال خـود بـوده و     مصادیق بارز پیمان
موجـب چنـان ضـرر و زیـانی     ،غیرمشروع مدیون مماطل از منافع اموال غیراستفاده
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گشته است،  پس او باید ملزم به جبران خسارت وارده شود. 

»من عقدشرط ض«قاعده .ج
مقرر شده اسـت  1»المسلمون عند شروطهم«حدیث بر اساسمطابق قواعد فقهی که 

که با قرآن، سنت و مقتضـاي  اصل در شروط، صحت و لزوم آنهاست؛ البته در صورتی
بنـابراین اگـر   ؛مورد قبول واقع شده باشـد ،مخالف نبوده و از جانب طرفین عقد،عقد

رغم توانایی مادي براي پرداخـت  علیـمدیوندر ضمن عقد قرض شرط شود که اگر 
ر موعد مقرر خلف وعـده نمـود،   ددر پرداخت بدهی ـبدهی و عدم موانع مورد قبول

ملزم به پرداخت خسارت تأخیر است، چنین شرطی صحیح بوده و این خـود، دلیلـی   
بر جواز اخذ خسارت تأخیر است؛ برخی از فقهـاي معاصـر اهـل سـنت بـراي اثبـات       

الفقـه اإلسـالمی،  (مجلـه مجمـع  انـد تأخیر به ایـن موضـوع اسـتدالل کـرده    خسارت 
دوازدهـم برگزارشـده در   مجمـع در دوره )؛ لیکن در حکم صـادره 302هـ .ق،1409

ریاض، قراردادن شرط جزایی را براي خسارت تأخیر دیون جایز ندانسته، اما در مورد 
).671هـ .ق،1409قه اإلسالمی،الف(مجله مجمعسایر عقود آن را پذیرفته است

توان گفت که این شرط با مقتضاي دین که تملیک مـال  در بررسی این شرط می
ست، مخالف نیست و از طرف دیگر مورد توافق طرفین است؛ ابه عوض غیرواقعی آن

لیکن نکته مورد تردید در صحت این شرط، مخالفت آن با کتاب و سنت است که بـا  
ن شـرط، آن مخالفـت نیـز منتفـی اسـت، زیـرا شـرط خسـارت         دقت و بررسی در ای

دیرکرد، نه شرط گرفتن اضافه در اصل قـرض اسـت و نـه افـزایش بـدهی در مقابـل       
گیرنـده در سررسـید مقـرر    کند کـه قـرض  دهنده شرط نمیقرضزیراتمدید مهلت، 

طور کـه بـراي   دهنده همانچیزي بیش از آنچه قرض کرده است، بپردازد؛ بلکه قرض
کند، این بـار  گاهی ضامن، کفیل و یا وثیقه (معین) مطالبه می،طمینان از وفاي دینا

گیرنده به وفاي دین در سررسید مقـرر، او  جاي آن یا عالوه بر آنها براي الزام قرضبه 
کند که در صورت نقض عهد و تخلف از پرداخت به موقع، مبلغـی را بـه   را متعهد می

باب شروط فی المهر.رواه البخاري، کتاب النکاح،-1
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، شـرط منفعـت نیسـت، بلکـه شـرط      1وجه التـزام شرطعنوان جریمه بپردازد و این 
بنـابراین اگـر   ).113هــ .ش، 1386(مظهر قراملکی و حسینی ادیانی،مصلحت است

شوند، از مقررات خسـارت تـأخیر و   افراد پیش از انعقاد عقودي که به دیون منجر می
و شـود مـی شـرط تلقـی   ،جریمه مدیون مماطل آگاهی داشته باشند، همین آگـاهی 

جمهوري مرکزيبانک السؤبه راي آن الزامی است و شوراي نگهبان نیز در پاسخ اج
ضـمن  شـرط  را در قالـب  تأخیر تأدیـه ) خسارت 28/11/1361(مورخ اسالمی ایران

عقد پذیرفته است:
علـت  از قرارداد تا سررسید مقـرر، بـه  ناشیبدهی تسویه کاملعدم در صورت«

به بدهی، مبلغی کامل تسویه از قرارداد، از تاریخ سررسید تا تاریخ اشی نتأخیر بدهی 
یا اعتبارگیرنده، بـا امضـاي  وام،روگرفت؛ از اینخواهدقرارداد تعلق امضاکنندهذمه 

بـر  قرارداد، عـالوه  ازناشی بدهیکامل تسویهشود تا زمانو متعهد میقرارداد، ملزم
بدهی بهنسبت هر سال بدهی براي درصد مانده12معادلنشده، مبلغیهتأدیبدهی

»نماید.پرداخت بانک قرارداد بهخود بر حسب 
بینـی بـر   قابـل پـیش  اثـر حـوادث غیـر   «نیز در نظریهعرب برخی از حقوقدانان 

