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(تاريخ دريافت ،4931/5/02 :تاريخ پذيرش)4931/40/05 :

چکیده
در روابط مالی که یک طرف بر اثر قراردادی مانند قرض یا غیر قرارداد مثل غصب،
ضامن پرداخت مالی به طرف مقابل میشود ،مواردی وجود دارد که متعلقِ ضمان
مشخص نشده و مورد توافق قرار نگرفته است .در این موارد ،در فقه اسالمی و قوانین
موضوعه حکم به ضمان مثل در مثلی و قیمت در قیمی شده است .بدیهی است اجرای
این حکم  ،متوقف بر شناسایی اموال مثلی و قیمی است که با اندک برداشت متفاوتی از
مفهوم این دو ،مصادیق و درنتیجه احکام مرتبط با هر یک متفاوت شده ،پیامدهای
نامناسب حقوقی و اقتصادی در جامعه به دنبال خواهد داشت؛ ازاینرو این پژوهش در
پی تحلیل و بررسی مفهومی مثلی و قیمی است و با رویکرد تطبیقی و با بهرهگیری از
روش توصیفی ـ تحلیلی ،ضمن بررسی دیدگاههای مختلف فقها و اندیشمندان اسالمی،
به بررسی حقوقی موضوع پرداخته است .طبق یافتههای این پژوهش ،مثلی مالی است
که ویژگیها و خصوصیات افراد آن ،بهگونهای نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی
رغبت و انگیزش عرف عقال به افراد آن نشود .قیمی نیز عکس تعریف مثلی خواهد بود.
کلیدواژهها :مثلی ،قیمی ،عرف ،ضمان ،قیمت ،مثل.
 .1دانشیار دانشگاه قرآن و حديث تهران (نويسنده مسئول)rahbarmahdi@yahoo.com /
 .2كارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق خصوصي اسالمي دانشگاه مذاهب اسالمي/
m.khatibi2511@gmail.com
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طرح مسئله
لفظهای «مثل و قیمت» واژگاني عربي هستند كه در روايات مربوط به ضمان به آنها اشاره شده
است (ر.ک :حرّعاملي1931 ،ق /6 ،ابواب الدين و القرض ،باب ،21ح1و 2و باب ،13ح11؛
كتاب الغصب ،باب ،7ح1؛ كتاب اللقطة ،باب ،19ح7؛ ابواب نکاح العبید و اإلماء ،باب ،88ح.)5
واژگان مثلي و قیمي در مفهوم اصطالحي آنها نخستین بار در كتاب شیخ طوسي به كار رفته است
(ر.ک :رشتي1922 ،ق53 ،؛ طباطبايي1112 ،ق909/2 ،؛ خويي1971 ،ش .)125/2 ،برخي از
فقهای بعد از شیخ طوسي نیز از تعريف ايشان تبعیت كرده و عدهای ديگر به بررسي و تکمیل
تعريف ايشان پرداختهاند.
بحث مثلي و قیمي از زيرمجموعههای بحث ضمان است .در اين مبحث در مورد نحوه خروج
از ضمان دو صورت بیان شده است:
 .1دادن عین مال مضمون (در صورتي كه عین مال موجود باشد)؛
 . 2دادن بدل آن (در صورت تلف مال) كه در اجناس مثلي ،مثل آن و در اجناس قیمي ،قیمت
آن ميباشد؛
عوض و بدل نیز خود بر دو گونه است:
 .1عوض و بدل جعلي و قراردادی؛
 .2عوض و بدل واقعي.
در روابط اقتصادی موجود در جامعه ،گاهي به سبب قرارداد و عقدی خاص و گاهي به سبب
امور غیرقراردادی (مثل غصب و اتالف) ،بر اشخاص الزم ميشود مالي را به طرف مقابل بپردازند.
مورد اول ،از موارد تعلق ضمان به «بدل جعلي» و مورد دوّم ،از موارد تعلق ضمان به «بدل
واقعي» است.
در اين نوشتار موضوع بحث در زمینه بدل واقعي است كه در دو محور زير درباره آن صحبت
خواهیم كرد:
الف) بدل واقعي در مواردی كه عقد و قرارداد خاصي برقرار نشده است.
ب) بدل واقعي در مواردی كه عقد فقط بر اصل ضمان و لزوم پرداخت مالي بسته شده ،ولي
مشخص نشده است كه آن مال چیست؛ چنانكه در مورد قرض ،فقهای عظام آن را تملیک در
مقابل ضمان دانستهاند و مشخص نیست كه به سبب چنین قراردادی ،چه چیزی بر عهده وامگیرنده
قرار ميگیرد (ر.ک :مدرسي طباطبايي1979 ،ش.)16 ،
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دامنه بحث در اين مقاله درباره اينکه چرا بدل واقعي را ضمانالمثل در مثلیات و ضمانالقیمه
در قیمیات دانستهاند ،نیست؛ زيرا اين مطلب مورد تسالم فقهای شیعه و اهلسنّت است 9و به نظر
ميرسد ،حتي كساني كه مطلقاً قائل به وجوب دفع مثل شدهاند 1نیز در عمل ناچار به پذيرش قول
مشهور خواهند بود؛ چون طبق آنچه خواهد آمد ،در فرض وجود مثل ـولو مثل در وصف و اثر
نباشد ،بلکه فقط مثل در اثر باشدـ قول مشهور نیز قائل به وجوب مثل است و در فرض نبود يا
كمبود مثل ،بهگونهای كه تهیه آن مستلزم تحمل رنج و هزينهای باشد كه عرف متحمل نميشود،
كساني كه در همه جا قائل به وجوب دفع مثل شدهاند نیز طبق تصريح خودشان ،قائل به ضمان
قیمت هستند (ابنحزم ،بيتا)110/8 ،؛ بنابراين نزاع تا حد زيادی لفظي است.
فقط كساني كه قائل به وجوب قیمت در همه جا حتي در مثلیات هستند( ،ر.ک :بروجردی،
1119ق )192 ،باقي ميمانند كه آنان نیز درباره هزينههايي كه مالک برای تهیه كااليش صرف
كرده و با پرداخت قیمت آن قابل جبران نیست ،پاسخي ندادهاند .در هر حال پرداختن به علت اين
قاعده مجال ديگری را ميطلبد.
محدوده بحث مثلي و قیمي در اين پژوهش تعیین مفهوم مثلیات و راه شناسايي مثل است كه
در پرتو آن ،قیمت و قیمیات نیز روشن خواهد شد .اين موضوع كه مثلي و قیمي چیست و مثل و
قیمت كداماند ،معركه آرای بسیاری از محققان واقع شده و هر كدام به گونهای در صدد پاسخگويي
به اين پرسش برآمدهاند و همین امر موجب آشفتگي اين مبحث گشته و نشانگر اهمیت و در عین
حال دشواری تحقیق و تحصیل واقع در میان اين آراست.
 .9بر اساس قاعدهای كه در فقه شیعه و اهلسنّت تأيید شده است ،هرگاه شخصي برای مال ديگری ضامن شود،
بدل واقعي بر عهده او قرار ميگیرد .بر اساس اين قاعده كه آن را قاعده «ضمان واقعي» يا «ضمان مثل و قیمت» نیز
نامیدهاند ،در صورت وجود خود مال ،برگرداندن آن وظیفه ضامن است و اگر عین ،تلف يا متعذرالوصول شود ،مثل
مال در صورت مثلي بودن و قیمت مال در صورت قیمي بودن بر عهده او قرار خواهد گرفت (عمید زنجاني،
1982ش928 ،؛ گرجي1963 ،ش218 ،؛ نجفي1381 ،م86/97 ،؛ نائیني و خوانساری ،بيتا198/1 ،؛ شهید ثاني،
1111ق251/2 ،؛ طباطبايي1112 ،ق)900/1 ،؛ همچنین بیشتر قريب به اتفاق حقوقدانان در بحث از مسئولیت
مدني ،بر ضرورت اجرای آن تأكید كردهاند (عدل1985 ،ش10 ،؛ امامي1981 ،ش968/1 ،؛ كاتوزيان1971 ،ش،
.)599
 .1در میان فقهای شیعه تنها اسکافي است كه چنین نظری دارد (ر.ک :انصاری1939 ،ق138/7 ،؛ خويي،
1971ش )92/2 ،و در میان فقهای اهلسنّت نیز فقط فقهای ظاهری و عدهای از فقهای حنبلي به دلیل روايتي از نبي
اعظم كه ميفرمايند« :إناء مثل إناء و طعام مثل طعام» ،اين قول را اختیار كردهاند (ابنحزم ،بيتا.)110/8 ،
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در بررسي فقهي اين پژوهش به ديدگاه فقه شیعه و اهلسنّت در مورد موضوع بحث پرداخته
ميشود .منظور از اهلسنّت در اين نوشتار ،مذاهب چهارگانه شافعي ،حنفي ،حنبلي و مالکي
است.

