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 3حسینی مقدم سید عسگر 1،عباس عرب خزایلی 7زاده،میترا شریعت

 84/78/7344پذیرش مقاله:  81/78/7344دریافت مقاله: 

 چکیده

 .اندمسئولیت جبران قرار داده ،زنندگان به آنحقوق همه شهروندان محترم بوده و برای خسارت

 ،که با سه شرط بروز خسارت اندمسئولیت مدنی را برای افرادی برشمرده ،منابع فقهی و حقوقی

 ،توصیفیـ  این پژوهش به روش تحلیلی .اندموجب اضرار به دیگران شده ،رابطه سببیت و تقصیر

تورم منفی در جامعه به چه  نظراست که مسئولیت مدنی دولت از  پرسشدرصدد پاسخ به این 

نتیجه  .شودمسئولیت تشریح این که ادله فقهی مرتبط با  آن استپژوهش هدف  ؟صورت است

ها و جنگ کنترل ناموفق تورم مثبت بوده و به تحریم به واسطهاینکه چون بخشی از تورم منفی 

سیاست مقابله با نظام سلطه در سطح کلان توسط حکومت  ،اقتصادی غرب علیه ایران مرتبط است

شده و از  صحیح شمرده ،د فقهی نفی سبیل و احسانموجب قواع که بهاست شده  اسلامی اتخاذ

 گاه به دلیل اقدامات اجرایی نامناسب، اما نیستمسئولیتی متوجه دولت و حکومت نظر این 

فرهنگ غلط  ،وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی ،های پولینظارت بر سیاستفقدان همچون 

هایی از زمان موجب رم منفی در برههرابطه سببیت بین اقدامات دولت با تو غیرهاقتصادی و

تقصیر دولت در انجام برخی وظایف خود مشهود بوده و  .استشده ای خسارت به صنوف سرمایه

 .دولت مسئولیت مدنی دارد ،به سبب خسارت واردشده به شهروندان

 .حکومت اسلامی ،دولت ،تورم منفی ،مسئولیت مدنی :واژگان کلیدی
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 مقدمه

یکی از زمانی و ریال که  کرده استشدت افت به ارزش پول ملی کشورمان ،گذشته ۀدر چند ده

حولی سیر تبه اگر  .ترین حد خود تنزل کرده استپایینامروزه به  ،ترین ارزهای جهان بودباارزش

 ناشدنیکاهش دردناک ارزش ریال انکار ،پنج دهه گذشته نگریسته شودطی  تغییرات ارزش پول ملی

شاهد تغییرات مثبت یا منفی ارزش پول  ،نگاه کنیمپول  شهای مختلف به ارزاما اگر در برهه ؛است

رم مثبت تو ،مجموع درهرچند  .نامتعادل در بازار ارز است هایکه نشان از نوسانخواهیم بود 

غافل شد که از تورم منفی توان اما نمی ،های سنگین به اقتصاد کشور شده استموجب خسارت

هاست و کاهش موقتی قیمت آن ۀها انجام داده و نتیجبردن حباب قیمتبیناز هدفِ دولت بامعمولًا 

 .شودوکارهای زیادی کسبورشکستگی سبب ممکن است 

های دورهها در و دولتاست دیده  زیان ،هم تورم منفی کشور ما هم از بابت تورم مثبت و

 ،دولتمردان در اقصی نقاط جهان ۀدغدغ .بخشندب به ارزش ریالثبات مناسبی اند نتوانسته گوناگون

را به زیان خود  (مثبت یا منفی) حفظ ثبات ارزش پول ملی است و تغییر ناگهانی در این ارزش

از دیدگاه فقه  .تورم مثبت دارد ی نسبت بهترتورم منفی آثار مخرب ،هااقتصاددان ۀبه عقید .بینندمی

مسئولیت  ،قاعده ضمان به موجب ،دار استدولت که مسئولیت امور اجرایی کشور را عهده ،اسلامی

 تغییرات ناگهانی در ارزش پول ملی ی استطبیع .دار استل مردم را نیز عهدهاحفاظت از امو

از دیدگاه  .باره مسئولیت شرعی دارددولت دراینرو ؛ ازاینبیانجامدای هتواند به زیان مالی عدمی

مسئولیت حفظ ثبات اقتصادی بر عهده دولت بوده و  ،موجب اصولی از قانون اساسی حقوقی نیز به

بحث در مورد مسئولیت مدنی بسیار گسترده است  .مسئولیت مدنی دارد ،کنندگان مالینسبت به زیان

در  ،حقوقی در نظر گرفته شود شخصیتِ بانهادی اگر دولت  .گرددصی بازمیو به دعاوی خصو

مسئولیت در مورد تورم این  ،در این پژوهشخواهد داشت. مسئولیت  مورد زیان افراد از بابت تورم

 .استشده منفی بررسی 

 مسئولیت مدنی. 3

 (،51 :1131 ،عمید) یرستسرپو شدن و افعال ،اعمال ،وظایف یدارعهدهمسئولیت در لغت به معنای 

 تسرپرس ،ییگوپاسخ ،یدهپاسخمعادل  ،یتمأمور ،رسالت ،تعهد ،وظیفه ،نقش ،کار ،تکلیفمترادف 
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: 1131گویی، سرپرست )دهخدا، دهی، پاسخپاسخ ،و همچنین در جای دیگر (41: 1131 ،معین)

قوقی و مسئولیت اخلاقی های حها دربارۀ اصول و مبانی مسئولیتاست. بسیاری از بحثآمده ( 142

گوبودن است ای عربی و به معنای پاسخقرار داده شده است. مسئولیت واژه« مسئولیت»بر مبنای واژه 

 (.12: 1132)شعبانی، 

این  .در حقوق روم و حقوق قدیم فرانسه وجود نداشته است مسئولیت و حقوق تطبیقیهای واژه

 ،ستهاآن قانون مدنی فرانسه منسوب به 1112ن ماده متکه  نیز 2دوماو  1گروسیوس آثاردر کلمات 

و  1124ن مدنی یانودر ق یاند و حتاستفاده کرده «تعهد به جبران خسارت» آنان از .رفته است کار به

 (.13: 1135 ،نژادنژاد و چهرهحنیفه) شودییافت نماین کلمه فرانسه  1112جزای 

و هر فرد را است  رفته کار بهمسئولیت دولت  جملهاز یی هاناممسئولیت با  ،3لادر حقوق کامن

 .دارد ایدر حال حاضر مسئولیت در مسائل اجتماعی کاربرد ویژه .نداهمسئول عملکرد خویش دانست

که در صورت است برای وی مسئولیت ایجاد کرده  ،بر دوش هر فرد شدهدادهتکالیف قرار در واقع

مسئولیت در دو نوع مدنی و کیفری  ،در علم حقوق است. در مورد آن مسئول ،صحیح نشدنِاجرا

 ،ای منفی و نامطلوب حاصل شودیجهنت ،عملش به واسطهاگر شخصی  ،به هر سو .است بحث مورد

دروس  ،ست که پس از پایان دوره ابتداییجاپذیری بدان اهمیت مسئولیت .مسئول آن خواهد بود

در برابر که باید آموزند یمان آموزدانشو به  کنندمیپذیری را آغاز آموزش مسئولیتفرایند  اجتماعی

