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  چكيده
تواند به رشد اقتصادي کمک کند، اما نتایج ناگواري همچون کاهش ارزش می» الضرب پولیحق«هرچند استفادة دولت از 

- الضرب، این سؤال را مطرح میدرپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حقپول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی
یا در صورت ضرورت و با وجـود  سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، 

هاي مزبور با تکیـه بـر   گویی به سؤالمصلحت ملزَم و احیاناً با اعمال والیت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ
تـوان از نظـر   اش، نمیپیامدهاي اقتصادي تورم است. فرضیۀ تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهاي منفی

دهد که دولت مجاز به استفاده از این هاي تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان مینمود. یافتهفقهی توجیه 
روش براي تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله  منـوط بـودن   

دالل فقهی ارائه شده در مقاله، جواز اسـتفاده از ایـن روش   الضرب است. براساس استحفظ کیان اسالم و مسلمانان به حق
  منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.

  .يالضرب، مالیات، تورم، بودجه، فقه اقتصادحقها: کلیدواژه
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  مقدمه
مالی کسري بودجه انتشار پول پر قـدرت جدیـد اسـت کـه در علـم       هاي عمدة تأمینیکی از شیوه

گویند. تحصیل آن به این صورت اسـت کـه دولـت    ) میSeigniorage» (الضربحق«اقتصاد، به آن 
گیـرد. درآمـد   با افزایش پایۀ پولی، مقادیري از منابع حقیقی موجود در اقتصاد را در اختیار خود می

شود: بخش اول از افزایش تقاضـاي مـردم بـراي پایـۀ     تفکیک می الضرب، به دو بخشناشی از حق
شود. بخش دوم از افـزایش پایـۀ پـولی مـازاد بـر رشـد       پولی که به سبب رشد اقتصادي حاصل می

آید که تورم را به دنبال دارد. تورم پولی با انتقال قدرت خرید پـول مـردم بـه    اقتصادي به دست می
الضـرب را  اقتصاددانان ایـن بخـش از درآمـد حاصـل از حـق      کند.دولت، همچون مالیات عمل می

  نامند.) میInflation Tax» (مالیات تورمی«
داده اسـت. اقتصـاددانان درآمـد    تورم پولی در علم اقتصاد، تحقیقات زیادي به خود اختصـاص  

رویکردهـایی کـه   انـد. یکـی از   هنظر قرار دادالضرب را با رویکردهاي گوناگونی مطمحناشی از حق
تـوان  الضرب بر اساس آن بررسی شود، رویکرد فقهی است. در این رویکرد، میضرورت دارد حق

الضـرب را بـه دسـت آورد. مقالـۀ حاضـر      جواب بعضی از مسائل فقهی دربارة درآمد ناشی از حق
شـود، ولـی اصـل مشـروعیت و     الضـرب اسـتفاده مـی   چنین رویکردي دارد. گرچه اکنـون از حـق  

توانـد بـه   تردید، فقه با دارا بودن منابع غنی، میچوب فقهی آن محققانه بررسی نشده است. بیچار
  سنجش صحت و سقم این شیوه بپردازد.

درپی ارزش پول ملی، این سـؤال را در سـطح مجـامع علمـی و حتـی در      پدیده کاهش پی
روع است؟ بر فرض اذهان افراد جامعه مطرح ساخت که آیا این اقدام دولت شرعاً مجاز و مش

مجاز و مشروع بودن، آیا مطلقاً مجاز و مشروع اسـت، یـا در صـورت ضـرورت و بـا وجـود       
ها و نظایر آن، نیـاز بـه   مصلحت ملزَم و احیاناً با اعمال والیت، مجاز است؟پاسخ به این سؤال

  بررسی فقهی دارد.
تکیه بر پیامدهاي اقتصـادي   الضرب پولی باتحلیل فقهی درآمد ناشی از حقدنبال به این تحقیق

آن است. فرضیۀ تحقیق این است که این سیاست در فقه اسالمی، با توجه بـه پیامـدهاي منفـی آن،    
تواند داشته باشد و دولت اسالمی فقط پس از تحقق چندین شرط و رعایت چنـدین  جایگاهی نمی

بـه طـور موقّـت دارد. روش    ضابطه، تنها با حکم حکومتی، اختیار استفاده از این شـیوه را آن هـم   
و روش » تحلیـل مـتن و محتـواي منـابع نقلـی و دینـی      «، »ايخانـه کتـاب «تحقیق ترکیبی از روش 

  است.» اجتهادي«



   ۷ با تکيه بر پيامدهاي اقتصادي آن» الضرب پوليحق«است تحليل فقهي سي

  پيشينة تحقيق
اي صورت گرفته است. الضرب، تحقیقات فراوان و گستردهدرآمد ناشی از حق در اقتصاد متعارف، دربارة

اسالمی، نه تنها تحقیقات قابل ذکر و درخور تأملی صورت نگرفته، بلکه با وجود آن، متأسفانه در اقتصاد 
اظهار نظرهاي جزئی و خردي هم که شده، عموماً به دلیل نوظهور بودن موضوع و عدم شناخت کافی آن، 

تـرین تحقیقـات در ایـن زمینـه،     نتوانسته است به فهم مسائل اشاره شده، چندان کمک کند. از جملۀ مهم
  هاي ذیل اشاره کرد:نمونه توان بهمی

) اثرات زکات و مالیۀ تورمی را بر برخی متغیرهـاي اقتصـادي، همچـون    1383( عسکريو  کمیجانی
تـورمی رابطـۀ مسـتقیم و    مالیات رشد اقتصادي، تورم و رفاه اقتصادي تجزیه و تحلیل کرده، نشان دادند: 

که زکات انتقال درآمد و مال از شود؛ چرارد می که تورمی بودن زکات،حالیمعناداري با نرخ تورم دارد، در
 اغنیا به فقرا و سایر مصارف است و چاپ پول اضافی نیست.

هاي دولت اسالمی در پولی کردن کسري بودجه ها و مسئولیت) به محدودیت62، ص 1383( توسلی
شود کـه شـرع بـه آثـار     هاي اسالم استنباط میاز منظر آیات و روایات پرداخته نشان داده است: از آموزه

کنـد. وي سـپس   گیري دولت اسالمی را از این شیوه محدود میناگوار تورم ملتزم نبوده و همین امر بهره
هـاي تـورمی را در توزیـع درآمـد     آثار منفی تورم بر وظایف پول را بررسی کرده، ناعادالنه بودن سیاست

  نتیجه گرفته است.
تعیین هدف سیاست پولی در نظام اقتصادي اسالمی و نهادي ) براي 1391( توسلیو  عربی، کمیجانی

اي از پردازند. به نظر آنهـا، همـۀ انـواع پـول داراي مرتبـه     که متصدي آن است، به تحلیل ماهیت پول می
هاي ها و بحرانقرارداد بوده  و دولت در قانون پولی ملتزم به حفظ ارزش آن شده است. ولی طمع دولت

رو، اصل پایبندي اینها به تمام مفاد قرارداد دربارة پول عمل نکنند. ازست تا دولتاقتصادي موجب شده ا
پدیـدة تـورم و آثـار منفـی آن را بـراي      و اي و با توجیهی زیر پا گذاشـتند  ها به گونهرا هر یک از دولت

پیمـان در   هاي خود به ارمغان آوردند. ایشان سپس با استناد به آیات قرآن و اهمیت رعایت عهـد و ملت
گیرنـد: براسـاس حکـم    کنند و نتیجه میداد را اثبات میاسالم و سیرة عقال، الزم الوفا بودن مفاد این قرار

تواند از عهد خود مبنی بر حفظ ارزش پول عدول کند. اما بر اساس حکم ثانوي، اولی، دولت اسالمی نمی
درآمـد و  خسارت وارد شده بر طبقـات کـم  تواند از آن عدول نماید و باید براي حفظ مصلحت نظام، می

  بگیر را جبران کند.حقوق
هاي قبلی، به بررسی فقهی مسئله با تکیه بـر پیامـدهاي تـورم    گیري از پژوهشاین مقاله با بهره

الضـرب  پردازد. یکی از امتیازات این مقاله بررسی فقهی حکم اولی، ثانوي و حکومتی حقپولی می
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هاي مقاله است. این مقاله، بـر  الضرب از نوآوريحکم حکومتی حق است. استخراج ضوابط صدور
را از عناوین ثانوي تلقی نکرده و بر همین مبنا، به بحـث از  » مصلحت«خالف مقاالت قبلی، عنوان 

 حکم حکومتی پرداخته است.

