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Abstract 

The time value or time price is one of the important issues in economy and financial 

management whose acceptance or rejection has a significant impact on the analysis 

of other issues related to the financial markets. Proposing legal reasons, some 

Islamic economy scholars and theoreticians of Islamic monetary markets have 

accepted the money value of time and have considered it unproblematic. Some of 

the most important reasons include the rule of duration (lilajali qistun min al-

thaman), the difference between the price of credit and that of cash sales, and the 

permission of advance payment or discount of the debit. Using a descriptive-

analytical method and relying on the jurisprudential and economic sources, this 

article reviews and criticizes these reasons and shows that first, the theory faces 

different jurisprudential problems in terms of imagination and second, the reasons of 

the adherents of the theory are unable to prove the jurisprudential credit of the 

money value of the time in terms of affirmation.     
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 چكیده

 یرساا  یلرد آن، در تحل یا یرشزمان است که پذ یارزش پول ی،مال یریتمباحث مطرح در علم اقتصاد و مد نیتر ز مهما

 پاردازان  هیو نظر یمحققان اقتصاد اسالم یدارد. برخ ییبسزا ریتأث ی،پول یبازارها ژهیو به ی،مال یمسائل مرتب  با بازارها

بادون اشاکال    و آن را از منظار فقاه   اند یرفتهزمان را پذ یارزش پول ی،فقه یلیدال ۀبا ارائ ی،اسالم یمال یبازارها ۀحوز

نسابت   یهنسا  یمتق یادیلالجل قس  من الثمن، جواز ز ۀعبارت است از: قاعد یشانا ۀادل نیتر مهم ۀاند. از جمل پنداشته

 - یفیکاه باا روش توصا    لهمقا ینماجل با کاستن از مقدار آن. در ا یند یلتنز یا یلجواز تعج نینقد و همچن یمتبه ق

و نشاان   ایام  ادلاه پرداختاه   یان و نقاد ا  یبه بررس ،است به نگارش درآمده یو اقتصاد یو با استناد به منابع فقه یلیتحل

 ۀادلا  یاز ن یقیتصاد  یاث از ح اًیا وارد است و ثان یمتعدد فقه های اشکال یتصور یثاز ح یهنظر یناوالً بر اکه  میده یم

 .خواهد بود زمان ناتوان یپول زشار یاز اثبات اعتبار فقه ،موافقان

   واژگا  ک یدی

 .ارزش پولی، تعجیل دین، زمان، قاعدۀ لالجل، نسیه، نقد
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 مقدمه

بازارهاای   یاژه و باه نظریات مطرح در بازارهای مالی  ترین یاساسارزش پولی زمان، یکی از 

اعام   ،بازارهای ماالی  ۀشده در حوز نظریات ارائه ینتر مهم. برخی از شود محسوب میپولی 

شده است. مطابق این اندیشه زمان،  ریزی یپین اندیشه اساس هم بر یه، سرمااز بازار پول و 

بایاد بارای آن در ضامن مباادالت و      رو یان او از  اسات مند بوده و دارای ارزش پولی  بهاء

 .  شودقیمتی در نظر گرفته  ،معامالت اقتصادی

با پذیرش این نظریه، بر عامل زمان و  ،در بازارهای پولی رایج در کشورهای غیراسالمی

 شود می یدتأکبازار پول و سرمایه  های یتفعالبر  یرگذارتأثیکی از عناصر  عنوان به قیمت آن

 . شده استبازار مالی وارد  های یتفعالدر  ،و قیمت و ارزش مبادلی زمان

دارد.  ای یاژه وارزش پولی زمان در مباحث علم اقتصااد و مادیریت ماالی نیاز جایگااه      

؛ آید یمشمار  کارکردهای نظری این اندیشه به ینتر مهمتوجیه نظری بهره با استناد به آن، از 

از نتاایج   ،رباوی  یهاا  قرضجواز دریافت و پرداخت بهره در قرض و گسترش  چنانکههم

 .  شود محسوب میعملی پذیرش این نظریه 

در  آنهاا  های یتفعال( و گستردگی ای یهسرمافراوانی و فراگیری بازارهای مالی )پولی و 

که موضع شارع نسبت به مسائل گوناگون در ایان بازارهاا    کند یمقتضا کشورهای اسالمی ا

 تبیین شود. یدرست به

اعتبار سنجی ارزش پولی زمان از منظر فقه، باا توجاه باه کارکردهاای گونااگون ایان        

فقه اقتصاادی اسات کاه تحقیاق و پاژوهش       ۀمسائل کلیدی و بنیادی حوز ۀنظریه، از جمل

اقتصاادی در بازارهاای    های یتفعالیین موضع فقه نسبت به سایر پیرامون آن، راه را برای تب

 پژوهاان  داناش و  تاداناین موضوع مهم، از نظرگاه اسا  متأسفانهاما  کرد،مالی هموار خواهد 

، تحقیاق و پاژوهش   مسئلهدانشگاهی و حوزوی علم فقه، مغفول مانده و در خصوص این 

 است.  گرفتهتوجهی انجام ن شایانمستقل 

با توجه به  ۀ مذکور،که نظری دهیم یمار حاضر با بررسی و نقد این نظریه نشان در نوشت
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متعاددی   هاای  هم از حیاث تصاوری و هام از حیاث تصادیقی باا اشاکال        ،مباحث فقهی

باه تبیاین و    ابتادا  زمیناه . در ایان  کند یمکه اعتبار فقهی آن را با چالش مواجه  روست روبه

. این ادله عبارتناد از:  اند اعتبار فقهی این نظریه بیان شدهکه بر ایم  پرداختهتوضیح سه دلیلی 

جاواز تعجیال   »و  «جواز زیادی قیمت نسیه بار نقاد  » ،«لالجل قس  من الثمن»فقهی  ۀقاعد

کاه در مقاام تصاور بار نظریاه وارد       هایی . در ادامه پس از بیان اشکال«دین با کاستن از آن

در اثبات اعتبار فقهای   ،این ادلهکه  یما دادهشان پرداخته و ن گفته یشپاست، به نقد سه دلیل 

 .هستند  یناکافاین نظریه 

 در فقه و اقتصاد «زمان»جایگاه نهاد 

ظرفیات و   :دو نقاش عماده برشامرد    تاوان  یما برای زمان در ابواب ماتلف فقه معامالت، 

ر زمان ظرف تحقق تمام زمانیات است و ه ،قیدیت. اولین نقش، ظرفیت است که مطابق آن

. دنا ده یما در ظرف زماان رخ   ناچار به ،و معامالت اقتصادی ها تیفعالامر زمانی و از جمله 

برای زمان در این نوع کاربست، احکام متعددی توس  شارع بیان شده اسات. ایان احکاام    

مانناد کراهات    مربوطناد، گاهی به معامله در ظرف زمانی خاص و بدون لحاظ قید دیگری 

الطلاوعین(   نیمااب زماانی صابح صاادق تاا طلاوع آفتااب )       ۀدر بازبیع و فعالیت اقتصادی 

و گاهی به حکم معامله در ظرف زماانی خااص و باا لحااظ قیاود       (8: 1 ج ،7041 ،)طوسی

است؛ مانند حرمت خرید و فروش در زمان اعتکاف بر معتکفین که به دلیل مربوط دیگری 

زماانی اسات یاا     ۀدر آن بااز  تلبس یکی از طرفین معامله یا هر دوی آنها به وصف خاصی

