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 بسم اللّه الرحمن الرحیم

الم علی أشرف األنبیاء و أفضل المرسلین سیّدنا و نبیّنا أبی القاسم المصطفی محمّد و علی والسّ  ةالحمدللّه ربّ العالمین والصلو

 ال سیّما بقیّه اللّه فی األرضین روحی و أرواح العالمین لتراب مقدمه الفداءأهل بیته الطیّبین والطاهرین 

ست بانک و پول فقه در ما بحث سی مباحث از ترکیبی بحث این طبعاً .ا شنا ضوعات مورد در کار هی فق مباحث و بحث مورد مو

ست سی بعد هم .ا شنا ضوع یا کنند می ورود که مباحثی در هم بزرگوار فقهای معموالً .فقهی بعد هم شود می مطرح کار  مو

ضوع بحث ست یمو ست شرعی و فقهی خود که ا ستمی و ا ضوع مثل شود تنقیح خود یفقه ابواب در بای  معلوم ؛الکرّ ماء مو

ست ضوعی این که ا ست مو سانی از که نی شنا ست به بخواهند فقه حوزه از بیرون کار ستنبط خودش بیاورند د ست م  ای و ،ا

 که است موضوعی یا ،گرفت ءعقال و عرف از را موضوع باید طبعاً و است مطرح ءعقال و عرف میان در که است موضوعی موضوع

 .شود گرفته آنها از باید شناسی موضوع طبعاً است حوزه یک متخصصان عرفو  خاصّ عرفمربوط به 

ست مباحثی از بانک و پول مباحث عمده طور به ستمی که ا سی حوزه از بای شنا سئ طرح کار  ار توفیق  این خداوند و شود لهم

 بر وهعال ؛اسننت مربوطه مسننا ل کاشننناسننی بخش به مربوط که کنم تدریس و تحقیق و بگذرانم هاییدوره تا داده بنده این به

 کنیممی عرضننه شننما خدمت که بحثی این امیدوارم .کنم کارنیز  عرصننه این در که داده توفیق خداوند هم فقه حوزه در اینکه

 اشدب داشتهزیادی  سابقه فقه در که نیست مباحثی ماست روزگار خاصّ مباحث ،مباحث این که خصوصاً باشد مفید شما برای

ست ایتازه هایبحث سئ بودن تازه همین شاید و ا ضوع و لهم شدب فقهایی انظار بین هاییتفاوت ببینیم که شود موجب مو  که ا
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ضوعات با سئ مو سی صورت به لهم شنا ساس بر که بزرگواری فقهای احیاناً و اندشده روروبه کار سخ االتؤس ا  ولی اندداده پا

ضوع سی مو ست اینکته این.اندنکرده شنا شاره جای که ا شت ا ضوعات از یکی .دا سیار مو صادی هم که مهمّ ب ست اقت  از هم و ا

ضوع ،دارد نیز مالی حقوقی و همچون بُعد دیگری ابعاد البتّه و شود پرداخته آن به باید فقهی نظر ست پول مو  ما اوّل بحث و ا

 .کنیممی مطرح اینجا را مباحثی چه که ماهگفت و امداده دوستان خدمت قبالً را بحث فهرست بنده .است پول مورد در نیز

 بشر اجتماعی زندگی تاریخ در پولمقدّمه: 

 آفریننقش رکمت برگردیم ترقدیمی تاریخ به هرچه البتّه است کرده آفرینینقش بسیار پول بشر اقتصادی و اجتماعی زندگی در

ست بوده صر تاریخ به هرچهو  ا شویم معا شتر نزدیک  ست کرده آفرینینقش بی شکال پول .ا  ماو  ستا کرده پیدا نیز مختلفی ا

  .پرداخت خواهیم فقهی مسا ل به هم و پول اشکال بههم 

 ، ودب آماده طبیعت در که آنچه از بشننر ابتدا یعنی اسننت بوده تهاتری یا پایاپای صننورت به بشننر ابتدایی معامالت و مبادالت

یز ن او نوادگان و فرزندان و پدربزرگ که بزرگ خانوادهُ نوع از البتّه خانواده یک. زد تولید به دسنننت کمکم و کردمی اسنننتفاده

 نیآغاز بسنننیار تاریخ مربوط به این .نبود مبادله به نیازی و  ندکردمی مینتأ را خانواده مایحتاج باهم مجموعاً اینها هسنننتند

شر زندگی ست خانوادگی صورت به ب شت وجود امکان این نیازها عتنوّ و تولیدات عتنوّ اثر در کمکم ولی ؛ا  انوادهخ یک که ندا

 دشخو کندمی تولید ترراحت احیاناً و بهتر که آنچه از بخشنننی که بود نیاز بنابراین ؛کند تولید خودش را خود مایحتاج همهُ

 مبادله اینجا .کند استفاده آنها تولیدات از ،دنکنمی تولید دیگران و کندمین تولید راحتی به او که ر آنچه از بخشی و کند تولید

 در و کاال یتهاتر صنننورت به مبادالت این .دیگر های خانواده و خانواده مازاد با خانواده یک تولیدات مازاد مبادلهُ .شننند دمتولّ

شت دامداری یکی کردمی تولید گندم یکی .شدمی انجام کاال مقابل شتد ارینجّو دیگری   ساختمی ساختمان مثالً یکی دا  ا

 همبادل وپایاپای تهاتر صنننورت به دیگران با را خودشنننان دیگر هاینیازمندی بودند کرده تولید که کاالیی اسننناس بر هرکدام

 پایاپای مبادالت همین .نداشنننت وجود خاصّ عنوان به پول نام به ایواسنننطهو  گرفتمی قرار کاال مقابل در کاال .ندکردمی

ست شده وارد هم ما روایات در و فقهی مباحث در بینیممی  و داد و مبادالت باب عنوان به ما فقهی کتب درو  روایات در بابی. ا

ضوع ستدها و داد این و وجود دارد ستدها ست  گرفته قرار فقها بحث مو ش جنس یک از کاال دو اگر کها ستمی دنبا  هچگون بای

 باشد عدودم بوده ون موزون و مکیل ااگر و بگیرد انجام بمثل مثالً مبادله دنباش موزون و مکیل اگر که است این بر تاکید و باشد

شکلی اینجا شد هم بمثل مثلین تواندمی مبادالت و  نداردوجود  م  کاال یک اینکه به شودمی منتهی کمکم مبادالت همین .با

سطهموقعیت  ،ویژه موقعیت آن و کندمی پیدا ایویژه موقعیت ایجامعه یک در ست مبادالت برای بودن وا  معامالت تاریخ در .ا

ست، هشدمی تولید و پیداتقریباً  جا همه گندم اینکه دلیل به ایران در سطه گندم عمده طور به ا ست شده مبادالت وا  در راگ .ا

ستاها سی هم اواخر این حتی تا رو ستمی ک سطه کاالی گندم شود مبادله کاال  دو بین خوا  امحمّ اگر مثالً ؛گرفت می قرار وا

ستند می سب را گندم مقداری بروند خوا سه در امیحمّ خدمت ارزش با متنا شان با ای کی  دادندمی او  تحویلو  بردند می خود

 اگر .ددادن می گندم بخرند گوشت خواستندمی اگر دادند.می گندم مقداری دنکن آرایش خواستمی رفتند ومی سلمانیبه   اگر

 خریداری را نظرشننان مورد جنس و نددآورمی گندم همه بود آورده چیز همه خودش باو  شنندمی روسننتایی وارد سننمسنناری

 ،چای تتبّ در ،نمک و فلفل های بسته حبشه در مثالً واسطه یهاکاال مقوله این از. بود شده واسطه کاالیگندم  ند پسکردمی

سیه در ،تنباکو آمریکا ویرجینیای در ست رو سفند مدیترانه اطراف در ،سمور پو ستان در و گو . توان نام بردرا می صدف هندو