 (.41: 1135 ،جمالیان) باشند گوپاسخ ،پذیرفته شدههای مسئولیت

را  یاجتماع یهایتکه مسئولاست منجر شده  یاجتماع یندر آرامش به وضع قوان یلزوم زندگ

و سپس مسائل  یسائل اجتماعم یهبر پا یمدن یتاست که مسئول چنینینا .است کرده یینافراد تب یبرا

 ،که بیان شد طورهمان .گرفت یجا حقوق عرفیدر حقوق نوشته و  صورتینو بدشد مطرح  یحقوق

با توجه به  .یت کیفری و مدنی استمسئولدو رکن مسئولیت وجود دارد که شامل  ،در علم حقوق

به  .ت بسنده شده استتنها به تعریف این نوع مسئولی ،محوریت موضوع تحقیق حول مسئولیت مدنی

مانده و ملزم یباقعمل یک فرد بر دیگری  به واسطهینی است که مسئولیت مدنی به معنای دِ ،زبان ساده

                                                      
1. Grotius 

2. Dumas 

3. Common Law 
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کس مجاز به تجاوز به حقوق افراد نیست و از یچه ،شرع مقدس اسلام به موجب است. به جبران آن

 واردشدهخسارت  ،وق خصوصیدر حوزه حق است. های مدنی و کیفریمستوجب مسئولیت ،این بابت

 گوپاسخباید  ،خسارت ۀواردکنندشخص است و مستوجب مسئولیت مدنی  ،به شخص یا اشخاص

شخص از بابت عمل خود نسبت به جامعه و عموم مدیون است که معمولاً  ،عد کیفریدر بُ  .باشد

 به صورتمعمولاً  جبران خسارت ،برای مسئولیت مدنی، اما اندی کیفری برای آن برشمردههامجازات

 (.12: 1132 ،بهادرانی) شده استبینییشپیی مالی و دیگر مسائل غیرجزا

 مبنای فقهی .3-3

و  دیضمان  ،بیاتلاف و تسب ،همچون لاضرر یشامل قواعد یدر فقه اسلام یمدن تیمسئول یمبان

 .شده است پرداختهبه آن  اختصاربه ریکه در ز است غرورضمان 

 رقاعده لاضر .3-3-3

در حقوق  یمدن تیمهم مسئول یاسلام و از مبان یقواعد فقه نیترمهمضرر از  ینف ایقاعده لاضرر 

از قاعده  زیحق شفعه ن نیو همچن بیغبن و ع اریمثل خ اراتیاز خ یاریبس یمبنا .اسلام است

 هشد فتهبرگر «نیمنؤالم یلاضرر و لاضرار عل» یِ نبو ثیقاعده لاضرر از حد .لاضرر استنتاج شده است

 یگرید ثیدر احاد البته .فرمودند ثمره ابن جندباست که به  )ص(اکرم امبریاز پ تیروا نیا .است

 ،که در آن امامنیز به این امر اشاره شده است  )ع(از امام صادق عقبه بن خالد تیروا از جمله

کرد و فرمود لا  هشفعشرکا حکم  نیب )ص(امبریپ که کنندمی انیحق شفعه را ب ۀدربار امبریقضاوت پ

 یاریآب ۀدربار امبریپقضاوت  )ع(از امام صادق ه ابن خالداز عقب یگرید تیدر روا .لا ضرار ضرر و

آب را  ،کردندمی یاریرا آب باغشانکه  یکسان دهدمیدستور  شده است که حضرت انیها بنخلستان

 .(234: ق 1151 ،شوکانی) ند و آنگاه فرمودند لاضرر و لاضرارنحبس نک

سوره  211 هیشده است مانند آ تأکیدضرر در اسلام  یبر نف زیاز قرآن ن یاتیدر آ ثیبر احاد علاوه

و است شده  یاز ضرر نه ،معروف است زین نید هیکه به آاین سوره  211 هیآهمچنین در  .بقره

خداوند  «دهاولا تضار والده بول» هیآ در .ضرر برساند سندهیبه کاتب و نو دینبا نیصاحب د فرمایدمی

 .کندمی یو فرزندان خود نه گریکدیبه  ضرر رساندنرا از  نیمتعال والد

کس که موجب ضرر هر یعنی ؛حکم افراد را ملزم به جبران ضرر کرده است نیشارع مقدس با ا
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ضرر  یگریبه د یکه کس ستین یدر نظر شارع مورد .آن را جبران کند دیشود با رینسبت به غ

جبران آن که به  مدارکریغ اینشده ضرر تدارک در اسلام یریبه تعب ؛جبران آن نباشدبرساند و ملزم به 

 (.71: ق 1174 ،اصفهانی) وجود ندارد ،داده نشودترتیب 

مطالب مختصر بیان با  است. لاضرر بسیار وسیع و خارج از پژوهش کنونی ۀبحث در مورد قاعد

که ضرری از درصورتی .ار به دیگری را نداردکس حق اضرکه هیچ شودبرداشت میچنین  ،شدهبیان

که این  است کننده مسئول و ملزم به جبران خسارتزیان ،ناحیه فردی خاص به دیگری وارد شد

 است. همان تعریف مسئولیت مدنی ،تعریف

 قاعده اتلاف. 1-3-3

 تیاز مسئول یاست که حاک شده گرفته «فهو له ضامن ریمن اتلف مال الغ» مشهورِ ۀاز جملقاعده  نیا

« تؤدیه ما أخذت حتی الید علی» :آمده است یگریدر جمله معروف د نیهمچن است. مال ۀکنندتلف

 ۀقاعد .اندرفته کار به یگسترده در نصوص فقه به صورتو هستند  یفقه ۀقاعد نیا یاز مبان که

اتلاف را موجب  نیا ،فراوانیان بوده است و در موارد دانحقوقفقها و  توجه مورداتلاف از گذشته 

و  یدر طبقات جان تیاثبات مسئول یقاعده برا نیمثال از ا برای .اندشخص دانستهبودن ضامن

 (.541: 1132 ،طباطبایی) اندکردهاستفاده وغیره حجام  بیطب تیجراحات و مسئول

 نیخلاصه ا طور بهاتلاف است و منظور از آن  ۀقاعد یمدن تیدر مسئول یاز قواعد اساس یکی

در برابر  کند،منافع مترتب بر آن را بدون اذن صاحبش تلف  ای یگریمال د یاست که هرگاه کس

 .صاحب آن ضامن به مسئول خواهد بود

 (قهری ضمان) الید علی قاعده .1-3-3

ضمان  زمینهاز دیگر قواعد فقهی در  .رودغالبًا در معنای مجازی به معنی استیلا و تسلط به کار میید 

این قاعده هرکس بدون اجازه بر مال دیگری  به موجب است. ید الید یا ضمانده علیقاع ،قهری

اگر کسی  برای مثال، .هرچند آن مال تلف نشود ،شودمیضامن آن مال محسوب  ،تسلط پیدا کند

ضامن است که آن را در همان وضعیت به صاحبش  ،اتومبیل متعلق به دیگری را برداشته و سوار شود

ضامن نقص و تلف آن است و این  ،این قاعده هرکس بر مال دیگری استیلا یابد یمبنا رب .برگرداند

پس اگر کسی بر مال دیگری  .مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرندۀ حکم وضعی است
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شدن به صاحبش برگرداند و در صورت تلفآن را  ،باید زمانی که عین مال موجود است ،ید پیدا کند