باه   ؛حرمت بیع پس از اذان ظهر روز جمعه بر کسانی که نماز جمعه بر آنها واجاب اسات  

  .(920: 11 ، ج1020دلیل تقارن این ظرف زمانی خاص با برگزاری نماز جمعه )نجفی، 

دومین نقش زمان در ابواب معامالت، نقش قیدیت است. قید زمانی یاا هماان اجال در    

. اهمیات آن تاا جاایی    شود محسوب میعناصر فقهی و حقوقی عقود  نیتر از مهمت معامال

اول  ۀ. دسات کارد کلی تقسیم  ۀعقود را به سه دست توان یم ،است که با توجه به همین عنصر

بدون قیاد زماان و اجال محقاق      اساساًعقودی که قید زمان و اجل شرط تحقق آن است و 

( و بیاع  33: 29 ج ،1020انند بیاع نسایه )نجفای،    )بشرط شیء نسبت به اجل( م شوند ینم



028  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

اول، شارط   ۀدست برخالفکه  هستنددوم عقودی  ۀدست ؛(233: 20 ج ،1020سلف )نجفی، 

 قید زمان و اجل است )بشرط ال نسبت به اجل( مانناد بیاع صارف )حلای،     نبودتحقق آنها 

ایان عقاود    که وجود قیاد زماانی در تحقاق    هستندسوم عقودی  ۀدست؛ (901: 1 ج ،1012

توافقی قیاد زماان و    صورت به توان یمهر چند  .)ال بشرط نسبت به قید اجل( است ثیرأت بی

، 1912 )شااهرودی،  شاود  یماجل توافقی یاد  عنوان بهاجل را برای آنها شرط کرد که از آن 

: 20ج  ،1020( و کفالات )نجفای،   110: 0 ج ،1019 (، مانند عقد ضمان )عاملی،219 :1 ج

. این نقاش نیاز توسا  شاارع باه رسامیت       شوند حسوب میماین عقود  ۀاز جمل ( که111

مثال مضبوط بودن اجال در بیاع    عنوان بهشناخته شده و دارای احکام گوناگون فقهی است. 

)نجفای،   شارط صاحت بیاع اسات     ،که قابل زیاده و نقصان نباشاد  یا گونه بهنسیه و سلف 

شاده در ضامن عقاد     بعاد از اجال تعیاین    عامل نیهمچن(. 233: 20 ج ؛33: 29 ج، 1020

ذکار   شاایان (. 912: 0 ج ،1012 ضامن است )عااملی،  هیدر سرمامضاربه نسبت به تصرف 

کاه   یا گوناه  باه  دارد،است که این نقش برای زمان، از منظر اقتصادی نیز اهمیات فراوانای   

کای از عوامال   ی عناوان  باه  ،پیرامون نقش نهاد زمان در اقتصااد  شده انیببسیاری از نظریات 

 «پول و زمان» ۀپیرامون رابط شده ارائهنظریات  نیهمچناقتصادی و  یها تیفعالبر  رگذاریتأث

ۀ باه دو نظریا   تاوان  یما  ها هینظراین  ۀ. از جملاند شدهبا توجه به این نقش و کارکرد مطرح 

یال  اشاره کرد. در ادامه خاواهیم دیاد کاه در دال    «ارزش زمانی پول»و  «ارزش پولی زمان»

 .  کند یمعنصر اجل، نقش محوری و اساسی را ایفا  ،ارزش پولی زمان موافقان

شگرف آن  ریتأثبازار پول و  ویژه بهو بازارهای مالی  در اقتصادنقش نهاد زمان  نیهمچن

مثال تفکیاک   رایببر کسی پوشیده نیست.  ،توس  فعاالن این عرصه اخذشدهبر تصمیمات 

دیاون،   دیسررسا باودن   بلندمدتبر اساس کوتاه یا  ،یکدیگر مشهور بازار پول و سرمایه از

، نارخ تنزیال   یگذار سسردهبانکی و سود آنها بر اساس طول مدت  یگذار سسردهتفاوت نوع 

باا یکادیگر در    یگذار هیسرما یها طرحارزش  ۀآنها، مقایس دیسررسدیون با توجه به زمان 

قادی آیناده بار اسااس نارخ تارجیح       زمانی ماتلف، تعیین ارزش حال جریانات ن یها بازه

شاگرف   ریتاأث نقش نهاد زمان در بازارهای مالی و  ۀنشاندهند ،زمانی و مواردی از این قبیل

 مدیران این بازارهاست. یها یریگ میتصمآن بر 
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 پیرامون اعتبار ارزش پولی زمان از منظر فقهی یآرا

به ساه گاروه تقسایم     «زمان ارزش پولی»محققان اقتصاد اسالمی را در مواجهه با  توان یم

 اناد  کردهاز منظر فقهی شواهد و دالیلی اقامه  ،. گروه اول آن را پذیرفته و بر صحت آنکرد

در تقابل با ایان نظار، گاروه دوم ارزش پاولی زماان را       ؛به تفصیل خواهد آمد ادامهکه در 

. ایان گاروه،   دانا  دانساته  ناپاذیرفتنی بر زمان را از منظر فقهای   یگذار متیقمردود و جواز 

برخای   زمیناه . در ایان  دانند یمتوجیه ربا و آن را مردود  ساز نهیزمرا  ۀ مذکورپذیرش نظری

 را که باه ارزش دادن باه مادت و اجال معناا      «لالجل قس  من الثمن»فقهی مشهور  ۀقاعد

گروه ساوم   ؛(921: 0 ج ،1913)مطهری،  اند کردهمعرفی  ناپذیرفتنیغل  و  یا قاعده، اند کرده

ولای در عقاد    اند، با تفکیک عقود، ارزش پولی زمان را در عقود معاوضی مانند بیع پذیرفته

  .(101 :1930 )علینقی لنگری، کنند یمو رد  دانند میقرض آن را سبب تحقق ربا 

 موافقان ارزش پولی زمان ۀادل

دس، موافقان ارزش پولی زمان برای ادعای خود مبنی بر پذیرش این ارزش توس  شارع مق

ادله و شاواهد فقهای موافقاان ارزش پاولی      نیتر مهم. اند دادهدالیل و شواهد متعددی ارائه 

جواز تفاوت قیمت کاال در  (دوم ؛لالجل قس  من الثمن ۀقاعد (اول هستند:سه دلیل  ،زمان

جواز تعجیل دیون ماجل با کاستن از مقادار آن.   (سوم ؛بیع نسیه و سلف نسبت به بیع نقد

 را توضیح خواهیم داد.یک از ادله  تفکیک هر در ذیل به

 دلیل اول: قاعدۀ لالجل 

. ایان  استلالجل قس  من الثمن  ۀقاعد ،قواعدی که در فقه معامالت کاربرد دارد ۀاز جمل

قاعده در مباحث مهمی مانند بیع نسیه، بیع سلف، بیع صرف، قرض، ربای قرضی و معاملی 

در  ،اعتباار آن  ۀمعناای ایان قاعاده و گساتر    ایان  ود اما با وج شود، میو خیار شرط مطرح 

ایان قاعاده    ،کتاب قواعاد فقهای نیاز     و درواضح تبیاین نشاده اسات     طور به فقهاعبارات 

لالجل نقاش اساسای در ساایر     ۀذکر است که قاعد شایان. شود نمیمستقل بحث  صورت به

توجیه جاواز تفااوت قیمات    در بیان  فقهاکه بسیاری از  یا گونه به ،کند یمن ایفا اموافق ۀادل

در بیان چرایی جواز تعجیل دین با نقصان آن، به این قاعده  نیهمچننقد با نسیه و سلف و 
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باه تبیاین آن و    ،در آغااز باا تفصایل بیشاتری    کاه  مناسب اسات   رو نیا. از اند  کرده استناد

 چگونگی داللت آن بر ارزش پولی زمان بسردازیم.