وص اند که یکی از مبانی آن، وجود بندي ضمنی در خصـ اشاره کرده» التزامات عقدي
).128م،1990(ادوارد عید،تغییر اوضاع است

2»الغرم بالغنم«قاعده.د

فوق هرکس که درآمد یا ثمر چیزي را در اختیار دارد، ملـزم اسـت کـه    قاعدهمطابق 
؛ الشـربینی، 458بـی تـا،  عابـدین، (ابـن هـاي وارده را جبـران کنـد   خسارات و زیـان 

قدین، به صورت شـرط در ضـمن عقـد،    در قراردادها معموالً براي تضمین و تحکیم تعهدات متعا-1
به طرف مقابـل  ،کدام از آنان، به عنوان خسارتشود تا در صورت تخلف هربینی میپیشمبلغی

(موسویان، جریمـه تـأخیر تأدیـه،    نامندمی»وجه التزام«این مبلغ را اصطالحاً کهپرداخت شود
195-196.(

قرار دارد.»الخراج بالضمان«قاعده مذکور در مقابل قاعده -2
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پـول دائـن را در اختیـار    ،چون مـدیون ) و41بی تا،و شهیدثانی،266هـ .ق،1377
داشته و از آن استفاده کرده است، طبق این قاعده ملزم است کـه خسـارت ناشـی از    

و به جبران آن اقدام کند.تقبل نمودهتأخیر را

رفع حرجقاعدهـ .ه
هرگونـه سـختی و تنگنـا در    1»الضرورات تبـیح المحظـورات  «فقهیقاعدهبر اساس

تفی شده است و بر این مبنـا احکـام فراوانـی صـادر شـده اسـت       شریعت اسالمی من
؛ النـووي، 335م،1982؛ الکاسـانی، 205بـی تـا،  عابـدین، ؛ ابن46بی تا،(الدسوقی،

بـی تـا،  و السـیوطی، 412بی تا،؛ الحلی،190بی تا، ؛ شهیدثانی،384هـ .ق،1405
هاربخصـوص دربــ  ـصادر شودت خسارت تأخیرـروعیـمشبه عدم کمـحاگر).138

به سـختی  گذاري هاي سرمایهفرصتدادن راي ازدستـمسلمانان بـورها  ـدهی کشـب
بـه اخـتالف و نـزاع    ،مقابـل در خصـوص جبـران خسـارت    و مشقت افتاده و با طرف

یابنـد کـه بـه آنهـا     افـراد نیازمنـد جامعـه کسـی را نمـی     ،افتند و از طرف دیگـر می
حـالی شـوند؛ در مـی و حرجدچار سختیراد زیاديافبدهد و در نتیجه الحسنهقرض

بنـابراین  ؛ دانـد اسالم، هرگونه سختی و مشقتی را مردود مـی و سهل که آیین حنیف 
نموده و خسارت تأخیر تأدیه را امري مشروع بدانیم، موانع و ضرراگر حکم به جبران 

فـوق،  قاعـده بق له مطـا أایم و ایـن مسـ  تنگناهاي فوق را از سر راه مسلمانان برداشته
شود.امري نیکو و پسندیده از طرف شارع قلمداد می

مثلی و قیمیقاعده.و
هاي قـدیمی ملحـق   هاي رایج امروزي را به دینار و درهمپول،برخی از فقهاي معاصر

بیان » إذا ضاق األمر اتسع«و » المشقه تجلب التیسیر«هاي دیگري چون که با عبارتاین قاعده -1
متعددي و روایات یکی از قواعد مسلم شریعت محمدي است که مستند به آیات شده است، 

ر موارد اساس آن رخصت داده شده تا دباشد و برمی)و ...78حج/، 5، مائده/185بقره/(ازجمله
به مقدار نیاز از محرمات بهره گرفته شود. ـ که مورد تأیید شارع قرار گرفته باشدـ ضروري
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ت کاملی کـه  و مالیالحسنهقرضنموده و بر این باورند که با توجه به ماهیت و فلسفه 
وجود دارد، در زمره اموال مثلی قرار داشته و باید در بازپرداخت هاي اعتباريدر پول

امري نامشـروع  ، دیون همان ارزش اسمی آنها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده
اند که هنگام مذاهب اربعه اهل سنت نیز پول را مال مثلی دانسته و گفتهاست و ائمه

واجـب  ـن توجـه بـه کـاهش ارزش   بـدو ـبازپرداخت دیون تنها همان مقدار عددي
»الفقـه اإلسـالمی  المجمـع «پـنجم  است به داین پرداخت شود و این حکـم در دوره 

مجلـه  الزرقا، یید قرار گرفته است (أق مورد ت.ـه1409برگزارشده در کویت، در سال 
2و محمـدبن حسـن شـیبانی   1ابویوسف). ظاهراًهـ .ق1409الفقه االسالمی، المجمع

انـد کـه   ی هستند که بر خالف نظر فوق حکم صادر کرده و اظهـار داشـته  اولین کسان
اگر پس از عقد معامله، پـیش از قـبض ثمـن، نقـود خلقـی (طـال و نقـره) یـا نقـود          