شورهای در که دیدم را کاال نوع 04 تا زمانی بنده سطهُ کاالی مختلف ک ستشده  مبادله وا سیله این به. ا  را مبادالت مقداری و

شکالتی کاالها بین تهاتر و مبادله چون ؛کردند سهیلت شت امکانو گاهی  آفریدمی م سی اگر مثالً ؛ندا سب و  ک  مرغی دیگریا
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شت ستمیو  دا سبش خوا سب باهم بگیرد را مرغ و بدهد را ا شتند تنا صل توافق پس ندا سی اگر .شدمین حا  گریدی و پنبه ک

شت شت گو سی آن ولی دا ستمی که ک شت بکند مبادله خوا شت بلکه الزم گو شت الزم دیگری چیز ندا  هماهنگ باهم ،دا

 بدیلت واسطه کاالی آن به توانستمی چیز همه و کرد حلّ را مشکل این کرد پیدا واسطه جنبهُ کاال یک وقتی ولی ند؛شدمین

سطه کاالی و شود ست رخت تقریباً تهاتری معامالت گفت شودمی دیگر اینجا .دیگر کاالهای به وا  واسطه کاالی با معاملهو  برب

 در .است تهداش رواج میان آنها در کاالیی پولاست که  داشته دورانی بشر پس. گفتندمیکاالیی  پول این به که کرد پیدا تحقق

 معامالت الشنننیعهوسنننا ل جلدی ۱4 دورهُ 08 جلد از 09 و 0۱ ،06 ،0۱ ،00 ،0۱ ،04، 9، 8، 6 ابواب تهاتری معامالت مورد

سطهُ با مبادالت برای .کنید رعایت باید شما را نکاتی چه که کندمی بیان را تهاتری  کاالی نآ ؛آیدمی پدید احکامی کاال یک و

 .اردد دیگری احکام باشد مماثل اگرو  دارد احکامی بدهد، قرار مبادله طرف خواهدمی انسان باشد که کاالیی با مغایر اگر واسطه

 .شود می مطرح بیع مبادالت بحث در مطلب هم این

 هالیاو  قبیلهو  طایفهیک  میان از تجارت عدبزمانی که ُ یعنی ها تملّ بین تجارت و معامالت گسنننترش و افزایش به توجه با 

 ندکمی پیدا بیشننتری اهمیت واسننطه پول نقش ،کرد پیدا رواج معامالت این ها تملّ بینو  رفت فراتر اینها امثال و شننهر یک

سطه پول آن باید چون سطه پول وا سادناپذیر هم و کند پیدا هاتملّ بیندر  اعتبار هم بتواند که بود ایوا شد ف ساد رکمت یا با  ف

 و الط تدریج به که بود اینجا نباشنند برهزینه نقل و حمل برای خودش و باشنند ترراحت و ترآسننان انتقالش و نقل هم و بپذیرد

 .قواره بی نقرهُ و طال هم ابتدا شاید کردند ایفا را واسطه نقش نقره و طال و شدند واسطه کاالی نقره

 تهاتری مبادالت  دینار و درهم از قبل هم که شنننویممی متوجه اسنننت چه زمانی دینار و درهم مبدأ ببینیم برگردیم اگر ما... 

سترسی که جاها عضیب .دینار و درهم با همزمان هم ووجود دارد  ستمرار تهاتری مبادالت باز نداشتند دینار و درهم به د  پیدا ا

ست کرده ست اینطور .ا شن تاریخ که نی شخّص کند ورا  قطعی رو سان م سطهُ کاالی با مبادالت تاریخ این در بگوید ان  لزیف وا

 اءاهللشاناست. شده باب دینار و درهم کی از که بفهمیم بیش و کم هم قرآن شریفهُ آیات از شاید ما اندگفته اامّ ؛گرفت صورت

 به ارک کمکم مبادله واسننطهُ عنوان به نقره و طال گرفتن قرار . باکرد خواهیم اشننارهبه این مطلب  پول به مربوط قرآنی بحث در

سید جایی سکوکات صورت به نقره و طال که ر شخّ و نمعیّ م ستانداردتقریباً  عیار و مقدار نظر از و صم  ارک این البتّه. درآمد ا

سط ابتدا که بود کاری شان گرفت شکل که ها یصرّاف .گرفتمی انجامصرّافان  تو  ،مدهع و بزرگصرّافان  بود سکّه ضرب کار

شورها بین که انیصرّاف شت وجود معتبری و بزرگ هاییصرّاف هم ایران در .ندکردمی مبادله ک ستان با که دا سیه ،هندو  و رو

شار مبدأ هایصرّاف این ندکردمی معامله اروپا سکوکات انت  شسنج به نیازی و بود معتبر آنها هایسکّه و شدند نقره و طال م

 ربض هم اسالم از قبل رم در البتّه دادندمی انجام هادولت اروپا در را کار نوع این میالدی پانزده قرن گفت توانب شاید. نداشت

سمی صورت به سکّه ست هگرفتمی صورت ر سالم از قبل نیز ایران در ا ست هگرفتمی صورت سکّه ضرب ا  رد سکّه ضربدر  ا

ست بوده مبنادینار  رم در و درهم ایران ستان سرزمین طرف به ایران از هادرهم تجارت  در. ا  از هم دینارها .شدمی جاجاب عرب

شتر این کار که زمانی ولی شدمی جاجاب رم طرف ستانداو  گرفت انجام بی  یالدیم پانزده قرن در اندگفته ،شد تردقیقو  دتررا

ست.  ص   بیع با عنوانکه روایی کتابهای در رفص   ابواببوده ا سطه به مربوط ،شدمی مطرح ثماناألبیع یا رفال  و درهم گریوا

 یستن دینار و درهم از سخن و بینیممی فّضهال و الذهبتعبیر  تیاروا بعضیدر  است جالب . استونقره  طال مسکوکات و دینار

 ودنب واسطه به منحصر بسا چه شودگفنه می فّضه و ذهبوقتی  است شده گفته سخن دینار و درهم از هم اوقات خیلی البتّه

 باب 10. تاس پرداخته مسا ل این به روایی کتب و فقه در رفالص   بیع ابواب پس .باشد مسکوکات از اعم بلکه نباشد مسکوکات

سا ل شیعه و ضوع  ال ص   ابواببا مو ستبحث این به مربوط رفال سکوکات با مبادله برای تدریج به اخیر های دوره در ها  و الط م
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شکالتی نقره شکالتی از یکی .آمد پیش م سکوکات برای که م ست آمد پیش نقره و طال م  احیاناً سودجویان که بود هاییکارید

 وارد آن در یغشننّ  و آلیاژ و خلیط را این باشنند 10 باید طال عیار اگر مثال ؛ندکردمی کاریدسننت عیار در دادندمی انجام آنها در

 با مبادله که بود چیزهایی از یکی این .کرد پیدا لتنزّ هم عیار 9 تاو  شننند عیار 0۱ و عیار 08 عیار، 10 جای به کردند می

سکوکات شوار مقداری مردم هُعامّ برای را م شت هر. کرد د سه هرو  سکّه م ستمی که ایسکّه کی  صرّافبه  باید بردارد خوا

 .تگرفمی انجام وزن اساس بر نقره و طال مبادالت اصالًچون  کند توزین یا است، خالص چقدر که بزند محک تا کردمی مراجعه

 بود همراه مخاطره با هم نقلش و حمل .داشنننت هزینهپس  گرفتمی عیارسننننجی حق بزند محک یا کند توزین اینکه برای

 داشت ای و نقره طال و دینار و درهم خودش با و هرکس آمدندمی هاسرگردنهکسانی  شهری. بین سفرهای در سرقت مخاطرهُ

سئله  این و دزدیدندمی هاآن ازو  ندگرفتمی شکلم سکوکات خود. بود کرده ایجاد م  یدهسایو  برخوردارند نرمی از نقره و طال م