 مدرک قاعده

بوده و در میان ایشان  پذیرفتهی است که در میان عرف خاص یعنی تجار، ا این قاعده قاعده

عقاال نیاز آن را در    ۀ(. عارف عاام و سایر   921: 1، ج 1029 )اردبیلای،  جریان داشته است

 تنها نه(. شرع نیز 209: 9 ، ج1021)مغنیه، کند  میمعامالت خود پذیرفت و مطابق آن عمل 

بلکاه در ماواردی خاود شاارع نیاز عمال        ،نداشته ردعی نسبت به این عرف و سیره اظهار

ایان  توان  میدر نتیجه  (.90: 11 ج ،1023 ،یحر عاملاست ) کرده دییتأمطابق با مفاد آن را 

عقال مطابق آن جریاان داشاته و چاون ردعای از      ۀای عرفی دانست که سیر قاعده ،قاعده را

 (.021: 1ج  ،1011طبایی، )طبا دارد همحجیت شرعی  ،شارع نسبت به آن وارد نشده است

دارد که ایشان این قاعاده را تلقای باه    داللت بر آن  ،عملی فقها در استناد به قاعده نیز ۀسیر

 (.923: 11 ، ج1019)سبزواری،  اند دهکرقبول 

 عبارات قاعده

ترین عبارت از قاعده در نازد   بیان شده است. رایج فقهااین قاعده با عبارات ماتلفی توس  

: 2 ، ج1021 حلای،  ؛01: 11، ج 1010 )حلای،  اسات « لالجل قس  من الثمن»عه فقهای شی

لالجل قس  من » صورت به(؛ البته این قاعده در متون شیعی 220: 9 ، ج1019عاملی،  ؛911

 ،1010 ،یکرک یعامل) «االجل له حظ من العوض»( و 001: 1 ،ج1010)اصفهانی، « العوض

 آمده است.  هم( 000: 19ج

 أخاذ یعالوه بر تعابیر فوق از تعابیر دیگاری مانناد: انجال     ،ای اهل سنتدر کتب فقه

 ، ج1011مفلاح،   قسطا من الثمن )ابان  أخذیانجل  ؛(0: 19، ج تا یبمن الثمن )نووی،  اًجزء

 اًجعال للزماان مقادار    ؛(013: 2 ، ج1011 قس  من الثمن )الشربینی، قابلهیانجل  ؛(129: 0

 ج ،تاا  یب ( و لألجل حصۀ من الثمن )الصاوی،102: 9 ، ج1021 رشد الحفید، من الثمن )ابن

ایان قاعاده در فقاه    کاه  ذکر است  شایان .اند نیز برای بیان این قاعده استفاده شده (091: 9

در ضمن بحث از شرط خیار استفاده شاده اسات.    یحلبرای اولین بار توس  عالمه  ،شیعه
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من، مضبوط بودن اجل و محفاوظ باودن آن از   لالجل قس  من الث ۀایشان با استناد به قاعد

 (.01: 11، ج 1010داند )عالمه حلی،  زیاده و نقصان را، شرط صحت این خیار می

 اجل در لغت

دَین و  دیسررساجل در لغت به معنای گاه، هنگام، زمان، مهلت، مدت، آخر مدت، فرصت، 

 ؛ واسطی زبیادی، 01: 1012 ؛ اصفهانی،11: 11 ، ج1010منظور،  زمان مر  آمده است )ابن

 ادیا  دیسررسا  عناوان  باه از اجال   اغلبدر فقه و حقوق  اجل(. ۀ؛ ذیل ماد12: 10 ، ج1010

کاه بارای پایاان کااری یاا اماری در نظار        اناد   تعریف کردهزمانی  ۀو آن را به نقط اند کرده

گفت همین معانی لغوی نیاز   توان یمپس  (.113 :1ج  ،1911 )جعفری لنگرودی، رندیگ یم

اجال   رو نیا(. از 211: 1 ، ج1912)هاشمی شاهرودی،  شود یمر اصطالح فقهی استعمال د

مدت مستقبلی است بر امری از امور که برای وفای به التزام یا انتهاای التازام، معاین شاده     

از جاناب   ایاجل  نییتعاجل، سه گونه اجل داریم؛ زیرا  ۀکنند نییتعباشد. در فقه با توجه به 

باه   یاولا ؛ از کند یم نیمع یاجلبه تعهد خود،  یوفا یبرا کهمتعهد  ای حاکم ایشارع است، 

)هاشامی   شاود  یما  ریا تعب یتوافقبه اجل  یسومو از  ییقضابه اجل  یدوم، از یشرعاجل 

در  اغلاب لالجل را  ۀقاعد فقها .(212: 1 ج ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیتشاهرودی، 

در بیع نسیه و سلف شارط اسات کاه اجال، معاین و       مثالً. اند کردهبحث اجل توافقی ذکر 

 ۀمضبوط باشد و در صورت مجهول بودن اجل، بیع باطل اسات؛ زیارا باا توجاه باه قاعاد      

لالجل قس  من الثمن، جهل نسبت به اجل، جهل به ثمن را در پی دارد که موجب بطاالن  

 .(201: 9 ، ج1019؛ عاملی، 920: 1 ، ج1029 )اردبیلی، خواهد بودبیع 

 ثمن در قاعده  

شود، ثمن آن چیاز گفتاه    عوض یا بهای چیز دیگر قرار داده می عنوان بهدر لغت به هر شیء که 

( و اصال معناای ثمان هماان عاوض در      10: 2، ج تا یب؛ فیومی، 111: 1012شود )اصفهانی،  می

از ثمان  (. با توجه به موارد کاربرد قاعده در فقاه، ماراد   92: 2، ج 1022معامله است )مصطفوی، 

 ، یعنی مطلق عوض، اعم از اینکه در بیع یا غیر بیع باشد.  استدر قاعده همان معنای لغوی 
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 مفاد قاعده

قاعاده پای بارد کاه      یمعناتوان به وجود دو برداشت ماتلف از  با دقت در منابع فقهی می

لی همان ارزش پو ،یکی از معانی محتمل برای قاعده شواهدی برای هر دو معنا وجود دارد.

زمان است که محققان اقتصاد اسالمی به پیروی از برخی فقیهان، با تکیه بر آن، ایان قاعاده   

باه   ،و در ضمن نقاد آن  میپرداز یمکه به توضیح آن  اند انگاشتهرا دال بر ارزش پولی زمان 

 تبیین معنای دوم خواهیم پرداخت.