هاي اعتباري) دچار کساد یـا کـاهش ارزش   (فلوس و به تعبیر امروزي پولاصطالحی
د و همین مسـأله در اداي  شدند، بر خریدار واجب است که قیمت واقعی آنها را بپرداز

) و 219هـ .ق،1405نجیم،و ابن34هـ .ق،1406ها جاري است (السرخسی،بدهی
)؛ ایـن قـول نـزد    534بـی تـا،  عابدین،(ابنفتواي معتبر نزد احناف همین قول است

). از 125هــ .ق،  1400(المـرداوي، برخی از فقهاي حنبلی مقبول واقع شـده اسـت  
یز کسانی هستند که این قول را به شرط کـاهش زیـاد میـان دو    میان فقهاي مالکی ن

ی از فقهاي معاصـر فـریقین   ). گروه121م،1978(الرهونی،اند(دین) پذیرفتهقیمت
هـاي اعتبـاري   این واقعیـت کـه ماهیـت پـول    درنظرگرفتن موضوع پشتوانه وبا هم،

تلقـی  ثلـی ممـالی  بر مبناي قدرت خریـدش،  چیزي جز قدرت خرید نیست، پول را 
کاهش ارزش پـول داده و بـه تبـع آن خسـارت      ضرر ناشی از کرده و حکم به جبران 

فـه، یابوحنشـاگرد نیتـر بـزرگ ، وسـف یابوبهمشهوربیحببنمیابراهبنعقوبیالقضاتیقاض-1
.ق.ـه182ساليمتوفاو»الخراج«جملهازمتعددفاتیلأتصاحب

ـ بـا کـه فهیابوحنشاگردنیدومیبانیالشفرقدبنحسنبنمحمد-2 الجـامع «ي هـا کتـاب فیلأت
ازق.ـ.هـ 189سـال دروشـد فهیابوحنیفقهيآرانشرموجب»صلاألوریالکبریالسر،یالکب

.رفتایدن
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.)239هـ .ش،1381یوسفی،(اندتأخیر تأدیه را مشروع دانسته

مذاهب اسالمیاصولیگفتار چهارم: مبانی خسارت تأخیر در ادله

قیاس.الف
تأخیر تأدیه به قیـاس  برخی از فقها و حقوقدانان اهل سنت براي مشروعیت خسارت

انـد: مـدین مماطـل بـه     علیه قرار داده و گفتـه اند؛ آنان غصب را مقیسمتمسک شده
مالک آن از عین و منافع ملکـش، بـر   منعمال و علت قیاس) غصب ظالمانه(=جامع

آن اسـت وارده برضامن عین و جبران خسارت،شود و چون غاصبغاصب قیاس می
) و حتـی فقهـاي شـافعیه و حنابلـه،     319م،1982الکاسانی،؛440بی تا،(الدسوقی،

؛ 168هــ .ق، 1405(النـووي، عین مغصـوب هسـتند  شدهبه ضمان منافع فوتل ئقا
هــ .ق، 1403قدامه،؛ ابن438هـ .ق،1411قدامه،؛ ابن149هـ .ق،1377الشربینی،

قیاس فـوق ایـن   نتیجه؛)302بی تا،؛ شهید ثانی،266هـ .ق،1407؛ ابن رجب،38
دین جاري بوده و مدیون مماطل، ملزم اسـت عـالوه   است که حکم غصب بر مماطله

بر اصل دیـن، زیـان محقـق ناشـی از ارزش پـول را جبـران کنـد و ایـن دلیلـی بـر           
مشروعیت خسارت تأخیر است. 

1عرف.ب

داي مثـل چیـزي  ا، مدیون ملزم بـه  2»علی الید ما أخذت حتی تؤدیه«قاعدهمطابق 

یکی از ادله شرعی نزد بسیاري از فقهاي مسلمان بوده و ـبا رعایت شروط مخصوصـ عرف-1
؛ در تعریف آن گفته شده است: این اصل استفقهی مذاهب مختلف مبتنی بربسیاري از فروع 
ن ه آاست، که بسیاري از مردم آن را پذیرفته و بـاز قول، فعل و یا تركـ عرف امر مألوفی

حکمی صادر نکرده است. ـنه به رد و نه تأییدـ کنند و شارع نیز به تقریر درباره آنعمل می
گونه تعریف کرده است: العرف کل ما عرفته آن را ایننیز» رکب المنیکولشرح ا«صاحب کتاب 

)82(الدکتور منصور،»ه.النفوس مما ال ترده الشریع
ابوداوود و ترمذيتوسطشدهحدیث نبوي روایت-2
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داي بدهی امري عرفی اسـت و در صـورتی کـه    ااست که گرفته است و تأدیه دین یا 
ما و همه جوامع (رایج در جامعهکاهش ارزش پول شدید باشد، مسلماً هنگامی عرف