 قابل و لمس و حسّ قابل مردم عامه برای که شوند وزن کاهش دچار اندک مقداری شدمی موجب ساییدگی اینو  شوندمی

 کمکم شند موجب جهات این .میفهمیدند فهمیدند می ندکردمی توزین که کسنانی آنان، زرگرها و صنرّاف فقط ؛نبود مشناهده

شد برخوردار الزم کفایت از هم نقره و طال با مبادله سکوکات نگهداری در که شد اینصرّافان  کار ابتدا .نبا  مینانقره  و طال م

ست به و بودند مردم شورهایصرّافان  بینها حواله این. سکّه دهسکّه و  پنجسکّه، یک حوالهُ دادندمی حواله آنها د  مختلف ک

شت یا تبریز یا تهران در را صرّاف یک حواله اگر بود معتبر  و کردمی قبول شما از دیگر شهر یصرّاف را حواله این یگرفتمی ر

شورهای بینها حواله این یحتّ یا ندکردمی مبادله همدیگر با را حواله اینها مالی سال هر پایان سصرّافان  بین مختلف ک  به تد

ست سی آن بود کافی شدمی مبادله و د شت را خود مهر کرده دریافت را حواله این که ک شتری تحویل و بزند حواله پ  .دهد م

شتری شتری به و زدمی را خودش مهر هم م سیله این به دادمی بعدی م سکوکات جای بهها حواله و  این و کرد پیدا جریان م

 این .کندب پیدا کاهش بود آمده پیش طریق این از که مشکالتی آن و بدهد رخ صیانت نوعی مسکوکات به نسبت که شد موجب

 آمد یشپ که مسا لی از یکی .آمد پیش جدیدی مسا ل مختلف کشورهای در تولیدات بیشتر رشد با احیاناً ولی شد حلّ مشکل

 اتمسکوک مطالبه آنها از و کنندنمی مراجعه آنها بهها حواله صاحبان همواره که رسیدند نتیجه این بهصرّافان  همهُ که بود این

 اروپا در. این کار شنند بهره همراه دادن قرض منشننأ این و ماندمی باقی صننرّاف دنز هتوجّ قابل ایذخیره یک پس کنندنمی را

 ختیارا در را نقره و طال مسکوکات از ایذخیره که کردند پیدا را امکان این هایصرّاف اینکه خود پس .خورد کلید یهودیان توسط

شته شند دا شتریان یا صاحبان و با شته آنها به یکباره مراجعه هاهحوال م شند ندا صتی که شد موجب این با  دیدپ آنها برای فر

ستفاده ذخیره این از بیاید شتری هایحوالهو کنند ا شد نقش طرفی از شتریب هایحواله این بدهند مردم به بی میان  رد را پول ر

 واریرباخ عنوان به برداریبهره امکان هم طرفی از و پیداکرد افزایش مسننکوکات واقعیت بر هاحواله تعداد یعنی کرد ایفا جامعه

 است مسکوکات قیمت و ارزش تابع مسکوکات افزایش - کرد پیدا توسعه و افزایش که معامالت تعداد دیگر سوبی از .آمد پدید

صادی نکتهُ این ست اقت سبت هاسکّه مقدار اگر -ا سکوک و سکّه قیمت ،نبود برخوردار الزم کفایت از مبادالت حجم به ن  اتم

ضی  چون رفتمی شت را مبادالت از حجم این تکافوی هاسکّه تعداد طرف آن از و کردمی پیدا افزایش طالب و متقا  وقتی ندا

سکوک غیر تبدیل افتادمی اتفاق این سکوک به م صرفه م  که سانیک دارد ضرب هزینهُ سکّه به سکّه غیر تبدیل چون شدمی با

 شمش هُنقر، خام نقرهُ کسی که شدمی صرفه با ضرب هزینهُ این .ندگرفتمی هزینه بابت ضرب سکّه داشتند را سکّه ضرب کار

ش ایهزینه سکّهبه  تبدیل این ید.کن سکّه به تبدیل من برای را اینها و بگوید بیاورد شمش طالی مثالً یا بیاورد  این که تدا

سیله این به هاسکّه تعداد اگر که شدمی موجب طبعاً هزینه  ینا به یعنی شدمی متعادل هم ها قیمت کرد،می پیدا افزایش و

 کرد.می پیدا افزایش هاسکّه حجم و بودیم شاهد را هاسکّه تعداد رشد وسیله
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 رد قیمتش طال گرفتمی  قرار مبادالت چرخه در و شننندمی مسنننکوکات به تبدیل به کمکم که طالها که بود این بعدی گام 

 الط معدن اسنننتخراج هزینهُ که بود اینجا. رفتمی باال کاالها سنننایر با قیاس در قیمتش نقره و طال یا میرفت باال نقره مقابل

 رفته االترب قیمتش کهچون کنند استخراج طال و کنند کار طال معادن در و بروند افرادی که شدمی باصرفه یعنی شدمی باصرفه

 یعنی رفتباال می اینها ارزش و شدمی طال و نقره به تبدیل نقره و طال معدنی موادّ یعنی کردمی پیدا افزایش طال ذخایر واست 

شد سکوکات ر سکوکات قیمت افزایش تابع م شدو  م ست  نقره و طال قیمت افزایش تابع نقره و طال مقدار ر  این اشنتیجه وا

 االهاک سایر قیمت ها نقره و طال حجم افزایش با و کردمی پیدا افزابش مدام نقره و طال مقدار بود ممکن که جایی تاکه  شدمی

 تابشنن صنننعتی تولیدات اینکه .گرفت شننتاب خیلی صنننعتی تولیداترسننیدیم و  صنننعتی دوران به تا اینکه شنندمی متعادل

 هایصنننرّاف خوداوّل  کم کم که بود اینجا .نبود برخوردار برایش الزم کفایت از هم نقره و طال با مبادالت کرد پیدا ایگسنننترده

شر به شروع سکناس ن سکنها حواله جای به یعنی کردند ا شر اسا شر این .کردند منت سکناس ن سط ابتدا ا  ها یصرّاف خود تو

 که دیدند هادولت از بعضی که وقتی. بود نقره و طال سکّه به اسکناس تبدیل تعهّد با همراه اسکناس انتشار ولی .گرفت صورت

لذا  ؟ددهن انجامصرّافان  را برداری بهره این چرا گفتند ،گیردمی قرار برداریبهره موردصرّافان  توسط که است فرصتی یک این

سکناس چاپ سکناس ناشر هادولت بعد به اینجا از .شدند یمتولّ و گرفتند عهده به خودشان را ا  اشرن مرکزیهای بانک شدند ا

به  ابتدا هادولت توسط اسکناس نشر این و گرفت انجام هادولت توسط اسکناس نشر وسیله این به و شدند کشورها در اسکناس

سکناسصورت  سکوکات به آن تبدیل تعهّد ؛بود تعهّد با همراه ا و  دادیمی تحویل بانک بهو  بردیمی اگر یعنی .نقره و طال م

 اساسکن رواج و اعتبار به هتوجّ با ؛شد برداشته بعدی گامیک  .میدادند سکّهآنها  ،خواهممی را هاسکّه همان معادلش گفتیمی

سکوکات گرفتنتحویل دنبال به مردم دیگر کمکم افتادنش جا و مقبولیت و سکناس همراه م سکناس خود و برنیامدند ا  بین هاا

 کناسِاس آمد پدید اسکناس از دیگری نوع اینجا از .باشد مسکوکات به تبدیلش و مراجعه ضرورت اینکه بدون شد مبادله مردم

 هایجنگ این آمد پدید اروپا در دوم واوّل  جهانی هایجنگ که نپایید دیری. تبدیل به تعهّد بدون و نقره و طال پشنننتوانهُ با