ین مدرک این قاعده روایت ترمهم (.215 :ق 1421 ،یییناغروی ن) ثل یا قیمت آن را بدهدمال باید م

 .«تؤدیه ما أخذت حتی الید علی» :نبوی شریف است که فرمود

از طریق آن را  اند و فقط اهل سنتعلمای شیعه این حدیث را در کتب روایی خود مطرح نکرده

 .روایت کرده است )ص(یامبربن جندب و او از پ ۀو او از سمر حسن بصری

 احسان. 4-3-3

معنی که هرگاه شخصی به انگیزۀ خدمت و احسان  ؛ بدیناحسان است ،یکی از مسقطات ضمان قهری

گیرد و ضامن به استناد قاعده احسان مورد مؤاخذه قرار نمی ،موجب ورود ضرر به دیگری شود

 یگریر صورت ورود خسارت به دد ،دهدیانجام م یبارکه عمل خسارت یکس .شودمحسوب نمی

طبق  ،شود ریانجام دهد که موجب ورود خسارت به صغ یعمل میق ای یاگر ول ،مثال یبرا .ضامن است

 نکهیو با اعتقاد به ا تینسنعمل با حُ نیاگر ا ،قاعده نیبر مفاد ا بنا یول ؛ضامن خواهد بود یاصل اول

علامه ) ستیآور نضمان ،شود انیموجب ز یفاقطور ات شده باشد و به انجام ،است ریغص ریموجب خ

 یکشت قیاز طر ریمتعلق به صغ یاقدام به انتقال کالا یول ای میاگر ق ،نمونه یبرا (.711: ق 1414 ،حلی

احسان بوده و  یاز رو رایز ؛ستیآور نعمل ضمان نیا ،غرق شود ایدر در یکشت یطور اتفاق کند و به

است که اگر عمل  نیحالت ا نیمفاد قاعده در ا .شودیمحسوب م یقسرقت و امثال آن امور اتفا ،غرق

 یدر اتاق یاگر شخص ،مثال یبرا .ستین کنندهاقدام ۀبر عهد یضمان ،شود انیمحسنانه منجر به ورود ز

 ،نظر منطق عقلا از ،نجاتش در را بشکنند یبرا گرانیو د ردیمحبوس شود و در معرض تلف قرار گ

اند کرده بیقصد خدمت و احسان اقدام به تخر آنان به رایز ؛شوندیامن محسوب نمض کنندهافراد اقدام

 (.54: ق 712 ،فخر المحققین) خسارت نبوده است جادیاز قصد ا یشان ناشو عمل

 استیمان. 1-3-3

گرفتن مال یا در تصرف مال برای مصلحت مالک نه  استیمان عبارت است از اذن مالک یا شارع در

مگر در صورت  ،دارد امین ضامن نیستاین قاعده بیان می .هاآن یهر دویا  گیرنده برای مصلحت

از آن جهت  ،وکیل در عقد وکالت و مستعیر در عقد عاریه ،مستأجر در عقد اجارهمثلاً  .تعدی و تفریط

 کالایی که از طرف مقابل در اختیارشدن نسبت به ناقص یا تلف هچچنان ،شوندکه امین محسوب می
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 (.121: 1131 ،محقق حلی) نیستند ضامن ،باشند نشده (تفریط و تعدی)مرتکب تقصیر  ،ستهاآن

 مبنای حقوقی. 1-3

 ترینکه معروفاست کرده  بیانما مبحث مسئولیت مدنی را در قوانین مختلفی  کشور گذارقانون

مواد قانونی در ترین این قوانین حاوی صریح است. «قانون مسئولیت مدنی»و  «قانون مدنی»ها آن

به تصویب  ،1113قانون مسئولیت مدنی مشتمل بر شانزده ماده در سال  هستند. مورد مسئولیت مدنی

به  .آیدبه شمار میین منابع حقوقی مرتبط با مسئولیت مدنی ترمهم ازنیز  اکنونهممجلسین رسیده و 

ملزم به  ،شناخته شود (مادی یا معنوی) شخصی که مسئول ورود خسارت ،این منبع حقوقی موجب

 .شودجبران آن است که کیفیت آن توسط دادگاه مشخص می

 مسئولیت اقتصادی دولت .1

دولت  .ن ارشد کشور را مشخص کرده استاشرح وظایف مسئول ،عنوان قانون مادرقانون اساسی به

صحیح آن برای دولت مستوجب  نشدنِ که اجرادارد حقوقی در اقتصاد کشور  یهایمسئولیت

دولت در ارتقای وضعیت  ،بندهایی از اصل سوم قانون اساسی به موجب است. مسئولیت مدنی

اصل  به موجب .است آشکارقوه مقننه در این مورد نیز  ۀوظیف .ان مسئول استشهروندمعیشتی 

 ،ینظام ،یفرهنگ ،اداری ،یاقتصاد ،یمال ،ییجزا ،یمدن و مقررات ینقوان یهکل ،چهارم قانون اساسی

 اصول تمامی عموم یا بر اطلاق اصل این .باشد یاسلام ینموازبر اساس  یدباها این یرو غ یاسیس

 یشورا یفقها ۀبر عهد امر ینا یصو تشخ است یگر حاکمد و مقررات ینو قوان یاساس قانون

در حال حاضر مجلس شورای اسلامی از اختیارات قانونی خود در جهت بهبود  .است نگهبان

این اقدامات شامل نظارت بر فعالیت دولت و در صورت  .کندیمیشتی شهروندان استفاده وضعیت مع

قانون اساسی به مجلس  به موجبجمهور رییساختیار استیضاح وزرا و خود  .است آنانتقاد از  ،لزوم

در اینجا نیاز است قوای  .محرکی بر عملکرد مناسب دولت باشدباید و این مسئله است  شده سپرده

ی هاگزارشو باشند ننه و مجریه در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور همکاری لازم را داشته مق

 .کنندبه مردم اعلام در این باره  ی رامستمر

و  است یلما بدان را که یدارد شغل حق هر کس» :قانون اساسی هشتمویستب اصل به موجب

یاز ن یتبا رعا است موظف دولت .یندزبرگ، یستن یگراند و حقوق یعموم مصالح و اسلام مخالف



 9911 تابستانو بهار ، هجدهم، شماره نهم ه علمی مطالعات حقوق بشر اسلامی، دورهفصلنامدو 01

 

احراز  یرا برا یط مساویکار و شرا به اشتغال افراد امکان ۀهم یبرا ،گوناگون مشاغل به جامعه

باید چنین آمده است که دولت  ،در تفسیر این قانون و تعمیم آن به قوانین جزئی«. کند یجادا مشاغل

 وکارکسبی مجوزهاصدور  فرایندبودن به طولانی انتقادها .کنداقدام  وکارهاکسبدر جهت تسهیل 

 .از این مشکلات کاسته شده استحدودی امروزه تا زیاد است؛ هرچند 

 فقر وکردن کنیشهو ر جامعه اقتصادی استقلال تأمین برای» :سوموچهل اصل به موجب

 اسلامی مهوریج اقتصاد ،او با حفظ آزادی ،رشد در جریان انسان نیازهای و برآوردن محرومیت

