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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

هایی که برای پول ذکر شده مورد بررسی قرار گیرد. این از آن جهت دارای اهمیت است عرض شد برای شناختن ماهیت پول باید ویژگی

کند. اینکهه مله    و ماهیت پول معلوم شود؛ صرف اطالق عنوان پول بر یک چیز کفایت نمی که در مباحث فقهی به خصوص باید حقیقت

سایر عناوین ما اطالق عرفی را برای تحقق موضوع کافی بدانیم، در این مورد این چنین نیست؛ لذا یک توضهی  اجمهالی بهرای حقیقهت     

ه یا اکلر آنها مورد وفاق است. عمده اختالف در یک خصوصیت هایی که برای پول ذکر شدپول الزم است. عرض کردیم بعضی از ویژگی

شود یا سند مال است. عرض کردیم سه دیدگاه عمده در این باره وجود دارد؛ است و آن هم مالیت است؛ اینکه آیا پول مال محسوب می

یک مال اعتباری است؛ یعنی خهود   پول  یک دیدگاه این است که های امروزی و اسکناس است.گوییم پول منظور همین پولوقتی می

ای است برای مال، سند مال است. دیدگاه سومی هم در اینجا وجود مالیت و ارز  مالی دارد. یک دیدگاه این است که سند و یک حواله

در اقتصاد کهالن  شود اما گویند پول در اقتصاد خرد مال محسوب میدهند بین پول در اقتصاد خرد و اقتصاد کالن. میدارد که تفصی  می

 مال نیست بلکه حاکی از برخی از امور است که در جلسه گذشته اشاره شد. 

 دیدگاه اول

کنم؛ این ههم در  شاید غالب فقها در مورد پول معتقدند پول یک مال اعتباری است؛ من برخی از عبارات بزرگان را در این رابطه نق  می

 وجود دارد. سنت بین علمای شیعه و هم در بین علمای اه 

ههای  پهول  ،1«اعتبارية مالية فلها غيرها و الدالر و الدينار و كاالسكناس النقدية األوراق أما و»فرماید: امام)ره( در تحریر الوسیله می. 1

 کاغذیِ نقد مل  اسکناس، دینار و دالر و غیر اینها، مالیت اعتباریه دارند.

های کاغذی ماننهد دینارههای   گوید تمامی پولاند؛ ایشان میبه همین نکته تصری  کردهمرحوم آقای خویی در رساله توضی  المسائ  . 2

ها نسبت به های ایرانی و املال اینها، مالیت دارند؛ زیرا از طرف هر یک از دولتعراقی یا لیرهای انگلیسی یا دالرهای امریکایی یا ریال

مورد قبول و رایج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند  های کاغذی خود قیمتی معیّن شده که در تمام مملکتپول

   2نمایند.از این اعتبار و مالیت ساقط می

کنیم که از دید فقها مالیت دارند یا نه؛ اما اینکه مبنای این مالیت چیست، اینجا ممکن اسهت اخهتالف نظهر    ما فعالً در این جهت بحث می

ه در همین مسأله از سوی مرحوم آقای خویی مطرح شد، ایشان مالیت اوراق نقدی و اسکناس را به اعتبهار دولهت   ای کباشد. ملالً اشاره

های کاغذی خود قیمتی معین شده است. این یک نظهر  ها نسبت به پول؛ فرمود اینها مالیت دارند زیرا از طرف هر یک از دولتانددانسته
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ها اعتباربخشی از ناحیه دولت و حاکمیت است یا اینکه امری فراتر از ایهن اسهت، ایهن بحهث     است؛ اینکه تنها منشأ مالیت این اسکناس

 دیگری است که عرض خواهیم کرد. 

 ا  این است که این اوراق دارای مالیت اعتباری هستند. سیدکاظم حائری هم عقیده اهللآیتاز شاگردان شهید صدر . 3

گوید: بیت میای در مجله فقه اه کند؛ در مقالهمرحوم آقای هاشمی شاهرودی از دیگر شاگردان شهید صدر بر همین مسأله تأکید می. 0

های اعتباری باشد؛ زیرا مال جز آن چیزی که عرف آیند، هر چند پول به گونه برگهتردید در واقع و نزد مردم مال به شمار میپول نیز بی

کنهیم، امها   ما البته در مورد مفهوم مال بعداً بحث می 1پردازند، معنا و مفهومی ندارد.واستار  بوده و در برابر آن مال دیگری میو عقال خ

 داند. ها را مال میایشان هم این اسکناس

به مناسبت درباره تمبهر ایهن    او البته شان همین است.عقیده کند که ایشان هممرحوم شهید مطهری هم از مرحوم آقای میالنی نق  می. 5

هها ههم بهه    زنند، ایشان معتقد بود که مالیت اعتباری دارد، در مهورد اسهکناس  زند؛ درباره همین تمبرهایی که روی پاکت میحرف را می

 طریق اولی.  