  .کند پیدا افزایش و رشد بسیار جنگ در درگیر یهادولت توسط اسکناس نشر که شد موجب جهانی

سکوکات به نقره و طال تبدیلکه  کردیم عرض شت هزینه م ستخراج دا  هاینههزی نقره و طال به تبدیل برای نقره و طال معادن ا

 درگیر که هاییقدرت شدمی جنگ وقتی تاریخ گذشتهُ در خواستنمی زیادی هزینه جدید هایکناساس چاپ امّا داشت زیادی

 و ندبک جنگ هایمیدان در حضور به پایبند را آنها که بدهند ایگونه به را خودشان سربازان هزینهُ بایست می ندشدمی جنگ

 .دادندمی کاهش و تغییر را نقره و طال عیار آمدندمی اینها رفتمی باال بسیار جنگ و دفاع امکانات مینتأ ایبر دولت هایهزینه

 ؛اسننت شننده تعبیر "المحموله الدراهم" به مسننکوکات اینگونه از ما روایات در. شنند فراوان غشّ با همراه مسننکوکات اینجا از

 خدمت راوی گاهی. اسنننت کرده پیدا افزایش و شنننده ترکیب درآن دیگری وفلزات آلیاژها و اسنننت غشّ آن در که هاییدرهم

 ورق یک و مس ورق دو  ًمثال که کندمی اسننت؟عرض چطور ترکیبش که فرمود "محموله دراهمُ عندنا" کندمی عرضامام)ع( 

 که مادامی فرمایدمی حضننرتو  کندمی الؤسنن اینچنینی مبادالت جربان از راوی .اسننت نقره ورق یک و مس ورق یک یا نقره

ست ترکیب شود بیان ست جایز آن با معامله ،چی ست باطل آن با معامله ،نباشد معلوم اگر امّا .ا ست مهم که آنچه چون ؛ا  زنو ا

 اسننت مجهول وزنش اگر امّا ؛اسننت بالمانع  آن با مبادله اینجا اسننت معلوم نقره و طال خالص وزن اگر .طالسننت و نقره خالص

 فاوتمت آلیاژی هایترکیب با همراه مغشوش مسکوکات آن از ما فقه در که بینیدمی .گیریدمی چه و دهیدمی چه نیست معلوم

ست شده گفته سخن ست دوران آن مال این .ا ست این جالب .ا شاه هرکه  ا  و بود مقتدر و آمدمی کار روی که سلطانی و پاد

 گفتندمیو  کردمی ضرب معتبر جدید یهاسکّه و کردمی خارج دور از را مغشوش مسکوکات ،بود غالب و فا ق قدرت او قدرت

سی سکّه مثال ستگی یک یعنی ؛عبا سکناس بروز و ظهور دورهُ در. این مربوط به آن دوران بود. کردمی پیدا اهمیتی و برج  از ،ا
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شتند که محدودی درآمدهای با که جنگ درگیر یهادولت سوی شانهزینه دا ستندنمی را های سکناس چاپ ،کنند مینتأ توان  ا

 یکی دکنی مالحظه را بانک و پول کتابهای شما .کرد پیدا افزایش شدّت بهها اسکناس حجم که شد این اشنتیجه گرفت. انجام

 دانشگاه قدیمی استادایشان  .است اصلی دیریق باقر دکتر "بانک و پول" کتابِ ،امکرده استفاده رمکرّ آن از بنده که منابعی از

شو  ندبود تهران شگاه هم را انکتاب ست. کرده چاپ تهران دا ست جالب ا شان ا ست 0911 تا 0910 سال گویدمی ای  از بعد در

 مانآل بانک رایش اینکه اثر در کرد پیدا افزایش بسننیار آلمان در اسننکناس حجم ،جهانی جنگ دو بینیعنی اوّل  جهانی جنگ

صادره را چاپخانه ده ،بود آلمان مرکزی بانک که صادره هایچاپخانه اینبا  و کرد م  پول روز شبانه ،ندکردمی چاپ پول کرده م

 .دنکردمی حمل فرغون با را هااسننکناس باید کنند خریداری را کاالیی یک خواسننتندمی که بود این اشنتیجه  نکردمی چاپ

 پرداخت خروج موقع اگر ؛ ولیبودی کرده پرداخت که بودی کرده پرداخت زود اگر ؛داشننت قیمت یک مغازه به کاال ورودزمان 

 که بحثی این - کند اصننالح را خودش پول خواسننتاوّل  جهانی جنگ از بعد آلمان که وقتی  .داشننت دیگری قیمت یکردمی

شته سال سط گذ صالح این به برداریم خواهیممی پول ازرا  صفر 0 کهمبنی بر این شد مطرح مرکزی بانک و دولت تو  پولی ا

صالح این .گویندمی صاً دارد جهانی تجربه پولی ا صو ضی واوّل  جهانی جنگ از بعد خ  یک هر - دوم جهانی جنگ از بعد هابع

 آلمان مارک جلوی از صننفر 00 پولی اصننالح برای . آمریکا دالر یک معادلِ بود شننده آلمان مارک میلیون چهارصنند و میلیارد

 طورهمین .باشنند اسننتفاده قابل پول تا برداشننتند صننفر 6 فرانسننه پول جلوی از .شننود دارمعنی آلمان پول واحد تا برداشننتند

 را پولشننان ارزش و کردند چاپ پول توانسننتند تا جنگ دوره در یعنی بودند جنگ مشننغول ایدوره یک که دیگری کشننورهای

 اب تواندمی راحت پولها این بینیممی پس .بگذرانند سنننر پشنننت را جنگ دوران که بوده مهم این اآنه برای البتّه .دادند کاهش

شش ،حجم افزایش سته ارز صیتِ این .شود کا ست اعتباری و کاغذی پول خا ست دوران یک این حاال ا  کاغذی پول دوران که ا

ست سیده ای دوره به اکنون ما .ا ست که ایمر ست در با  و ندارد میدان خیلی کاغذی پول این ولی وجود دارد کاغذی پول که ا

سیار حجم رد هاپول هابانککارتو  اعتباری کارتهای سی اینکه بدون شودمی  جابجا باالیی ب سکنا  پول ،پول پس .شود جابجا ا

ست. اعتباری ست آمده پدید میالدی 09۱0 سال از اعتباری پول این البتّه شده ا ستانی هم این چرا؟. ا سال. دارد دا  0900در 

ست بهتر یا دوم جهانی جنگ اواخر یعنی شورهای ،دوم جهانی جنگ پایان بگوییم ا  نگج از و بودند جنگ درگیر که اروپایی ک

 کمکاروپایی  کشننورهای از تعدادی به و بوده جنگ دایرهُ از بیرون که آمریکا از اینها ،ندشنندمی فارغ داشننتند یا شنندند فارغ

 نمایندهُ  تّهالب .شد برگزار همشایرونی ایالت ازوودز،  برتون شهر در کنفرانس آن .بدهد تشکیل کنفرانسی خواستنداست  دادهمی

ضور کنفرانس این در هم ایران شته ح ست دا ستند آمریکا از . آنهاا شورهایی به که خوا س برای بودند جنگ درگیر که ک ازی باز

 دو هم اروپایی کشننورهای بود داده رخ اروپایی کشننورهای در هابمباران اثر در بسننیاری هایخرابی .کند مالی کمک و حمایت

سته سته یک بودند شده د سته یک و حدینشمتّ و آلمان د شورها این .بود او با همراهان و انگلیسنیز  د  الیم کمک نیازمند ک

 هر ؛ودب برخوردار عصر آن در باالیی بسیار اعتبار از آمریکا دالر .بدهد به آنها هاییکمک خواستند آمریکا از .بودند بازسازی برای

 .است طالبوده اونس یکمعادل  دالر ۱۱ زمان آن است دالر هزار دو تقریبا اآلن اونس هربود.  طال اونس یک با مساوی دالر ۱۱