  داللت قاعده بر ارزش پولی زمان

است. بر اساس ایان معناا   « ارزش پولی زمان»محتمل برای قاعده، گذشت یکی از معانی  چنانکه

شود و اجال همانناد جزیای از     قرار داده می  قسمتی از ثمن در برابر کاال و قسمتی در برابر زمان

. طباق ایان   ردیا گ یما ، باشی از ثمن در مقابل آن قارار  رو نیاو از  استمبیع، دارای قیمت و بها

و در نتیجه در معامالت ماجل، در برابر اجال   استزش پولی زمان برداشت، مفاد قاعده همان ار

قاعدۀ لالجل قس  من الثمن، دلیلی بر ارزش پاولی   رو نیا. از ردیگ یمو زمان، پول و قیمتی قرار 

(. جالاب اینکاه بیشاتر عباارات     101: 1930زمان بوده و هر دو به یک معناست )علینقی لنگری، 

اناد و در گذشاته باه آنهاا اشااره       ی بیان این قاعده استفاده کردهماتلفی که فقهای اهل سنت برا

یاا  « جازءاً مان الاثمن    أخاذ انجال ی »عباارت   مثالًکنند.  کردیم، همین معنا را به ذهن متبادر می

کنند کاه باشای از ثمان در مقابال      طور صریح بیان می به« قس  من الثمن قابلهانجل ی»عبارت 

رت جعل للزمان مقداراً من الثمن، مقداری از ثمن برای زمان قارار  گیرد و مطابق عبا اجل قرار می

که هماین معناای اول از    میشو یم رو روبهداده شده است. در کلمات فقهای شیعی نیز با عباراتی 

 کنیم. شود که در ذیل به دو نمونۀ آنها اشاره می آن برداشت می

قسم اول زمانی  :اند دهکر ه تقسیمبرخی فقیهان زمان را از جهت مقابله با مال به دو دست

یعنی زمانی که مالیت دارد و عرفاً در مقابل آن مالی قرار داده  ،که قسطی از ثمن را داراست

گیارد   و در برابار آن ماالی قارار نمای     رندهایی کوتاه که مالیت ندا شود و قسم دوم زمان می

 دهاد  یما زمان با یکدیگر نشان تقابل این دو  .(21 :1912؛ مامقانی، 919 :تا یب)خوانساری، 

قرار گیارد. از   ی آنزمان از اموری است که صالحیت دارد تا مالی به ازا ،از منظر ایشانکه 
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مکیال و   همجانس لالجل قس  مان الاثمن، بیاع دو کااالی      ۀمنظر ایشان با استناد به قاعد

باشاد   یا انادازه  در صورتی موجب تحقق رباست که زمان در آن به ،نسیه صورت بهموزون 

که قرار گرفتن سهمی از ثمن برای آن صحیح باشد تا مستلزم زیاادت یکای از طارفین بار     

نسایه، اگار زماان     صاورت  باه رباوی   همجانس در بیاع دو کااالی    رو نیا ادیگری شود. از 

رباا محقاق ناواهاد شاد      ،گیارد  کوتاه باشد که عرفاً مالی در مقابلش قرار نمای  یا اندازه به

  .(21 :1912 ؛ مامقانی،919 :تا یب)خوانساری، 

این معنا همان معنای ارزش پولی زمان است که توس  ایشاان از قاعادۀ لالجال قسا  مان      

الثمن برداشت شده است. در راستای همین برداشت از قاعده، گروهی نیز در ماورد بطاالن بیاع    

 اناد  آوردهاساتدالل   گونه نیاشود،  قرار داده می حالسلفی که باشی از ثمن آن ماجل و باشی 

باودن ثمان در بیاع     حاال که بیع در مقداری از ثمن که ماجل است به دلیل عدم رعایت شارط  

سلف یا به دلیل تحقق بیع کالی به کالی باطل است و اما بیع نسبت به مقداری از ثمن که نقاد و  

دار است نیز، باطل خواهد بود، زیرا معلوم نیست که چه میزانای از مبیاع در برابار ایان مقا      حال

شود و بیع باطل خواهاد باود. توضایح     و در نتیجه، مقدار مبیع نامعلوم می ردیگ یمثمن نقد قرار 

با ثمن ماجل مقدار کمتاری   که یحالخرید، در  توان یماینکه با ثمن نقد مقدار بیشتری از مبیع را 

ثمان ماجال،    خریداری کرد، زیرا با استناد به قاعدۀ لالجل قس  مان الاثمن،   توان یماز مبیع را 

در ثمان ماجال باطال     گفته شیپشود و چون بیع به دالیل  عالوه بر مبیع بر اجل هم تقسی  می

است، پس معلوم نیست که چه میزانی از مبیع در برابر ثمن ماجل بوده است و همین امر سابب  

 نانکاه چ(. 011: 9، ج 1012)عااملی،   شود یمجهل به میزان مبیع قرارگرفته در برابر ثمن نقد هم 

، در نزد این فقیهان باشی از ثمن ماجل در برابر مبیع و باش دیگری در برابار  شود یممالحظه 

، ردیا گ یما گیرد و به همین دلیل است که میزان مبیعی که در برابر ثمن ماجل قارار   اجل قرار می

اجال باا    . تقابل باشای از ثمان در برابار   ردیگ یمکمتر از میزانی است که در برابر ثمن نقد قرار 

 ۀ پذیرش ارزش پولی زمان از منظر این دسته از فقیهان است.نشاندهنداستناد به قاعدۀ لالجل، 

 دلیل دوم: زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد

باودن هار    حالبیع با توجه به ماجل یا  یبند میتقسقبل از اشاره به این دلیل الزم است به 
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قسم اول موردی است کاه   :یع بر چهار قسم استیک از عوضین اشاره کنیم که مطابق آن ب

قسام دوم   ؛باشند که این بیع، نقدی و از نظار فقهای جاایز اسات     حالمثمن و ثمن هر دو 

. اماا  سات ینو صاحیح   استموردی است که مثمن و ثمن ماجل باشند که بیع دین به دین 

باه   ؛باشاد  حاال ولی ثمان   ،اگر مثمن ماجل برعکسو ثمن ماجل باشد یا  حالاگر مثمن 

که این دو قسم اخیر نیاز از نظار فقهای بادون      شود یمترتیب بیع نسیه و بیع سلف محقق 

 .(112: 9 ، ج1012، یعامل)هستند اشکال 

بیع نقد، نسیه و سالف در ارتبااط باا ارزش پاولی زماان       ۀگان سهکه در اقسام  یا مسئله

قیمات در بیاع    غالبااً ینکه ، تفاوت ثمن در هر یک از این اقسام است. توضیح ادارداهمیت 

کمتر از قیمات نقاد اسات.     ،قیمت در بیع سلف چنانکههم. استبیشتر از قیمت نقد  ،نسیه

 ،شواهدی است که موافقان ارزش پولی زمان ۀاز جمل ،این تفاوت قیمت نقد نسبت به نسیه

بتادا  در ا رو نیا ا. از کنند یمبر پذیرش ارزش پولی زمان توس  شارع قلمداد  یآن را شاهد

باه   ،و در گاام بعادی   کنایم  میاصل جواز تفاوت قیمت نقد با نسیه را از نظر فقهی بررسی 

 .خواهیم پرداختدالیل و وجوه احتمالی جواز این تفاوت 

 جوا   یادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد

ول معما  طاور  باه از جملۀ عوامل ماثر بر قیمت و ثمن کاال، نقد یا نسیه بودن آن است. در باازار  

 صاورت  باه شود، بیشتر از هنگامی است کاه کااال    نسیه معامله می صورت بهقیمت کاال زمانی که 

معماول فروشانده و خریادار توافاق دارناد کاه قیمات در         طاور  بهشود. در واقع  نقد معامله می

شود، بیشتر از هنگامی است کاه مشاتری    ی که ثمن آن پس از گذشت اجلی پرداخت میا مبادله

قیمات در معاامالت نسایه، بیشاتر از قیمات در       غالبااً  رو نیا اکند و از  پرداخت می اًنقدثمن را 

معامالت نقد است. این مطلب در طرف کااال نیاز جریاان دارد؛ یعنای در معاامالت سالف کاه        

شاود؛ قیمات    ( و ثمن آن نقدی دریافات مای  فروش شیپگیرد ) تحویل کاال در آینده صورت می