روش بحث در شناخت مثلی و قیمی

5

عده ای از علما در صدد كشف كیفیت ضمان از راه دلیل نقلي و تمسک به آيه و روايت برآمدهاند.
در مقابل اين عده ،گروه ديگری از علما داللت ادله نقلي را به چالش كشیده ،وجود دلیل نقلي را
كه در آن حتي اشاره ای به لفظ مثل شده باشد ،نیز نفي كرده ،رجوع به عرف و در پیش گرفتن
مسیر عقال را برگزيدهاند .گروه سومي از ايشان نیز راه میانه را در پیش گرفته( ،طباطبايي،
1112ق )909/2 ،وجود لفظ مثل و قیمت در روايات و داللتِ آنها بر كیفیت ضمان در موارد
جزئي را قبول كردهاند 6،ولي به دست آوردن قاعده كلي از آنها را ناممکن دانسته و چاره نهايي را
مراجعه به عرف دانستهاند (مدرسي طباطبايي1979 ،ش1 ،و.)5
به نظر ميرسد ،چنانکه بعضي از محققان اشاره كردهاند (حسیني شیرازی ،بيتا ،)139/1 ،حتي
در فرض وجود دلیل نقلي بر كیفیت ضمان و در فرض استنباط قاعده كلي از آنها ،باز هم روش
صحیح در تشخیص موارد و مصاديق مثلي و قیمي ،روش عرفي و عقاليي (رجوع به عرف) است؛
زيرا عنوان مثلي و قیمي ،از عناوين عرفي محسوب ميشود و معنا و مفهوم آنها از ناحیه شرع
بیان نشده است .هرگاه عرف مالي را مثلي يا قیمي بداند ،همان مالک عمل خواهد بود (انصاری،
1939ق211/7 ،؛ خويي1971 ،ش908/2 ،؛ خمیني ،تحرير الوسیله1973 ،ش180/2 ،؛ خمیني،
كتاب البیع1973 ،ش)992/1 ،؛ بنابراين لفظ مثلي و قیمي گرچه در روايات وارد شدهاند ،حقیقت
7
شرعیه نداشته (انصاری1939 ،ق53/7 ،؛ مشکیني1977 ،ش ،)170 ،اصطالح و عنواني انتزاعي
« .5حکي عن الشیخ التمسک بآيه االعتداء و تبعه العالمة و كثیر من المتأخرين» (ر.ک :بروجردی1119 ،ق،
.)192
 .6البته بسیاری از ايشان فقط داللت روايات بر اصل ضمان را پذيرفتهاند (ر.ک :انصاری1939 ،ق.)106/7 ،
 .7عناويني كه فقیه احکام آنها را بیان ميكند ،به دو دسته تقسیم ميشوند:
الف) عناوین شرعی :عناويني هستند كه از ناحیه شرع ،وضع و اعتبار شده يا حدود آن از سوی شرع مشخص
گرديده است .برای شناخت اينگونه عناوين و احکام آنها بايد در ادله شرعي به جستجو پرداخت.
ب) عناوین عرفی و عقالیی :عناويني هستند كه شارع در آنها دخلي نداشته ،توسط عرف وضع ميشوند .اين
عناوين نسبت به معنونشان بر سه گونهاند:
« -1ماهوی» كه عقال بر امور تکويني اطالق ميكنند.
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هستند (كوهکمری1103 ،ق )198 ،كه برای كشف خصوصیات و مصاديق آنها بايد به عقال و
تحلیل ارتکازات عرفي در اين مورد مراجعه كرد.

راه دستیابی به مفهوم مثلی و قیمی
همانطور كه بیان شد ،مثلي و قیمي حقیقت شرعیه ندارند؛ بلکه اصطالحاتي فقهي هستند كه با
توجه به عرف ،تعريف شده و در باب ضمان مورد استفاده قرار گرفتهاند .فقهای اسالمي باالتفاق
قائلاند كه مالک مثلیت در كاالهای مثلي ،مماثله عرفي است نه عقلي؛ زيرا اگر مماثله عقلي مورد
نظر بود ،شارع بايد بدان اشاره ميكرد و ازآنجاكه اين مسئله از مسائل عامالبلوی است ،عدم
صراحت به اين امر نشانه عدم اشتراط آن است.
ديگر اينکه مماثلت عقلي امری ناممکن است و فقط خداوند كه علّامالغیوب است ،ميتواند
بهطور كامل و دقیق مماثلت را تشخیص دهد و تکلیف ديگران بدان ،تکلیف به غیرِمقدور است.
سوم آنکه وجهي برای تعبد به مماثله عقلي وجود ندارد و اصل بر عدم آن است (كاشف الغطاء،
1988ش .)53 ،آنچه اقرب به صواب به نظر ميرسد ،آن است كه مراد از مماثله ،مثلیت عرفي
قابل تسامح كه با اندک تشابهي بین كاالها محقق ميشود ،نیست؛ زيرا در اين صورت مصداقي
برای كاالی قیمي باقي نميماند؛ بلکه مراد از تماثل ،مثلیت در غالب اموری است كه مدخلیت در
مالیت آن كاال دارد .امام خمیني دراينباره مينويسد« :مقصود از عرف در مقابل عقل ،عرف
اهل تسامح نیست ...؛ بلکه مقصود عرفي است كه در تشخیص مفاهیم و مصاديق ،دقیق ميباشد و
تشخیص چنین عرفي ،مالک تشخیص موضوعات احکام است .چنین عرفي ،مقابل عقل دقیق
برهاني قرار دارد . ...موضوع احکام شرعي از اموری نیست كه عرف در آن تسامح كند؛ بلکه
موضوع حکم شرعي ،موضوع عرفي حقیقي است؛ بدون اينکه هیچگونه تسامحي از طرف عرف
صورت گیرد» (خمیني1968 ،ش181/1 ،و.)227
با لحاظ عرفي بودن مفهوم مثلي و قیمي روشن ميشود كه تعاريف فقهای گذشته برای كوتاه
شدن مسیر تحلیل عرفي مفهوم مثلي و قیمي ،قابل استناد و مفید است ،ولي در مرحله تطبیق بر
مصاديق ،چه بسا مصداقي كه ايشان در زمان خود برای مثلي معرفي كردهاند ،در زمان ما قیمي
« -2اعتباری» كه معنون آنها توسط عرف عام يا خاص وضع و اعتبار ميگردد .مثال آن در عرف عام ،قرار دادن
پول به جای ثمن (در معامالت پاياپای) و در عرف خاص ،عناويني همچون تورّم ،سود خالص يا ناخالص و ...است.
« -9انتزاعي» كه معنون آنها نه از امور تکويني است و نه اعتباری؛ بلکه از نحوه برخورد عرف با بعضي از اشیا
انتزاع مي گردد؛ مانند برخوردی كه عقال با گندم دارند و حاضرند در مقابل گرفتن آن از بعضي چیزهايي كه نزد آنها
ارزش دارد ،چشمپوشي كنند كه از اين رفتا ،عنوان «مال» انتزاع ميشود؛ ولي ازآنجاكه چنین رفتاری را با هوا
ندارند ،گفته ميشود كه هوا «مال» نیست و در نزد عرف «مالیت» ندارد (ر.ک :يوسفي1977 ،ش.)20 ،
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باشد و بالعکس؛ بنابراين عرفي بودن اين دو اصطالح عالوه بر مرحله مفهوم ،در مرحله مصداق
نیز بايد مد نظر باشد و برای كشف مصاديق اموال مثلي و قیمي نیز مستقیماً به سراغ عرف برويم و
اي ن امر بدان جهت است كه تحوّل زمان ،مکان و كیفیت اموال ،موجب تغییر در تطبیق آنها بر
مفهوم كلي مثلي و قیمي ميشود (ر.ک :اصفهاني1118 ،ق88 ،؛ طباطبايي يزدی1978 ،ش36 ،؛
خمیني ،كتاب البیع1973 ،ش992/1 ،؛ خويي1971 ،ش152/9 ،؛ كوهکمری1103 ،ق،
171و.)175
با توجه به اين مطالب ،برای ضابطهمندسازی اموال مثلي و قیمي و يافتن تعريفي مناسب برای
آنها بايد به كشف ارتکازات عرفي در مورد اين اموال بپردازيم و رجوع به اهل لغت برای فهم
معنای لغوی اين دو واژه و دقت در تعاريف فقها برای فهم معنای اصطالحي آنها ،اين مسیر را
كوتاه ميگرداند؛ خصوصاً اينکه فقها برای اين دو اصطالح ،حقیقت شرعیه قائل نبوده و به سراغ
تحلیل عرف رفتهاند.