  الضرب در اقتصاد متعارف؛ تاريخچه، مفهوم، انواع و مصاديقحق

بـه  » الضـرب حـق «است. از لحاظ تاریخی، استعمال واژة » Seigniorage«ن معادل واژة التی» الضربحق«
هـاي  الضـرب، در نوشـته  ). مباحث مربوط بـه حـق  29، ص 1992گردد (نیومن، میاوایل قرون وسطا بر

شود. بررسی اخیر یافت می) Nicholas Oresme( نیکالس اورسمهنویسندگان قرن چهاردهم میالدي، نظیر 
تواند با این ابزار ادامه حیـات دهـد، در   گردد. وي معتقد است: یک دولت میبرمی کینزالضرب به از حق

ستانی است که طفره رفتن از تواند با سایر ابزارها ادامۀ حیات دهد. این ابزار شکلی از مالیاتزمانی که نمی
  ).41، ص 1923(کینز، است آن بسیار سخت 

تسـلط  «الضرب را بـه  اند؛ ولی بیشترشان حقارائه ندادهالضرب اقتصاددانان تعریف واحدي براي حق
، 2011؛ ریـچ،  24، ص 1986(توبین،  اندردهتعریف ک» دولت بر منابع حقیقی از طریق انتشار پول کاغذي

اصـطالحی عمـومی   » الضربحق«ها این است که بندي تعاریف آن). جمع1، ص 1989؛ گروس، 2ص 
لت و بانک مرکزي که از طریق انحصارشان بر انتشار پول کاغذي به است براي تمامی انواع درآمدهاي دو

آورند. بانک مرکزي با تغییر دادن نرخ انتشار پول کاغذي و نرخ تورم ناشـی از آن، هـر مقـدار    دست می
الضـرب  تواند براي دولت به دست آورد. به تمام این درآمدها در علم اقتصاد حقدرآمدي که بخواهد، می

الضرب بر اساس تعریف اقتصاددانان، عبارت است از: درآمد بانک مرکزي یـا دولـت کـه    قگویند. حمی
دهد؛ عملیات بازار باز؛ شود: تغییر پول پایه؛ اعتباراتی که به بخش خصوصی میهاي ذیل وصول میازراه

  قانونی.اي ذخایر هاي بهرههاي بانک مرکزي؛ ذخیرة پرداختنوسانات نرخ ارز؛ ارزیابی مجدد دارایی
الضرب بـا دو رویکـرد جریانی(روانـه) و موجودي(انبـاره) بررسـی      در ادبیات اقتصادي، معموالً حق

الضرب هزینۀ حق«) و به رویکرد دوم، Monetary Seigniorage» (الضرب پولیحق«رویکرد اول، شود. به می
الضرب، به مفهوم پـولی آن  حق دربارةها گویند. بیشتر تحلیل) میOpportunity Cost Seigniorage» (فرصت

  .شودمربوط می
رود. در تعریف سنتی، شامل تغییـر  در دو مفهوم سنتی و گسترش یافته به کار می» الضرب پولیحق«

اي بانک مرکزي اسـت کـه از   شود. در تعریف گسترش یافته، شامل عایدات بهرهخالص در پایۀ پولی می
بهـره آنهـا را   کند؛ بدهی که بانک مرکزي در گذشته با پول پایۀ بییموجودي، بدهی غیردولتی دریافت م
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خریده است؛ زیرا بخش خصوصی داخلی و بدهکاران خارجی مجبورند هزینۀ بدهی خـود را بـه بانـک    
الضرب به سمت دولت وجود دارد. به کل درآمد ناشـی  مرکزي بپردازند.در آنچه ذکر شد، جریانی از حق

هاي تهیه و تدارك پول رایج، هزینۀ عملیاتی مقامات پولی، و از کسر انواع هزینه الضرب پولی، پساز حق
  ).2، ص 2011شود (ریچ، گفته می» الضرب مالیحق«ضرر خالص ناشی از دادوستد ارزي، 

اي است که دولت با انتشار اوراق بهادار با نرخ بهرة صفر بـه  ، ذخیرة بهره»الضرب هزینۀ فرصتحق«
مبتنی بر موجودي پول کاغذي است. این » الضربحق«آورد. این مفهوم ذي به دست میصورت پول کاغ

  دهد.الضرب، هزینۀ فرصت نگهداري پول نقد را نشان مینوع حق
گنجد و هر یک، مقاله مسـتقلی  الضرب در یک مقاله نمیرو که تحلیل فقهی هر یک از انواع حقآناز

از همه در اقتصاد متعـارف مطـرح    الضرب پولی را، که بیشحق طلبد. مقالۀ حاضر، تالش کرده استمی
  است، تحلیل کند.

  الضرب پوليپيامدهاي اقتصادي درآمد حاصل از حق
الضرب پولی با تکیه بر پیامـدهاي آن  به سبب آنکه مقالۀ حاضر در صدد تحلیل فقهی درآمد ناشی از حق

  ود.شاست، در این قسمت پیامدهاي اقتصادي آن بررسی می
الضرب نه تنها هیچ پیامد منفی براي اقتصاد ندارد، بلکه موجب استمرار رشد اقتصادي بخش اول حق

رو، از سوي فقه تأیید شده است و مانع شرعی براي انتشار و مالکیت دولت بـر آن وجـود   شود؛ ازاینمی
تبعـات اقتصـادي تـورم نقـش     رو که شناخت الضرب، تورم به دنبال دارد. از آنندارد. اما بخش دوم حق

هاي شـرعی اسـتفاده از ایـن    الضرب و ضوابط و چارچوبپررنگی در تحلیل فقهی درآمد حاصل از حق
  شود:شیوه دارد، در ادامه، به اختصار بررسی می

  بيني کاملپيامدهاي تورم پولي قابل پيش
بینی شود و تمام قراردادهایی اگر اقتصادي داراي تورم پولی معلوم و مشخصی باشد و به درستی هم پیش

که با گذشت زمان ارتباط دارند بر اساس تورم مورد انتظار منعقد شوند در این صورت، اثرات حقیقـی و  
هـا و  گـذاري کـاال  هاي تورم از نپرداختن بهره به پول و حسـاب جـاري و از هزینـۀ تغییـر قیمـت     هزینه

). نمونۀ اول کاهش ارزش سـکه، اسـکناس و   2 ، ص1978شود (فیشر و مودگلیانی، دستمزدها ناشی می
گذاري است. این هزینه از این واقعیت موجودي حساب جاري است. منبع دیگر پیامد، هزینۀ تغییر قیمت

هـاي متـوالی، منـابع حقیقـی صـرف      گذاريآید که در شرایط تورمی، مردم مجبورند براي قیمتپدید می
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بینی کامـل نبـوده و هزینـۀ آن، بـا آنچـه بحـث شـد، بـه گونـۀ          گاه تورم قابل پیشنمایند. در عمل، هیچ
  گیري متفاوت است.چشم

  پيامدهاي تورم پولي
 عدالتيبي . گسترش۱

عـدالتی در جامعـه اسـت کـه از طریـق      بـار تـورم پـولی، گسـترش بـی     ترین پیامدهاي زیانیکی از مهم
  کند:سازوکارهاي ذیل عمل می

تـرین سـازوکارهاي   شاید یکی از مهم مد ثابت و نیمه ثابت به دولت:. انتقال قدرت خرید از صاحبان درآ1
عدالتی در جامعه در شرایط تورم پولی، انتقال قدرت خرید از صاحبان درآمـد ثابـت و نیمـه    گسترش بی

دارد، چنین انتقالی از تمامی صاحبان درآمد و بـر اسـاس    ثابت به دولت است، در حالی که عدالت اقتضا
هـا هماهنـگ شـود،    تواند با افزایش قیمترداخت باشد. درآمدهاي ثابت به علت آنکه نمیاصل توانایی پ

دهـد.  متناسب با نرخ تورم، درصدي از قدرت خرید خـود را در نهایـت بـه نفـع دولـت از دسـت مـی       
 درآمدهاي نیمه ثابت، که با یک وقفه زمانی طوالنی یا نسبتاً طوالنی، همه یا درصدي از قدرت خرید اولیۀ

آورد، مثل درآمدهاي حاصل از حقوق و دستمزد، درصدي از قدرت خرید خود را تا خود را به دست می
دهد. در مقابل، درآمدهاي متغیر، که به محـض احسـاس افـزایش    تعدیل کامل، به نفع دولت از دست می

بازرگانی درآمد هاي کند یا حتی گاهی از فعالیتیابد و قدرت خرید خود را حفظ میها افزایش میقیمت
یابد، نه تنها هیچ قدرت خریدي از آن به دولـت انتقـال   ها نیز بیشتر افزایش میآن، حتی از افزایش قیمت

آورد. توزیع درآمد پس از تورم، به ضرر این دو قشر تمـام  یابد، بلکه منافع سرشاري نیز به دست مینمی
ملی سهم بیشتري نصیب خـود کنـد، بایـد بتوانـد      شود؛ زیرا اگر دولت بخواهد با این شیوه، از درآمدمی

توانند به کاهش درآمد حقیقی را به طبقاتی از جامعه تحمیل کند. نظر به اینکه صاحبان درآمدهاي متغیر می
سرعت، وضع درآمدي خود را با افزایش تورم هماهنگ کنند، دولت مجبور است از درآمـدهاي ثابـت و   

هـا تحمیـل   انـداز اجبـاري بـه آن   ، اجباراً کاهش مصرف به صورت پسثابت برداشت کند. در نتیجهنیمه
  شود و این با اصول عدالت منافات دارد.می

، رواز ایـن هـا ثابـت اسـت.    معموالً ارزش اسمی طلب . انتقال قدرت خرید از طلبکاران به بدهکاران:2
گونـه اسـتحقاقی بـه    یچها، متناسب با نرخ تورم، بـدون هـ  شود قدرت خرید تمام طلبتورم موجب می

برد، بدهکاران انتقال یابد و از تعهدات مالی گروه دوم، از جیب گروه اول کاسته شود. گروه دوم سود می
کند. بنابراین، بدهی تا زمانی که اسمی است، در وضعیت تـورمی موجـب   درحالی که گروه اول ضرر می

  شود.عدالتی در جامعه میگسترش بی
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سومین سازوکاري کـه بـه سـبب تـورم پـولی       گیرنـدگان: گذاران به واماز سپرده خرید. انتقال قدرت3
گیرندگان است. گذاران به وامشود، انتقال قدرت خرید از سپردهعدالتی در جامعه میموجب گسترش بی