یر آن مالیت قائ  هسهتند و آن  این یک نظر که االن تقریباً شاید اکلر محققین در فقه و فقه پژوهان و علما و بزرگان برای اسکناس و نظا

 دانند. را مال می

 دیدگاه دوم

گوینهد ایهن   ها مال نیست بلکه حواله و سند مال است. حهاال اسهمر را کهار نهداریم؛ مهی     ای معتقدند که این اسکناساما در مقاب ، عده

طهور  دادند، اینها هم همینازاء طال و نقره میها به خود  مالیت ندارد بلکه یک سندی است به ازای مال، مل  رسیدهایی که قبالً صراف

گوید بعید نیست که ما در مورد اسکناس مله  تمبهر قائه  شهویم     مرحوم شهید مطهری که البته می است. جمعی هم بر این عقیده هستند.

دیگر از بزرگهان ایهن را ذکهر     آید؛ برخیاینها رسید هستند و نه اینکه مالیت اعتباری داشته باشد. از عبارت شهید بهشتی این بدست می

 عبارتی را در جلسه گذشته خواندم. اند.کرده

وظایف آن  نگاه به پول و تحت عنوانای هست های اقتصاد اسالمی؛ یک مقالهمجموعه مقاالت اولین مجمع بررسی در کتابی با عنوان .1

های رایج در دست مردم شرایط الزم برای مال بودن را الزم به یادآوری است که اسکناس :گویدنویسنده آن مقاله می در اقتصاد اسالمی،

ندارند و ثانیاً خود به تنهایی دارای ارز  نیسهتند و چهون   های موجود، مالیت یا همان ارز  اقتصادی را دارا نیست؛ زیرا اوالً اسکناس

گوینهد بها ایهن    ا کرده است؛ و خاصیت اخیر دلی  مال بهودن آنهها نیسهت. مهی    باشد، قابلیت مبادله پیدحاکی از وجود مال در جامعه می

 شود که اینها مالیت پیدا کنند. توان خرید و فرو  کرد و مبادله انجام داد، اما این باعث نمیها میاسکناس

ای از متخصصهین امهور   لظاهر عهده علی ا و به برخی از مسائ  مربوط به بانک استشهید مطهری در بحث بانک، ربا و بیمه که راجع. 2

کرد کرد و نقد میآمدند و این امور را مطرح می کردند؛ مرحوم مهندس بازرگان هم در آن جلسات حضور پیدا میبانکی در جلساتی می

فقاههت ایهن    داد. آقای مطهری در آن جلسات از موضهع فقهه و  حلی را هم ارائه میافتد و یک راهمسائلی که در سیستم بانکی اتفاق می

کنهد، ضهمن اینکهه    های ایشان میجای این کتاب و مطالبی که در این کتاب آمده، اشاره به ایشان و بحثکرد؛ لذا جایمسائ  عرضه می

 کند. عبارت ایشان در آن کتاب این است:  اشکاالتی را هم مطرح می

که گفتیم بنابر این مطلب است؛ این یک امر اقتصهادی اسهت و   اما مسأله اسکناس ما نگفتیم که حتماً مالیت برای خود اسکناس است، بل

امری نیست که فقیه روی آن نظر بدهد؛ یعنی یک موضوع است. اینکه آیا اسکناس واقعاً خود  مالیت دارد یا اینکه اسهکناس ههم بهه    
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امر اقتصادی است. اگر در واقهع و   منزله یک سند است و خود  مالیت ندارد، یک امر فقهی نیست که فقیه باید روی آن نظر بدهد؛ یک

دارند. ملالً در مسأله تمبر من خودم در حاشیه رساله خارج ثابت شود که اسکناس حکم سند را دارد، فقها هم از حرف خود دست برمی