شود. حال باید دید آیا این تفاوت از منظر شارعی و فقهای ماورد     میکمتری برای کاال قرار داده 

 است یا خیر؟ دییتأ

ردعی نسبت باه ایان عارف رایاج باازاری اظهاار        تنها نهدر جواب باید گفت که شرع 
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 زمیناه ده است. در این کر دییتأبلکه در مواردی خود شارع نیز عمل مطابق با آن را  ،نداشته

 سلعة حکام مان بااع    »ی از کتاب وسائل الشیعه را با عنوان باب ،مرحوم شیخ حر عاملی

 ۀنشاندهندقرار داده و پنج روایت در ذیل آن آورده است که  «بثمن حاال و بأزید منه ماجال

 زمیناه ( کاه در ایان   90: 11 ، ج1023 ،یحار عاامل  ) جواز زیادی قیمت نسیه بر نقد اسات 

امام رضا به جواز بیع نسایه باا ساودی     ،بزنطی اشاره کرد که مطابق آن ۀبه صحیح توان یم

پس اصل جواز زیاادی   .(90: 11 ، ج1023 ،یحر عامل) اند فرمودهبیشتر از بیع نقد تصریح 

 یا مسائله . اما چرایی این زیاادی  ستین رو روبهقیمت نسیه بر نقد از منظر فقهی با اشکالی 

 خواهد آمد. ادامهیین آن در که تب اند دانستهاست که گروهی آن را به دلیل ارزش پولی زمان 

 داللت  یادی قیمت نسیه نسبت به نقد بر ار ش پولی  ما 

از جمله وجوه محتمل در چرایی زیادت قیمت کاال در بیع نسیه بر قیمت آن در بیع نقاد، ارزش  

دلیل بهاءمند بودن زماان و قیمات داشاتن     پولی زمان است. در توضیح این وجه باید گفت که به

 ریتاأخ که مشتری قصد خرید نسایه داشاته باشاد و باواهاد ثمان معاملاه را باا         تیآن، در صور

بسردازد، بایع مجاز است برای این زمان نیز قیمت و بهایی طلب کند. مطابق این تحلیل، قیمات و  

کاه معاادل    ردیگ یم، باشی از آن در برابر کاال قرار شود یمثمن در بیع نسیه به دو باش تقسیم 

ۀ ارزش نشااندهند و  ردیا گ یما نقدی کاالست و باش دیگری در برابر زمان قرار با همان قیمت 

( و 202: 1911پولی زمان است که مساوی با تفاوت قیمت نقد و نسیه خواهد بود )توتونچیاان،  

فقه هم هست، شاهدی بار پاذیرش ارزش پاولی     دییتأهمین زیادی قیمت در بیع نسیه که مورد 

گفته در مورد کمی قیمت سلف نسبت باه قیمات    یشپ. تحلیل ودش یمزمان توس  شارع قلمداد 

نقد نیز جاری است. یعنی در بیع سلف، چون کاال با فاصلۀ زمانی از پرداخت ثمان تحویال داده   

کاهاد   یما یر زمانی که برای تحویل کاال قرار داده است، از ثمن کاال تأخشود، بایع متناسب با  یم

 و قیمتی خواهد بود که برای آن در نظر گرفته شده است.   ۀ ارزش پولی آن زماننشاندهندکه 

 دلیل سوم: تعجیل دین با کاستن از میزان آن

در بااب دیاون    یا مسئله ،شواهدی که بر اعتبار ارزش پولی زمان به آن استناد شده ۀاز جمل

 مسائله ایان   بار اسااس  . شاود  یما از آن یاد  «تعجیل الماجل بالنقصان»که با عنوان است 
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کام کناد و زماان ادای    را مقداری از دین و طلب خود   تواند با رضایت مدیون، ار میطلبک

شاده    ، در واقع با این کار، مقداری از دین در برابر زمانی که تعجیال ندازدیبدین را به جلو 

(. توضیح اینکه گاهی شاص طلبکار بارای  900: 1 ، ج1029 شود )اردبیلی، ساق  میاست 

حاضر اسات مقاداری از اصال طلاب      ،که از دیگری طلب داردبرسد  اینکه زودتر به دینی

کند. این عمل  اداشده، دین خود را  خود بکاهد و از بدهکار باواهد تا زودتر از اجل توافق

باا پاذیرش درخواسات طلبکاار و      تواناد  یما و بادهکار   اسات مطابق فتوای مشهور جایز 

شاود    یبار و نسابت باه دیان     ندک ادادر زمانی زودتر، دین خود را  یپرداخت مقدار کمتر

  .(111: 11 ج ،1013)عاملی، 

 داللت تعجیل دین بر ار ش پولی  ما 

جاواز تعجیال دیان باا کاساتن از مقادار آن را نیاز         توان یم، گفته شیپبا توجه به دو دلیل 

آورد. توضایح اینکاه چاون     حسااب  باه بر پذیرش ارزش پولی زمان توس  شارع  یا نشانه

متناسب زمانی که  ،دارد در زمانی زودتر از مهلت مقرر، دین خود را طلب کندطلبکار قصد 

از میزان دین نیز کم و میزان کمتری نسبت به اصل دین خاود طلاب    ،کاهد یماز اجل دین 

ارزش پاولی زماان اسات کاه      ۀنشااندهند شده از دین،  . طبق این تحلیل میزان کاستهکند یم

یرا اجل و مهلتی را که برای پرداخت دین قرار داده باود،  ز ،کند یم نظر صرفطلبکار از آن 

از میازان دیان خاود     ،قیمات و بهاای آن اجال را    رو نیا ااز بدهکار سلب کرده است و از 

 .استمبتنی . این تحلیل نیز بر پذیرش ارزش پولی زمان کاهد یم

 از جهت تصوریفقهی ارزش پولی زمان  های اشكال

کاه  هایی بسردازیم الزم است به بیان ایراد ،این نظریه آشنا شدیم موافقان ۀپس از اینکه با ادل

هام از   ۀ ماذکور، که نظریا  رسد یمنظر  به زمینهبه اعتبار فقهی این نظریه وارد است. در این 

فقهای   یهاا  آماوزه از نظریاه کاه باا ساایر      یتصویر صحیح و جاامع  ۀجهت تصوری )ارائ

له و شواهد فقهی کافی برای اثبات نظریاه(  هماهنگ باشد( و هم از جهت تصدیقی )بیان اد

به اعتبار فقهی ارزش پولی زماان ملتازم شاد.     توان ینمکه بدون رفع آنها،  دارد ییها یکاست
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موافقان  ۀگان سه ۀو در ادامه ادل کنیمتصوری را مطرح  های شایسته است در گام اول اشکال

 .  خواهند شد جدا نقد صورت به

ماورد   شاش در ضمن  توان یمتصور را  ۀپولی زمان در مرحلوارد بر ارزش  های اشکال

بارای   یگاذار  متیقمندی زمان و جواز  ، التزام به بهاءها که با وجود این اشکال کردخالصه 

 .رسد نظر می بهآن در معامالت ماجل، مشکل 

مبیع باید از اعیان باشد و البته برخی قول به جواز بیاع بعضای    ،. مطابق فتوای مشهور1

هر حال، اجال ناه از سانخ     اما به .(111: 1 ، جتا یب )خمینی، اند دانستهحقوق را نیز قوی از 

در ضمن عقد  ،مثمن یا جزیی از آن عنوان بهتواند  اعیان است و نه از سنخ حقوق و لذا نمی