 این دش تعهّدم آمریکا .کنیم بازسازی تا بدهید وام هم ما به ولی کنید حفظ را طال و دالر رابطهُ همین شما که گفتند امریکا به

 شده ادهد وام آنها به که منابعی این با اروپایی کشورهای .بگیرد انجام اروپایی کشورهای اقتصادی بازسازی و کند حفظ را طهبرا

سازی د،بو شان هایباز سالدادند انجام را خو سازی این تقریباً 09۱4 .   را آمریکا دالرهای خواهندمیحال  .کرد پیدا پایان هاباز

 و عامل یهابانک ابتدا .کنند دریافت طال معادلش ،سنننتا التفاوتمابه به نیاز اگر احیاناً و دانندربرگ بود داده وام آنها به که

سید بعد .بدهیم نداریم طال گفتند آمریکا تجاری  داد هیانیّب وقت جمهور ر یس .کرد نکول آمریکا مرکزی بانک رزرو، فدرال به ر

 از سال 1۱ این طی در .بود نمانده وفادار تعهّد آن به پس .ندارد ایرابطه طال با دالر که گفت و کرد قطع را طال با دالر رابطهُ و
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 به چقدر آمریکا که دهدمی نشنننان این .بود کرده پخش و چاپ اسنننکناس و پمپاژکرده دالر د،بو توانسنننته تا بعد به 0900

 قدرت چون دهیممی انجام دالربا  را مبادالت و ندارد ای ربطه طال با دالر گفت .بود تعهّدماوّل  از خود المللیبین هایپیمان

سخگویی شت پا شورها آندر حال که  ندا شان هم ک ساس بر پول  یکی ؛گرفت شکل المللی بین نهاد دو 0900 سال .بود طال ا

 کشورهای عهُتوس یعنی توسعه و هاخرابی ترمیم یعنی ترمیم ؛بودند گذاشته توسعه و ترمیم بانک را نامش ابتدا که جهانی بانک

 ظارتن و دادن مشننورت کارش که  بود پول المللیبین صننندوق دیگر دانه .شنند تبدیل جهانی بانک به عنوانش بعد ؛ماندهعقب

 ستنده کشورها این .بگیرد را کشورها نقدینگی رشد جلوی که ندارد اهرمی هیچ ولی کند قضاوت تواندمی. است پول به کردن

شور نقدینگی که ساس بر را ک شان نیاز ا صادی نیازهای رفع و خود شان اقت  قدرتی چنین المللیبین مراکز کنندمی نتأمی خود

 فرانسکن از نهاد دو این. گیردمی صورت گزارش و هانظارت آن بله بگیرند پولشان قضیهُ در را هادولت جلوی بخواهند که ندارند

  .شد متولدوودز  برتون

 کی .گرفتمی انجام تهاتری معامالت نبود وسننط پولی دورانی یک ؟بگویم خواهممی چه کردم عرض پول برای که سننیری این

 رنظ در را آن ارزش بخواهیم اگر طبعاً و گرفتمی قرار واسطه کاالی عنوان به ولی داشت ارزش خود که شد کاالیی پول دورانی

صرفی ارزش یک دارد ارزش نوع دو کاالیی هر بگوییم دبای بگیریم ستعمالی و یا م صرفی زشرا .ایمبادله ارزش دیگری ا هر  م

 مصرفی ، ارزششدن سوار دوچرخه مصرفی ارزش ،خوردن نان مصرفی ارزش ؛است بمترتّ کاال آن بر که است مصرفی آن کاال

 بیان ما برای را کاال آن دهُفای که مصننرفی ارزش باهمراه  اینها همهُ ولی ؛اسننت سننکونت خانه رفیصننم ارزشو  پوشننیدن لباس

 اتفاق مبادله خواهدمی کهجایی آن ؟کندمی ظهور کی ارزش این اسننت ای مبادله ارزش آن و دارند هم دیگر ارزش یک کندمی

 و رکندمشت ایمبادله ارزش در و است برابر اینها ایمبادله ارزش یعنی گیرندیم قرار هم کنار تهاتر در کاال دو که همین .بیفتد

صل ایمبادله زشار در برابری این چون سطه پول .گیردمی انجام تهاتر شده حا سطه کاالی یا وا  ار نقش همین آمد پدید که وا

 هنگام در امّا دارد مصنننرفی ارزش هم خودش منتها. شنننودمی مبادله که اسنننت کاالیی دو آن ایمبادله ارزش حاویِ آن .اردد

صرف هم مبادله، صرفی ارزش هم گیردمی قرار اغماض مورد آن م شم ردوم آن م شیچ  را چیزی وقتی یعنی ؛گیردمی قرار پو

صرفی ارزش کنیم مبادله دیگری با خواهیممی ست ما نظر مدّ آن م صرف نه پس ،کنیم مبادله خواهیممی ما ؛نی  ظرن ردوم آن م

 قطف ارزش این که ایم شده روروبه یارزش با ما پس .فتدامی اتفاق مبادله ،مصرفی ارزش از غماضا با. آن مصرفی ارزش نه است

شان را خودش مبادله در ضور نقره و طال قیمتی فلزات با همراه ای مبادله ارزش این .دهد می ن شت ح  ایمبادله ارزش این .دا

 که مگویینمی .هیچ به نزدیکتقریباً  اسننت؟ چقدر اسننکناس مصننرفی ارزش .کرد پیدا کاهش بسننیار بسننیار اسننکناس با همراه

سکناس سکناس ،ندارد قیمت خود ا شته هزینه ا ست بردا سبتاً هم اشهزینه ا ست سنگین ن صوص کاغذ چون ا  چاپ و مخ

 نسبت آن قیمت امّا ؛دارد قیمتی یک پس باشد محدود و محصور بایدکه  خواهدمی مخصوصی کارخانهُ و خواهدمی مخصوصی

 ارزش چهی دیگر رسنننیدیم الکترونیکی اعتباری پول به وقتی .اندک بسنننیار و هیچتقریباً  اسنننت؟ چقدر آن ایمبادله قیمت به

 شده است. خالص ایمبادله ارزشو  ندارد وجود مصرفی

صدمانو  گفتیم مهمقدّ یک جانای تا ما ست  این ق ستفاده با هللءشاان کها  و شتهگذ در بزرگوار هایفق نظرو  تسنّ و کتاب از ا

سیما و نقره فلزی پول یعنی حقیقی پول درمورد هم هم بحث حال سبت باید چون کنیم مرور بار یک و بر  ناییشآ هم این به ن

  بپردازیم. هم نآ به فقهی و از نظر را بحث کنیم اعتباری پول احکام  هم و کنیم پیدا تریدقیق
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 :پول تعاریف

 :پول لغوی تعریف

 فادهاست دهخدا نامهُ لغت کتاب از این را بنده .مطرح است پول مورد در لغوی های تعریف ابتدا کنیم ذکر رو هایی تعریف وابتدا

ست فتهوی گ ماهکرد سکوک دیگر فلز یا سیم و زر پول،: »ا سکناس نوت و  بانکتوسعا  و رایج م  زر، یم،س پول، جای به قدما. ا

  .«پل و فلس و نقدینه و عین و آقچه و مسکوک و فلوس و نقد و تنخواه و وجه گاه، و گفتندی دینار و درهم دینار، و درم

 . دنیه نام به فرانسه قدیمی سکه یک که باشددناریوس می یونانی کلمه از: دینار

 گویند.می پر چنگ یک یا پر مشت یک یونانی در را آن لفظی معنای و باشد دراخمه می یونانی کلمه از درم یا: درهم

 نیست. فارسی از معرّب و است است دخیله کلمات از عربی زبان در درهم و دینار که نیست شکّی 