معنای لغوی مثلی و قیمی
 .4مثلی
مثلي در لغت به معنای «المنسوب إلي المثل» يا «ما له المثل» است (ر.ک :كوهکمری1103 ،ق،
 .)163معنای «مثلي» در كتب لغت به اين شرح است:
 مثل« :كلمه تسويه؛ يقال هذا مثله و مثله كما يقال شبهه و شبهه بمعني» (جوهری1968 ،ش،)1816/5؛
 و قیل « المثل بالکسر :الشبه ،تقول هذا الشيء مثل ذاک بلفظ واحد للجمیع و المثلي بالکسر:المنسوب إلي المثل» (شويری لبناني1307 ،م333 ،و)1000؛
 «المثل (بالکسر) كلمه تسويه و في المصباح :المثل علي ثالثه أوجه ،بمعني الشبیه و بمعنينفسه و ذاته و زائدة» (شرتوني1119 ،ق)19/1 ،؛
 «قوله تعالي« :لیس كمثله شيء» أی «كهو» و العرب تقیم المثل مقام النفس؛ قوله تعالي« :ومثلهم معهم» أی «شبههم» يعني إن اهلل أحیي من مات من ولد أيوب و رزقه مثلهم» (طريحي،
بيتا.)500/5 ،
نتیجه آنکه «مثل» در دو يا سه معنا به كار ميرود كه در بحث مثلي و قیمي ،مراد از مثل با
معنای نخستِ آن ،كه مماثله و تسويه يا به عبارتي «اين هماني» است ،هماهنگ است (ر.ک:
دهخدا1979 ،ش ،ذيل ماده «مثل»).
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 .6قیمی
قیمي به معنای «المنسوب إلي القیمة» يا «ما لیس له المثل» است و قیمت نیز به «بهای هر چیز»
ميگويند؛ «قوّمت السلعه :سعّرها و ثمّنها و قیمة الشيء :قدره» (انیس1361 ،م.)779/2 ،

معنای اصطالحی مثلی و قیمی
بعضي از معاصران با استفاده از تعريف فقهای مذاهب مثلي را اينگونه معرفي كردهاند« :مثلي مالي
است كه افراد يا اجزاء آن مثل هم است ،بهطوری كه قرار گرفتن بعضي از افراد يا اجزاء آن به
جای بعض ديگر بدون تفاوت قابل اعتنايي امکان دارد [يعني افراد آن مال ،تفاوتي با يکديگر
ندارند] و معموالً قابل اندازهگیری با وزن يا كیل و قابل پیشفروش است» (حمد شراره1935 ،ق،
)11؛ قیمي را نیز عکس آن بیان داشتهاند يعني« :هر مالي كه شرطي از شروط ذكرشده را نداشته
باشد ،قیمي است» (همان).
در اين پژوهش نیز برای دستیابي به تعريف دقیق مثلي و قیمي ،تعاريف ارائهشده در فقه و
حقوق مورد بررسي قرار ميگیرد:
 .4بررسی تعاریف فقهی مثلی و قیمی
 .4-4دیدگاه فقهای شیعه