داند که ارزش حقیقی الذمه میبوده و مدیون را بريتأدیهدیگر دنیاي امروز) قائل به 
بازپرداخت شود و البته این عرف از جانـب شـارع   ن یپول یعنی قدرت خرید آن، به دا

عنوان مثال اگر امروز کسی مدعی شود با پرداخت یکصـد تومـان،   رد نشده است؛ به
پنجاه سال قبل را تأدیه نموده است، کدام عرف و کدام شخص عاقلی بدهی یا مهریه

آن پـول، یکصـد   توانست بان مییکه در آن زمان داداند؟ در حالیالذمه میاو را بري
متر زمین مسکونی در شهر محل سکونت خود خریداري کند و امروزه آن مبلغ براي 

کند.                                                                                   خرید یک آدامس کفایت نمی

1مقاصد شریعت و سد ذریعه.ج

از اصـول ثابـت   از جمله اموري که از آیات، احادیث و احکام شرعی بـه عنـوان یکـی   
شود، عدم مساوات حقوق میان امانتدار و خیانتکار، فرمـانبردار و  شریعت استنباط می

از ،رغـم توانـایی  کننده حقوق است. آیـا شخصـی کـه علـی    و ضایعداکنندهامتمرد و 
ضـرر و زیـان   خودداري کرده و با این کار، زمینـه پرداخت بدهی خود در موعد مقرر

کند، با کسی که در سررسید دیـن، اقـدام بـه أداي بـدهی خـود      دیگران را فراهم می
کند، مساوي است؟ آیـا چنـان مسـاواتی، امانتـداران و وفـاداران را، بـه خیانـت و        می

دهد؟شکنی سوق نمیپیمان
شکنی و خیانت، مـن بـاب سـد ذریعـه و کـاهش      مسلماً براي جلوگیري از پیمان

اي مقرر شود تـا  د بر بدهکاران مماطل جریمهسوءاستفاده از اموال دیگران، بایزمینه
هـاي اخـتالف و   افراد در سررسید دیون خود، اقدام به پرداخت بدهی نمایند و زمینه

دعوا میان مردم کاهش یابد.

فرعـی مـورد   دالیـل شوند و یکی ازسد ذریعه یعنی منع عوامل و اسبابی که منجر به مفاسد می-1
).169هـ .ق،1427(الدکتور زیدان،هب مالکی و حنبلی استقبول در مذا
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1استحسان.د

مبانی کامالً مناسبی بـراي حکـم بـه مشـروعیت خسـارت      ،عرف، مصلحت و ضرورت
کـه  عـرف در حـالتی  ،طور که گفتـیم همانتأخیر تأدیه از باب استحسان است، زیرا

داشته باشـد، اداي دیـن را بـه    ـمثالً در حد ثلثـارزش پول کاهش نسبتاً شدیدي
دانـد و مصـلحت جامعـه بـراي     اي منجر به برائـت ذمـه نمـی   ارزش اسمی آن، تأدیه

هاي اقتصادي و نیـز ضـرورت   هاي مردم در فعالیتو مشارکتالحسنهقرضگسترش 
کننـدگان از امـوال مـردم حکـم     همی براي مقابله با مماطالن و سوءاسـتفاد وجود اهر

کند که خسارت تأخیر تأدیه را حکمی مشروع بدانیم. در صـورت تـورم و کـاهش    می
شدید ارزش پول، اگر مدیون به ضمیر و وجدان خـود رجـوع کنـد و زیـان ناشـی از      

بود که آن همـه ضـرر را بـر    دین را در نظر بگیرد، مسلماً حاضر نخواهد تأدیهتأخیر 
عهده شخصی بگذارد که از سر نیکوکاري و با حسن نیت نسبت به او خـوبی کـرده و   

قلـب آدمیـان کـه سرشـتی الهـی      ضـمیر و زیـرا مال خود را به او قرض داده اسـت؛  
اي قـادر اسـت   همچون آینـه ـزمانی که با گناه و نافرمانی سیاه نشده استتاـدارد

مدیون با پرداخت خسـارت تـأخیر، بخشـی از    ،اینار کند. عالوه برکه حقایق را آشک
هاي ناشی از کاهش ارزش پول دائن را برعهده گرفته و از سر تعاون اجتمـاعی و  زیان

آنچه که در اینجا منظور است معنی متداول استحسان میان اصولیون امامیه است، نه آنچـه کـه   -1
استحسـان مـورد درانـد. تعـاریف علمـاي اهـل سـنت      اصول اهل سنت در این باره گفتهعلماي

نفـس یفـ نقـدح یلیدلهو: «اندکردهفیتعرنینچراآنیحنفيعلماازیبرخاست؛متفاوت
نظائرهـا عنلهأالمسبحکمالعدولهو: «اندگفتهگریدیبرخو» عنهریالتعبهیعلعسریالمجتهد