 .رود می کار به فروش خریدو برای و شده نوشته نآ روی بر وی بهای کهاست   بهادار کاغذ نوعی کاغذی و پول اسکناس بله

 پول: فقهی تعریف

 تعریف نخودشننا ثاردرآ و دناهنکرد ارا ه اسنناسننی تعریف بزرگوار هایفق که بینیممی کنیممی نگاه پول فقهی درتعریفوقتی  

صی صادیق ذکر با غالباً د.ناهنکرد ارا ه خا ّضه و ذهب عنوان تحت گاهی نداهکرد یاد پول ازآن  برای م  ناردی عنوان تحت گاهی ف

 سنننوم فصنننل األحکامقواعد دراسنننت.  کرده یاد منث عنوان به پول از یحلّ امهُعلّ مرحوم نقدین.  عنوان تحت گاهیو  درهم و

 در امهعلّ "بمثلها بیع األثمان" تعریف را دارد همیندر لمعه  شهید طور همین« مثلهاب مانألثا عیب هو و رفالص   فی» :نویسدمی

 دگیر قرار خدمات یا کاالها بهای که هرچیزیاند. معنا را گفنه همین االحکام کفایه کتاب درکتاب سننبزواری مرحوم ومختصننر 

ست ثمن خدمات و ها کاال بهای پس شودمی شناخته ثمن ستا  نقره یا طال نآ طرف یک معامالت در اگر .. ثمن معادل پول ا

 الطاست  فرموده که شده نقل شهید از .مبیع دیگر طرف و است ثمن ونقره طال ،باش نقره و طال از غیر نآ دیگر طرف و باشد

 بفروشننندبه حیوانی را  دیناری اگر پس شننود.می مبیع عوض نآ گیرند قرار عوضننی برابر در گرچهثمن هسننتند  دو هر نقره و

شنده صوص  حیوان خیار ددار حیوان خیار داده را دینار که فرو شتریمخ ست م شتری  اینجا دبینی می ا  ولپ اینکه دلیل به م

 اقای از را یتعبار فرموده است. ۱۱صفحه 11جلد در جواهر مرحوم صاحب این را شود.می عوض بشود دادهباید  مشتری توسط

و  مالیت قانونی یا معتبر مرجع که چیزی از اسننت عبارت اسننکناس یا مالی اوراق»ایشننان گفته اسننت:  ؛کنممی نقل بجنوردی

 نیز این مطهری( شننهید عالی مدرسننهُ چاپ ،۱ شننماره رهنمون، )مجلهُ.« کنند اعتبار خرید قدرتی را به آن به عنوان ارزشنن

م و فعاًل کنیمی نقلی یک پول فقهی تعریف دربارهُ هافق از فعالً ما . ...نشنندیم یتشماهبحث  واردپول اسننت البتّه  فقهی تعریف

 بود.  یمخواه ارگذسپاس دکردن کمیلما را ت اطالعات و کردند تحقیقی دوستان اگر کافی است. نظرم به حدّ درهمین هم

 :نقرآ در پول

 عنوان تحت که جاییآن دهم می احتمال است. بنده امده بضاعه عنوان تحت پول گاهی قران دراست. شده ذکر پول هم ندرقرآ

 ال  ق و » است: مدهآ مسئله این جا چند یوسف سورهُ در است. گرفتهمی قرار واسطه که بوده کاال نوعی آن مقصود از  مدهآ بضاع

ضاع ت هُمْ اجْع لُوا لِفِتْیانِهِ ضرت.... «رِحالِهِم فِی بِ سف ح سی این گفت دخوو کارگزاران  جوانان به یو  وردهآ گندم برای خرید که جن

شا رحلدر  دبودن ضاع ت هُمْ و ج دُوا م تاع هُمْ ف ت حُوا ل مّ ا » بگذارید. و نخود ضاع همان یعنی «إِل یْهِم رُدّ تْ بِ شته تب ضاع پس برگ  تب



 

1 
 

   5/7/1911: تاریخ(                                         ظل ه دام) ممقد   مصباحی استاد فقه خارج درس                                              1: جلسه شماره

 بانک و پول فقه: موضوع  

 چند مبینیمی پس« إِل یْنا رُدّ تْ بِضنناع تُنا هذِهِ ن بْغِی ما أ بانا یا قالُوا»د.... بودن داده تحویل معامله دراین نهاآ که پولی همان عنیی

ضاع کلمهُ بار ست گرفته کار به پول بدل تب ّضه و ذهب یا الباًغ ولی .شده ا ست؛  آمده درهم و دینار یا و ف  سورهُ ۱0 ایه مثالًا

سبیل اللّالذّ  کنزونذین ی والّ» :توبه ّضه و ال ینفقونها فی  ست نقره و طال فلزی پول کردن ذخیره به ناظر دقیقاً این« ههب و الف  ا

شا این هم وجود داردد که "هدمعدو اهمرد" تعبیر شته جریان باهم  دو هر فلزی پول هم و کاالیی پول هم ددهمی نن ست.  دا ا

 لآ سننورهُ .نه یا معتبر دانسننت توانمی نمدانمیولی  دارد سننابقه سننال هزار چهار حدود درهم دیدم اخیراً که نقلی بر بنا البتّه

ست. مدهواژه دینار آ «قا ِماً ع ل یْهِ دُمْت  ما إِلّ ا -إِل یْک  یُؤ دِّهِ ال بِدِینارٍ ت أْم نْهُ إِنْ م نْ مِنْهُمْ و » ۱۱ یهُآ عمران ر وْهُ و » ا  ب خْسٍ بِث م نٍ ش 

 ورقدر این آیه ورق آمده و مقصننود از « الْم دِین ة إِل ى هذِهِ بِو رِقِکُمْ أ ح د کُمْ ف ابْع ثُوا»اسننت.  مدهآ درهمواژهُ  که..« م عْدُود ة د راهِم 

 بود. آیات برمروری اجمالی  یک این .درهم است همان

 :روایات در پول

شاره سیاری روایات در که کردیم ا سکوک صورت به نقره و طال از سخن ب شد دینار و درهم که مدهآ م  هب گاهی این بر عالوه. با

ّضه و ذهب صورت ست. ف شد ا ست  زکات از سخنوقتی  بینیم می مثالً تعبیر  ّضه ذهب زکاتاز  سخنا  هنقر و طال یعنی و ف

است  بوده هم خرد پول یک نقره و طالهمزمان با  ضمناًاست  بوده مبنا و مطرح پول عنوان به هم ونقره طالود معلوم می است.

 گرفتهمی انجام خرد خریدهای سننیاه پولبا  جنسننش مس خالص بوده و از جنس نقره نبوده اسننت. دگفتنمی فلس که به آن

ست سی اگر که داریم هم روایت شود.نمی سیاه پول نآ حال شامل ولی شودمی نقره و طال حال شامل زکات و ا  اندازهُ به ک

صاب شد برخوردار سیاه پول آن از نقره ن شمول با ست زکات م س این نکته آن کندمی الهام من به را اینکته یک این .نی  کهت ا

 گردیم.برمی مسئله این به اعتباری پول زکات بحثدر  دارد خصوصیت نقره و طال زکات که در است  معلوم

 انواع پول:

 ونقره طال از مقداری نمایندهُ کهجانشنننین  کاغذیِ پولِ -1 نقره، و طال پول -0 :کرد بندیطبقه نوع چهار به را پولتوان می

 ایج به حوالهو  اسکناسو  کاغذ ،نقره و طال واقعی بدل یعنی نشین جا نقرهُ و طال پولاست. پول کنندهُ صادر خزانهُ در موجود

 دکنمی تفاوت این تعهّد، با همراه کاغذی پولِ -۱باشنند.  داشننته اصننالت خودش هکاین نه بود حاکی و نماینده یعنی نقره و طال