اكثر فقهای امامیه (طوسي1969 ،ش53/9 ،؛ محقق حلي ،بيتا293/9 ،؛ فاضل آبي1108 ،ق،
982/2؛ شهید ثاني1111 ،ق217/2 ،؛ شهید ثاني1987 ،ق138/7 ،؛ نجفي1381 ،م83/97 ،؛
انصاری1939 ،ق ،)211/7 ،مثلي را چنین تعريف كردهاند« :مثلي آن است كه اجزای آن از حیث
قیمت با هم مساوی باشند»؛ مثالً اگر قیمت ده كیلو گندم هزار تومان باشد ،قیمت يک پنجم آن
(دو كیلو) ،يک پنجم قیمت مجموع (يعني دويست تومان) باشد.
بنابر تعريف مشهور ،قیمي را نیز اينطور ميتوان تعريف كرد« :غیر مثلي (قیمي) آن است كه
اجزای آن از لحاظ قیمت يکسان نباشد»؛ مثالً اگر ده رأس گوسفند پانصد هزار تومان باشد،
قیمت يک پنجم آن (دو رأس) ،يک پنجم قیمت مجموع (يعني صدهزار تومان) نیست.
منظور از اجزا در اين تعريف ،جزئي در مقابل كلي است ،نه جزء در مقابل كل؛ شیخ انصاری
در توضیح اين مطلب ميگويد« :المراد بأجزائه مايصدق علیه اسم الحقیقة»« :منظور از اجزاء آن
است كه حقیقتاً اسم شيء بر آن صدق كند» (انصاری1939 ،ق .)211/7 ،مثالً بر انواع گوسفند
حقیقتاً گوسفند صدق ميكند.البته اشکالي كه به اين تعريف وارد است ،اين است كه از كلمه
«اجزاء» استفاده شده ،لکن اراده «افراد» شده است كه اين امر مورد تأيید عرف و اهل لغت
نیست.
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اصل تعريفي كه آورده شد ،از شیخ طوسي است (ر.ک :رشتي1922 ،ق53 ،؛ طباطبايي،
1112ق909/2 ،؛ خويي1971 ،ش .)125/2 ،فقهای بعد از ايشان ،برای رفع ابهام و اشکال عدم
اطراد و انعکاس ،به تکمیل آن پرداخته و عباراتي به آن افزودهاند؛ عباراتي مانند «و تقاربت
صفاته» (حلي1121 ،ق)193/2 ،؛ زيرا در قیمیات نیز گاهي تساوی قیمت اجزا ديده ميشود يا
عبارت «والمنفعه» (شهید اول1117 ،ق116/9 ،؛ طباطبايي1112 ،ق)909/2 ،؛ زيرا گاهي در
قیمي نیز تساوی قیمت اجزا و حتي صفات ديده ميشود ،ولي از نظر منافع متفاوت هستند؛ مانند
قطعات زمین كه چه بسا تساوی قیمت و صفت دارند ،ولي به لحاظ انتفاع و اينکه مثالً قابل سکنا
8
هستند يا خیر ،منفعت متفاوت دارند.
فقهای ديگری نیز مثلي را بهگونه ديگری تعريف كردهاند؛ شهید ثاني چنین ميفرمايد« :بعضي
از فقها مثلي را تعريف كردند به مالي كه با كیل و وزن اندازهگیری ميشود و اين تعريف با
معجونات (خمیرها) نقض ميشود و برخي ديگر از فقها بر اين تعريف ،شرط جواز بیع سلم در
مال مثلي را اضافه كردند تا تعريف از نقض سالم بماند» (شهید ثاني1987 ،ق .)97/7 ،آيتاهلل
سیدمحسن حکیم شبیه تعريف مشهور ،ولي با عباراتي متفاوت بیان داشتهاند« :مثلي مالي است كه
مشابه آن در صفاتي كه به وسیله آن صفات ،رغبت مردم مختلف ميگردد ،زياد است و قیمي
عکس مثلي است» (حکیم1971 ،ق.)193/1 ،
بهطور كلي تعاريف موجود در فقه جعفری را به سه دسته ميتوان تقسیم كرد:
دسته اول :تعريف مشهور و تابعین آنها كه بر قیمت و خصوصیات نوعیه (ر.ک :اصفهاني،
1118ق88 ،؛ خويي1971 ،ش )152/9 ،به عنوان معیار در مثلي و قیمي تکیه كردهاند.
دسته دوم :عدهای از معاصران كه بر رغبت و میزان گرايش مردم تأكید ورزيدهاند و اموالي را
مثلي دانستهاند كه ويژگیهای آنها بهگونهای همانند هم باشند كه باعث يکسان شدن گرايش و
خواستاری مردم به آنها شود (ر.ک :طباطبايي يزدی1978 ،ش33 ،؛ حکیم1971 ،ق193/1 ،؛
تبريزی ،بيتا168/2 ،؛ خمیني ،كتاب البیع1973 ،ش999/1 ،؛ خمیني ،تحرير الوسیله1973 ،ش،
.)625/1
البته ازآنجاكه رغبت مردم نیز پیرو خواص و منافع كاالهاست و اوصاف و منافع نیز مرتبط با
ارزش مالي اموال است (ر.ک :خمیني ،كتاب البیع1973 ،ش ،)999/1 ،ميتوان رغبت را مانند
قیمت و منفعت از خصوصیات مالیه شمرد.
 .8البته كساني مثل صاحب جواهر و میرزا حبیباهلل رشتي ،تعريف مشهور را كامل دانسته و تکلمه ديگران را
در واقع شرح و تفسیر مراد مشهور دانستهاند نه تعريفي جديد (ر.ک :نجفي1381 ،م.)39-83/97 ،
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دسته سوم :برخي ديگر از متأخران و معاصران كه در تشخیص مثلي يا قیمي بودن اموال،
عالوه بر خصوصیات ذاتي آنها ،به خصوصیات عارضي-مثل قابل اندازهگیری بودن -نیز تکیه
كردهاند.
در جمع بین اين سه نظر ميتوان گفت كه اموال مثلي اموالي هستند كه دارای خصوصیات و
ويژگیهای يکسان هستند ،بهنحوی كه اين ويژگیها در میزان گرايش مردم به آن اموال تأثیر
يکساني داشته است ،خواه اين خصوصیات ذاتي باشند يا عارضي.
مسلماً توسعه در مفهوم مثلي و قیمي عالوه بر اينکه ديدگاهها را به هم نزديک و از تشتت آرا
جلوگیری ميكند  ،موجب تسهیل در تشخیص اموال مثلي و قیمي شده ،به تبع در معامالت عرفي
كه بین مردم رايج است ،پرداخت مورد ضمان آسانتر ميشود.
بهطور خالصه ميتوان گفت كه بیشتر فقهای امامیه بر خالف مذاهب ديگر ،بر خصوصیات
نوعیه و مالیه اموال -كه خصوصیاتي ذاتي 3هستند -در تشخیص مثلي يا قیمي بودن آنها تکیه
كردهاند.
 .6-4دیدگاه فقهای اهلسنّت