: اسـت گفتـه زیـ ن»الموافقـات «کتابصاحب)؛ 407، قدامهابن» (سنهاوکتابمنخاصلیلدل
؛ )207هــ .ق، 1422،یالشـاطب » (یکلـ لیـ دلمقابلهیفهیجزئبمصلحهاالخذهوستحساناإل«

کیـ عنـوان بهـدارنداطالقوهیتسمدرکهیاختالفاترغمیعلـرااستحسانیاسالممذاهب
و ونیاصـول و انـد بسـته کـار بـه راآنعمـالً صادرهاحکامدرورفتهیپذفقهاصولدری فرعادله

ـ آن،ریـ نظازيالهأمسـ درلعدو«با این تعریف راآنشانیاازپسیشافعفقهاي يمقتضـا ه ب
)281هـ .ق،1426،منصورالدکتور(.» اندرفتهیپذشرع،قبولموردیلیدل



235مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دیدگاه مذاهب اسالمی                             

ن نه تنها از منافع احتمالی یشود، زیرا دااش شریک میدوستی در ضررهاي مادينوع
اسـت و حـال   شـده دچار زیان ،لخود محروم مانده، بلکه با کاهش ارزش پوسرمایه

سان إالّ « فرماید:آنکه خداوند متعال می اء اإل سانل  ن/»(اإل ).۶۰ر
مصلحت اجتماعی= مصالح مرسلهـ .ه

مسائلی که نـص صـریحی در مـورد آنهـا وجـود      یکی از قواعد سیاست شرعیه درباره
(منصـور، گرفتـه اسـت  ندارد، مصالح مرسله است که مـذهب مـالکی آن را بـه کـار     

،) و همچنانکه امام محمد غزالـی آن را تبیـین نمـوده، هـدف از آن    83هـ .ق،1426
جلب منفعت یا دفع مضرت اسـت و مقصـود از مصـلحت نیـز، حفـظ مقاصـد شـارع       

دین، عقل، نفس، عرض و مال) و دفـع مضـرت از آنهاسـت (الغزالـی،     (مقاصد خمسه
).139بی تا،

رین نمودهاي همکاري اجتمـاعی و عامـل تحکـیم بـرادري     تالحسنه از عالیقرض
میان افراد جامعه است و قرآن کریم در آیات متعدد تا حدي آن را تحسین و تمجیـد  

) 20و مزمـل/ 17، تغابن/11(حدید/دادن به خداوند نامیده استرا قرضکرده که آن 
در جـو  ـ سرمایهاگر زیان ناشی از کاهش ارزش پول، جبران نشود، مسلماً صاحبان و

تـدریج رغبـت خـود را نسـبت بـه ایـن عمـل        بـه ـتورمی حاکم بر اقتصاد امـروزي 
خـود را بـدون هـیچ    خداپسندانه از دست داده و حاضـر نخواهنـد شـد کـه سـرمایه     

داشتی در اختیار افرادي قـرار دهنـد کـه واقعـاً از سـر نیـاز درخواسـت قـرض         چشم
کـه  حـالی یجاد حرج و سختی بر مردم است، دراي براي ااند و این خود زمینهنموده

)؛ بنابراین مصـلحت اجتمـاعی   78و حج/6(مائده/داندرا به شدت مردود میشارع آن
و گسترش فرهنگ بـرادري و حـس همکـاري، حکـم     الحسنهقرضبراي تقویت نهاد 

کند که زیان ناشی از کاهش ارزش پـول را جبـران کـرده و قائـل بـه مشـروعیت       می
شیم.خسارت با

ــویق       ــی در تش ــل مهم ــول عام ــاهش ارزش پ ــران ک ــه جب ــم ب ــین حک همچن
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هـاي عمرانـی و در   گـذاري در پـروژه  ها و سـرمایه انداز در بانکگذاران به پسسرمایه
شود؛ چنانکه تجربه کشورهاي آمریکـاي جنـوبی در   رشد اقتصادي جوامع می،نتیجه

اي داشته اسـت ن نتیجهتصویب قانون جبران کاهش ارزش پول در تأخیر دیون، چنی
).20هـ .ق،1421(قحف،

گیرينتیجه
با قطع نظر از کـاهش یـا عـدم کـاهش ارزش    ـدینتأدیهدر شکی نیست که تأخیر 

نیـز  اخـروي عقـاب گناه است وبوده والناس کردن حقنافرمانی شارع و پایمالـآن  
تیار دارد مرتکب گناهی و اجماع علماي اسالمی بر این است که امام یا قاضی اخدارد

چـه  نبـر خـالف آ  . شرعی براي آن تعیین نشده است، مجازات کندهیا کفاررا که حد
امري اسـتثنایی  ،وجه نقدتأدیهخسارت تأخیر مطالبهشود، قابلیت معموالً گمان می