 دریافت نقره یا طال معادلش بردند بانک به اگر که دارد وجود پشننت آن تعهّد امّا اسننت کاغذی پول دارد جریان که آنچه یعنی

 شننهید حاال. اسننت اعتباری پول همان گفت توانمی دیگر تعهّد بدون کاغذی پول این که تعهّد بدون کاغذی پول -0. کنندمی

صاً صدر صو  پول زمینهُ در و بانکداری زمینهُ در صدر شهید ثارآ ما منابع از یکی .دنکنمی مطرح باهم نوع پول را چهار این خ

  .است خوبی منبع است که

 

 و نقره: طال پول احکام

 بحث این گرچه. یموشمی نقره و طال پول احکام بحث وارد درواقع ما اینجا از وجود دارد. نقره و طال پول مالیت مورد در بحثی

 و یخوب به را هاتفاوت ما اعتباری پول بحث در که کندمی کمک و است خوب مرورش ولی باشد نداشته تازگی شما برای شاید

سیم بهتر شنا ، را رهنق و طال فروش و خرید هم ،بودنش قیمی و مثلی هم و کنیممی بحث را مالیتش هم نقره و طال احکام در .ب
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 شودمی ذکر بخش این در احکام این را. نقره و طال پول کنز چنینهمو  قرض هم ،زکات وجوب شرایطو  نقره و طال زکات هم

 .شویممی اعتباری پولبحث  وارد بعد  و

 مالیت پول طال و نقره:

 زا نیازی یک اوالً که اسنننت این به چیزی هر مالیت گفتیم ،نداردیا   دارد مالیت که نقره و طال پول کهاوّل  عنوان مورد در امّا 

سان نیازهای شر عقالیی نیازهای باشد پاسخگو را ان شته عقالیی منفعتو  کند تامین را ب  هُمحللّ فعتمن فقها بیانو به   باشد دا

شته باشد مقصوده شته وفور اینکه دوم. دا سترسی قابلیت که باشد ندا ش ار رایگان د سیار هوا مثالً باشد تهدا  مفید و ندارزشم ب

  نآبه صورت خالص  اکسیژن کپسول در اگر را هوا همین باشد داشته دسترسی رایگان انسان که شده موجب وفورش ولی است

 اسقاط و باشد کرده بار آن بر را مالیت آثار یا مالیت مقدس شارع این بر عالوه .کندمی پیدا قیمت چقدر که بینیممی دهند قرار

 در است ممکن .باشد نکرده اسقاط را آن مالیت شارع فرمایندمیایشان  است (رض) امام مرحوم از بیان این .باشد نکرده مالیت

شته مالیت عقال و عرف میان  دهکر اسقاط را آن مالیت شارع ولی دارد مالیت عقال و عرف بین در که وخنزیر خمر مثل باشد دا

  است. الم یک مالیت برای شرط سه این .نیست ضامن کند اتالف اگر کسی پس است نداده قرار آن برا مالیت اثر ترتیب و است

ون چ چرا؟ .مالند اینها ،مسنکوک فلز صنورت به چه اندبوده کاالیی صنورت به چه نقره و طال هایپول فقهی نظر از بینیممی ما

 این بر عالوه و اند بوده آن متقاضی و طالب ادوار همهُ و جهان همهُ در بشر عقالی که است چیزی و هستند آن طالب مردم هم

 قاتاو بسیاری از .است هزینهپر بسیار کند استخراج را نقره و طال بخواهد کسی اگر کردم عرض ؛است برخوردار اسمی ندرت از

ستخراجشولی  داریم طال معدن ما صرفه ا ست با ستخراجشامّا  داریم نقره معدن نی صرفه ا ست با  و طال خالص مقدار یعنی نی

 قدسم شارع نفعش خواهد بود. بیشتراز خرجش نندپیدا ک دست آن به کنند پاالیش بخواهند اگرکه  است اندک آندرون  نقره

سقاط مالی مه ست. نکرده اهاین برای تا ضرت بیان ...ا ست منطق آن دارد منطقی امام ح  عقالیی و عرفی امری مالیت که این ا

ست سقاط مالیت از را آن شارع اگر. کند می مالیت عتبارا آن برای را چیزی که ستا عرف و عقال این ا ضای یعنی نکرد ا   مرا ام

 وشارع کندمی مالیت اعتبار ونقره طال و دینار و درهم برایاین اسن که  عقال سیره عقالست سیره مبنا پس .عقال سیرهو  عقال

 .است نکرده مالیت اسقاط هنوز

 :مثلی یا قیمی بودن طال و نقره

نده ب وجود دارد بزرگی نظر اختالف فقها بین مثلی مال تعریف در مثلی هسنننتند یا قیمی، مال نقره ما دینار و درهم اینکهامّا 

 عجبوقیمی  مثلی درفهم دیدم رسننیدمکه  قیمی و مثلی بحث به دادممی درس ( راعلیها اهلل رضننوان) شننیخ مکاسننبوقتی 

شان می .ستا غوعایی شد اجماع مال یک بودن مثلی برای که هرجا گویدای ست نآ مثلی .نیمدامی مثلی ما را مال نآ با  که ا

ثال م معموالً باشد داشته راآن  قیمت از نیمی مال نآ از نیمی کنیم تقسیماگر  هم تقسیم نظر از و باشند هم مشابه دراوصاف

 برنج کیلو ده یمتق برنج کیلو پنج تا دو کنید نیمش دو به باشید اشتهد کیلو ده یا برنج گونی یک شما اگر ؛زنندمی حبوبات به

صافدارد. را شابه باهم باید هم او شند هم متقارن یا م شا را نکته دو این با صت به خیلی ولی کنندمی ذکر مثلی بیان در نای  یلف

 مثلی نیسننت آن بر اجماع چهآن وهر  مثلی مال ، اسننت مثلی که اسننت نآ بر علما اجماع آنچههرگویند و می فرمایندمی بحث

 نفص یا است مراد هانآ عون آیا دنفرمایمی است اتبحبو همین از صبحت وقتی مثالً کنند؛می مناقشهدر اقوال   چقدرو  ستنی

ست مراد آنها ست مراد آنها نوع بگوییم اگر .ا ست قیمت نظر از متفاوت آنها صنف ا  وییمبگ .داد قرار مبنا را نوع نمیتوان پس ا

 .اتصف در تقارب صرف گفتتوان ینم پس دارد هم ددمتعّ قیمتهای دمتعدّ اصناف این است دیمتعدّ اصناف دارای برنج ،برنج
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ستمی که دنکنمی قید (رض) شیخ حتی شته مماثلت مالیت نظر از بای شند دا شکل کار دیگر اینجا با شود ترم  پیدا نابراینب می

 یشانا بحث پس کندمی پیدا معنا قیمی نباشد مثلی آنچه هر و است نادر و اندک بسیار امری باشد اجماع مورد که مثلی کردن

 ناردی و است مثلی کاالی درهم که فقها بین دارد وجود فقهی وفاق گفت شودمی تقریبا دینار و درهم خصوص در امّا .است این

ا ی یغلّب  یا مشننرقی درهم اگر مثالً که باشنند درهمی یعنی قیود همهُ اخذ با طبعاً اسننت مثلی درهم اینکه .اسننت مثلی مال یک

 وزن آن با که وزنی آن با درهم پس خصوصیات آن همهُ با شودمی ذکر که اوصافی بینیممی است بوده دمشقیو یا  نیشابوری

  آن با پس. اسننت شننده پذیرفته و متعارف فنّ اهل و زرگران بین در عیار آن که عیاری آن با و باشنند داشننته هم آن مشننابه را

 دهش مخلوط آلیاژ و خلیط مقدار و دارد نقره غیر از خلیطی که شدیم بروبهرو درهمی با ما اگر .شودمیمثلی  درهم خصوصیات

ست متعارف امر از بیش صش دیگر اینجا ا ست مثلی آنگاه دینار .کنیمنمی یتلقّ مثلی را آن و دهیممی قرار مبنا را خال  از که ا