بهه  کند کهه راجهع  میالبته مرحوم آقای مطهری نق  ) گویندن هیچ درست نیست؛ اینکه میام که مسأله تمبر به عقیده مآقای میالنی نوشته

از کسانی بوده اه  فض  و مطالعه بوده و ایشان پهدر   که شود، آقای خسروشاهیمسائ  مربوط به بانک و بعضی از کارهایی که انجام می

کهرده  اند و آقای میالنی هم تأیید ها که معروف است، یک مطلبی نوشته و بعد این مطلب را به آقای میالنی دادههمین آقایان خسروشاهی

تمبر خود  مالیت دارد و ملالً یهک تمبهر دو ریهالی، دو ریهال مالیهت دارد       (انداند و تأیید کردهین را دیدهو بعضی از آقایان دیگر هم ا

خواهد بگیرد؛ تمبهری کهه مهن    خواهد پاکت مرا برساند، دو ریال میصحی  نیست. تمبر به منزله رسیدی است برای دولت؛ دولت که می

زنم، رسید پول من است، نه اینکه تمبر مالیت دارد. در اسکناس هم بعید نیست که همان حرف شهما درسهت باشهد؛ یهک     یروی پاکت م

گوید بعید نیست در اسکناس هم همین حرف کسی سؤال کرده و این را مطرح کرده که اسکناس رسید مال است و نه خود مال، ایشان می

ه فرق بین اسکناس با سند که فرق اسکناس با سند، یعنی بنابر اینکه مال باشد یها سهند و رسهید    کند بآن وقت ایشان اشاره میرا بزنیم. 

باشد، این است که اگر من از شما هزار تومان طلب دارم ولی در مقاب  آن سند و رسید دارم، اگر این سند معدوم شود، آن طلب به قهوت  

ایهن طلهب بهه    خواستی حفظ کنی تا تلف نشود. پس ، میاممن پول تو را داده هتواند بگوید کشخصی که رسید داده نمی. خود باقی است

کار بدهد، این اسهکناس در دسهت ایهن    قوت خود  باقی است و ذمه هنوز بری نشده است. اما اگر به جای سند، اسکناس به این طلب

ه به مهن دادی تلهف شهده و از بهین رفتهه یها       تواند بگوید آن کاغذی کشخص تلف شود، اینجا ذمه این شخص مبری است و دیگر نمی

به اینکه اسهکناس  دارد شود. پس ایشان تمای  گوید مال تو بود و این را به تو دادم و ذمه او مبری میسوخته، حاال طلب من را بده. می

 .رسید مال است

مرحوم شهید بهشتی این عبارت را در کتاب ربا در اسالم دارد: بهترین تعبیر برای پول در سط  عمومی، بحث حواله انبار است کهه در   .3

  1دهند.پذیرند و در برابر  مقداری کار انباشته یا کار زنده تحوی  میهر انباری آن را می

ای انجهام  است علیه دولت یا بانک مرکزی، یعنی در معامالت خود وقتهی معاملهه   ایگوید: پول حوالهقرضاوی در کتاب فقه الزکاة می. 0

دهند به عنوان اینکه به مقدار آن از دولهت یها بانهک مرکهزی     کنند، پول کاغذی را به طرف مقاب  میدهند، در قبال شیئی که اخذ میمی

   2طلب دارند.

شهوند، منتههی مهال    های کاغذی مال محسوب میی دارد؛ برخی معتقدند اسکناسپژوهان و فقیهان طرفدارانپس این دو نظریه در بین فقه

دههد،  اعتباری، در مقاب  مال حقیقی مل  دینار و درهم که خودشان ارز  ذاتی دارند، عالوه بر آن ضربی که بهه آنهها یهک ارز  مهی    

اید غالب بزرگان و مراجع و فتاوایی که در این رابطه شوند. شای معتقدند اینها رسید محسوب میخودشان هم ارز  ذاتی دارند. اما عده

االن بخواهیم وارد این بحث شویم به نحو مبسوط، خیلهی زمهان    اگر شوند. مااند، این است که اینها مال اعتباری محسوب میآقایان داده

داننهد؛ کسهانی کهه ایهن را مهال اعتبهاری       یگویند رسید است، چرا این را رسید مه برد که ادله هر دو طرف را ذکر کنیم؛ کسانی که میمی

انهد، ایهن را   در ایهن مسهأله داده   که شود یا رسید. تفصیلیدانند چرا. حق در مسأله کدام است؛ باالخره پول کاغذی مال محسوب میمی