 :شودضوابط زیر استوار میبر اساس  ایران

 و امکانات وپرورشآموزش ،درمان ،بهداشت ،پوشاک ،خوراک ،مسکن :اساسی نیازهای تأمین. 1

 ؛همه برای خانواده تشکیل برای لازم

کار  وسایل دادنِو قرار کامل اشتغال به منظور رسیدن به همه کار برای شرایط و امکانات تأمین. 2

 بهره بدون وام از راه تعاونی در شکل ،کار ندارند وسایل ند ولیهست کار قادر به که یدر اختیار کسان

شود  منتهی خاص یهاافراد و گروه در دست ثروت تمرکز و تداول به نه دیگر که مشروع یا هر راه

 یهاضرورت با رعایت یدبا اقدام این .درآورد مطلق بزرگ کارفرمای یک به صورترا  دولت و نه

 ؛گیرد رشد صورت مراحل ازیک هر اقتصاد کشور در عمومی ریزیبر برنامه حاکم

هر فرد  باشد که چنان کار و محتوا و ساعت شکل که صورتی کشور به اقتصادی برنامه تنظیم. 1

 و شرکت و اجتماعی سیاسی ،معنوی خودسازی برای کافی و توان فرصت ،شغلی بر تلاش علاوه

 ؛باشد ابتکار داشته و مهارت کشور و افزایش در رهبری فعال

از کار  یکشاز بهره جلوگیری و معین کاری اجبار افراد به و عدم شغل انتخاب آزادی رعایت. 4

 ؛حرام و باطل هایهغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معامل منع اضرار به .دیگری

 ،تولید ،گذارییهسرما ،از مصرف اعم اقتصاد مربوط به شئون در همه یرو تحذ منع اسراف. 5

 ؛توزیع و خدمات

 ؛اقتصاد کشور و پیشرفت توسعه برای احتیاج نسبت افراد ماهر به و تربیت و فنون از علوم استفاده. 1

 ؛بر اقتصاد کشور بیگانه اقتصادی ۀاز سلط جلوگیری. 7

کند و کشور  تأمینرا  عمومی نیازهای که و صنعتی دامی ،کشاورزی تولیدات یشافزا بر تأکید. 1

 .«برهاند برساند و از وابستگی خودکفایی ۀمرحل را به
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 ۀاز امکانات خود در جهت توسع ،دولت موظف است با همکاری دیگر قوا ،بر این اساس

و  استئولیت مدنی دولت محرز مس ،به این وظایف نکردندر صورت عمل. ردباقتصادی بهره ب

جمهور توسط مجلس شورای رییساختیار استیضاح  هستند. هقضاییقوای مقننه و  ،ی آناجراضمانت

نشان از ضمانت حقوقی برای مسئولیت  ،اسلامی و رسیدگی به تخلفات وی در دیوان عالی کشور

 آورد.میرا فراهم اجرای این ضمانت  ۀزمین ،و استقلال قوا از یکدیگر داردمدنی دولت 

 ورم منفی. ت1

ها که سطح عمومی قیمتکند به صورتی تغییر  شدهکه نسبت اجناس بازار به پول چاپدرصورتی

در تورم  .این مورد با کاهش تورم متفاوت است .خواهد آمد به وجودتورم منفی در جامعه  ،کاهش یابد

تواند در یک نفر می؛ یعنی یابدها کاهش میحال ارزش کالاو درعین یابدمیارزش پول افزایش  ،منفی

افزایش تولیدات و  از جملهبه علتی معمولًا  .کالای بیشتری خریداری کند ،طول زمان با مقدار ثابتی پول

 (.454: 1134 ،امیری نیکخو) گیردتورم منفی شکل می ،نظارت دقیق بر این موضوع فقدان

تواند آن می ، زیرا نتیجۀشودتصاد مدرن محسوب میدر اق یتورم منفی مشکل ،از دیدگاه اقتصادی

که است مشابه اثبات کرده  هایتجربه .که از آثار تورم مثبت خطرسازتر استشود ختم  یبه رکود

 قرن نوزدهمبرای مثال در  .های رشد ضعیف اقتصادی مرتبط نیستندبا دورهلزوماً های منفی تورم

 امریکاکشور  ،پولی مسائلدر  و مدیریت فعال آن فدرال رزروسیستم  تأسیساز پیش میلادی و 

این قضیه استثنا قلمداد  ،های خودهای داخلی و پیشرفتدرگیر تورم منفی بود و البته در زمان جنگ

 ایالات متحدهدر  1117-1144های این موضوع بحران تورم منفی در سال توجهقابل ۀنمون .شدمی

 .(41: 1134)نیکخو امیری،  است

چند رو ؛ ازاینآثار اقتصادی به همراه دارد هرحالبهاما  ،افتدیماتفاق  ندرتبهتورم منفی  ۀیدپدهرچند 

های موجود تنها به درصدهای اندک از است نمونهگفتنی  .شده است یبررس خاص در این حوزه ۀنمون

 .استنشده مقدار دورقمی آن تاکنون مشاهده  از جملهتورم منفی مرتبط بوده و درصدهای بسیار بالا 

کنگ هنگ ،وجود داشت 1337از پیش های از بحران مالی که در کشورهای آسیایی در سال أثرتم

دچار کاهش ارزش  ،کنگنام دلار هنگ باآن و واحد پول  چشیدمیطعم تورم منفی را  2224تا سال 

 بر اساسدچار کاهش ارزش  و قیمت ثابتی داشت امریکادلار نسبت به  کنگدلار هنگ .ه بودشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84_%D8%B1%D8%B2%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D9%87%D9%86%DA%AF_%DA%A9%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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چین و اعتماد یمت به قاین شرایط با صادرات روزافزون ارزان .شدقیمت کالاهای مصرفی  تورم منفی

رکود ترتیب آورد. بدینتورم منفی به همراه  و تشدید شد ،کنگکننده در هنگضعیف مصرف

را در بحران مالی آسیا کاهش  شانکنگ نسبت به کشورهای همسایه که ارزش ارزهایاقتصادی هنگ

 (.41 :1134)نیکخو امیری،  شدتر و شدیدتر یطولان ،دادند

با نرخ  2223ژانویه کرد این کشور در اعلام  2223در فوریه  جنوبی مرکزی آمار ایرلند ۀادار

از سال  .دچار تورم منفی شده است ،2221نسبت به زمان مشابه در سال  درصد 1/2کاهش قیمت 

در کل قیمت کالاهای مصرفی  .شدورم منفی میبار بود که اقتصاد ایرلند دچار تنخستیناین  1312

 کرد اشارهوجود تورم منفی  به ایطی مصاحبه ،وزیر امور مالی ایرلند .در ماه کاهش یافتدرصد  7/1

 (.15 :1134دانست )نیکخو امیری،  کنندهنگران برای کشوررا این وضعیت و 

های بخش عمومی ک و پرداختدر زمان کاهش بودجه مزایای کودباید احتمال وقوع تورم منفی 

های زندگی هزینه ،این کشوروزیر اقتصاد  ۀبه گفت .گرفتمدنظر قرار میایرلند ای های حرفهو هزینه

 .داشته استکاهش درصد  1/1به میزان در این کشور ماه بهماه

های ندر بحرا .کرد وجوجستهای سنگین مثبت لای تورمتورم منفی را لابه توانمی در کشور ما