ها، ارزش اسمی آنهاست، در وضـعیت تـورمی، توزیـع    رو که معموالً معیار بازپرداخت اصل سپردهاز آن
گیرندگان اسـت. در ایـن   گذاران و به نفع واماندازکنندگان و سپردهدر جامعه به شدت به زیان پسثروت 

انداز اندکی هستند، خسـارت بیشـتري در مقایسـه بـا قشـر      شرایط، بر قشر متوسط جامعه، که داراي پس
ردار بـه راحتـی   هاي برخـو شود؛ زیرا گروهانداز زیادي هستند، تحمیل میبرخوردار جامعه، که داراي پس

هاي ضعیف هاي فیزیکی نمایند، در حالی که گروهداراییخریداري هاي خود را صرف اندازتوانند پسمی
انـدازهاي  کـم ارزش پـس  توانند کاالهاي بادوام بخرند تا دسـت هایشان نمیاندازبه سبب اندك بودن پس

هـا و  کننـد. در مقابـل، بانـک   ضـرر مـی   هاي برخـوردار از گروه اندك خود را حفظ کنند. در نتیجه، بیش
شان آور به کار گیرند، توزیع ثروت به نفعهاي سودتوانند این منابع را در بخشگیرندگان عمده، که میوام

  شود. این فرایند نیز با اصول عدالت ناسازگار است.تمام می
اسـمی   شورها، بدهی دولتدر بیشتر ک . انتقال قدرت خرید از صاحبان اوراق قرضه دولتی به دولت:4

در  روي،ها تنها موظفند به دارندگان اوراق قرضه شـمار معینـی اسـکناس بپردازنـد. بـدین     است و دولت
گونه اسـتحقاقی از جیـب دارنـدگان اوراق    ها بدون هیچوضعیت تورمی، ارزش حقیقی تعهدات مالی آن

  ندارد. شود و این نیز با اصول عدالت سازگاريقرضۀ دولتی کاسته می
در وضـعیت تـورمی،    داران:بگیران به کارفرمایـان و سـرمایه  خرید از کارگران و حقوق. انتقال قدرت5

شوند؛ بگیران منتفع میکنند، از جیب دستمزدداران که سود دریافت میتولیدکنندگان خصوصی و سرمایه
ها نسبت به دستمزدهاست. بنابراین، موجب گسترش سود و تر قیمتبه معناي افزایش سریع» تورم«زیرا 

بیننـد. در مقابـل، در   ت از تورم زیان میسان، صاحبان درآمدهاي ثابشود. بدینکاهش دستمزد حقیقی می
با استفاده از یـک   تیرلوالیابد. شرایط تورمی، صاحبان مشاغل آزاد و تولیدکنندگان درآمدشان افزایش می

داران و صـاحبان صـنایع   بگیران بـه سـرمایه  الگوي کینزي نشان داد تورم موجب انتقال درآمد از دستمزد
  ).52، ص 1372گردد (جاللی نائینی و شیوا، می

در روایات متعدد آمده است: فقر و بیچارگی فقرا معلول گناه و ستم اغنیاست، براي نمونه، امام حسن 
)؛ اغنیـاي آنـان   322، ص 2، ج 1383فرمایند: أغنیاءهم یسرِقُونَ زاد الفقراء (نوري طبرسی، می عسکري

هـاي  هاي محقر و کـوخ این نیست که اغنیا شبانه به خانه دزدند. مقصود امامامکانات زندگی فقرا را می
کنند؛ بلکه مقصود این است که اقتصاد ناسالم و توجه نکردن برند و اموال آنها را سرقت میآنان هجوم می

شود. یکـی از مصـادیق اقتصـاد    رساند که حقوق محرومان به یغما برده میبه عدالت، کار را به جایی می
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). بنـابراین،  145، ص 1378ورمی است. تورم جشن اغنیا و عزاي فقراست (حکیمـی،  ناسالم، وضعیت ت
  چنین انتقال قدرت خریدي با اصول عدالت ناسازگار است.

هرگاه حجم پول تغییر کند توزیع درآمد نیز در جامعه تغییـر   . انتقال قدرت خرید از تودة مردم به اقلیت:6
یابد درآمد را در آن بخش، متفـاوت از  اقتصاد اختصاص می کند. وقتی پول جدید به بخش خاصی ازمی

کنندگان از اعتبارات و بـه ضـرر   دهد. در این حالت، توزیع درآمد به نفع استفادهها افزایش میسایر بخش
همۀ افرادي است که به این اعتبارات دسترسی ندارند یا توان استفاده از آن را ندارند؛ زیرا تورم به محض 

کنندگان آن در وضعیت ممتـازتري  رو، اولین دریافتاینشود. ازنگی جدید به اقتصاد آغاز نمیورود نقدی
کنند. اولـین کسـانی کـه وام را    گیرند که با تأخیر زمانی به آن دسترسی پیدا مینسبت به دیگرانی قرار می

از فراینـد تـورمی آینـده     توانند بدون هیچ زحمتیهاي فیزیکی، میکنند با تبدیل آن به داراییدریافت می
منتفع شوند. این انتفاع به معناي انتقال ناموجه دارایی یک عده به عدة دیگر اسـت و ایـن نیـز بـا اصـول      

  عدالت ناسازگاري دارد.
عدالتی در جامعه، افزایش نـرخ مـؤثر   یکی دیگر از سازوکارهاي گسترش بی . افزایش نرخ مؤثر مالیات:7

است. به سبب آنکه تورم همراه با قانون مالیات تصاعدي بر درآمد اسمی،  مالیات در وضعیت تورم پولی
هاي مالیاتی را افزایش و درآمد قابل دهد، ارزش حقیقی پرداختمردم را به طبقات مالیاتی باالتر انتقال می

دهد؛ گویی قانون مالیاتی به نفـع افـزایش مالیـات تغییـر کـرده اسـت. ایـن        تصرف حقیقی را کاهش می
 شود با اصول عدالت منافات دارد.هاي مالیاتی اضافی که بر مردم تحمیل میداختپر
عدالتی این یکی از دیگر سازوکارهاي گسترش بی تفاوتی بودن نسبت به سطوح گوناگون درآمدي:. بی8

الضرب پولی تمایزي بین درآمدهاي زیر سطح حداقل معیشت و سایر درآمدها قایل نیست و است که حق
کاهـد. همـین امـر موجـب     دهد و از ارزش حقیقی همۀ آنهـا مـی  آنها را یکسان تحت تأثیر قرار میهمۀ 

  گردد.دستان میعدالتی و تشدید فقر تهیگسترش بی
از دیگر سـازوکارهاي گسـترش   ، ها و درآمدهاتفاوت بودن نسبت به تغییرات نامتناسب قیمت. بی9

ها با آهنگی سـریع  کاالها و درآمد بعضی از گروه عدالتی در وضعیت تورمی است. قیمت برخیبی
شود ماند. این عدم تناسب سبب مییابد و یا حتی ثابت میو برخی دیگر با آهنگی کُند افزایش می

و  ویـچ لفـت هاي دیگر، افزایش یابد. بـه گفتـۀ   ها به ضرر گروهدرآمد و ثروت حقیقی بعضی گروه
ویـچ و  و براي بعضی دیگر به مثابـۀ یارانـه اسـت (لفـت     ، تورم براي بعضی به منزلۀ مالیاتشارپ

). بدین روي، تورم بـا اثرگـذاري نامتناسـب و نامشـخص بـر امـوال مـردم،        72، ص 1974شارپ، 
  شود.عدالتی در جامعه میموجب گسترش بی
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ش دار و کـاه کاهش ارزش پول به اختالل در وفا به تعهدات پـولی مـدت   دار:. اختالل در تعهدات مدت10
شود و این امر موجـب  گونه استحقاقی منجر میحق یک طرف و افزایش عایدي طرف مقابل، بدون هیچ

گردد تا پرداخت مبالغ مندرج در قراردادها ناعادالنه به نظر برسند. در وضعیت تورمی، گرچـه ظـاهراً   می
گیرد؛ مثل اینکـه  می شوند، ولی در حقیقت، مداخالتی [نامرئی] در آنها صورتقراردادها درست اجرا می

  ).108، ص1920هاي تقلبی استفاده شود (فیشر، براي تحویل گندم و زغال از وزنه

 ثباتي کل نظام اقتصادي. گسترش ناکارآمدي و بي۲

ثباتی کل نظام اقتصـادي، اعـم از بخـش دولتـی و     دومین پیامد مهم تورم پولی گسترش ناکارآمدي و بی
  کند:هاي ذیل عمل میخصوصی است که از طریق سازوکار

اعتمـادي  گیري فضاي بـی تورم موجب شکل اعتمادي و محیط نامناسب براي سرمایه گذاري:. ایجاد بی1
هـاي  هـا و یـا بخـش دولتـی در زمینـه     شود که در آن، تصمیم فعاالن اقتصادي، اعم از خانوارها، بنگاهمی

- اعتمادي دربارة نرخ تورم آینده موجب بـی بی ثباتی، تردید و بالتکلیفی همراه است؛ زیراگوناگون با بی
شود و از این طریق، مدام سبب تغییـرات در تصـمیمات اقتصـادي    هاي مطلق و نسبی میثباتی در قیمت

مـادي تـورمی از طریـق ایجـاد انحـراف در تصـمیمات       تاع). بی88و  54، ص 1386بگلو، گردد (قلیمی
شود. ها و درنتیجه موجب کاهش رشد اقتصادي میبنگاه گذاريانداز و سرمایهخانوارها در خصوص پس