م یک تعریهف دیگهری   شود و در اقتصاد کالن هگویند که این مال محسوب میخیلی کار نداریم؛ حداق  این است که در اقتصاد خرد می

ای که عرض کردم که وقتی اضهافه بهه افهراد و اشهخاص     ، همان نکتهاست گویند در اقتصاد خرد پول از اموال افراد و اشخاصدارند؛ می
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 خواهنهد قهدرت  دانند؛ یعنی در اقتصاد کالن وقتی مهی کند، مال است. اما در اقتصاد کالن پول را ثروت ملی نمیحقیقی و حقوقی پیدا می

گویند در این کشهور  گوید چقدر پول کاغذی موجود است؛ نمیاقتصادی یک کشور را براساس یک معیارهایی تبیین کنند، هیچ کسی نمی

ای از اینقدر پول کاغذی موجود است. ثروت ملی را با کاالها و خدمات و تولید ناخالص ملی، ذخایر معدنی و منابع طبیعهی و مجموعهه  

بینید که بگویند در این کشور این مقدار پول کاغذی موجود است. شاید علت آن ایهن اسهت کهه    شما هیچ کجا نمی کنند.امور محاسبه می

آن پول کاغذی غیر از آن آثاری که در اقتصاد کالن دارد، این مال اشخاص است؛ یعنی مالک دارد. به هرحال این تفصی  خیلی در بحث 

آثاری هم بر آن مترتب است. اینکه ما این را بگوییم مال است یا بگوییم رسید است. تازه اگر  ما تأثیر ندارد؛ عمده همین دو نظر است و

هم چند نظریه وجود دارد که اینها همه در مسائ  مختلف اثرگذار است و مخصوصاً برخی از آن مسهائ    فرض بگوییم مال است، در این

نها مسأله جبران کاهر ارز  پول است که این خود  چنهد شهعبه و شهاخه    جزء مسائ  بسیار مبتالبه و مهم امروز است، که یکی از آ

 دارد؛ در قرض، مهریه، دِین، دیه، غصب، در خیلی از امور مدخلیت دارد.

دن بو به تبع این، مسأله دیگری که بسیار اثرگذار است، بعد از اینکه ما معلوم کردیم این مال است، باید ببینیم این مللی یا قیمی؛ این مللی

ها مال محسوب یا قیمی بودن اسکناس هم بسیار مهم است؛ این دو تقریباً از مباحث کلیدی مربوط به پول است. اینکه ما ببینیم اسکناس

شوند اعتباراً یا نه، دیگر اینکه مللی هستند یا قیمی؛ من خیلی تمای  دارم که این بحث را به صورت مبسوط وارد شویم؛ چون خیلهی  می

اجمهاالً  افتیم. در حدی که مقدور باشهد  ای است. اما اگر بخواهیم وارد این بحث شویم، از بحث خودمان عقب میکنندهتعیین بحث مهم و

 از مقصد اصلی خودمان دور نشویم.   این مسأله را مطرح کنیم تا

 بحث جلسه آینده

 در جلسه آینده درباره ادله این دو نظریه و اینکه حق در این مسأله کدام است، مطالبی را عرض خواهیم کرد.  

 دنیا سرای سختی

 يَفْارَحْ  لَا ْ  عَرَفَهَاا  فَمَنْ اسْتِوَاءٍ دَارُ لَا الْتِوَاءٍ دَارُ وَ فَرَحٍ دَارُ لَا تَرَحٍ دَارُ هَذِهِ النَّاسُ أَيُّهَا»فرماید: روایتی است از رسول گرامی اسالم)ص( می

ای مردم، این دنیا خانه دشواری و سختی است، نه سرای آسودگی؛ خانه غم اسهت و نهه خانهه سهرور؛ خانهه      «. لِشَقَاءٍ يَحْزَنْ لَ ْ وَ لِرَجَاءٍ

ها شود و از ناخوشینمی هایی که دارد سرمستدشواری است و نه سرای آسودگی؛ پس کسی که این دنیا را بشناسد، از امیدها و خوشی

کند؛ اگهر  شود. این اشاره به یک امر بسیار مهم در زندگی انسان میشود، گرفتار حزن نمیها افسرده و غمگین نمیها و گرفتاریو سختی