مندی آن امری اسات   تقابل اجل با ثمن و بهاء رو نیابیع قرار بگیرد و با ثمن مبادله شود. از 

 ؛ستینز منظر فقهی متصور که ا

 ؛119: 1 ، ج1021)یازدی،   «االوصاف و الشروط ال یقابل بااالعواض » ۀ. مطابق قاعد2

شاود   تقسی  نمی صحت( ثمن بر اوصاف و شروط، حتی وصف 221: 29 ، ج1020 نجفی،

در نتیجه ثمن و قیمتی در برابر اجل کاه در واقاع    ؛گیرد در مقابل عین قرار می ،و تمام ثمن

 .(119: 1 ج ،1021 )یازدی،  ردیا گ ینمقرار  ،استی برای زمان پرداخت ثمن یا مثمن شرط

 ؛ماند ینملذا با وجود این قاعده، مجالی برای تقابل اجل با ثمن باقی 

، عادم حکام باه ثباوت     بودهعدم ارزش پولی زمان  ۀنشاندهندشواهدی که  ۀ. از جمل9

قاد بیاع اسات. توضایح اینکاه اگار       خیار تبعض صفقه به هنگام تالف از شرط اجل در ع

کند، برای بایع  اداشده در بیع، دیرتر از موعد مقرر ثمن کاال را  مشتری بر خالف اجل شرط

اگر اجل به دلیل تقابل  که یحال درشود و نه خیار تبعض صفقه؛  خیار تالف شرط ثابت می

شاد. ایان    ثابات مای    باید خیار تبعض صفقه ،بود مند بودن، جزیی از مبیع می با ثمن و بهاء

  ؛در مقابل ثمن قرار نگرفته است ،جزیی از مبیع عنوان بهکه اجل  دهد می  نشان

برای زمان قیمت معین کرد و برای آن ارزش پولی متصاور شاد    توان یمدر صورتی  .0

و در مبادالت وارد کند و حال باشد مبیع یا جزیی از مبیع دانسته  عنوان بهزمان را  ،که عرف

مثال بایع به هنگام فروش  رایب. شناسند ینممبیع یا جزیی از آن  عنوان بهعرفاً، اجل را آنکه 



038  7011، بهار 7، شمارۀ 71دورۀ های فقهی، پژوهش 

 ؛کند تا ثمنی در برابر آن قارار گیارد   جزیی از مبیع لحاظ نمی عنوان بهزمان را  ،ای کاال نسیه

. در اند کردهکه اجلی برای پرداخت ثمن آن لحاظ  ستهمان کاال صرفاًبلکه در نظر او مبیع 

تا در برابر آن ثمنی قرار دهاد   ردیگ ینمجزیی از مبیع در نظر  عنوان بهقع مشتری زمان را وا

او اجال را در کناار    ؛پرسش شاود  ،و به همین دلیل است که اگر از کاالیی که خریده است

داند که باایع بارای    بلکه اجل را مهلتی می ؛کند ذکر نمی دهجزیی از آنچه خری عنوان بهکاال 

برای زمان پرداخات ثمان    خواهد بودنتیجه اجل شرطی  ن به او داده است. درپرداخت ثم

   ؛نه اینکه مبیعی باشد که دارای قیمت و ثمن باشد ،که بایع برای مشتری قرار داده است

 نقاد   باه ( و با توجاه  912: 21 ، ج1020)نجفی، « العقود تابعۀ للقصود» ۀ. مطابق قاعد1

از متعاملین قصاد نشاده    کی  یهباشی از مثمن توس   عنوان بهاجل  تییجزپیشین، چون 

ثمان قارار    برابار آن در  رو نیا اباشی از مثمن باشد و از  عنوان به تواند ینملذا اجل  ،است

شود. با وجود این تحلیال نیاز تصاور ارزش پاولی زماان       دییتأتا ارزش پولی آن  ردیگ ینم

 ؛رسد یمنظر  مشکل به

و فروش زمان و انتقال مالکیت آن از شاصی به شااص  زمان از قبیل خرید  ۀمعامل .0

 ۀفاقد معنای عقالیی است و معاملا  ،آن با عوضی دیگر ۀدیگر یا اجاره دادن زمان و معاوض

نادارد تاا    یا معاوضاه ای و  عبارتی زمان مالیت مبادلاه  سفهی است. به ۀآن از مصادیق معامل

هاای زماانی    بگیرد. آری گاهی برای باازه معوض و مبیع یا جزیی از آن قرار  عنوان بهبتواند 

کاه در ظارف زماان     باوده ولی این قیمت در واقع قیمت مظروفی  ،شود قیمتی مشاص می

اجیر و کارگر بارای هار    عنوان بهشاص  برای مثال .واقع شده است و نه قیمت خود زمان

است که او کند که این مبلغ در واقع قیمت کار و عملی  مبلغی را تعیین می ،ساعت کارگری

 دهد و نه قیمت خود زمان.   زمانی انجام می ۀدر این باز

 فقهی ارزش پولی زمان از جهت تصدیقی های اشكال

تصاوری،   ۀارزش پولی زمان در مرحلا  ۀوارد بر نظری ۀگان شش های بعد از فراغت از اشکال

 ۀمرحلا  درکاه   دهایم  یما و نشاان   پاردازیم  میموافقان  ۀدر این قسمت به بررسی و نقد ادل

به تبیین صاحیح   زمینهمذکور ناتوان است. در این  ۀموافقان از اثبات نظری ۀادل ،تصدیقی نیز
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باا   ماجال لالجل، دلیل زیادت قیمت نقد بر نسیه و چرایی جاواز تنزیال دیان     ۀمفاد قاعد

 . خواهیم پرداختنقصان آن 

 لالجل بر ارزش پولی زمان ۀبر داللت قاعد یتأمل

. اولی ارزش پاولی  داردبرداشت  امکانلالجل دو معنا از کلمات فقها  ۀدکه برای قاع دیدیم

این معنا را  توان ینم ،گفته شیپ های ارزش پولی زمان با اشکال ۀزمان بود که به دلیل مواجه

معنای صاحیح قاعاده،   که  رسد یمنظر  برای قاعده پذیرفت. اما با توجه به مباحث پیشین به

بر قیمت مبیع، در تعیین  ماثریکی از عوامل  عنوان بهق آن اجل معنای دیگری باشد که مطاب

قیمات و بهاای آن    عناوان  باه کند. در این معنا ثمنی در مقابل اجل  قیمت مبیع نقش ایفا می

عاواملی اسات کاه در     ۀاما اجل از جملا  ،بلکه تمام ثمن در برابر مبیع است ،ردیگ ینمقرار 

 . خواهد بود اثرگذارتعیین قیمت مبیع 

نیز اشاره شده اسات. مرحاوم ساید کااظم      فقهادر عبارات برخی  ،به این معنا از قاعده

کنناد کاه ثمان بار      بر این نکته تصاریح مای   ،یزدی در توضیح عدم تقسی  ثمن بر اوصاف

شود و هرچناد اوصااف و شاروط منشاأ      تقسی  نمی صحتاوصاف و شروط حتی وصف 

 ۀگیارد. ایشاان ماراد از قاعاد     ل عین قرار مای تمام ثمن در مقاب ،شوند زیادی قیمت عین می

 ینه اینکاه در مقاام انشاا    ،داند لالجل قس  من الثمن را زیادی ثمن عین از جهت اجل می

با توجه به ایان معناای    .(119: 1 ج ،1021 قرار بگیرد )یزدی، همعقد، ثمن در مقابل اجل 