بینی کنند. این وضعیت آثار نامطلوبی بـر  توانند دخل و خرج خود را پیشها نمیدر شرایط تورمی، بنگاه
گیـري  گذارد. همچنین نااطمینانی موجب کوتـاه شـدن افـق زمـانی تصـمیم     تخصیص منابع و کارایی می

ریزي را دوچنـدان مشـکل   گذارد و برنامههاي درازمدت، اثر منفی میگذاريشود و این امر بر سرمایهمی
مدت بدهند. گسترش شود تا قراردادهاي بلندمدت جاي خود را به قراردادهاي کوتاهکند و موجب میمی

دهـد. عـالوه بـر آن، در    هاي مبادالتی را در اقتصاد افزایش میمدت به نوبۀ خود، هزینهقراردادهاي کوتاه
- اعتمادي، مردم براي پوشش دادن مخاطرات و حفظ قدرت خرید خود، به سمت خرید داراییشرایط بی

  زنند.هاي تولیدي مولد سرباز میگذاري در فعالیتآورند و از سرمایههاي فیزیکی روي می
زار نظـم  امروزه سازوکار با هاي نسبی و تخصیص بهینۀ منابع:. اختالل در سازوکار بازار، ساختار قیمت2

تولید، توزیع و مصرف هزاران نوع کاال و خدمت و تخصیص منابع تولیدي را به عهـده دارد؛ امـا تـورم    
هاي نسبی و تخصیص بهینۀ منابع، اختالل ایجاد کـرده، کـارایی در   غالباً در سازوکار بازار، ساختار قیمت

اي کاالها و خدمات گونـاگون،  سازد. در اثر تورم، تقاضمصرف، تولید و ترکیب محصول را دگرگون می
گذارد؛ اما سرعت افزایش تقاضا براي همۀ کاالها یکسان و یکنواخت نیست و به عموماً رو به افزایش می
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کنندة چگـونگی  هاي نسبی تعیینخورد. به سبب آنکه قیمتهاي نسبی به هم میدنبال آن، ساختار قیمت
هـا و  لید کاالهـا و خـدمات گونـاگون بـه نسـبت     تخصیص منابع محدود جامعه هستند، موجب تغییر تو

شود. این تغییر الگو از منظر شوند. در نتیجه، الگوي تخصیص منابع دگرگون میهاي متفاوتی میسرعت
هـاي گونـاگون و در نتیجـه،    اقتصادي، براي جامعه بسیار پرهزینه است. آنچه تناسـب تقاضـا در بخـش   

یابی منابع نیست، بلکه این کنندگان یا کمهاي مصرفدر مطلوبیتتغییر ، دهدهاي نسبی را تغییر میقیمت
هـا اخـتالل ایجـاد کـرده،     رسانی نظام قیمـت جریان نقدینگی است که در مسیر خود، در سازوکار اطالع

  شود.موجب ناکارآمدي نظام اقتصادي، اعم از بخش دولتی و خصوصی می
سومین سازوکاري کـه تـورم    واع جانشین براي آن:. کاهش اعتماد عمومی به پول ملی و پیدا شدن ان3

شود، کاهش اعتماد عمومی به پـول  ثباتی کل نظام اقتصادي موجب میپولی در گسترش ناکارآمدي و بی
ملی و پیدا شدن انواع جانشین براي آن است. اگر پول ملی در اثر تورم نتواند به وظایف خـود بـه نحـو    

شـود. وقتـی پـول    دار تمام یا بخشی از این وظـایف مـی  خارجی، عهدههاي شایسته عمل کند، انواع پول
دهد کند و در مقابل، پول داخلی، ارزش خود را روز به روز از دست میخارجی ارزش خود را حفظ می

یابد، مردم ترجیح خواهند داد بـه جـاي پـول ملـی، از پـول      و هزینۀ نگهداري پول ملی، زیاد افزایش می
د. وقتی پول خارجی به عنوان پول رایج در داخل کشور پذیرفته شـود، دولـت ملـی    خارجی استفاده کنن

برد و در واقع، ملت پذیرندة پول خـارجی، یـک   کند و در مقابل، کشور خارجی سود فراوان میضرر می
هاي گوناگون بار متعددي بر بخشپردازد. پدیده جانشینی، اثرات زیانوام بدون بهره به دولت خارجی می

ترین این اثرات عبارت است از: تشدید کاهش ارزش گذارد. مهمقتصاد ملی، از جمله دولت بر جاي میا
داخلی و خارجی پول ملی؛ بدبینی مردم نسبت به آیندة اقتصادي کشور؛ خارج شدن بخشی از پول 

الضـرب  شود از کنترل مقامات بانک مرکزي؛ کاهش حـق در گردش که به صورت ارز نگهداري می
هـاي پـولی، مـالی و ارزي بـر متغیرهـاي حقیقـی اقتصـاد؛        مالیات تورمی؛ تضعیف تأثیر سیاستو 

المللی کشور. مجموعۀ این آثار موجب گسـترش ناکارآمـدي و   تضعیف حاکمیت ملی و قدرت بین
 شود.ثباتی کل نظام اقتصادي میبی

 گذاري و توليد. تأثير مبهم بر سرمايه۳

ي و تولید بیش از سایر پیامدهاي تورم، موضوع بحث و مناقشه است. گروهـی  گذارتأثیر تورم بر سرمایه
دانند. بـه همـین سـبب، از    گذاري میانداز اجباري و تشویق سرمایهتورم را عامل مؤثري براي ایجاد پس

لکه یابند، بکنند. گروه دیگر نه تنها چنین تأثیراتی در تورم نمیداري میهاي آگاهانۀ تورمی جانبسیاست
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آورنـد.  گذاري به شـمار مـی  با تأکید بر پیامدهاي جانبی تورم در بلندمدت، آن را مانعی بر سر راه سرمایه
گـذارد،  گذاري و تولید اثر مـی توان گفت: تورم به هر علت که پدید آید، به هر حال، بر سرمایهاجماالً می

یط اقتصـادي موجـود و شـدت تـورم     هرچند این تأثیر همواره یکسان نیست و بیش از هر چیز، به شـرا 
گذاري تأثیر مثبت دارد، در حالی که درصد بر سرمایه 4تا  2شود: تورم مالیم قریب بستگی دارد. گفته می

هاي بسیار هاي تولیدي در مجموع، منفی است و حتی ممکن است تورمگذاريتأثیر تورم شدید بر سرمایه
  وقف سازد.هاي مولد را یکسره متگذاريشدید، سرمایه

بار اقتصادي متعدد دیگري نیز دارد کـه  گفته، تبعات زیانهمچنین تورم عالوه بر پیامدهاي پیش
شـود: کـاهش ارزش حقیقـی دارایـی هـاي      براي پرهیز از اطاله کالم، فقط به ذکر نام آنها اکتفا مـی 

بسـتۀ  انـداز در بخـش خصوصـی، ایجـاد دور     اسمی، ایجاد شکاف درآمدي، کاهش عالقه بـه پـس  
بـازي، جانشـینی جبـري، ایجـاد نارضـایتی عمـومی، ایجـاد        هاي سفتهکسري بودجه، افزایش مانده

 الحسنه.جویی، و کاهش قرضخواري و رانتویژه

  الضربتحليل فقهي درآمد ناشي از حق
لیـل  ، بررسی یک مسئله با روش فقهی و با استفاده از منبع و ادلۀ آن است. در تح»تحلیل فقهی«منظور از 

فقهی، به ویژه اگر مسئله صبغۀ اجتماعی داشته باشد، از سه منظر قابل بررسی است: از منظر احکام اولی، 
الضرب پولی را به سبب آنکه صـبغۀ اجتمـاعی دارد، از ایـن سـه منظـر      ثانوي و حکومتی. در اینجا، حق

  کنیم:بررسی می

 . از منظر احکام اولي۱

ها در شرایط عادي است. احکام الهی است که تأمین کنندة مصالح انسان آن دسته از» حکم اولی«منظور از 
معیار صدور احکام اولی مصالح و مفاسدي است که در ذات موضوع وجود دارد با قطع نظر از عوارضی 

شود. ادعاي اولیه این است کـه حکـم شـرعی اولـی     که در شرایط غیرعادي بر ذات موضوع عارض می
» اکـل مـال بـه باطـل    «شود، حرمت است. دلیل ادعا حرمت به تورم منجر می الضرب، کهبخش دوم حق

  شود:است. این دلیل یک قیاس منطقی است که از مقدمات و نتیجۀ زیر تشکیل می
. هر مالی شرعاً محترم است و هر گونه تملکی 2شود. . قدرت خرید پول کاغذي شرعاً مال تلقی می1

خواهد و انتقال مال از صاحب آن به دیگران، از جمله به دولت، سبب شرعی می. 3به اذن مالک نیاز دارد. 
. هرگونه تملک در مالی که سبب شـرعی  4شود. الضرب سبب شرعی براي این انتقال محسوب نمیحق

  شود.محسوب می» اکل مال به باطل«نداشته باشد مصداق حرمت 

۱۶     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

» اکل مال بـه باطـل  «الضرب مصداق حرمت حقنتیجه: انتقال قدرت خرید از ملت به دولت از طریق 
  رو، حق تصرف در آن را ندارد.شود و ازایناست و دولت مالک آن نمی

توان با حذف نکات مشترك، اند؛ ولی میهاي واحدي براي مال ارائه ندادهاثبات مقدمۀ اول: فقها مؤلفه
، و حاکی از مال دیگر نبودن را منفعت عقالیی و شرعی داشتن، کمیاب بودن نسبی، قابل اختصاص بودن