، ما انسهان را  «كبدلقد خلقنا االنسان فی »این قانون و قاعده را انسان بپذیرد، باید قبول کند که سختی از زندگی انسان جداشدنی نیست؛ 

هها فراتهر از   ها متفاوت است؛ بله، گاهی انسان در تأمین نیازهای اولیه خود  مشکالت دارد اما گاهی سختیدر سختی آفریدیم. سختی

مسأله خیلی  این است، اما معنایر آن نیست که سختی معیشت و معا  شدیدتر باشد از سختی در غیر این امر. اگر انسان این را بپذیرد،

توانید پیدا کنید که در خوشی مطلق باشد؛ ممکن است ما به حسب ظواهر افراد و از باب اینکه از شما هیچ کسی را نمی شود.متفاوت می

های ذهنی دیگران خبهر نهداریم، فکهر    های روحی و تالطمها و ناآرامینگرانیها و دلعمق زندگی دیگران اطالع نداریم، از دل مشغولی

. هسهتند تهرین آدم روی زمهین   زعم خودشان بدبخت به ام کهتر در عالم کسی نیست. خیلی از افراد را دیدهکنیم که انگار از ما بدبختیم

کننهد کهه   های قاب  توجهی هم داشتند، اما این ناشی از این است که در مورد دیگران گمان میباالخره این ناشی از چیست؟ واقعاً سختی

های دیگران؛ گرفتاری انواع و اقسام دارد. حتماً در احوال بعضهی از  دارند از گرفتارینها ندارند، در حالی که اطالعی سختی اینها از این

اند ه حاال همه آنها هم نه ه بعهد   هایی زندگی کردهها و تنگدستیها و سختیاید که ملالً در دورانی با مشقتثروتمندان و متمکنان خوانده

گویند ای کا  برگردیم به همهان حالهت سهابق و بها همهان      اند که میهای روحی و ذهنی پیدا کردهاند، گرفتاریکن رسیدهکه به یک تم

 نداری زندگی کنیم ولی این شرایط را نداشته باشیم. 
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«. قنا االنسان فای كباد  لقد خل»ها وجود دارد. این آیه همیشه در ذهن ما باشد: ها و گرفتاریباالخره به تناسب حال اشخاص این سختی

، دار فهرح جاودانهه آن دنیاسهت؛ دار    «فَرَحٍ دَارُ لَا تَرَحٍ دَارُ هَذِهِ»اگر خلقت انسان بر این شالوده است و این فرمایر رسول خدا)ص( که 

اور داشته باشهد، نهه از   کند و این را ب   درکاستواء و آسودگی آن دنیاست؛ اینجا دار سختی است. اگر این را انسان واقعاً با تمام وجود

شهود. بهاالخره اینکهه    شود و نه اگر ناخوشی پیر آیهد افسهرده مهی   آید سرمست و بسیار فرحناک مییک خوشی که برای او پیر می

کند که انسان غمگین شود؛ آدم باالخره احساسات و عواطهف دارد، از  حضرت فرموده این دنیا دار غم است، یعنی طبع این دنیا اقتضا می

شود. اص  محزون بودن و خوشحال شدن که قاب  انکار نیست؛ مهم این است کهه  چیزهایی خوشحال و از یک چیزهایی محزون می یک

تهرین آدم روی  گوید من بدبختشود میها افسرده نشود؛ غرق نشود. کسی که افسرده میسرمست نشود، در ناراحتی هادر خوشی انسان

ها مل  من نیست، در حالی که ممکن است خداوند چیزههایی بهه تهو    کنند که کسی در بین طلبهر فکر میها اینطوزمین هستم؛ ملالً خیلی

کنیم، یعنی به رسمیت بشناسیم کهه ایهن طبهع ایهن دنیاسهت،       درکها نداده است. مراقب باشیم که این قاعده و قانون را داده که به خیلی

خواههد.  ین قاعده وفق دهیم و این را به رسمیت بشناسیم؛ ایهن تمهرین و صهبر مهی    سختی و اندوه و مرارت و مشقت، و خودمان را با ا

خهواهی مشهک  و گرفتهاری    ، خدایا به همه ما اگر مهی «لنا ال تحمل علينا ما ال طاقة»این توفیق را بدهد. دعای شاءاهلل خداوند به ما ان

 بدهی، توان مقاومت و تحم  آن را عنایت بفرما.  

 

«والحمد هلل رب العالمین»            