فقه حنفی« :مثلي هر مال قابل اندازهگیری با كیل يا وزن يا شمارش با عدد است كه افراد آن شبیه
هم باشند (مثل گردو ،تخم مرغ و )...و در تبعیض و تقسیم اجزايش ضرری متصور نميباشد؛ ولي
حیوانات و اموال قابل اندازهگیری با ذرع و اموال قابل شمارش و موزوني كه افراد آن شبیه هم
نیستند (مثل انار) و دارای اوصاف نزديک به هم نیز نميباشند ،قیمي ميباشند» (ابنقاضي سماونة،
1102ق37/2 ،؛ ر.ک :ابنسمناني1983 ،ق15/1 ،؛ ابنرشد1111 ،ق917/2 ،؛ ابنقدامه،
1380م293/5 ،؛ ابنعابدين1112 ،ق77/20 ،؛ زحیلي1191 ،ق.)57/10 ،
فقه شافعی« :مثلي مالي است كه قابل اندازهگیری با كیل يا وزن است و بیع سلم در آن صحیح
است» (رملي1111 ،ق157/5 ،؛ انصاری ،بيتا299/1 ،؛ ر.ک :شربیني1115 ،ق281/2 ،؛ نووی،
1125ق117/1 ،؛ تقيالدين شافعي1331 ،م289/1 ،؛ هیتمي1957 ،ق13/6 ،؛ قلیوبي و عمیره،
بيتا922/2 ،؛ جمل ،بيتا175/5 ،؛ زهری غمراوی ،بيتا268/1 ،؛ ملیباری ،بيتا )198/9 ،يا
اين تعريف « :مثلي مالي است كه اجزای آن از لحاظ ذاتي ،در منفعت و قیمت مشابه است»
(غزالي1118 ،ق208/1 ،؛ ر.ک :رافعي قزويني ،بيتا.)226/11 ،
غزالي در اين تعريف به شباهت ذاتي بین اجزا اشاره ميكند و بدينترتیب شباهتهای عارضي
كه ممکن است در كاالهای مختلف ،به اشکال متفاوت ايجاد شود ،از تحت تعريف خارج
ميشوند.
 .3ذاتي در مقابل عارضي.
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فقه حنبلی« :مثلي مالي است كه قابل اندازهگیری با كیل يا وزن است ،كار دستي نیست و بیع
سلم در آن صحیح است» (ابنالنجار1113 ،ق517/1 ،؛ مرداوی1380 ،م132/6 ،؛ ر.ک :بهوتي،
كشاف القناع ،بيتا11/10 ،؛ بهوتي ،شرح منتهي االرادات ،بيتا931/6 ،؛ حمد ،بيتا65/15 ،؛
ابنمفلح1118 ،ق.)11/5 ،
در اين تعريف قیدی جديد برای مثلي بیان شده و آن اينکه كاالی مثلي بر اثر تغییرات ثانوی
كه حاصل كار و عمل انسان است ،به حالت مکیل يا موزون در نیامده باشد؛ به عبارت ديگر
مالک تشخیص كاالها ،شکل اولیه آنها قبل از اعمال تغییرات است.
فقه مالکی« :مثلي مالي است كه قابل اندازهگیری با كیل يا وزن يا عدد است و افراد آن تفاوتي
با يکديگر ندارند»  ،با اين قید كه صناعت بشر در آن دخالت نداشته باشد (صاوی1201 ،ق،
219/2؛ علیش1103 ،ق30/7 ،؛ عبدری غرناطي1116 ،ق911/7 ،؛ ابنجزی1118 ،ق.)990 ،
با استناد به آرای اهلسنّت در تعريف مثلي و قیمي به نکات زير ميتوان اشاره كرد:
 .1فقهای مذاهب مختلف اهلسنّت بر شاخصه اندازهگیری با كیل يا وزن تأكید دارند؛ زيرا اين
اجناس غالباً دارای شباهتهای مورد نظر در كاالهای مثلي هستند.
 .2شباهت در اموال مثلي جزء اركان اين اموال محسوب ميشود و تشخیص آنها بر عهده
عرف است و شباهتهای عقلي مورد نظر نیست.
البته استفاده از كلمه تماثل و مماثله در تعريف كاالی مثلي از لحاظ منطقي صحیح به نظر
نميرسد؛ زيرا شناخت مثلي متوقف بر شناخت تماثل و شناخت تماثل متوقف بر شناخت مثلي
است و اين دور صريح است (كاشف الغطاء1988 ،ش.)51 ،
نکته ديگر آنکه هر تماثل و شباهتي در اوصاف موجب تحقق مثلي نیست؛ حال آنکه غالباً
تعاريف اهلسنّت بهنحو مطلق ناظر بر شباهت در اوصاف هستند .اوصافي كه مماثله در آنها لحاظ
ميشود ،چند نوعاند:
الف) صفاتي كه مقصودِ عقال هستند و به ازای آنها مال پرداخت ميشود و موجب ازدياد يا
كاهش رغبت به كاال ميشوند ،مانند تازه يا كهنه بودن ،سالم يا ناقص بودن كاال؛
ب) صفاتي كه مورد رغبت عقال واقع ميشود و تأثیر قابل مالحظهای در زيادت يا نقصان
ارزش كاال ندارد ،مانند رنگ كاال؛
ج) صفاتي كه مقصود عقال واقع نميشوند و تأثیری در مالیت كاال ندارند ،گرچه ممکن است
در مواردی موجب رغبت شخصي بعضي افراد شوند.
صفات نوع اول صفاتي هستند كه تماثل آنها در كاالی مثلي شرط شده و بقیه صفات چون نزد
افراد متفاوت است ،مالک مناسبي برای كاالی مثلي نیستند.
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تماثل در صفات از جهت متعلق نیز مورد اختالف واقع شده است؛ لذا نميتوان در تعريف مثلي
اين اختالفات را ناديده گرفت .مشهور فقهای امامیه معتقدند كه مماثله در صنف كاال الزم است
(همان ،)57 ،نه در نوع يا جنس كاال؛ البته عنوان صنف در كالم فقها بهطور دقیق معنا نشده و
همین موضوع باعث اختالف نظرها در اين زمینه شده است؛ ولي اگر قائل به مماثله عرفي شويم،
دچار اين اختالف نظر نخواهیم شد.
 .9شباهتي كه در تعاريف فقهای اهلسنّت برای اموال مثلي بیان شده ،در واقع به يکسان بودن
در خصوصیات و ويژگیهای اموال مثلي نزد فقهای امامیه راجع است و از اين حیث بین آرای
فقهای امامیه و اهلسنّت اتفاق نظر وجود دارد.
 .1قابلیت وزن يا كیل يا شمارش كه در تعاريف اهلسنّت مد نظر است ،مالزمه با اموال مثلي
و قیمي نزد امامیه ندارد؛ زيرا بسیاری از اموال قیمي وجود دارند كه قابل اندازهگیری با كیل يا
وزن هستند ،ولي از نظر فقهای امامیه قیمي محسوب ميشوند؛ لذا در اين قسمت بین تعاريف
امامیه و اهلسنّت تفاوت مالحظه ميشود.
 .5جواز سلم كه در تعاريف اهلسنّت بدان اشاره شده ،بدين خاطر است كه كاالی مورد سلم با
اوصافي كه برای آن بیان ميشود ،از مجهول بودن خارج شده ،قابلیت معامله پیدا ميكند .اين
كاالها قابلیت توصیف با اوصافي را دارند كه آن اوصاف در ازدياد رغبت افراد به كاال تأثیر
بسزايي دارند و اين همان مالک مماثله در اوصافي است كه مقصود عقال و مالک تحقق كاالی
مثلي ميباشد.
الزم به ذكر است كه ذكر حکم شرعي (جواز سلم) در تحديد موضوعات شايسته نیست؛ زيرا
موضوعات در نقش علت حُکماند و با احراز موضوع ميتوان به حکم شرعي آن دست يافت؛ لذا
مرتبه حکم متأخر از موضوع است و مناسب نیست در تعريف موضوع (كاالی مثلي) از حکم
شرعي استفاده شود.
 .6بررسی تعاریف حقوقی مثلی و قیمی
در قانون مدني ايران مال مثلي اينطور تعريف شده است« :مثلي عبارت از مالي است كه اشباه و
نظاير آن نوعاً زياد باشد؛ مانند حبوبات و نحو آن .قیمي مقابل آن است؛ معذلک تشخیص اين
معني با عرف ميباشد» (قانون مدني ايران1985 ،ش ،ماده.)350
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در توضیح اين تعريف گفته شده است كه اگر بهطور اتفاقي و نادر نیز مثل مالي يافت شود،
مثلي نبوده ،بلکه در زمره اموال قیمي است( 10كاتوزيان1971 ،ش)151 ،؛ بنابراين منظور از
فراواني ،كثرت در مقابل «ندرت» است ،نه در مقابل «قلّت»؛ پس اگر مثل كااليي اندک نیز باشد،
ضامن موظف به پرداخت مثل آن خواهد بود؛ مگر اينکه به دست آوردن آن موجب تحمل زحمت
و هزينهای باشد كه عرف زير بار آن نميرود (آل كاشف الغطاء1953 ،ق.)196/1 ،
دكتر كاتوزيان مثلي را اينطور تعريف كرده است« :دو چیز مثل يکديگر است كه از حیث
قیمت و اوصاف و اعراض مانند هم باشد ،بهگونهای كه در مقام وفای به عهد ،هر يک را بتوان به
جای ديگری به طلبکار تسلیم كرد» و در ادامه در توضیح اين مطلب آورده است« :لزومي ندارد
كه همه وصفهای دو مثل مانند هم باشد؛ كافي است اوصاف و ويژگیهايي كه جلب رغبت ميكند
و مبنای تعیین قیمت قرار ميگیرد ،در ديد عرف يکسان باشد» (كاتوزيان1985 ،ش11 ،و.)12
همچنین ايشان در تعريف اموال قیمي آوردهاند« :برعکس ،قیمي مالي است كه در عرف،
شخصِ آن منظور باشد و نتوان مال ديگری را به جای آن قرار داد» و در ادامه در توضیح اين
مطلب آورده است« :پس اگر آن مال تلف شود ،تسلیم موضوع عقدی كه سبب انتقال آن قرار
گرفته است ،مقدور نیست و ناچار عقد منحل ميشود .اصطالح قیمي بدين اعتبار است كه در
صورت تلف مال بايد قیمت آن پرداخته شود» (همان).
دكتر حائری شاهباغ در تعريف مثلي آورده است« :مثلي مالي است كه اجزای آن مساوی با
يکديگر است ،از حیث قیمت؛ مانند آنکه قیمت نصف مال مساوی با نصف قیمت مجموع و قیمت
ثلث مساوی با ثلث قیمت كلي باشد» (حائری شاهباغ1982 ،ش.)896/2 ،
دكتر محمدجعفر جعفری لنگرودی نیز آورده است« :دو مال نسبت به هم مثلي هستند ،وقتي كه
يکي بتواند جای ديگری را بگیرد؛ مانند دو كیسه زغال از يک جنس .مثلي به وزن و عدد
شناخته ميشود» (جعفری لنگرودی1980 ،ش.)55 ،
 .9ضابطه تشخیص اموال مثلی و قیمی در حقوق ایران
برای تعیین مثلي يا قیمي بودن كاالها همیشه از يک ضابطه نميتوان استفاده كرد و بايد مواردی
را كه دِين ،ناشي از قرارداد و تعهد است ،با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا كرد؛ لذا
در مورد الزامات خارج از قرارداد ،چون درباره موضوع الزام توافقي بین طلبکار و مديون نشده
 .10اين مطلب را برخي فقها از جمله مرحوم میرزای نائیني نیز دارند« :فالقیمي هو الذی اليوجد مثله اصالً
كالحیوانات أو يوجد ولکن كان عزيز الوجود غیر مبذول بحیث صار عزة وجوده باعثاً ألن يعد مثله عديم المثل»
(نائیني و خوانساری ،بيتا110/1 ،؛ ر.ک :خمیني ،كتاب البیع1973 ،ش.)183/1 ،
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است ،بايد مثلي و قیمي از حیث نوعي و موضوعي مورد توجه قرار گیرد (كاتوزيان1985 ،ش،
11و.)15
در قراردادها و تعهدات ،اگر امری كه طرفین با تراضي مقرر ميدارند ،مخالف صريح قانون
نباشد ،در روابط آنها كامالً نافذ است ،حتي اگر بر خالف عرف باشد؛ بهعالوه اينکه در تعهدات،
مثلي و قیمي صفتي نیست كه در هر حال ناشي از ماهیت شيء باشد؛ زيرا دو طرف قرارداد
مي توانند مال مثلي را در روابط خود ،قیمي يا عکسِ آن ،يعني مال قیمي را مثلي قرار دهند
(همان11 ،و)12؛ مثالً اگر يک نفر كتاب گلستاني را به ديگری عاريه دهد ،حتماً تراضي طرفین
بر اين بوده است كه مستعیر همان كتاب را مسترد دارد و در اين معامله كتاب گلستان قیمي است،
حتي اگر عرفاً مثلي محسوب شود و بر عکس اگر كتابفروشي يک نسخه كتاب گلستان را از
كتابفروش ديگر قرض كند كه بفروشد ،تراضي طرفین بر اين خواهد بود كه اين كتاب مثلي است
نه قیمي ،حتي اگر عرفاً قیمي محسوب شود؛ زيرا قرضدهنده ميدانست كه اين كتاب فروخته
شده است و ديگر عین آن مسترد نخواهد شد و چون عنوان معامله هم عنوان قرض است ،لذا بايد
مثل كتاب خود را از همکار خودش بگیرد ،نه قیمت آن را (عدل1985 ،ش.)92 ،
بنا بر آنچه گفته شد ،در قرارداد ممکن است مال مثلي در رابطه دو طرف در حکم قیمي باشد؛
مانند يخچال معیّن يا گوني خاص گندم يا برنج كه با آنکه گندم يا برنج از اموال مثلي ميباشند،
موضوع تعهد بنا بر تراضي طرفین ،قیمي قرار داده شده است و متعهد نميتواند به اين بهانه كه
گندم مثلي است ،كیسه ديگری را به طلبکار بدهد .همچنین احتمال دارد مال قیمي ،مثلي انگاشته
شود؛ مانند يک اسب ايراني (كاتوزيان1977 ،ش.)571 ،
بنابراين از نظر حقوقي ميتوان مال مثلي را قیمي يا عکسِ آن قرارداد كرد و از اين نظر ضابطه
و محدوديتي در قراردادها نیست و مورد ضمان ،به همان عین يا بدل جعلي تعلق ميگیرد كه اين
مطلب ،همانطور كه در ابتدای اين نوشتار گفته شد ،از محدوده بحث اين پژوهش خارج است و
درواقع بحث اين نوشتار در مورد بدل واقعي است؛ يعني جايي كه متعلَّق ضمان بین طرفین قرارداد
معین نشده يا اينکه اصالً قراردادی در میان نبوده است ،بلکه به سبب عواملي مثل اتالف و غصب،
بر غاصب و تلفكننده پرداخت مال يا مبلغي واجب ميشود كه در اينجا حقوق و قوانین حقوقي
با فقه همسو و قائل به ضمانالمثل در مثلي و ضمانالقیمة در قیمي هستند.
 .1ویژگیها و تفاوتهای مثلی و قیمی
با استفاده از تعاريف فقهي و حقوقي ،تفاوتهای مثلي و قیمي را ميتوان در امور زير خالصه كرد:

51

دوفصلنامه فقه مقارن ـ شماره 5

 .1در مثلي ،قیمت ،اثر يا منفعت و رغبت( 11خصوصیات مالیه) ،در افراد نوع واحد در همه
موارد با هم متساوی يا متقارباند؛ ولي در قیمي خیر.
 .2صفات و خصوصیات نوعیه در اموال مثلي -عالوه بر خصوصیات مالیه -در همه موارد
مانند يکديگرند ،ولي در اموال قیمي ،خیر.
 .9اموال مثلي قابل اندازهگیری با مقیاسهای متعدد از قبیل كیل ،وزن ،عدّ (شمارش) مساحت
و ...هستند؛ ولي اموال قیمي همیشه قابل اندازهگیری نیستند (الجوامع الفقهیة1293 ،ق.)523 ،
 .1اموال مثلي در بیشتر موارد دارای دو خصوصیت حکمیه هستند:
الف) صحت بیع سلم و سلف آنها؛
ب) صحت بیع قسمتي از آنها به سبب معلومالوصف بودن قسمتي ديگر؛
اين دو خصوصیت فقط برای كاالهايي است كه قابل اندازهگیری باشند .اموال مثلي اين قابلیت
را دارند ،لذا اين دو خصوصیت را نیز دارا هستند؛ ولي اموال قیمي چون همیشه قابل اندازهگیری
نیستند ،اين دو خصوصیت حکمیه را نیز همیشه ندارند.
 .5اموال مثلي اموالي «كثیرالمثل» هستند؛ ولي اموال قیمي «عزيزالمثل» يا «عديمالمثل»اند.
با جمعبندی خصوصیات فوق ميتوان كاالی مثلي و قیمي را به اين صورت معرفي كرد:
«مال مثلي هر مالي است كه افراد آن در سه زمینه متشابه باشند:
الف) در خصوصیات و صفات نوعیه 12و مالیه( 19در قیمت ،منفت و رغبت).
ب) از جنبه حکم وضعي (ر.ک :حسیني مراغي1118 ،ق )526/2 ،قابلیت اندازهگیری با
مقیاسهای مختلف و صحت بیع سلم و سلف و صحت بیع قسمتي به دلیل معلومالوصف بودن
قسمت ديگر را دارا باشند.
ج) از جنبه مصداق خارجي دارای امثال و اشباه متعدد و زياد باشد».
متقابالً «مال قیمي هر مالي است كه همه يا بعضي از مشخصات سهگانه اموال مثلي را نداشته
باشد» (ر.ک :حسیني مراغي1118 ،ق526-522/2 ،؛ نجفي1381 ،م31-83/97 ،؛ رشتي،
1922ق.)53 ،
 .11منظور از رغبت ،چنان كه گفته شد ،میزان گرايش ،خواستاری ،مطلوبیت ،مرغوبیت و خوشآيندی عرف
نسبت به يک مال است كه ارزش آن مال را معین ميكند.
 .12يا به تعبیر غاية المراد «در حقیقت نوعیه» (ر.ک :شهید اول ،بيتا.)71 ،
 .19يا به تعبیر صاحب جواهر« فیماله مدخلیة في مالیته في غالب صنفه من صفاته الذاتیة ال العرضیة كالمکان
و الزمان» (ر.ک :نجفي1381 ،م39/97 ،و.)31