 ،رقمیهای سنگین سههدف مقابله با تورم دولت با ،1137و  1132های در سال ویژهبهاقتصادی کشور 

روانی افزایش نرخ ارز  از جوّ تأثرهای قیمتی ماقدامات ناموفقی انجام داد که درنهایت به شکست حباب

بحران اقتصادی ناشی از  ۀو در بحبوح 1131 در تابستان .شدها کاهش مقطعی قیمت انجامید و سبب

ها تا ده درصد کاهش قیمتعمومی میانگین و درصد  22نرخ ارز حدود  ،از برجام امریکاخروج 

های شدید مالی را بسیاری از دلالان این حوزه زیان و از این ریزش بود تأثرقیمت خودرو نیز م .داشتند

قاد کرده و آن را ناشی از ناکارآمدی در دولت انت ۀها به این رویبسیاری از اقتصاددان .تجربه کردند

گیر کشور دامندوباره تورم مثبت  ،این مرحله گذرا بود و پس از چند ماه .کنترل تورم مثبت دانستند

 .رخ داده بودهای مختلف های زیادی در صحنهورشکستگی ،مدتکوتاه ۀاما در همین بره ،شد

 ارکان مسئولیت مدنی دولت .4

در مورد تورم منفی  .دادیمشرح را و تعمیم آن به دولت  یممسئولیت مدنی پرداخت تا اینجا به معرفی

داده در اینجا ارکان مسئولیت مدنی دولت در مورد تورم منفی توضیح  .نیز توضیحاتی داده شد
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 ارکان باید گفت ،نظر ضمان دولت به جبران خسارت ناشی از تغییرات ارزش پولنقطه از .شودمی

که عامل خسارت دولت  جایی دراما  ؛و خسارت تیسبب ۀرابط ،ریتقص :از عبارتند یمدن تیمسئول

اعمال دولت به  چراکه ،شد کیقائل به تفک دیبا وارده دولت به جبران خسارت یتمسئول برای ،باشد

 گریتصدیاگر دولت در اعمال  .گریتصدیو اعمال  یتیاعمال حاکم: شوندیم میتقس دسته دو

به جبران ملزم  ،یمدن تیمسئول مطابق با قواعد عمومی اشخاص ریهمانند سا ،دمرتکب خسارت شو

صورت  نیدر ا ،دولت باشد تیاز اعمال حاکم یاما اگر خسارت وارده ناش ،خواهد بودخسارت 

 (.51: 1135 ،عرفانی) خواهد بود یمدن تیقانون مسئول 11دولت تابع ماده  یمدن تیمسئول

پرداخته که  تیعمال حاکمدولت در اِ تیبه موارد مسئول ایبه گونه یمدن تیقانون مسئول 11 ماده

 یخدمات کشور تیریقانون مد 1در ماده ازآنجاکه  .است قانونی ماده نیدر ا یشامل موارد حصر

و  یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد هایبخشدر  یگذارسیاستشده و  نییدولت تب یتیامور حاکم

دولت در قبال  یمدن تیارکان مسئول یدر بررس ،اندشدهمحسوب  یتیامور حاکم ءجز یاسیس

 ،یاقتصاد هاییگذارسیاستدولت در  یگرفته از سواقدامات صورت چنانچه ،ارزش پول تغییرات

دولت  تیمسئول ،دنداشته باش یتیحاکم ۀاقدامات جنب نیشده باشد و ا یارزش پول مل تغییربه منجر 

 (.31: 1132 ،بهادرانی) خواهد بود بررسیبلقا یمدن تیقانون مسئول 11تحت ماده 

مطابق  دیبا یاقتصاد یگذارسیاستدر  تیاعمال حاکم کهضروری است نکته  نیبه اتوجه 

و به نفع مصالح عمومی  ردیدولت و با توجه به مصالح کشور صورت پذ یقانون اراتیو اخت نیقوان

 هایبانکاز خلق پول توسط  یناش ینگینقد شیاز افزابرای جلوگیری دولت  ؛ برای مثال،باشد

اما اگر  ،آورد یبه انتشار اوراق قرضه رو ایدهد  شیرا افزا ینرخ سپرده قانون تواندمی ،یتجار

 نیا توانینم ،انجام دهد یقانون اراتیاختیا برخلاف قانون  یرا با اقدامات یاقتصاد یگذارسیاست

در  .دانستمصون  یمدن تیدولت را از مسئولو کرد  یتلق تیاقدامات را تحت عنوان اعمال حاکم

 تیاز ارکان مسئول یکی درنتیجهشده و  ریدولت مرتکب تقص ،تخلف از قانون لیبه دل یالتح نیچن

 (.31: 1132)بهادرانی،  استشده  جادیا یمدن

و مکلف است  در برابر خسارت وارده مسئول و ضامن ،دولت یدر صورت نقض قانون از سو

منع کرده  یاگر قانون دولت را از استقراض از بانک مرکز برای مثال .خواهد شد به جبران خسارت
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 یگذارسیاستتحت عنوان  یاز کسب مجوز قانون پیش تواندنمیصورت دولت  نیدر ا ،باشد

تواند از سایر و در صورت نیاز به منابع مالی می کند یاقدام به استقراض از بانک مرکز یاقتصاد

 .کندنتشار اوراق قرضه اقدام از جمله اها راه

 تورم منفی به واسطهبررسی خسارت وارده . 1

از بابت  ،ایوکارهای سرمایهخسارت اصلی تورم منفی آن است که کسب ،که بیان شد طورهمان

کاهش نقدینگی در  .دنبه تعطیلی بکش هاوکارکاهش ارزش سرمایه متضرر شده و ممکن است کسب

زیان  ،آن به واسطهدهد و میبرای خرید کالا در کل کشور را کاهش  تقاضا ههای ورشکستبنگاه

 ،در بررسی این مهم که منبع خسارت کجاست .شودکل جامعه وارد می بهی هتوجقابلاقتصادی 

چگونه ایجاد شده اما اینکه تورم منفی  ،تورم منفی را عامل آن دانست توان در نگاه اقتصادیمی

اصلی  ندیدگازیان ولی، کردتوان برای آن مسئول مشخص ط است که میسببیت مرتب ۀبه رابطاست، 

 برندسود میشرایط مشاغل خدماتی از این معمولاً و هستند ای وکارهای سرمایهکسب ،مسئلهاز این 

 (.225: 1132 ،ایزانلو و فولادگر)

ات ارزش کلی تغییر به صورت) های منفی و مثبتتورم به واسطههای وارده بخشی از خسارت

ضمان ناشی از خسارت توان می ،قاعده احسان که با توجه بهگردد بازمیها به تحریم (،پول ملی

 فقهی ۀقاعداین  .بررسی شود نفی سبیلبرای این منظور نیاز است قاعده  .برطرف ساختوارده را 

استناد  سوره نساء 141آیه به  ،برای اثبات این اصل .کندرا ممنوع می مسلمانبر  کافرهرگونه تسلط 

حق شدن ساقط ،غیرمسلمان بر مسلمان ولایتنبودن جایز (.142: ق 312 ،مقدس اردبیلی) شده است

برای  حق شفعهغیرمسلمان با مسلمان و عدم ثبوت  ازدواجنبودن جایز ،غیرمسلمان قصاص

دشمن بر جامعه  ۀسلط .شودنفی سبیل استناد می قاعده بهها در آناز مواردی است که  ،غیرمسلمان