ها، قدرت خرید پول کاغذي شرعاً مال هاي مال شرعی در نظر گرفت. با توجه به این مؤلفهبه عنوان مؤلفه
شـهید  را داراسـت. عـالوه بـر آن،  محققـانی همچـون      مزبـور  هاي شود؛ زیرا تمامی مؤلفهمحسوب می

(هاشمی شاهرودي،  سیدمحمود هاشمی شاهرودي اهللاآیۀ)، 247ق، ص 1410(صدر،  سیدمحمدباقر صدر
 احمـد علـی یوسـفی   ) و 317، ص1381(یوسـفی،   گلپایگـانی  اهللا صـافی لطف اهللاآیۀ)، و 72، ص1374

  دانند.) نیز قدرت خرید را حقیقت پول می)171، ص 1377(یوسفی، 
سـت. احادیـث و   اثبات مقدمۀ دوم: محترم بودن مال دیگران یک اصل مسلم و پذیرفته شده در فقه ا

، 17، ج1371؛ حرعـاملی،  146، ص 3ق، ج 1383روایات زیادي بر این امر داللت دارد (نوري طبرسـی،  
فرمایند: حرمت مال مسلمان مثل حرمت خون اوست (نوري طبرسی، می ). پیامبر گرامی اسالم309ص

در دفاع از مالش فرماید: هر کس می ). احترام مال تا حدي است که آن حضرت165، ص 3ق، ج1383
 ). امـام خمینـی  342 ، ص11 به مقاتله بپردازد و در این مقاتله کشته شـود شـهید اسـت (حرعـاملی، ج    

همچون سایر فقها، بارها در آثار خود به این موضوع پرداخته است. به نظر ایشـان، احتـرام مـال مـردم از     
گونـه  احکام عقالیی بوده و شارع مقدس نیز آن را امضا نموده است و به موجـب آن، مالکـان حـق هـر    

). با توجه به 110، ص 1، ج 1379تصرف و ممانعت از استیالي دیگران بر آن را دارند (موسوي خمینی، 
  شود: هر مالی شرعاً محترم است و هرگونه تصرفی به اذن مالک آن نیاز دارد.مطالب مزبور، اثبات می

اثبات مقدمۀ سوم: یکی دیگر از اصول مسلم فقه این است که انتقال مال از صاحب آن به دیگران، از 
رعی آن محقق نشده باشد کسی حق خواهد. تا زمانی که سبب شجمله به دولت اسالمی، سبب شرعی می

تصرف در آن را ندارد. در فقه، اسباب شرعی انتقال مال، مرگ، ارتداد، رسیدن مال به حد نصاب واجبات 
مالی، قراردادهاي شرعی و حکم حکومتی ذکر شده است. با توجه به اسباب شرعی مزبور، انتقال قدرت 

گیـرد و چنـین انتقـالی    رة هیچ یک از آنها قـرار نمـی  خرید از مردم به دولت در شرایط تورم پولی در زم
  ماند.همچنان بدون سبب شرعی باقی می

است. این ممنوعیت بـه  » اکل مال به باطل«هاي مؤکد در قرآن، اثبات مقدمۀ چهارم: یکی از ممنوعیت
ر برتري عنوان یکی از ضوابط عمومی در قراردادها و روابط مالی مطرح است و بر بسیاري از ضوابط دیگ

کننـد؛ مثـل آنجـا کـه     ها میدارد. فقها در جاهاي متعدد، با استفاده از آن، حکم به حرمت و بطالن معامله
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شود؛ یا با ضرر و زیـان  موضوع معامله منفعت حالل یا مالیت ندارد، یا موجب تضییع حقوق دیگران می
کنند که همـراه بـا فسـاد،    هایی میههمراه است. همچنین با استفاده از آن، حکم به حرمت و بطالن معامل

شود. در قـرآن، آیـاتی هسـت کـه بـر ضـابطۀ کلـی        فحشا، لهو و لعب یا تضعیف اسالم و مسلمانان می
). بـراي  34؛ توبـه:  161- 160و  29؛ نسـاء:  188داللـت دارد (ر.ك: بقـره:   » اکل مال بـه باطـل  «ممنوعیت 

کنیم. را براي تعیین قلمرو این ضابطه بررسی می» رتآیۀ تجا«سورة نساء، معروف به  29اختصار، تنها آیۀ 
یا أیها الذین آمنوا التأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إال أن تکون تجـارة عـن   «فرماید: خداوند در این آیه، می

اید، اموال یکدیگر را به باطل (نامشـروع) نخوریـد؛ مگـر اینکـه     (اي کسانی که ایمان آورده» تراضٍ منکم
بناي بسیاري از قوانین اقتصادي اسالم را تشکیل می دهد. رضایت شما انجام گیرد) این آیه زیرتجارتی با 

که به معناي خوردن اسـت، و در اینجـا، کنایـه از تملـک و هرگونـه تصـرف (اعـم از        » أکل«در این آیه، 
ي نـابودي،  بـه معنـا  » باطل«خوردن، پوشیدن، سکونت و مانند آن) در اموال دیگران است. همچنین واژة 

باطل اسـت. از آیـات،    ،). هر چه حق نباشد178، ص 3ق، ج 1409ناپایداري و ضد حق است (طوسی، 
؛ بقـره:  161خـواري (نسـاء:   شود: باطل بر اموري همچون رباروایات و نظرات مفسران و فقها فهمیده می

شـیء پلیـد، درآمـدهاي     )، سوگند دروغ، ظلم، قماربازي، لهو و لعب، هر181خواري (بقره: )، رشوه275
گونه تجاوز، تقلب، غش، معـامالت غیرشـفاف و   نامشروع، صرف اموال در مسیرهاي حرام و ناپسند، هر

االرکان، معامالتی که فایدة عقالیی ندارد، خریدوفروش وسایل فساد و گناه و در تخمینی، معامالت ناقص
) 134، ص 1ق، ج 1408ها (طبرسی، ل و دارایینهایت، بر هر ناحقی و هر نوع استفادة غیرعقالیی از اموا

)، 29)، غصب، تصرفات و معامالت عدوانی، و مبادالت نامشروع و فاسد (نساء: 2خوردن مال یتیم (نساء: 
هر چیزي است » باطل«گیرند. بر این اساس، منظور از شود و همه تحت این قانون کلی قرار میاطالق می

  ).144، ص 1373اشد (اسماعیلی، هدف و غیرعقالیی بکه ناحق، بی
، مفاد آیه را حرمت تصرف در اموال دیگران از طریق اسباب باطل، اعم از معامالت باطل امام خمینی

در آیه، از نظر عرف داللت بر علیت دارد. » بالباطل«نویسد: تعبیر داند. ایشان در این زمینه میو غیر آن می
ال دیگران از طریق اسباب باطل حرام است؛ زیرا باطـل هسـتند.   فرماید: تصرف در اموگویی خداوند می

- دهد و آیه را گستردهسپس به سبب عمومیت داشتن علت (باطل)، دایرة حکم (حرمت) را هم توسعه می
  ).101، ص 1، ج 1379دهد (موسوي خمینی، گیرد و به غیر آن نیز تعمیم میتر از معامالت باطل می

آیه را به موضوعی که اصل معامله ذاتاً اشکالی ندارد و تنها عوض و معوض مفاد  عالمه حلّیهمچنین 
اکـل مـال بـه    «اي از باب دهد و بر بطالن چنین معاملهفاقد منفعت عقالیی (مالیت) هستند نیز تعمیم می

  ).465، ص 2، ج 1364کند (حلی، حکم می» باطل

۱۸     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

ض و معـوض فایـدة حـالل و اراده شـده     نیز مفاد آیه را به موضوعاتی که در آنها عـو  شیخ انصاري
). همچنـین  6ق، ص 1422کنـد (انصـاري،   هایی میدهد و حکم به بطالن چنین معاملهندارند، تعمیم می

داللت بر این دارد که » التأکلوا اموالکم بینکم بالباطل«فرماید: ایشان معتقد است: قول خداوند متعال که می
شود، شرعاً حرام است (انصـاري،  ه از نظر عرف باطل شمرده میتصرف در اموال دیگران به هر نحوي ک

  ).6ق، ص 1422
، ص 3ق، ج 1408عالوه بر فقها، مفسران برجستۀ قرآن نیز بر عمومیت آیه تصریح دارند (طبرسـی،  

، ص 5ق، ج 1411؛ رازي، 324، ص 4ق، ج 1417؛ طباطبـائی،  208، ص 1تـا، ج  کاشانی، بی؛ فیض510
اد آیه این است که آیه ناظر به تصرف در اموال دیگران از طریـق اسـباب و معـامالت    بندي مف). جمع72

  باطل از نظر عرف، عوض و معوض باطل و اغراض و مقاصد باطل است.
شود و هر مالی به نتیجۀ مقدمات چهارگانه: به سبب آنکه قدرت خرید پول کاغذي مال محسوب می

نتقال آن از صاحبش به دیگران، از جملـه بـه دولـت سـبب     صاحبش تعلق دارد و شرعاً محترم است و ا
الضرب سبب شرعی براي انتقال قدرت خرید از صاحبش بـه دولـت محسـوب    خواهد و حقشرعی می

شود و هرگونه انتقال قدرت خرید بدون سبب شرعی، مصداق حرمت اکل مال بـه باطـل محسـوب    نمی
حکم اولی، مصداق اکل مال به باطل و حـرام بـوده و   الضرب پولی از منظر گیریم: حقشود، نتیجه میمی

- شوند فعل حرام انجام داده و حق تصرف در اموال جمعمردانی که در شرایط عادي مرتکب آن میدولت
  آوري شده را ندارند و باید آنها را به صاحبانشان برگردانند.