مثلي و قيمي از منظر فقه اسالمي و حقوق ایران

55

روشن شدن معنای اصطالحي مثلي و قیمي و بازخواني آن ،بیانگر اين است كه تفاوت میان
معنای لغوی و اصطالحي اين دو واژه فقط در اجمال و تفصیل است (ر.ک :حمد شراره1935 ،ق،
16؛ خويي1971 ،ش126/2 ،؛ مشکیني1977 ،ش170 ،؛ كوهکمری1103 ،ق )163 ،و اين
ناشي از آن است كه فقها حقیقت شرعي برای اين الفاظ قائل نبوده و به دنبال كشف و تفسیر
معنای عرفي آن بودهاند .اين نکته باعث شده است كه بعضي از محققان در تعريف مثلي به همان
معنای لغوی آن بسنده كرده ،بگويند« :مثلي آن است كه نمونههای مشابه داشته باشد و به عبارت
ديگر ،افراد آن دارای خصوصیات مشابهي باشند؛ مانند يک نوع خاص از تلويزيون و يا لیوان كه
محصول يک كارخانه است كه همه دارای يک نوع مواد ساخت ،ابزار و لوازم و رنگ و دارای
يک سطح از مطلوبیت ميباشند» (داوودی1971 ،ش76 ،؛ عبداللهي ،بيتا.)281 ،
 .5کاالهای در حکم مثلی
اگر مال تلفشده در بازار كمیاب باشد ،ولي كاالی ديگری كه گرچه همه اوصاف آن را ندارد ،در
عمل و اثر 11دارای اوصافي است كه كامالً شبیه مال ازبینرفته است (اوصافي كه مؤثر در مالیت و
رغبت عقال به كاال هستند) ،طوری كه عقال به هر دو تمايلي برابر داشته ،آن را به جای مال تألف
بپذيرند ،چنین كااليي نیز حکم مثلي را دارد (ر.ک :مدرسي طباطبايي1979 ،ش6 ،؛ حسیني
مراغي1118 ،ق.)527/2 ،
 .2تعریف مختار
با توجه به مطالب گفتهشده ،تعريفي كه شامل همه اموال مثلي (مثلي حقیقي و حکمي) شود ،اين
تعريف است« :مثلي مالي است كه ويژگیها و خصوصیات افراد آن بهگونهای نزديک به هم باشد كه
باعث گوناگوني رغبت و انگیزش عرف عقال نسبت به افراد آن نشود» (ر.ک :طباطبايي يزدی،
1978ش33 ،؛ تبريزی ،بيتا168/2 ،؛ حکیم1971 ،ق193/1 ،؛ خمیني ،كتاب البیع1973 ،ش،
999/1؛ خمیني ،تحرير الوسیله1973 ،ش625/1 ،؛ حسیني روحاني1119 ،ق.)100/16 ،
تعريف قیمي نیز عکس تعريف مثلي خواهد بود.

اقسام اموال نسبت به وجود مشابه
پس از كالبدشکافي مفهوم مثلي و قیمي و كشف خصوصیات آنها در ارتکازات عرفي ،اكنون بايد
به دنبال فهم چگونگي تطبیق اين دو مفهوم بر موضوعات خارجي بود تا از اين رهگذر ،حکم آنها
 .11منظور از اين عنوان ،اشاره به مهمترين شاخصههايي است كه در تعريف مال مثلي بیان شد كه اثر نیز جزء
آنها و از اوصاف مالیه است.
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نیز -از لحاظ ضمان -مشخص شود .در راستای دستیابي به اين هدف ،نخست به شناسايي اقسام
اموال موجود در خارج و سپس به نحوه تطبیق پرداخته ميشود.
كاالها و امتعه ای كه در اختیار عرف است ،از نظر وجود مثل و مشابه برای آنها ،به چند
صورتاند:
 .1دارای مثل از جمیع جهات سهگانه كه پیش از اين گفته شد ،هستند؛ يعني كاالهای زيادی
كه از جنبه ماهیت ،آثار و احکام ،شبیه كاالی مورد نظر است وجود دارند.
 . 2دارای مثل حقیقي نیست ،ولي كاالهای ديگری هستند كه دقیقاً اثر همان كاال را دارند و
همان عمل را انجام ميدهند؛ بهگونهای كه عرف به هر دو تمايلي برابر نشان ميدهد و در نتیجه
دارای ارزشي برابر در بازار هستند.
 .9مانند صورت قبل دارای مثل حقیقي نیست؛ بلکه صفاتي منحصربهفرد دارد و عالوه بر
صفات خاص ،كاركرد و آثار خاصي نیز داراست كه در كاالهای مشابهش اين كاركرد وجود
ندارند يا كمیاب است.
 . 1اموالي كه مانند دو صورت قبل به دلیل اوصافي خاص ،مثلِ حقیقي نداشته باشد و از جنبه
اثر و كاركرد مانند صورت پیشین ،تمايز آنها مشخص و معلوم نباشد؛ يعني شک داشته باشیم كه
آيا كاالی ازبینرفته و مورد ضمان ،كاركردی مشابه آنچه در بازار موجود است ،داشته يا خیر؟
پس بهطور خالصه چهار نوع كاال از نظر وجود مثل آن قابل تصور است:
 .1كاالی دارای مثل حقیقي؛
 .2كاالی دارای مثل حکمي؛
 .9كاالی فاقد مثل حقیقي و حکمي؛
 .1كاالی فاقد مثل حقیقي و مشکوک به دارا بودن مثل حکمي.