افزایش و  سببامری نارواست و هرگونه ارتباطی که  ،اسلامی فقه نظر ازاسلامی و مسلمانان 

در اسباب دخالت آنان که ایگونهبهـ  شودگسترش نفوذ غیرمسلمانان و بیگانگان در جامعه اسلامی 

 (.151: ق 1421 ،آشتیانی) شودممنوع تلقی می ،شودامور مسلمین 

 هایتو روای عظمت مسلمانان با استناد به آیات قرآن کریمبرای حفظ عزت و  فقهای اسلامی

راه هر نوع باید آن  بر اساس که اندکرده تأسیسنفی سبیل  عنوانبهای را فقهی ایقاعده (ع)نامعصوم

http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A2%DB%8C%D9%87_%D9%86%D9%81%DB%8C_%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D9%84
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://fa.wikishia.net/view/%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%B5
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D9%81%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B4%D9%81%D8%B9%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%82%D9%87
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اقتصادی و فرهنگی  ،نظامی ،های مختلف سیاسیکفار بر جوامع اسلامی در حوزه ۀنفوذ و سلط

نبودن جایز ،نفی ظلم و استبداد و استعمار ،الحمایگیتحتذیرفتن سیاسی نپ نظر از .مسدود شود

 ازاست و  تأکیدهای سیاسی مورد گیریبیگانگان در امور داخلی کشورهای اسلامی و تصمیم ۀمداخل

ایجابی و  ۀاین قاعده بیانگر دو جنب .شودشامل میتسلط بر مقدرات و تدبیر نظامی را نیز نظامی  نظر

بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی  ۀسلبی آن ناظر بر نفی سلط ۀبسلبی است که جن

بردن بیندینی مسلمانان در حفظ استقلال سیاسی و از ۀایجابی آن بیانگر وظیف ۀمسلمانان و جنب

جمهوری اسلامی ایران تصمیم  ،بر این اساس (.54: 1132 ،موسوی خمینی) های وابستگی استزمینه

درنهایت جنگ اقتصادی  و شدهایی با غرب منتهی کامل گرفت که همین امر به درگیری به استقلال

و در  ،آن کاهش ارزش پول ملی کشور ۀکه عمدوارد ساخت نظام اقتصادی کشور  بههایی ضربه

 تورم منفی به واسطهتوان خسارت وارده می بر این اساس .تورم منفی بود ،تر و مقطعیبخش کوچک

فاقد ضمان دولت و حکومت  ،قاعده احسان به موجب ،اندشده ها ایجادتحریم که به علت را

 است به مبارزه با نظام سلطه پرداخته ،قاعده نفی سبیل به حکمچراکه حکومت اسلامی  ،دانست

 (.17: 1135 ،مرعشی)

 سببیت در تورم منفی ۀبررسی رابط .3-1

ترین عنوان عالیدولت به .د در جامعه استکاهش نسبت نقدینگی به کالاهای موجو ،سبب تورم منفی

های منفی در در کشور ما تورم ،که بیان شد طورهمان .مقام اجرایی در این مورد اختیاراتی دارد

مدت در کوتاه بایددولت  ،های اقتصادینظریه بر اساس .اندهای سنگین مثبت ایجاد شدهلای تورملابه

های قیمت بر اساسدر غیر این صورت ساختار اقتصادی  ،داقدام کنها رشد قیمتنسبت به کاهش 

به معنای تورم منفی خواهد  ،زمانی از آغاز تورم مثبت ۀفاصل ها باگرفته و کاهش قیمت جدید شکل

 ،چراکه سبب ایجاد تورم منفی در اینجا ،توان به مسئولیت تورم مثبت نیز اشاره کردباره میدراین .بود

فقدان  ،از بانک مرکزی گیریوام ،دولت به درآمدهای نفتی فراواناتکای  .تورم مثبت بوده است

که دولت در ایجاد هستند علل بروز تورم مثبت وغیره های اضافه دولت هزینه ،استقلال بانک مرکزی

توان سبب این واقعه را می ،تورم منفی در دل تورم مثبتشدن یدهیزا ۀبه واسطرو ؛ ازاینآن نقش دارد

های های سنگین همچون سالدر برخی تورم، اما (71: 1135 ،نژادحسینو  فردایزدی) نستدولت دا
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 .کردهای حکومتی دولت اشاره توان به مسئولیتمی 1137و  1132

نفی امپریالیسم و مبارزه با نظام سلطه به زبان ساده استقلال  ،های کلان کشورسیاست بر اساس

 وجنگ اقتصادی شد درگیر ها کشور تای اجرای این سیاستدر راس .کندکشور ما را تضمین می

توان بخش زیادی از مشکلات تورمی پس می .نظام اقتصادی وارد شد سنگین تورمی به هایهضرب

تواند تحت قاعده فقهی در اینجا سببیت حکومت می .دانستجنگ اقتصادی برخاسته ساز کشور را 

نظام سلطه حاکم بوده و استقلال از اکثریت کشورها سلب  ،در وضعیت کنونی جهان .احسان قرار گیرد

دین مبین اسلام به استقلال کشور و همچنین قاعده نفی  ۀتوصی ،بنا به اختیارات حاکم اسلامی .شده است

 ،قاعده احسان به موجب .پردازدمیهای اقتصادی تحریمشکل به این استقلال را  ۀکشور ما هزین ،سبیل

دولت نیز  .است برای کل کشور بودهمدنظر حکومت نیت خیر  ۀبه واسط به کشور یچنین خسارت

های مثبت و منفی که در این های حکومتی است و مسئولیت سببی تورمموظف به اجرای سیاست

توان مرتبط با این لاضرر را نیز می ۀقاعد .شودمی از دولت سلباست، شده  جنگ اقتصادی ایجاد

 به حکمتوان تر است و میمراتب سنگینتحریم اقتصادی به ۀلیم از هزینتس ۀچراکه هزین ؛حوزه دانست

سیاست  ۀتصمیم حکومت به ادام روکرد؛ ازاینکه زیان کمتری داشته انتخاب  را راهی ،قاعده لاضرر

د در قانون نشمارقواعد فقهی که استقلال کشور را مقدم بر هر چیز میاین  است. ستودنی امپریالیسمضد

را حکومت  هایمسئولیتو  (151 ،152 ،41 ،2اصول  ،اند )مقدمهشده شور منعکساساسی ک

علل  ،شدگفته که  طورهمان، اما نیستمسئولیت مدنی متوجه دولت  نظراز این رو ؛ ازایناندبرشمرده

 .صورت گرفته استنیز قصوراتی بلکه ها نیست تغییرات ارزش پول ملی تنها تحریم

و  یتجار یهانظارت بر بانک ۀفیوظ ،یو بانک یقانون پول 11اده م بر اساس یبانک مرکز

 ینگیعرضه کل و حجم نقد انیم یو هماهنگ تناسببر  دیداشته و با عهده بررا  یاعتبار هایهمؤسس

نظارت  فقداناما گاه به دلیل  ،کردمینظارت  های اعتباریمؤسسهو  هابانکو خلق پول توسط 