  . از منظر احکام ثانوي۲

ها در شرایط غیرعـادي  الهی است که تأمین کنندة مصالح انسانآن دسته از احکام  »حکم ثانوي«منظور از 
- شود، متعدد است. شرایطی که میاست. مجموعه شرایط غیرعادي که موجب تغییر مصالح و مفاسد می

وادار «توان براي مسئله مورد نظر بدان استناد کرد شرایط اضطرار و ضرورت اسـت. اضـطرار بـه معنـاي     
» ضیق«). ریشۀ آن ضرر و به معناي 720، ص 2، ج 1990است (جوهري،  »شدن و کشیده شدن به چیزي

رود که کسی بـدون رسـیدن بـه    ). این معنا در جایی به کار می484، ص 4ق، ج 1405منظور، است (ابن
  گیرد.آنچه به آن مضطر گردیده است در حرج و ضیق قرار می

کند که در شرع مشروع ا ترك عملی میدر اضطرار، اوضاع بیرونی شخص را ناگزیر به انجام کاري ی
نیست. اگر دولت اسالمی در شرایطی قرار گیرد که براي تأمین مصـالح عمـومی، مجبـور بـه اسـتفاده از      

آید. اما اگر مـراد  مجموعۀ احکام حکومتی است و در ذیل بحث بعدي میالضرب شود، این کار، زیرحق
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، در این صورت، آنچه از قاعدة اضـطرار فهمیـده   حفظ جان بعضی از شهروندان به صورت موردي باشد
تواند به تشخیص خود، براي رفع اضطرار، واجبی را ترك کنـد و یـا   شود این است که هر مکلفی میمی

اي براي رفع اضطرار موردي از شهروندان ندارد. اما اگـر اضـطرار   حرامی را مرتکب شود و دولت وظیفه
وانند رفع اضطرار کنند، بر همه، از جمله دولت اسـالمی واجـب   شهروندان به حدي برسد که خودشان نت

شود که دولت از سایر منابع بر اساس قاعدة است دست به اقدام مقتضی بزند. چنین شرایطی مجوز آن می
  الضرب را ندارد.اهم و مهم برداشت کرده، صرف حفظ جان شهروندان نماید و حق استفاده از حق

ز اعضاي سابق شوراي نگهبان معتقد است: اگر دولت بخواهد در اموال مردم ا رضوانی اهللاآیۀمرحوم 
تصرف کند، باید ضرورت کامل براي آن ایجاب نماید و به حد خوردن مردار برسد، تا به این حد نرسد، 
دولت حق ندارد در امـالك خصوصـی تصـرف نمایـد. وي سـپس در مشـروعیت تصـرف دولـت در         

ي دولتی، که در آنها به صورت اسـتقراض بـه دولـت یـا اعطـاي تسـهیالت       هاهاي مردم نزد بانکسپرده
  ).23، ص 1377کند (رضوانی، شود، تشکیک میتکلیفی تصرف می

  . از منظر احکام حکومتي۳

اند، ولی بیشتر آن را به حکمی که حـاکم اسـالمی   ارائه نداده» احکام حکومتی«فقها تعریف واحدي براي 
احکـام  «بندي تعاریف آنها این اسـت کـه   . جمعکننداطالق میکند، صادر میبراي تأمین مصالح عمومی 

اصطالحی عمومی است براي تمامی احکامی که حاکم اسالمی به انگیزة تأمین مقاصـد کـالن   » حکومتی
شریعت، حفظ اسالم، ممالک اسالمی، نظام اسالمی و رعایت مصالح مسلمانان با عنایت به شرایط زمانی 

کنـد.  طالع کامل از نظرهاي کارشناسان امین و خبره و با توجه به قاعدة اهم و مهم صادر میو مکانی با ا
الضرب پولی، حکمی است که حاکم اسالمی بـا  بنابراین، حکم حکومتی براي کسب درآمد از طریق حق

  کند.در نظر گرفتن ضوابط مزبور، صادر می

  الضرب پوليبررسي ضوابط صدور حکم حکومتي براي حق
  . تأمین مقاصد کالن شریعت در بعد اقتصادي1

یکی از ضوابطی که الزم است حاکم اسالمی هنگام صدور حکم حکومتی رعایـت کنـد، مقاصـد کـالن     
شود. به این واسطه بر آنها مترتب میشریعت است. شارع مقدس از هر مجموعه احکام، هدفی دارد که بی

، عبارت است از: یک دسته از قواعد »مقاصد شریعت«این، گوییم. بنابرمی» مقاصد شریعت«اهداف شارع، 
کند، بلکه عمل به یـک رشـته از احکـام و قواعـد     کلی مبین مصلحت که رفتار خاصی از افراد طلب نمی

۲۰     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

احکام شرعی داراي مصالح و ۀ همکه سازد. اعتقاد بر این است فقهی مفاد یکی از این مقاصد را محقق می
هستند. اگر آنها را تحت عناوین کلی مندرج کنیم، هر دسته از احکام یکـی از  االمري مفاسد حقیقی نفس

سازد. این عناوین کلی همان مقاصد شریعت است. مصلحتی که حاکم اسالمی در آن عناوین را محقق می
کند، نباید در تحلیل نهایی از چارچوب اهـداف و مصـالح کلـی    صدور احکام حکومتی خود رعایت می

اشد، و اگر برخورد جزئی با برخی از احکام الهی داشته باشد باید در مجموع، در جهـت  شریعت خارج ب
اهداف کلی و در چارچوب مقاصد شریعت قرار گیرد و در نهایت، از محـدودة شـرع بیـرون نباشـد. بـا      

توان برپایی و گسترش عدالت و حفظ حقوق مراجعه و استناد به نصوص مبین مقاصد کلی شریعت، می
  کاهش فاصلۀ طبقات درآمدي را به عنوان مقاصد اقتصادي شریعت در نظر گرفت. فقرا و

شود یکی از مقاصد کالن شـریعت برپـایی و   در قرآن، آیات متعددي وجود دارد که از آنها معلوم می
لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم «فرماید: سورة حدید می 25گسترش عدالت است. خداوند در آیۀ 

(همانا پیامبران خود را با دالیل  روشن فرستادیم و با آنها کتـاب و  » الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
وسیلۀ سنجش نازل کردیم تا مردم به عدالت قیام کنند). مطابق این آیه، خداوند انبیا را بـا دالیـل روشـن    

اي عـادل  عدالت عادت دهند و در جامعـه سنجش نازل کرد تا مردم را به  فرستاد و با آنها کتاب و وسیلۀ
نیز به عنوان سرپرست جامعۀ اسالمی و اسوة همـۀ پیـامبران، از جانـب     زندگی کنند. خود پیامبر اکرم 

). طبق این آیـه،  15(شوري: » أمرت ألعدل بینکم«خداوند مأمور شد تا میان مردم به اقامه عدالت بپردازد؛ 
شود معلوم می» لیقوم الناس بالقسط«شود. از الم در معرفی می یامبرمسئول مستقیم برپایی عدالت خود پ

رو، حاکم اسالمی باید به ایـن امـر   آوردند براي اقامۀ عدالت تشریع شده است. از آن احکامی که پیامبر
باشد که احکام استنباطی و حکومتی وي باید همه در جهت گسترش عدالت باشد و نه تنها با  توجه داشته

  ساز تحقق آن باشد.هاي تحقق آن را از بین نبرد، بلکه زمینهاي نداشته باشد و زمینهعارضهآن م
سورة نحل است. خداونـد در ایـن آیـه مـی      90اي که بر گسترش عدالت داللت دارد، آیۀ دومین آیه

دهـد). در ایـن   یبه عدل و احسان فرمان مها را ما انسان(خداوند » إن اهللا یأمر بالعدل و االحسان«فرماید: 
- ورزي از واالتـرین ارزش کند. در متون دینی، عدالتها را به عدل و احسان امر میآیه، خداوند ما انسان
شود که عدالت فداي مصـلحت دیگـري شـده    مشاهده نمی اي در سیرة اهل بیتهاست و هیچ نمونه

کردنـد و خـود و حکومـت    ورزي، به عـدالت رفتـار   با علم به پیامدهاي عدالت حضرت علی - باشد 
اندیشی آن حضرت در صدور احکـام  عدالت خط قرمز مصلحت - شان را فداي تحقق آن نمودندظاهري

) نیز در بدنۀ اسالم به همین منظور تعبیه شده است 279(بقره: » التَظلمون و التُظلَمون«حکومتی بود. اصل 
  د و حق ضعفا پایمال نگردد.گذاري و صدور احکام حکومتی، به کسی ظلم نشوتا در قانون
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سورة نسـاء اسـت. خداونـد در ایـن آیـه،       135اي که بر گسترش عدالت داللت دارد، آیۀ سومین آیه
اید، کامالً قیام بـه عـدالت   (اي کسانی که ایمان آورده» یا أیها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط«فرماید: می

  خواند.میآورندگان را به اقامۀ عدالت فرامانکنید) در این آیه، خداوند با تأکید، ما ای
شود: برپایی و گسترش عدالت از مقاصد کالن شریعت با در نظر گرفتن مدلول این چند آیه، اثبات می

هـا،  گـذاري رود و باید در استنباط احکام و صدور حکم حکومتی از آن بهره بـرد و سیاسـت  به شمار می
  اي باشد که عدالت را محقق سازد.گونهاید بهها و تشریع مقررات بریزيبرنامه

یکی دیگر از مقاصد کالن شریعت در بعد اقتصادي، حفـظ حقـوق فقـرا و کـاهش فاصـلۀ طبقـات       
دربارة توزیـع امـوال زیـادي کـه بـه رسـولش بازگردانـد،         7درآمدي است. خداوند در سورة حشر، آیۀ 