تعیین اموال مثلی و قیمی و حکم آنها
با توجه به اقسام چهارگانه اموال كه نام برده شد ،اين احکام صادر ميشود:
 .1كاالهايي كه مثل حقیقي آنها زياد است ،يعني هم از جنبه وصف و هم از جنبه حکم و عمل،
اشباه و نظاير زيادی دارند ،قطعاً مثلي هستند و در مورد آنها حکم به ضمانالمثل ميشود.
 .2كاالهايي كه از قسم دوّم اموال هستند ،يعني به دلیل اوصافي خاص ،مثل حقیقي نداشته،
ولي مثل حکمي دارند ،مانند صورت اول حکم به ضمانالمثل ميشود.
 . 9كاالهای قسم سوّم نیز كه نه مثل حقیقي دارند و نه مثل حکمي ،روشن است كه قیمي
هستند و در مورد آنها حکم به ضمانالقیمه ميشود؛
 .1عمده اشکال در قسم چهارم است كه گرچه «مَیز در اوصاف» آن محرز است« ،میز در اثر
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و عمل» آن محرز نیست و ممکن است اصرار بر خصوص آن ،عقاليي يا از روی لغو و عناد
باشد .در اين قسم عنوان «مثلي» به معنای حقیقي آن ،بر كاالی ازبینرفته صادق نیست ،ولي
ممکن است حکم مثلي را دارا باشد؛ بنابراين از جنبه حکم ،نیاز به بحث بیشتری دارد تا روشن
شود كه مثلي حکمي است تا حکم به ضمانالمثل شود يا خیر ،بلکه ضامن بايد قیمت آن را
بپردازد.
جهت تبیین حکم اين اموال ضروری است به تأسیس اصل در مورد اموال مشکوک بپردازيم:

اصل در اموال مشکوک
در صورت روشن نبودن مَیز كاال و اينکه مثلي است يا قیمي ،برخي از فقها ادعای وضوح و
بداهت وجود سیره قطعیه بر ضمانالمثل كردهاند و پرداخت مثل مال را نزديکتر به مال تألف
ميدانند (انصاری1939 ،ق222/7 ،؛ حسیني مراغي1118 ،ق527/2 ،و528؛ كوهکمری،
1103ق.)153 ،
اگر وجود چنین سیرهای در میان عقال احراز شود -ولو بهصورت اطمینان -حجت شرعي
است و حکم به ضمانالمثل ميشود؛ ولي در صورت عدم احراز ،چارهای جز اجرای اصل عملي
نخواهیم داشت.
آن دسته از فقها نیز كه بر خالف نظر مشهور ،قائل به ضمانالمثل حتي در قیمیات هستند ،در
اموال مشکوک با نظر مشهور همعقیده هستند و به ضمانالمثل حکم كردهاند؛ زيرا اين دسته از فقها
در هر صورت -چه كاال مثلي باشد و چه قیمي -قائل به ضمانالمثل هستند و دلیل اين مطلب را
نزديکتر بودن (اقربیت) مثل به مال تألف ميدانند (ر.ک :شربیني1358 ،م113/2 ،؛ انصاری،
1118ق927/1 ،؛ آل كاشف الغطاء1953 ،ق.)196/1 ،
اصل عملي كه در اين موضوع قابل استناد است ،استصحاب عدم ازلي است؛ زيرا شک در
مثلي يا قیمي بودن كاال ناشي از احتمال تمايزی است كه در اثر و عمل نسبت به كاالی مشابه
وجود دارد كه استصحاب عدم تمايز ،نافي تمايز است؛ پس كاالی تلفشده اثر منحصربهفردی
نسبت به كاالی مشابه نداشته است؛ لذا ضامن با پرداخت كااليي مشابه كه همان اثر و عمل را دارا
باشد ،بریءالذمه ميشود (مدرسي طباطبايي1979 ،ش7 ،و.)8
برخي از فقها نیز در اين مسئله حکم به مصالحه داده و معتقدند كه طرفین در اين موارد
مشکوک ،يا بايد خود بر يکي از مثل و قیمت توافق كنند يا حاكم شرع آنها را مجبور به توافق
نمايد (ر.ک :نجفي1381 ،م191/97 ،؛ خمیني ،كتاب البیع1973 ،ش.)508/1 ،
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نتیجه
 . 1واژه مثلي و قیمي حقیقت شرعي و متشرّعي ندارند و تعريف آنها درواقع تحلیل و تفصیل
معنای لغوی و پي بردن به خصوصیات عرفي آنهاست.
 .2معنای لغوی مثل ،مماثلت ،مشابهت يا به عبارتي «اينهماني» و «همانندی» است و معنای
لغوی قیمت ،سعر ،ثمن ،قدر و به فارسي «بها» ميباشد.
 . 9فقط ويژگیها و اوصافي از يک مال كه مؤثر در مالیت و رغبت افراد به آن مال است ،در
مثلي يا قیمي بودن در نظر گرفته ميشود.
 .1تعريف اصطالحي مثلي عبارت است از اين تعريف« :مثلي مالي است كه ويژگیها و
خصوصیات افراد آن ،بهگونهای نزديک به هم باشند كه باعث گوناگوني رغبت و انگیزش عرف
عقال ،نسبت به افراد آن نشود» .تعريف قیمي نیز عکس تعريف مثلي است.
 .5راه پي بردن به مصاديق مثلي و قیمي ،تطبیق مفهوم آنها بر كاالهای موجود در عرف هر
زمان است .عنصر زمان و مکان در كشف مصداق مثلي و قیمي نقش محوری داشته ،سبب اختالف
مصداق آن دو در زمانها و مکانهای مختلف ميشود؛ بنابراين كالم بزرگان و حتي نقل اجماع آنان
بر مثلي و قیمي بودنِ يک كاال دلیل نیست.
 . 6هر مالي كه همانند آن در اوصاف دارای ارزش مالي ،زياد باشد ،مصداق مثلي است و حکم
به ضمانالمثل ميشود.
 . 7هر مالي كه دارای وصفي باشد كه آن وصف باعث شود در مورد ارزش مالي داشتن آن
شک به وجود آيد ،مشکوک المصداقیه نسبت به مثلي و قیمي است و حکم شک بر آن بار
ميشود.
 .8هنگام شک در مثلي يا قیمي بودن يک كاال ،اصل جاری ميشود.
 .3چون اصل در مشکوکالمثلي و القیمي در آيه يا روايتي نیامده است ،به سراغ اصل عقاليي
و عملي ميرويم.
 .10عقال هنگام شک در مثلي يا قیمي بودن يک كاال ،األقرب فاألقرب نسبت به آن را
پرداخت ميكنند كه مثل است؛ پس اصل عقاليي در هنگام شک ،مثلي بودن است.
 . 11اگر اصل عقاليي را تمام ندانستیم ،نوبت به استصحاب عدم ارزش مالي داشتن وصف
مشکوک ،در زمان وجود كاالی مورد نزاع (استصحاب عدم نعتي) يا در زمان نبود آن (استصحاب
عدم ازلي) ميرسد.
 . 12برخي از فقها در هنگام شک در مثلي يا قیمي بودن يک كاال ،مسئله را طور ديگری پاسخ
دادهاند و راه چاره را توافق طرفین مورد نزاع يا صلح قهری با مراجعه به دادگاه ميدانند.
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 مشکیني ،علي ،مصطلحات الفقه ،قم ،الهادی1977 ،ش. ملیباری ،زينالدين بن عبدالعزيز ،فتح المعین بشرح قرة العین بمهمات الدین ،بیروت ،دارالفکر ،بيتا. نائینى ،میرزا حسین؛ و خوانساری ،موسى ،منیة الطالب ،بيجا ،حیدرى ،بىتا. -نجفي ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،بیروت ،داراحیاء التراث العربي1381 ،م.
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 نووی ،يحیي بن شرف ،منهاج الطالبین و عمدة المفتین فی الفقه ،بيجا ،دارالفکر1125 ،ق. هیتمي ،احمد بن حجر ،تحفة المحتاج فی شرح المنهاج ،مصر ،المکتبة التجارية الکبری1957 ،ق. يوسفي ،احمدعلي« ،پول امروز ،مثلي يا قیمي يا ماهیت سوم؟» ،مجله فقه اهل بیت ،شماره ،111977ش.