های منفی مشاهده مقطعی تورم به صورتو  به هم خوردهقاضا تعادل بین عرضه و ت ،صحیح

بر تا داشته  فهیوظ زین دولت سوییاز  است. مسئول این سبب ۀبه واسطدولت رو ؛ ازاینشودمی

 یقانون هایبرابری رییاز تغ یناش یاحتمال هایزیاندر مقابل  ،یو بانک یقانون پول 21ماده  اساس

 میتسل یصادر و به بانک مرکز نیمع دیبا سررس نامیاسناد خزانه ب ،یخارج هایپول و طلا به نسبت

و مرتکب سرباز زده  یقانون ۀفیوظ نیا زدولت اولی  ،کند یریجلوگ یارزش پول تغییراتتا از کند 



 91 مقدمحسینی ،یلیخزا ،زادهعتیشری / منف تورم قبال در دولت یمدن تیمسئول

 

 .درنتیجه تقصیر دولت نیز وجود دارد ؛ترک فعل شده است

اسباب تغییرات ارزش پول ملی است قاطع دولت با مفسدان اقتصادی نیز از دیگر  ۀمبارز فقدان

اما این  ،است ه گذارده شدهقضاییم بر عهده قوه یمبارزه با جراهرچند  .که در مقابل آن مسئولیت دارد

تا کند ه نسبت به تحقیقات این حوزه اقدام قضاییضمن همکاری مستمر با قوه  بایددولت است که 

سببیت خسارت در اینجا برای رو ؛ ازایند برسندتر به سزای عمل خوالمال سریعکنندگان بیتغارت

 .بوده و در این مورد مسئولیت مدنی داردآشکار دولت 

 تقصیر در ایجاد تورم منفی. 1-1

چه بسیار کشاورزانی که با رنج و  .افتدنبود نظارت بر تولید اتفاق می ۀبه واسطتورم منفی گاه 

قیمت آن در پایان سال  ،های اشتباه دولتسیاست به واسطهزحمت به تولید محصولات اقدام کرده و 

حاکم است که محصول غلطی نیز فرهنگ اقتصادی  .رسدبه مقداری بسیار کمتر از حد انتظار می

سازی در جامعه از جمله وظیفۀ فرهنگدولت  .داندخارجی را بهتر از محصول ایرانی می

با استفاده از ابزارهای ی مورد نیاز را هاسازی اقتصادی از طریق ارائه اطلاعات و آموزشفرهنگ

بر عهده  ،همچون صداوسیماجمعی های و رسانه آموزش عالی ،وپرورشآموزشی همچون آموزش

های اقتصادی کاذب و مخرب اقتصادی گیری فعالیتکوتاهی دولت در این وظیفه سبب شکل .دارد

سازی تقصیر دولت در فرهنگ .نستتوان دولت را مسئول آن دانوعی میدر جامعه خواهد شد که به

و همچنین قوانین اساسی و  ،قواعد فقهی تقصیر و اتلاف به موجب ،صحیح استفاده از کالای داخلی

ت وارده از بابت تورم منفی امسئولیت مدنی مستوجب مسئولیت مدنی برای دولت در قبال خسار

 (.31: 1134 ،نیکخو امیری) است

وجود  با .افزایش درآمدهای نفتی و وابستگی دولت بدان است ،نفییکی دیگر از علل ایجاد تورم م

 ۀهای حکومتی که کاهش وابستگی دولت به منابع نفتی را توصیه کرده و همواره مورد توصیسیاست

و وابستگی به درآمدهای نفتی است باره اقدام جدی انجام نداده دولت دراین ،رهبر انقلاب بوده است

به ریال  دولت با تبدیل دلارهای حاصل از فروش نفت .مثبت و منفی بوده است هایهمواره عامل تورم

این اقدام دولت سبب افزایش پایه  کند.می تأمینبودجه کشور را  ۀبخش عمد ،توسط بانک مرکزی

با  .پولی خواهد شد که درنهایت به افزایش نقدینگی و در ادامه به کاهش ارزش پول خواهد انجامید
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جلوگیری از آثار سوء تزریق برای  .یابدارزش دلار در مقابل ریال کاهش می ،رآمدهای نفتید شدنِ بیشتر

 ،سیاست اقتصاد بدون نفت را در دستورکار قرار دهددولت باید  ،عواید ناشی از فروش نفت در اقتصاد

همواره شاهد افزایش  ،های دولت در بودجهجای کاهش هزینه گذشته به ۀدر طول چهار ده ولی

نفتی  ایکه نیاز دولت را به درآمده ایمهای جدید توسط دولت در کشور بودهها و آغاز پروژهبخش

 .دولت در مقابل این قصور و کوتاهی مسئولیت داردرو ؛ ازایناست کردهبیشتر 

قاطع با قاچاق کالاست که همکاری  ۀمبارز نبود ،دیگر تقصیرهای دولت در بروز تورم منفیاز 

خارج از مبادی  قاچاق کالا با ورود کالا .طلبدرا می ه و دولتقضاییقوه  ،یروی انتظامین میانمناسب 

کند وارد بازار می ،تر از داخل کشورقیمت پایین کالای خارجی را با ،قانونی و بدون پرداخت گمرک

 (م منفیتور) هااین رویه به سبب کاهش قیمت .ربایدمیو درنتیجه گوی رقابت با تولیدات داخلی را 

وابستگی کشور را به تولیدات  است و ورشکستگی صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی شده سبب

مراقبت از آثار سوء اقتصادی ناشی از  برایدولت وظیفه دارد  ؛ بنابرایندهدخارجی افزایش می

تولید  و نیز در راستای نیل به امنیت اقتصادی و حمایت از ،تورم و تغییر ارزش پولمانند قاچاق 

 ۀبا پدیدتر با جدیت هرچه تمامگذاری و رونق تولید در کشور جذب سرمایهبه منظور  ،داخلی

همواره  ،در سیستم گمرک و نیروهای مرزبانیموجود به دلیل فساد اداری ولی  کند،قاچاق مبارزه 

یکی از تواند از قاچاق می جلوگیریضعف دولت در  ؛ بنابراینهستیممخرب  ۀرشد این پدیدشاهد 

 .در بروز تورم منفی نقش داردکه  اسباب تغییرات ناگهانی ارزش پول ملی محسوب شود
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 گیرینتیجه

نیز بازتاب یافته قوانین فقهی در قوانین کشور  به موجب ای است کهمسئولیت مدنی بحث گسترده

وضعیت  ،امدای بیانجوکارهای سرمایهتواند به زیان مالی کسبدر مورد تورم منفی که می .است

توان بین در مورد سبب واقعه می، اما انددیده ای از این بابت زیاناست و عده آشکارخسارت 

در اظهارنظر دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای  .مدیریت تفاوت قائل شدعوامل تحریمی و سوء

ت و درصدی به تحریم مرتبط اس 15مشکلات اقتصادی کشور در سطح  ،1133اسلامی در آذرماه 

که است های کلان مثبت شده ها موجب تورمتحریم .گرددبه مسائل سوء مدیریتی بازمی یمابق

ها بخشی از جنگ ازآنجاکه تحریم .شودتلاش برای کنترل آن به تورم منفی موقتی منتهی می

 به موجباستقلال کشور و نفی سلطه  ،اقتصادی بوده و هدف نظام اسلامی از ورود به این جنگ