مانـدگان اسـت. سـپس    و، یتیمان، مستمندان و درراهفرماید: این اموال از آن خدا، رسول، خویشاندان امی
(تـا ایـن امـوال در میـان     » کی الیکون دولـۀ بـین األغنیـاء مـنکم    «فرماید: دربارة علت این نوع توزیع می

ثروتمندان شما دست به دست نگردد) این آیه به توزیع عادالنه ثروت در میان مردم نظر دارد تا اموال در 
گـذاري اسـالمی   (پروتمندان)، دست به دست نگردد. این یکی از اهداف ثابـت قـانون  بین گروهی اندك 

شود که حفظ حقوق فقرا و نزدیک شدن طبقات درآمدي مردم به یکـدیگر و  است. از این آیه استفاده می
به وجود نیامدن انحصارهاي کالن اقتصادي از مقاصد شریعت است که الزم است در اسـتنباط احکـام و   

  کم حکومتی مالحظه شود.صدور ح
  ن. رعایت مصالح اسالم و مسلمانا2

اي که الزم است حاکم اسالمی هنگام صدور حکـم حکـومتی رعایـت کنـد مصـالح      دومین ضابطه
اسالم و مسلمانان اسـت. همـان گونـه کـه همـۀ احکـام شـرعی داراي مصـالح و مفاسـد حقیقـی           

کنـد  شد. حکمی که حاکم اسالمی صادر مـی گونه بااالمري است، احکام حکومتی نیز باید ایننفس
نباید در تحلیل نهایی، از چارچوب مصالح مزبور، خارج باشد. مصلحت اسالم و مسـلمانان طیـف   

شود که در رأس آنها، حفظ نظام سیاسی اسالم (والیـت) قـرار دارد.   وسیعی از مصالح را شامل می
بودن ولی فقیه بـه رعایـت مصـالح عمـومی     در جاهاي متعدد بر مقید  البیع،، در کتاب امام خمینی

). بـدین روي، در  495و  489و  473و  467و  461، ص 2، ج 1379تأکیـد دارد (موسـی خمینـی،    
اصل اینکه حاکم اسالمی هنگام صدور حکم حکومتی، مقید به رعایت مصـلحت اسـت، تردیـدي    

ب مـا یـراه مـن مصـلحۀ     وله التصرف فیـه بحسـ  «وجود ندارد. سایر فقها نیز با تعبیرهایی همچون 
مبنـاي کـار   » إال ما حمی الوالی لمصلحۀ عوام المسـلمین «، »یصنع ما یراه من المصلحۀ«، »المسلمین

  ).52ق، ص 1422؛ شافعی، 96، ص 8تا، ج اند (طوسی، بیحاکم اسالمی را بیان کرده
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  »اهم و مهم«. قاعده 3

م حکومتی براي تشخیص مصـالح  اي که الزم است حاکم اسالمی هنگام صدور حکسومین ضابطه
است. در حقیقت، پیکرة اصلی تشخیص مصلحت را همین ضابطه » اهم و مهم«رعایت کند، قاعدة 

، از »اهـم از مهـم  «دهد. قاعدة مزبور یک اصل کلی است که بـراي تشـخیص مصـلحت    تشکیل می
شـود.  م مقـدم مـی  گیرد. بر اساس این قاعده، هنگام تزاحم، اهم بر مهقرآن، سنت و عقل نشئت می

ها، شناخت و رعایت ایـن قاعـده باشـد.    ترین مرحله در سنجش مصلحتترین و اساسیشاید مهم
دهد. گاه با آنکه عمل بـه  اي می، در صدور احکام حکومتی، به این قاعده اهمیت ویژهامام خمینی

)، 239ص ، 20، ج 1378مصلحت اهم، براي او همانند نوشیدن جام زهر است (موسـوي خمینـی،   
). تأکید ایشان بر مقدم بودن حفـظ و مصـلحت   176داند (همان، ص چشم پوشی از آن را روا نمی

  ها در همین زمینه قرار دارد.نظام بر همۀ مصلحت
  اطالع از نظرات کارشناسان. 4

اي که الزم است حـاکم اسـالمی هنگـام    اطالع از نظرات کارشناسان امین و خبره چهارمین ضابطه
هاي گوناگون حیات بشري براي آنکه مصـلحت انسـان   م حکومتی رعایت کند، در جنبهصدور حک

به درستی تشخیص داده شود، باید حداکثر تالش علمی و تخصصی صورت گیردبه کـار رود. اگـر   
تـرین  این تشخیص به مصلحت جامعـه مربـوط باشـد، بایـد در قالـب تشـخیص نخبگـان و مهـم        

هر دستگاه مدیریتی باید براي تشخیص مصالح، آخـرین   طبیعی استاي باشد. متخصصان هر زمینه
، بارها در آثار علمی و سیرة عملـی خـود، بـه ضـرورت     دانش موجود را به کار بندد. امام خمینی

 6، ص 1، ج 1378اند (موسوي خمینـی،  سپردن کارها به کارشناسان و متخصصان فن توجه نموده
راین، حاکم اسالمی در تشخیص مصالح اجتمـاعی، بایـد بـر    ). بناب61، ص 21و ج  6، ص 19و ج 

عقــل جمعــی اتکــا داشــته باشــد و از آراء عمــومی متخصصــان اســتفاده نمایــد. البتــه رایزنــی بــا  
  احتیاطی است و تبعیت از نظرات آنها بر حاکم اسالمی واجب نیست. ةنظران یک شیوصاحب

  الضرب با دو رقيب عمده آنمقايسه حق
هاي دیگر الضرب با بعضی از شیوهالضرب پولی، الزم است حقآوردن حکم حکومتی حقبراي به دست 

مالیات بر درآمد و «الضرب را با دو رقیب عمدة آن، یعنی تأمین کسري بودجه مقایسه شود. در اینجا، حق
ه در نظـر  کنیم. معیارهایی که بـراي مقایسـ  مقایسه می» انتشار اوراق بهادار (قرضه یا مشارکت)«و » ثروت

  گرفته شد، عبارت است از:
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  . تأثیر بر ذخایر پولی1
تأثیر اسـت؛ زیـرا وقتـی دولـت منـابع      انتشار اوراق بهادار و مالیات بر درآمد و ثروت، بر ذخایر پولی بی

گیرد و در نتیجه، ذخایر پولی در جریان، این منابع مجدداً در دست مردم قرار می ،کندحاصل را خرج می
  شود.الضرب موجب افزایش پایۀ پولی و عرضۀ پول میماند. این در حالی است که حقمیثابت باقی 

  . تأثیر بر تقاضاي کل و تورم2
شود یا نه، هنوز از لحاظ نظـري و آزمـون تجربـی    اینکه افزایش دیون ملی سبب افزایش تقاضاي کل می

اثر ثروت و اثر بودجۀ متوازن بر  ). با ناچیز شمردن735، ص1371پاسخ قطعی ندارد (دورنبوش و فیشر، 
توان نتیجه گرفت: انتشار اوراق بهادار و مالیات تقریباً اثري بر تقاضـاي کـل نـدارد و در    تقاضاي کل، می

مانـد. ایـن در حـالی اسـت کـه بـدون شـک، اسـتفاده از         ها تقریباً ثابت مـی نتیجه، سطح عمومی قیمت
 شود.ها میی قیمتالضرب موجب افزایش تقاضاي کل و سطح عمومحق

  گذاري (نرخ بهره یا سهم سود). تأثیر بر هزینۀ سرمایه3
گـذاري  انتشار اوراق بهادار موجب پیدایش مازاد تقاضا در بازار وام و اعتبار شده، در نتیجه، هزینۀ سرمایه

انبسـاطی  یابد و تا حدي اثـرات  گذاري بخش خصوصی کاهش مییابد و به دنبال آن، سرمایهافزایش می
سازد. مالیات نیز تقریباً چنین اثري دارد. این در حالی است که افزایش حجـم  میی مخارج دولت را خنث

 یابد.گذاري کاهش میپول، موجب پیدایش مازاد عرضه در بازار وام و اعتبار شده، در نتیجه، هزینۀ سرمایه
  . تأثیر بر اشتغال و تولید4

دهـد کـه بـه جـاي نگهـداري کاالهـاي بـادوام، ارز، سـکه،         را به مردم مـی انتشار اوراق بهادار این امکان 
هاي مولد هدایت کنند و گذارياندازهاي خود را به سمت سرمایهجواهرات، زمین، خانه و مانند آن، پس

ت تواند اثرات مشابه داشته باشد. مالیابه دنبال آن، تولید، درآمد ملی و اشتغال افزایش یابد. مالیات نیز می
ها بـه نحـو بهینـه    ها را بین بخشهاي گوناگون اقتصادي، تغییر داده، آنتواند ترکیب منابع را در بخشمی

هایی هاي غیراقتصادي یا بخشدهد. سازوکار تأمین این هدف، اعمال مالیات سنگین بر فعالیت تخصیص
هاي مـورد  ها یا فعالیت، به بخشهاي مذکوراست که عملکرد کارا ندارد. این سازوکار منابع را از فعالیت

کند. این در حالی است که اثر نهایی انتشار پول جدید، بر اشتغال وتولید مبهم است. از یک نظر هدایت می
گذاري و اختالل در تخصیص بهینـۀ منـابع،   سو، از طریق ایجاد نااطمینانی و محیط نامناسب براي سرمایه