و حکمی ثانوي نیست، بلکه به استناد احکام اولی و مبانی فقهی متعددي در مـذاهب  
به اسـتناد برخـی از ایـن مبـانی، حتـی فراتـر از       توان آن را توجیه نمود.اسالمی می

النفـع  قانون آیین دادرسی مـدنی، مـثالً درخصـوص عـدم    522مادهشرایط مقرر در 
النفع ناشی از کـاهش ارزش پـول، حتـی در فـرض عـدم      ناشی از تأخیر تأدیه یا عدم

ــانی فقهــی ذ مطالبــه حکــم داد. ــوجیهی بســیاري از مب ــت ت ــد در عل کرشــده را بای
قدرت خریـد، جسـتجو کـرد. در واقـع، چنانچـه      ، یعنیبودن ارزش اسکناساعتباري

مبلغ اداشده برابر مبلغ قدرت خرید در زمان قرض یـا انعقـاد قـرارداد و تحقـق دیـن      
ضرر وارد شده و مدیون نیز به تعهد خـود  ،توان گفت که مسلماً به طلبکارنباشد، می

فقهـی را  ادلهاعمال و اجراي بسیاري از قواعد و ن امر زمینهعمل نکرده است و همی
توان ایـن نتیجـه را گرفـت کـه بـین      از تحلیل مبانی مورد مطالعه میکند.فراهم می

مبلغـی کـه بـه دلیـل     ؛خسارت تأخیر تأدیه و ربا تفاوت اساسی و ماهوي وجود دارد
ان ضـرر واردشـده بـه    گیـرد بـراي جبـر   تأخیر در پرداخت بدهی به مدیون تعلق می

، ما بـه ازایـی نـدارد. وانگهـی،     ويدر قرض ربمأخوذاوست، در حالی که مبلغ اضافی
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میزان ربا از قبل مشخص و مقطوع است، اما مبلغ خسارت تأخیر تأدیه بعد از تـأخیر  
.شودین مییتعقانون توسط و در پرداخت دین 

هاي موجود، مشـکل تـأخیر   هاي اعتباري، تورممسلماً با درنظرگرفتن ماهیت پول
اقـوال ها و نیـز توجـه بـه اسـتدالالت    دین میان مردم و مؤسسات مالی و بانکتأدیه

صورت تغییر فاحش ارزش دیون پولی که درتوان گفت که درباره موضوع، میمذکور
قول به مشروعیت خسارت تأخیر با قابل اغماض بوده و عرف آن را فاحش بداند، غیر

هـاي  ، قولی راجح بوده و برخـورد متفـاوت بـا گـروه    عنوان تعزیر مالیحکم قاضی به 
بـا رعایـت شـروط و مـوارد ذیـل،     ،مختلف تأخیرکنندگان و درنظرگرفتن علل تأخیر

بـراي تعیـین میـزان واقعـی خسـارت،      ورسدنظر میامري کامالً موجه و منطقی به
که غالباً براي سـال  ـبانک مرکزيشدهضروري است بر اساس نرخ تورم رسمی اعالم

آن مبنا معـین  بر،مقدار خسارتوشودبراي ماه و روز نیز محاسبه آن میزان ـاست
توانـد بـا رعایـت ضـوابط و     گذار مـی ها، قانونهگردد. البته براي اجتناب از تعدد پروند

واگذار کند.هامؤسسات مالی و بانکط خاص، برخی از موارد را به یشرا

هاپیشنهاد
و کاهش مستمر ارزش بسیاري از حرمت ربا در شریعت وجه به نصوص قطعی با ت

ون، کاسـتن  دیتأدیههاي تأخیر زمینهبراي کاهش شود، پیشنهاد می،واحدهاي پولی
هاي قضایی، دوري از ظلم و انظالم و تحرز از وقوع در شـبهه ربـا، مـوارد زیـر     پرونده

و اعمال شود:گیردمورد توجه قرار 
اخذ ، ، اشهاددقیق دیون و تنظیم اسنادبا کتابتها و مؤسسات مالی بانکافراد،-

ات و تشـویق قـراردادن  یده و بـا  رهن یا وثیقه، در توثیق و تضمین دیـون کوشـ  
کاهش تعـداد  حلول یامانندو جعل شروطی حساببراي افراد خوشتسهیالتی

هـاي تـأخیر   نـه براي بـدهکاران بدحسـاب، زمی  اقساط، افزایش مبلغ اقساط و...
دیون و سوءاستفاده افراد سودجو را تا حد ممکن بکاهند.  تأدیه
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مـوارد اعسـار و نـاتوانی، تغییـر     چـون:  محاکم بین علل و عوامل تـأخیر تأدیـه  -
طلبـی،  تخلف و فرصـت یاعمدي از پرداختغیرشرایط اقتصادي و موارد امتناع 

علل و عوامـل  زیرا؛ ه باشندهر گروه برخورد مناسب داشتتفکیک قائل شده و با
امـري  ،ن مـوارد آبا همهبرخورد یکسان وبودهتأخیر در پرداخت بدهی متعدد 