شابه وزن نظر شد م صالً و با صل ا ساوی دینار و درهم در ا ست وزن در ت شد متفاوت عیار نظر از نباید ثانیاً و ا ار دین . در موردبا

 ورتص به ضربش چون مثقالی دو سکّهُ ایندارد  وزن مثقال دو آزادی بهار سکّهُ گوییممی زنیممی مثال را و مسکوکات هاسکّه

شود زیاد و کم که داردوجود  تدقّ گیردمی صورت رسمی ست 10 هم عیارش و ن ست مثقالی دو کاال و 10 عیار اگر ا  کاال بله ا

 مسکوکاتی به نسبت بله .است مثلی توان گفتنمی اینجا شد 0۱ یا 08 عیارو  کرد پیدا کاهش و تغییر اگر عیار امّا. است مثلی

 دشو رعایت باید نکته دو این دقیقاً پس .نیست مثلی دیگر 10 عیار به نسبت امّا است مثلی دارد 08 یا  0۱عیار همان احیاناً که

 خالص وزن وردنبه درآ توزین همآن  اسننت توزین اصننل نه گر و اسننت مثلی کاال وجود دارد اینها اگر .عیاردیگری  و وزن یکی

سنجی باکه  ست همین هم درحبوبات....گیرد می صورت عیار صفا طبعاً عدسلوبیا، باقال،  یمویگمی مثالً طور ا تی طبق تقارب 

صفات وجود دارد تقارب اگر کرد کیدتأ ی آنرو شیخ که ست مثلی اینجا در ست می بعاًط ا  به هن کرد نگاه جنس فصن به بای

شخیص در نوع .نوع ست کافی مثلی ت ستمی نی شهور که تبریزی نخود گوییممی مثالً ؛کرد نگاه را صنف بای ست م شخّ و ا  صم

 صدری رنجب اگرنه است مثلی سیاه دم صدری برنج با سیاه دم صدری برنج است مثلی دیگر تبریزی نخود با و چیست که است

 مثلی در بحث این البتّه .شننودنمی تلقی مثلی آنجا دارد مطلوبیت و قیمت تفاوت خیلی،  ۱ آمل با کنید مقایسننه را سننیاه دم

 تروایا و فقها بینیممی کنیممی دنبال را تهاتری مبادالت وقتی .نشنننود فلتغ اسنننت تهاتری مبادالت موضنننوع از غیر قیمی

 وزناً  ودشنن مبادله بمثلمثالً باید کنیم مبادله خواسننتیم اگر بنبراین هسننتند واحد جنس یعنی اسننت یکی گندم و جو گویدمی

 انجام بوزن وزناً بمثل مثالً از غیر را مبادله این توانیمنمی ما باشنند اجود اگر گویدمی یحتّ شننود زیاد و کم نمیتواند آنجا بوزن

 وجود عقال برای ای انگیزه چنین که چرا نباشنند بوزن وزناً خواهیدمی اگر و اسننت معاوضننی ربای بحث آنجا چون چرا؟ .دهیم

ضه باید اینجا کنند مبادله جو با را گندم مثالً ندارد سطه معاو  قیمت هب را این کنیم خریداری قیمتی به را آن بگیرد صورت وا

شیم دیگری سئ این .بفرو سیار زرگرها بین در لهم  به گرا نه یا کردید برخورد فرمودید مالحظه نمیدانم .دارد رواج و افتاده جا ب

 هایوالنگ این گویدمی. زرگر بده طال من به معادلش و  بگیر گویدمی درآورده را خودش النگوهای خانم کنید مراجعه زرگری

 تا ود یعنی کنممی اقدام آن قیمت و وزن و شما انتخاب به بعد کنممی عالما شما به و محاسبه را قیمتش کنمووزن می را شما

ضی ربای دچار تا دهدمی انجام جداگانه معامله شود معاو ضات در اگر پس. ن شد معاو سئ با  بینیممی حتی شودمی متفاوت لهم

 تواندب آرد سنننویق و گندم مثل در که نیسنننت اینطور پس باید باشننند. بوزن وزناً بمثلمثالً آرد و گندم میگوید مثالً ما روایات

ست عیار و وزن دقیقاً دارد خصوصیت که آنچه ندارد خصوصیتی ضربدر طال   .کندمبادله  متفاضلو  متفاوت ست. ا س در  تا

شته هزینه که سکوک گوییممی لذا بردا سکوک به م سکوک البتّه  م سکوک غیر و م  همین شرعاً کنید مبادله بخواهید هم را م

و  باید باشنند بوزن وزناً بمثلمثالً شننرعاً کنید تهاتری مبادلهُ بخواهید نو طالی با را کهنه طالیو  شننکسننته طالی شننما اسننت

 رحمت داخ .نیست روشن ما برای خصوصاً منطقش .ماست فقهای فتاوای تصریح و روایات تصریح. کنید فتخلّ این از توانیدنمی
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شان (رض)مطهری شهید کند ضی ربای تبیین در ای ضی ربای برای ممقدّ خطّ یک فرمایدمی معاو ست قر  طُخ این از گویدمی ا

 انجام گویدمی شما به را قرضی ربای این است قرضی ربای است اصیل و اصلی حرام آنکه .رفت جلوتر نباید قرضی ربای ممقدُ

 را دشننمن مقابل دفاعی خطوط ما جنگ در کردم عرض معاوضننی ربای که چرا ندهید انجام را معاوضننی ربای گویدمی ندهید

 جایگاهش یمعاوض ربای و نکنید عبور پشتیبان خطوط این از. است پشتیبان خطوط این گویدمی پشتیبان خطوط یک داشتیم

ست میمقدّ خطّ ست معاوضی ربای آن رخّؤم خطّ و قرضی ربای ممقدّ خطّ گرفته قرار ممقدّ خطّ جلوی که ا شان  ا  حکمتشای

در   هم را خروجش راه واسننت  نشننده ذکر معاوضننی ربای حرمت حکمت نام به چیزی روایات در ولی ؛اسننت کرده بیان این را

 ههایرا یا دهید انجام جداگانه معاوضهُ دو اینکه به کنید فرار معاوضی ربای از توانیدمی اشم که .اندکرده ذکر فتاوا وهم روایات

ست. شده ذکر که دیگری شروع فرارش آنکه ا ست م ضی ربای ا ست معاو ضی ربای از ا شکو فرارش که چیزی قر شد کم  با

ضرت شان جمع نظر و نهایت (رض)امام ح ضی قابل یربا ربا این که بود این بندی ست اغما  و کتبار خداوند که بیانی آن با نی

سول و خدا با جنگ اعالن با آن .دارد قرآن در تعالی ست پذیرفته توجیهات این ،دارد که در آیه وجود ر شترین .نی  هاتتوجی بی

 این ترینشراحتو  اسننت معاوضننی ربای ،باب روایات در عمده طور به ممحرّ ربای از فرار یعنی اسننت معاوضننی ربای مربوط به

ست ست معلوم. دهد انجام معامله دو معامله یک جای به که ا ضی ربای در که ا سبت معاو ضه به ن شتقّاتی یا جو با گندم معاو  م

  .دارد وجود دتعبّهردو  از

 کردیم ارهاش یک پول بحث پول لغوی و پول فقهی تعریف بهبعد  کردیم ذکر مهمقدُ یکاین بود که  کردیم ارا ه امروز که بحثی

شاره شدیم قرآن در پول بحث واردو  شتیم روایات در پول به ا شاره را پول انواع و دا  را نقره و طال پول فقهی احکام و کردیم ا

 .پذیردمی پایان و شودمی متوقف ما بحث قیمی و مثلی بحث در کردیم ورود

 الطاهرین آله و دٍمحمّ علی اهللُ یصلّ و 