انـدازهاي جامعـه،   ، و از سوي دیگر از طریق افـزایش پـس  شودهاي اقتصادي میموجب کاهش فعالیت
تواند تولید و اشتغال را فعال سازد و هاي آن میها و کاهش هزینهگذاريافزایش نرخ بازدهی پولی سرمایه

  به دنبال آن، بهبود و رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد.
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  . تأثیر بر توزیع درآمد و ثروت5
وراق بهادار به چگونگی جریانات انتقال ثروت در داخل کشـور بسـتگی دارد. پـول از    اثر توزیعی انتشار ا

شود. اگر در این فرایند، پول خریداران اوراق به دولت، و از دولت به پیمانکاران و کارکنان دولت منتقل می
امل سودمند براي این شیوه یک ع - مثالً، از غنی به فقیر منتقل شود  - بین تعداد افراد بیشتري توزیع شود 

دستان گردد. اما اگر موجب گسترش درآمد ثروتمندان و افزایش هزینۀ تهیتوزیع درآمد و ثروت تلقی می
شود. در این ارزیابی، باید محل تأمین بازپرداخت اصل و فـرع بـدهی نیـز    شود یک عامل مضر تلقی می

رو کـه معمـوالً   اقشار توزیع شـود، از آن لحاظ شود. اگر از طریق مالیات دریافت شود و بار آن بر تمامی 
گیرد؛ چند ضعیف، از فقیر به غنی صورت میصاحبان اوراق بهادار ثروتمندان هستند، یک انتقال ثروتی هر

اما اگر بار مالیات به نحو دقیق و مؤثري بر اقشار پر درآمد توزیع شود، انتقال ثروتی از غنی بـه غنـی رخ   
تواند اثرات و به چگونگی جریانات انتقال ثروت بستگی دارد. مالیات نیز می دهد. اثر نهایی مبهم استمی

  مشابهی داشته باشد.
تواند بـا  یکی از اهداف مهم هرنظام مالیاتی، اثرگذاري بر نحوة توزیع درآمد و ثروت است. دولت می

هـاي انتقـالی بـه    پرداخـت ها به عنوان یارانه یـا  اخذ مالیات بیش از سطوح درآمدي باالتر و پرداخت آن
تـرین  سطوح پایین درآمدي، بر توزیع درآمد، تأثیر مثبت داشته باشد. به سبب آنکه ثروت از جملـۀ مهـم  

توانـد منجـر بـه کـاهش     عوامل ایجاد کنندة نابرابري درآمدي است، افزایش سطح مالیات بر ثـروت مـی  
الضـرب موجـب بـدتر    ر حالی است که حقهاي درآمدي شود. این دنابرابري در توزیع درآمد میان گروه

  شود.شدن توزیع درآمد و ثروت در جامعه می

  الضرب پوليحکم حکومتي حق
تـوان حکـم   با در نظر گرفتن ضوابط صدور حکم حکومتی و پیامـدهاي سـه روش بررسـی شـده، مـی     

  الضرب پولی را به صورت ذیل بیان نمود:حکومتی درآمد ناشی از حق
هاي دولت، مالیات است. ترین راه تأمین هزینهترین و اقتصاديترین، کارآمدسالم در ادبیات اقتصادي،

رو، روش مالیات بر همۀ آنها ترجیح دارد. بنابراین، مصلحت در درجۀ اول، در این است که دولت از ازاین
شـار اوراق  پذیري جامعه استفاده کند. اگر همچنان کسري بودجه باقی مانـد بـه انت  حداکثر ظرفیت مالیات

بهادار متوسل شود و از حداکثر ظرفیت استقراضی و مشارکتی جامعه استفاده نماید. البته استفاده از حداکثر 
خواهد و ممکن است این بسـتر در کوتـاه مـدت مهیـا نباشـد.      ظرفیت در این دو نمونه، بستر مساعد می

بـراي ایـن امـر را مهیـا سـازد و       رو، دولت موظف است در بلندمدت، بدون فوت وقت، بستر الزمازاین
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شود. اگـر  تسامح در این امر از وي پذیرفته نیست و موجب سلب مسئولیت دنیوي و اخروي از وي نمی
گذاري از چنان اولویت و مصلحتی برخوردار باشـد  هاي سرمایههمچنان کسري بودجه باقی ماند و طرح

ر، استقالل سیاسی و مصالح حیاتی اسـالم و  که به شهادت کارشناسان خبره و امین، تمامیت ارضی کشو
الضـرب بـه مقـدار مصـلحت     تواند از حقمسلمین به آن منوط باشد، در این صورت، دولت اسالمی می

گیرانۀ منظور هاي مزبور، جنبۀ رفاهی داشته باشد، یا دولت انضباط مالی سختاستفاده نماید. اما اگر طرح
ها بتواند درآمـد  ها، یا کسب درآمد از عایدي طرحی مثل تعدیل قیمتهایاسالم را رعایت نکند یا با شیوه

مدت ندارد. بنابراین، دولـت اسـالمی   الضرب را در بلندمنظور خود را تحصیل کند، حق به کارگیري حق
  مدت و به مقدار مصلحت، استفاده نماید:الضرب در کوتاهتواند تنها با تحقق شرایط ذیل از حقمی

  ها؛الضرب، نه رفاه آنحفظ کیان اسالم و مسلمانان به حق . منوط بودن1
  ها؛. ممکن نبودن تأمین مالی از طریق سایر روش2
  . رعایت انضباط مالی منظور نظر اسالم توسط تمام نهادها و مؤسسات دولتی؛3
  الضرب در بلندمدت.. انجام اقدامات الزم براي قطع وابستگی به حق4

شـود. امـا اگـر دولـت     سئولیت دنیوي و اخروي متوجه دولت اسالمی نمـی با تحقق شرایط مزبور، م
اي براي ها درآمد کسب کند یا انضباط مالی منظور اسالم را رعایت نکند یا برنامهاسالمی بتواند از سایر راه

هـایی در تـوانش   الضرب در بلندمدت نداشته باشد، در حالی که اجراي چنین برنامهقطع وابستگی به حق
الضـرب  شد، مسئولیت دنیوي و اخروي خواهد داشت. تحقق شرط اول به تنهایی مجوز استفاده از حقبا

سازد و عـدم تحقـق آنهـا مسـئولیت را     شود و تحقق سه شرط بعدي مسئولیت را از دولت مرتفع میمی
 کند.متوجه دولت اسالمی می

  گيرينتيجه
هاي اجتماعی به بعض دیگر و دولت و همچنـین  تورم پولی از طریق انتقال قدرت خرید از بعضی گروه

ها و درآمدها و اختالل در تفاوت بودن نسبت به سطوح گوناگون درآمدي و تغییرات نامتناسب قیمتبی
شود. همچنین تورم از طریق ایجاد نااطمینانی عدالتی در جامعه میدار، موجب گسترش بیتعهدات مدت

هاي نسبی و تخصـیص  و اختالل در سازوکار بازار، ساختار قیمت گذاريو محیط نامناسب براي سرمایه
شـود. تـأثیر تـورم پـولی بـر      ثباتی کل نظـام اقتصـادي مـی   بهینۀ منابع، موجب گسترش ناکارآمدي و بی

اندازهاي جامعه،  افـزایش نـرخ   گذاري و تولید مبهم است. تورم از یک سو، از طریق افزایش پسسرمایه
هـا،  ها و دسـتمزد هاي گذشته و ارزش حقیقی حقوقذاري، کاهش ارزش حقیقی وامگبازده پولی سرمایه

۲۶     ،۱۳۹۲پياپي نهم، پاييز و زمستان ، سال پنجم، شماره اول  

ثبات گذاري و تولید داشته باشد، و از سوي دیگر، از طریق ناکارآمد و بیممکن است اثر مثبتی بر سرمایه
 گذاري و تولید داشته باشد.کردن کل نظام اقتصادي، ممکن است اثر منفی بر سرمایه

شود، از سوي فقـه تأییـد شـده و مـانع     الضرب، که موجب استمرار رشد اقتصادي میحقبخش اول 
الضرب بر اساس احکام اولیه، از شرعی براي انتشار و مالکیت دولت بر آن وجود ندارد. اما بخش دوم حق

اگـر  مصادیق اکل مال به باطل بوده و دولت حق اسـتفاده از آن را نـدارد. امـا بـر اسـاس احکـام ثانویـه،        
ها مجوزي براي دولـت بـراي اسـتفاده از    اضطرار آن، شهروندان به صورت اتفاقی در اضطرار قرار گیرند

شود. اما اگر اضطرار شهروندان در حدي باشد که خودشان نتوانند رفـع اضـطرار کننـد،    الضرب نمیحق
بع برداشـت کـرده،   از سـایر منـا  » اهم و مهم«شود که دولت بر اساس قاعدة چنین شرایطی مجوز آن می

  الضرب را ندارد.صرف حفظ جان شهروندان کند و حق استفاده از حق
هـا و  الضرب و ممکن نبودن سـایر روش در صورت منوط بودن حفظ کیان اسالم و مسلمانان به حق

الضرب رعایت انضباط مالی توسط تمامی نهادهاي دولتی و انجام اقدامات الزم براي قطع وابستگی به حق
مدت، به مقدار مصلحت، استفاده نماید. در غیر ایـن  الضرب در کوتاهتواند از حقلندمدت، دولت میدر ب

. تحقـق شـرط اول بـه تنهـایی، مجـوز اسـتفاده از       اسـت مسـئولیت   ایجاد استفاده از آن موجب صورت
  سازد.شود و تحقق سه شرط بعدي مسئولیت را از دولت مرتفع میالضرب میحق
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