قانونگـذار بـا توجـه بـه     ضروري است کـه  منطقی و قابل قبول نیست؛ بنابراین
، تـا  مبانی فقهی براي هر کدام از آنها ضمانت اجراي متناسـب را تعیـین نمایـد   

اقدام بـه صـدور   موضوع، جوانبق موارد ذیل و سایرمحاکم با درنظرگرفتن دقی
:حکم نماید

و بعد از آندیهنرخ تورم در زمان تأ-
طول مدت تأخیر-
او در عدم مطالبهن و انگیزهیاز طرف دادین، مطالبهمطالبه یا عدم -
از جانب دائنخسارت تأخیر مطالبهمطالبه یا عدم -
نیداوه، وضعیت مادي و معیشتی مدیونشرایط و اوضاع اقتصادي جامع-
یـا  فعالیـت تجـاري   و انجـام در تأخیرمدیوننیت و دینتأدیهدردلیل تأخیر-

گذاري با مال غیر یا عدم آنسرمایه
، اعم از وجـود تـورم شـدید یـا زیـان      بودن ضرر و خسارت واردهقطعی و محقق-

نئوارده بر دا
هـاي  و یا تعلق آن به کشورها یا شـرکت تعلق دین به شخص حقیقی یا حقوقی-

خارجی
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و مآخذمنابع

.ةکتب السته، ترکیه، دارالدعوسلسلۀ، المسندتا، بی،حنبل، اإلمام احمدابن- 
، جـامع العلـوم و الحکـم   هــ .ق، 1407رجب، ابوالفرج عبدالرحمن الحنبلی،ابن- 

.بیروت، دارالجلیل
المجتهـد و  یـۀ بـدا هــ .ق، 1411محمد بن أحمد األندلسی القرطبی،رشد،ابن- 

.طه عبدالرؤف، المکتبه األزهریه للتراث، القاهره:تحقیق،المقتصدیۀنها
رد حاشـیۀ ، مطبوع مع الدر المختار،الطبعۀ الثانیۀعابدین، عالمه محمد امین، ابن- 

.المختار، دار الفکر، بیروت
،الطبعـه الثانیـه  ،هــ .ق 1399اهللا بن أحمد المقدسی،دقدامه، أبومحمد عبابن- 

.سعود، الریاضابنجامعۀ، المناظرجنۀالناظر وروضۀ
الشرح الکبیر علـى  هـ .ق،1411،أبی عمر محمد بن أحمد المقدسیقدامه،ابن- 

.، دارالکتاب العربی، بیروتمتن المقنع
، مطبـوع مـع غمـز    األشباه و النظـائر هـ .ق،1405الدین ابراهیم،نجیم، زینابن- 

.ائر، بیروت، دار الکتب العلمیهعیون البص
زین مکتبۀ، علی اإللتزامات المدنیهالعملۀاثر انخفاض قیمه،م1990ادوارد عید، - 

.الحقوقیه، بیروت
کثیـر،  ، دار ابـن الصحیح الجامع المختصر،م1987البخاري، محمدبن اسماعیل،- 

.بیروت
م فـی مسـائل   شـرائع اإلسـال  ،تـا (المحقـق)، بـی  الحسن الهذلیجعفربنلحلی،ا- 

.سماعلیان، تهرانامطبوعاتی همؤسس،الحالل و الحرام
، دارالفکـر،  حاشیه علـی شـرح الکبیـر   ،تابیالدین محمد عرفه،الدسوقی، شمس- 
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.بیروت
المحتـاج إلـی شـرح    نهایـۀ هـ .ق،1386الدین محمد بن احمد،الرملی، شمس- 

.ده، مصرمصطفی البابی الحلبی و اوالمطبعۀو شرکۀ مکتبۀ، المنهاج
حاشیه الرهونی علی شرح الزرقانی لمختصـر  ، م1978الرهونی، محمد بن احمد، - 

.، دارالفکر، بیروتخلیل
، فقـه اإلسـالمی  عـۀ موسو،الطبعه الثانیههـ .ق،1428الزحیلی، الدکتور وهبه،- 

.دارالمکتبی، دمشق
،شـرح الزرقـانی علـی مختصـر خلیـل     ،تـا بـی الزرقانی، عبدالباقی ابـن یوسـف،  - 

.دارالفکر، بیروت
، بالتصـرفات المالیـه  الخاصـۀ مقاصد الشریعه، م2010الدکتور عز الدین، زغیبه،- 

.دار النفائس، عمان
عـۀ ، موسـو الـوجیز فـی اصـول الفقـه    هـ .ق،1427زیدان، الدکتور عبدالکریم،- 

.الرساله الناشرون، دمشق
.وت، دارالمعرفه، بیرالمبسوطهـ .ق،1406الدین، السرخسی، شمس- 
.، دارالفکر، بیروتاألشباه و النظایر،تابیالسیوطی، اإلمام جالل الدین،- 
الموافقـات  هــ .ق، 1422الشاطبی المالکی، اإلمام ابراهیم بن موسی الغرنـاطی،  - 