این عمل  ،قاعده احسان به موجبتوان درنهایت می است، د فقهی لاضرر و نفی سبیلقواع

هدف احسان به امت اسلامی کشورمان به این کارزار  چراکه با ،حکومت را صحیح دانست

 ،نداردباره مسئولیت دولت دراین .استقلال ملت ارمغان آن خواهد بوددرنهایت که است  واردشده

های اشتباه دولت همچون وابستگی به دیگر سیاست، اما ی حکومتی استهاچراکه مجری سیاست

شود و از این تواند موجب تورم منفی میبا مفاسد اقتصادی و قاچاق کالا  قاطع ۀمبارز فقدان ،نفت

به هایی که دولت در اجرای مسئولیت در واقع .برای دولت مسئولیت مدنی برشمردتوان نظر می

در قبال پیامدهای آن و به همین جهت است قصور داشته  ،شده وی دادهقانون اساسی به  موجب

به درآمد نفتی و  نبودنِهوابستتلاش جهت  ،سالیان درازطی  حاکمیت ۀتوصی .مسئولیت مدنی دارد

توان مسئولیت مینظر نشده و از این  خوبی اجراانه بهتأسفکه ماست افزایش تولید داخلی بوده 

 .ناگهانی ارزش پول ملی را به دولت نسبت داد مدنی ناشی از تغییرات
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 منابعفهرست 

 .قرآن کریم

، تهران: المکتبۀ الجعفریۀ لاحیاء الاثار الجعفریۀ، چاپ زبدۀ البیانه.ق(،  312بن محمد )مقدس اردبیلی(، ) احمد

 اول.

 ، جلد اول، چاپ دوم.، انتشارات سید الشهدانهایه الدرایه فی شرح الکفایهه.ق(،  1174اصفهانی، محمدحسین )

پذیر در خسارت تورم در حقوق مطالعه تطبیقی ماهیت نفع بیمه»(، 1132ایزانلو، محسن؛ فولادگر، فریبا )

 .131-221(، 1) 23، پژوهشنامه بیمه، «ایران، انگلیس و فرانسه

 پیشرفت، چاپ اول.، تهران: انتشارات الگوی فقه الکترونیک(، 1135نژاد، مجتبی )اکبر؛ حسینفرد، علیایزدی

الله مرعشی، قم، جلد اول، ، کتابخانه آیتبحر الفوائد فی شرح الفرارئده.ق(،  1421آشتیانی، محمدحسن )

 چاپ سوم.

 ، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی، چاپ اول.های آنتورم و چالش(، 1132بهادرانی، ابراهیم )

 ، تهران: انتشارات مینوفر، چاپ اول.های مرتبط بداناردادهای بیمه و تورمبررسی فقهی قر(، 1135جمالیان، امید )

 یخارج استیبر س رانیا کیتیژئوپل تیموقع ریتاث یبررس»(. 1137اسدالله ) دیس ی،اطهر و دیسع ی،ریجهانگ

 .1، شماره 2ی، دوره اسیفصلنامه راهبرد س ،«(ی)قبل و بعد از انقلاب اسلام

فصلنامه  ،«رانیا یروابط خارج طهیپسا دفاع مقدس در ح ۀاستگذارانیس یوانموده ها» (.1131) دیچهرآزاد، سع

 .4، شماره 5مطالعات دفاع مقدس، سال 

و عربستان  رانیراهبرد ا یاسهیمقا یبررس(. »1131باوند، داوود ) داسیو هرم رضایعل ،یازغند لا؛یل ،یخدابخش

 .1، شماره 5فصلنامه مطالعات دفاع مقدس، سال  ،«ییگرانوواقع یۀبر نظر هیبا تک هیدر بحران سور

بر  دیبا تأک کا؛یدر اعمال قدرت نرم آمر روانهیشبکه مسلمانان م گاهیجا(. »1137محسن ) ،یو خاک لیدارا، جل

 .1، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«رانیا یاسلام یجمهور

 ریزی، تهران: چاپ چهارم.دیریت و برنامه، سازمان مفرهنگ لغت(، 1131اکبر )دهخدا، علی

در  رانیا یاسلام یقدرت نرم جمهور یهاتیها و ظرفمؤلفه(. »1137فرزانه ) ،یو دشت یمهد ،یذولفقار
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 .2، شماره 1فصلنامه مطالعات قدرت نرم، دوره  ،«یفرهنگ یپلماسید

 یفصلنامه پژوهش ها ،«رانیا یقلاب اسلامدر پرتو ان یتیمهم هو یهاانگاره یایاح»(. 1131) میمر ،نژاد ییبایز

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام

 ،«کایو آمر رانیتقابل ا یامدهایپ»(. 1131حسن ) دیس ی،آهنگر ینیحس و بیمص ی،عباس ؛داللهی ی،سپهر

 .23، شماره 1ی، دوره انقلاب اسلام یفصلنامه پژوهش ها

 ان: انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ دوم.، تهرپول، بهره و تورم(، 1132شعبانی، احمد )

 نا.، بیجا، بیارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصوله.ق(،  1151علی )شوکانی، محمد بن 

جایگاه ناتو در طراحی استراتژی آمریکا پس از جنگ سرد )با (. »1133طارمی، داوود و محمد علیپور، فریده )

 .12 شماره چهارم، سال بهار، سیاسی، راهبرد ه، فصلنام«تاکید بر خاورمیانه(

 ، تهران: دار الکتب الاسلامی، چاپ ششم.المیزانه.ق(،  1132طباطبایی، سید محمدحسین )

 ، تهران: سازمان انتشارات کیهان، چاپ اول.قرارداد بیمه در حقوق اسلام و ایران(، 1132عرفانی، توفیق )

 .داراحیاء التراث العربی :روت، بی32، جلد بحار الانوار(، ه.ق 1217-1112علامه مجلسی، محمدباقر )

 ریزی، تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم.، سازمان مدیریت و برنامهفرهنگ لغت(، 1131عمید، حسن )

 ، تهران: نشر اسماعیلیان، چاپ سوم.ایضاح الفوأد فی شرح اشکالات القواعده.ق(،  712فخرالمحققین )

سازوکارهای تضمین حقوق بنیادین بشر در نظام حقوقی عمومی »(. 1131اکبر ) ،بشیری و پریسا ،کاظمی

 ، بهار و تابستان.11، شماره 1، دوره مطالعات حقوق بشر اسلامیدو فصلنامه  ،«ایران

 قیاز طر رانیا یاسلام یجمهور داتیتهد یبندتیاولو»(. 1131) مانیپ ،فر یانیکاو و ابوالحسن ی،ریکب

 .4، شماره 5، دوره فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،«مقابله با آن یو راهکارها یزمرک یایآس

 ، تهران: انتشارات علمی، چاپ چهارم.شرایع الاسلام(، 1131محقق حلی )

 ، تهران: انتشارات فراهانی، چاپ دوم.توضیح المسائل(، 1135مرعشی، سید محمدحسن )

 ، تهران: مؤسسه نشر آثار امام، چاپ دوم.لوسیلهتحریر ا(، 1132الله )موسوی خمینی، سید روح

 ، تهران: انتشارات سمت، چاپ اول.بررسی فقهی بیمه تورم و ارزش پول ملی(، 1134نیکخو امیری، ناصر )