 شت. ناواهد داداللتی لالجل دیگر بر ارزش پولی زمان  ۀدوم، قاعد

و اجل را داعی  اند برخی عبارت لالجل قس  من الثمن را دارای تسامح دانسته نیهمچن

در مقابل اجال قارار    ،که چیزی از ثمن اند کردهبر زیادت ثمن معرفی و تصریح  یا زهیانگو 

 .(11: 1 ، ج1021شود )جواهری،  داده نمی

ی زماان اسات و اجال    معنای اول قاعده کاه ارزش پاول  که توان گفت  این اساس می بر

تواناد   نمای  ،ردیا گ یمجزیی از مثمن، قیمت داشته و باشی از ثمن در برابرش قرار  ۀمنزل به

اجل بر تعیین قیمت کاالست که ناشای از   ریتأثهمان  ،معنای صحیحی باشد و معنای قاعده

 .خواهد بودچنین معامالت ماجلی دادن تفاوت رغبت بایع و مشتری در انجام 
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 اللت زیادی قیمت نسیه نسبت به نقد بر ارزش پولی زمانبر د یتأمل

موافقان ارزش پولی زماان، زیاادی قیمات در بیاع نسایه را دلیلای بار ارزش پاولی زماان          

بیاع نسایه، دلیلای     زمینۀ وارد بر ارزش پولی زمان، در های . اما با توجه به اشکالدانستند یم

ترجیح نقد بار نسایه یاا     ۀمسئلبیان کرد، برای توجیه زیادی قیمت نسیه بر نقد  توان یمکه 

عبارتی ترجیح حال بر آینده است. در حقیقت تفاوت قیمت در معامالت نقد در مقایساه   به

افراد، معجل را  معمولطور  بهکه  خواهد بودبا معامالت نسیه و سلف بازگوی این واقعیت 

 ۀاز جمل ،انی حال به آینده. ترجیح زمدهند یمعبارتی حال را به آینده ترجیح  به ماجل و به

قارار   ریتاأث عوامل روانی است که هر یک از مشتری و بایع را در تعیین قیمت کااال تحات   

و البتاه باا    هاسات  متیقورود عامل اجل در تعیین  ساز نهیزم ،. ترجیح حال بر آیندهدهد یم

آیناده و   عامل اجل در تعیین ثمن است. تارجیح حاال بار    ریتأثاز  یتعبیر دیگر ،دید دقیق

و  اسات عقال بار آن جااری    ۀکه سیر بودهامری عرفی  ها متیقاجل بر تعیین و تغییر  ریتأث

قیمات کاالهاا را در معاامالت خاود مشااص       ،در معامالت خود با توجه به آن روزه همه

 هام اساتثنا   ولای فراگیار و بای    ،کنند. البته این ترجیح نقد بر نسیه هر چند غالبی اسات  می

 ، شااید قیمت نسیه بیش از نقد نیست و افراد با سالیق و اهداف ماتلف زوماًلنیست، یعنی 

هرحال در صورت افزایش قیمت نسیه، اجال   ولی به ،قیمت نسیه را بیش از نقد قرار ندهند

باایع در افازایش قیمات     ۀبلکه اجل عاملی بارای انگیاز   ،ردیگ ینمدر برابر پول و ثمن قرار 

 کاالست. 

 رگاذار یتأثعوامال   نیتار  مهم ۀاز جمل ،پرداخت ثمن یا تحویل کاال عبارت دیگر زمان به

 ۀقاعاد و در قالاب   مساتقل طاور   باه این عامل  ،در ایجاد رغبت به کاالست و به همین دلیل

ده کار یعنی لالجل قس  من الثمن بیان شده و جایگاه خاود در فقاه را نیاز پیادا      گفته شیپ

 فقهاا ماورد اساتناد    ،از احکام بیع نسیه و سالف  یا پارهدر  ۀ مذکوراست. جالب اینکه قاعد

شارط   سات، اترتیب ثمان و ماثمن ماجال     مثال در بیع نسیه و سلف که به رایب. داردقرار 

که اجل، معین و مضبوط باشد و در صورت مجهول بودن اجل، بیع باطل است؛  خواهد بود

هل به ثمن را در پی ، جهل نسبت به اجل، ج«لالجل قس  من الثمن» ۀزیرا با توجه به قاعد
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: 9 ، ج1019؛ عااملی،  920: 1 ، ج1029 دارد که موجب بطالن بیع است )محقاق اردبیلای،  

 ۀقاعاد  ،اخیر که یکی از قواعد مورد اساتناد در بیاع نسایه و سالف     ۀ(. با توجه به نکت201

لالجل قس  من الثمن است واز طرفی بعد از اینکه در باش قبلی به تفصیل بیان شاد کاه   

کاه اجال در بیاع     شاود  یماجل بر تعیین قیمت مبیع است، واضح  ریتأثصحیح قاعده،  مفاد

با پول مقابله و مورد تبادل واقع شود. نتیجه اینکاه در بیاع نسایه نیاز در      تواند ینمنسیه نیز 

عقاد بیاع را باا     ،پرداخت خواهد شاد  ریتأخحقیقت بایع و مشتری با علم به اینکه ثمن با 

ولی در هر حال چیزی از ثمن را در برابر اجل قارار   ؛کنند یمنقد منعقد  ثمنی بیشتر از ثمن

و اجل تنها داعی بارای افازایش قیمات     ردیگ یمبلکه کل ثمن در برابر کاال قرار  ،دهند ینم

 .(11: 1 ، ج1021)جواهری،  کاالست

قراینی که بر درستی این تحلیل داللات دارد، وجاود تعاادل در ارزش طارفین      ۀاز جمل

 شاود  محسوب مای در مورد عقود معوض  شده مطرحقود معوض است که از خصوصیات ع

و با توجه به همین خصوصیت است که برای حفظ تعادل ارزش عوض و معوض، اجل در 

نظر قرار گیرد. توضیح اینکه اصال و طبیعاتِ عقاود معاوض اقتضاا       مدعقود معوض باید 

رو  و از همین باشندای ارزش یکسانی از نظر ارزش مبادلی دار ،که عوض و معوض کند یم

از  تار  ارزانیاا   تر گراناگر کاال به دلیل جهل به ارزش واقعی آن  ،در عقد معوضی مانند بیع

شاود   معامله شده باشد، خیار غبن ثابت مای  (که مورد تسامح عرف نباشد)ارزش واقعی آن 

ین در عقود معوض و از تعادل در ارزش طرف ۀمسئل(. با توجه به 000: 9 ، ج1012 )عاملی،

اجل در تعیین ارزش عوض، هرگاه یکی از طرفین ماجل باشد و دیگاری   یاثرگذارطرفی 

نقد، با توجه به ارزش بیشتر نقد بر ماجل، برای حفظ تعادل ارزش آن دو، بر میزان ماجل 

افازوده   طبیعی بر قیمت کاال در بیع نسایه  طور به مثالً ؛شود افزوده یا از میزان نقد کاسته می

 ،از قیمت نقدی است و در بیع سلف که کاال ماجال اسات   تر گرانو قیمت آن  خواهد شد

ن معناا  ه آالبتاه ایان با    .شود قیمت کمتری برای کاال در مقایسه با بیع نقد در نظر گرفته می

توانناد باا    بلکه طرفین مای  ،تعادل ارزش در عقود معوض باید رعایت شود لزوماًنیست که 

با یکدیگر  ،ای شیء مورد معامله در مورد ارزش مبادله خویش،های ماتلف  گیزهتوجه به ان
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خریدن و فروختن به دواعی ماتلاف باه شارط عادم      تر گرانو  تر ارزانبه توافق برسند و 

 تحقق سفاهت جایز است.