.، بیروتالعلمیۀدارالکتب ،فی اصول الشریعه
مغنـی المحتـاج إلـی معرفـه الفـاظ      هــ .ق، 1377الشربینی، محمد الخطیـب،  - 

.مصطفی البابی الحلبی و اوالده، مصرشرکۀ مکتبۀ و مطبعۀ، نهاجالم
، دار صـادر،  المحتـاج تحفـۀ حاشیه الشـروانی علـی   ،تاحمید، بیلالشروانی، عبدا- 

بیروت؛
فـی شـرح   الروضـۀ البهیـۀ   ،تـا بیالدین بن علی الجعبی العاملی، شهیدثانی، زین- 

.دار العالم اإلسالمی، بیروت، الدمشقیۀاللمعۀ
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، المستصـفی فـی علـم األصـول    ، لغزالی، اإلمام محمد بن محمد، الطبعه الثانیـه ا- 
.دارالکتب العلمیه، بیروت

ربـط الحقـوق و اإللتزامـات    ،الطبعـه الثانیـه  هـ .ق،1421قحف، الدکتور منذر،- 
، المعهـد اإلسـالمی للبحـوث و التـدریب التـابع للبنـک       اآلجله بالتغییر األسـعار 
.هاإلسالمی للتنمیه، جد

، (ضـمان قهـري)  حقوق مـدنی ،چاپ اولهـ .ش،1374کاتوزیان، دکتر ناصر،- 
.انتشارات دانشگاه تهران

.، دارالکتاب العربی، بیروتبدایع الصنایع، .م1982الدین، الکاسانی، عالمه عالء- 
، جـده، المـؤتمر اإلسـالمی  منظمۀالعدد الخامس،اإلسالمی،الفقه المجمعمجلۀ- 

.ق.ـه1409
اإلنصـاف فـی   هــ .ق، 1400الدین ابو الحسن علی بن سـلیمان، رداوي، عالءالم- 

.، دارإحیاء التراثمعرفه الراجح من الخالف
الهدایـه شـرح بدایـه    ،ق.ـهـ 1389بکـر، الدین علی بـن ابـی  المرغینانی، برهان- 

.مصطفی البابی الحلبی و اوالده، مصرمکتبۀ و مطبعۀ، المبتدي
نامـه  ، پایـان خسارت تأخیر تأدیـه وجـه نقـد   هـ .ش،1382مسلمی، ابوالقاسم،- 

.کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تهران
نقدي فـی  لالتضخم اهـ .ق،1427المصلح، الدکتور خالد بن عبداهللا بن محمد،- 

.جوزي، الدمام، دار ابنفقه اإلسالمی
لهیـات و  دانشکده امجلهخسارت تأخیر تأدیه،مظهر قراملکی و حسینی ادیانی،- 

.ش.ـه1386، سال 86، شماره معارف اسالمی دانشگاه تهران
.، مدرسه اإلمام علی، قمالقواعد الفقهیههـ .ش،1385مکارم شیرازي، ناصر،- 
ابحاث معاصره فی الفقه اإلسـالمی و  ؛ ق.ـه1426منصور، الدکتور محمد خالد،- 

.، دار عمار، عماناصوله
، مؤسسـه تنظـیم   تحریـر الوسـیله  هـ .ق،1421اهللا،موسوي خمینی، سید روح- 
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.نشر و آثار، قم
، مطبعه النعمـان،  منهاج الصالحینهـ .ق،1397موسوي خویی، سید ابوالقاسم،- 

.نجف
.، داراحیاءالتراث العربی، بیروتجواهر الکالم، .م1981النجفی، محمد حسن، - 
روضـۀ ،ثانیـه العـۀ الطبهـ .ق،1405الدین یحی بن شرف،النووي، اإلمام محی- 

.، المکتب اإلسالمی، بیروتالطالبین
، ترجمـه  هامسائل کنونی پول، بانک و مشارکت در شرکتهـ .ش،1385همو، - 

.مصباحی مقدم، انتشارات دانشگاه امام صادق، تهران
.انتشار، شرکت سهامیقواعد عمومی قراردادها،چاپ پنجمهـ .ش،1387همو،- 
.، دارالکتب اإلسالمیلرائق شرح کنز الدقائقالبحر ا،الثانیهعۀالطب، همو- 
.، دارالکتب العلمیه، بیروتالقواعد فی الفقه اإلسالمیتا،بی،همو- 
، دارالکتـاب  المغنی فی شرح المختصـر الحزقـی فـی الفقـه    هـ .ق،1403،همو- 

.العربی، بیروت
، پژوهشـگاه فرهنـگ و اندیشـه    ربـا و تـورم  هــ .ش، 1381یوسفی، احمد علی،- 

ی، تهران.اسالم