 ی بر داللت جواز تعجیل دین بر ارزش پولی زمانتأمل

این دلیل و تحلیال چرایای جاواز تعجیال دیان       از نکات مهمی که قبل از بیان نقد وارد بر

باید ماد نظار قارار گیارد، بررسای       (تعجیل الماجل بالنقصان)ماجل با کاستن از مقدار آن 

باید  زمینهپس از ثبوت آن بر ذمه است. در این  ،امکان کاهش یا افزایش دین در طول زمان

قصان ندارد. در واقاع ازدیااد و   ، دین پس از ثبوت بر ذمه، قابلیت ازدیاد یا ناساساًکه گفت 

معناا نادارد و لاذا دیان نیاز کاه        «کل ی فای الذماه  »نقصان مربوط به اعیان بوده و نسبت به 

و نه به دلیل نماا، زیاادی    شود یم، نه تلف شود یمصورت کل ی فی الذمّه بر مدیون ثابت  به

با گذشت  صرفاً ،دیآ یمکسی  ۀ. توضیح اینکه دین معینی که بر عهدشود یمبرای آن حاصل 

شاص  ۀ. مطلب فوق در مورد تمام انواع دیون که بر عهدشود ینمزمان بر میزان آن افزوده 

آید ناشی از عقد معوضی مانند بیاع و اجااره    خواه دینی که بر ذمه می ؛جاری است ،دیآ یم

 الذمه ثابت شده باشد یا ناشی از عقد غیرمعوضای  صورت کلی فی باشد که ثمن یا اجرت به

توس  شاص به مال غیر وارد  ،سهواًیا  عمداًمانند قرض باشد یا به دلیل خسارتی باشد که 

 شده است.

اگر کسی صد هزار تومان به دیگری مدیون باشاد؛ اعام از اینکاه ایان دیان       المثبرای 

ناشی از عقد قرض باشد یا ثمن در بیع نسیه باشد یا به دلیل ضمانت خسارتی باشد که باه  

 تواناد  ینما ن یو دا شود ینمکرده است؛ با مرور زمان بر میزان دین او افزوده شاصی وارد 

موجاب   ،. این افزایش در عقاد قارض  دیفزایببر میزان دین  ،با استناد به گذشت زمان صرفاً

مجاوزی  از طرف شارع برای افزودن بر دیان   ،تحقق ربا و حرام است و در سایر موارد نیز

دیان خاود را    شاده  نیای تعکه در زماان   خواهد بودون واجب وارد نشده است؛ البته بر مدی

از ساایر اختیااراتی کاه شاارع بارای       تواناد  یما ن یا صاورت دا  پرداخت کند و در غیر این

بیعی را که با مدیون انجاام داده   مثالً ،استفاده کند ،جلوگیری از ضرر به او وضع کرده است

 نیست. مجاز ن اما به افزایش دی ؛خاطر تالف شرط فسخ کند به ،است
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مجاوز افازایش    ییتنهاا  بهآن است که گذشت زمان  میکن یم دیتأکمهمی که به آن  ۀنکت

اموری مانناد تاورم یاا تلاف      ،با گذشت زمان شایدولی  ،شود ینمدین ثابت بر ذمه مدیون 

بتاوان بحاث جاواز یاا      ،منافع پیش آید که به طلبکار ضرر وارد شود و با استناد به آن امور

ز جبران کاهش ارزش پول به دلیل تورم یا جبران منافع تالفه را مطرح کارد. ولای   عدم جوا

ن به دلیل گذشت زماان تلاف   یتغییری نکند یا منافعی از دا ها متیقاگر تورم صفر باشد و 

پرداخت کند. البته را او بوده است  ۀنشود، مدیون موظف است همان میزان دینی که بر عهد

ادعا کارد کاه بار میازان دیان       توان ینم ،کاهش ارزش پول نیز در فرض قبول جواز جبران

بدهکار بدون تغییر دیان هماان ارزش و ماالیتی کاه     که بلکه باید گفت  ،افزوده شده است

هر چند از لحااظ عاددی مقادار بیشاتری پرداخات       ،کند یمپرداخت را قرض گرفته است 

موجاب تغییار    ،شت زماان . پس صِرف گذگنجد ینم جستارکرده باشد که بحث آن در این 

است و اگر در مواردی مانند نکاح، برخی  آمده ونیمد ۀکه بر ذمشود  نمیمیزان دین معینی 

( یاا  902: 2 ج ،1021 )مکاارم شایرازی،   اناد  دادهمهریه به قیمت روز فتاوا   ۀبه محاسب فقها

 ، ج1021)مکارم شیرازی،  اند دانستهقرض را جایز  یاداجبران کاهش ارزش پول در زمان 

 ،اگر تورمی نباود  رو نیادلیل تورم و کاهش ارزش مال در طول زمان است و از  ( به902: 2

 .کند ینمباید همان مهریه و دین معین پرداخت شود و افزایش پیدا 

 گیری یجهنت

ارزش پولی زمان یا قیمت پولی داشتن زمان، از منظار فقهای باا دو اشاکال مهام در       ۀنظری

 روست.   هروبتصور و تصدیق  ۀمرحل

شدۀ فقهای در تعاارض قارار     یرفتهپذی ها آموزهاشکال اول اینکه ارزش پولی زمان، با برخی 

ی فقهای  هاا  آماوزه رو ارائۀ تصویر جامع و تبیین معنای صحیحی از نظریه که با آن  ینادارد و از 

یان اشاکال،   رسد. از جملۀ دالیل بروز ا یمنظر  همسو باشد و با آنها در تعارض نباشد، مشکل به

توان به مقصود نبودن تبادل اجل در معامالت، عدم عرفیت مبیع بودن اجل، عدم ثبوت خیاار   یم

تبعض صفقه در صورت تالف شرط اجل، عدم عین یا حق بودن اجل برای احاراز صاالحیت   

 تبادل، عدم تقابل شرط اجل با ثمن و عدم معنای عقالیی برای تبادل اجل اشاره کرد؛
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و شاواهد فقهای    ادلاه تصادیق و اساتدالل فقهای نیاز،      ۀینکاه در مرحلا  اشکال دوم ا 

که توس  موافقان این اندیشه در راستای اثبات اعتباار فقهای ارزش پاولی زماان      یا گانه سه

و  روسات  روبه یجددلیل عدم برخورداری از استحکام علمی با نقدهای  به ،ارائه شده است

 .هستندبرای اثبات این نظریه ناکافی 

بارای آن در   یگاذار  مات یقمندی زمان و جواز  ، التزام به بهاءگفته شیپه به مطالب توج

و  ردارزش پولی زمان، اعتبار فقهای نادا  و در نتیجه  رسد نظر می بهمعامالت ماجل، مشکل 

شارع در بازارهاای پاولی و ماالی اساالمی وارد      ییدتأارزشی مورد  عنوان بهآن را  توان ینم

دو گام اساسی بردارناد. در گاام اول باه تبیاین      آن بایدریه، برای اثبات کرد. موافقان این نظ

و  بسردازناد فقهی معارض خود  یها آموزهارزش پولی زمان با  ۀچگونگی رفع تعارض نظری

وارد بر ادله و شواهد فقهی اثبات این نظریه پاسخ دهناد   های در گام دوم به نقدها و اشکال

 .  کنند فقهی اقدامیا به بیان ادله و شواهد جدید 
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