






  

  

   مطالعات فقه و حقوق اسالمی

                             89زمستان  ـ 3   ـ شماره2سال                                           
   161  تا133 صفحات                                                                                                   

 
  

  با جبران کاهش ارزش پول» قیمی«و » مثلی «ي رابطه

  

  محمدحسن حائري ـ زاده محمدجواد ولی

  

چکیده

 کاهش ارزش ي لهأمسنیز  وبحث مثلی و قیمی در اداي ضمانات و دیون مالی  

فقهی هاي اخیر، از مباحث بسیار مبتلی به  در دهه  اقتصادي،وپول اعتباري به لحاظ فقهی 

 استناد به مثلی و یا دهد که نشان می جبران، ي  مخالفان نظریهداران و دالیل طرف. اند بوده

باشد و به دلیل اختالف در مبانی  ترین دالیل هر دو گروه می قیمی بودن پول، از مهم

را هاي ارائه شده  نظریه. اند  گاه به استناد یک امر، نتایج کامالً متفاوتی گرفته،استداللی

 مثلی بودن پول اعتباري به لحاظ ي نظریه که جاي داد  عمدهي توان در ذیل پنج نظریه می

 مختار، جبران ارزش حقیقی پول ي بر اساس نظریه. باشد  مختار میي نظریهارزش واقعی، 

در این حالت، عرف، پول زمان (تغییرات همراه با واکنش عرف ) الف: را باید در سه حالت

د ارتباط منطقی و عقالیی بین میزان توان داند و نمی قرض و زمان اداي قرض را دو چیز می

تغییرات بدون مشخص شدن ) تغییرات بدون واکنش عرف ج) ب. د کنها برقرار ارزش آن

 تحقیق حاکی از جواز و لزوم ي نتیجه .واکنش عرف و یا عدم آن، مورد بررسی قرار دهیم

حالت  اداي مثل به حسب ارزش اسمی در وجبران کاهش ارزش واقعی پول در حالت اول 

نیست ولی احتیاط در » مثل«، نیازي به پرداخت مازاد بر  نیز سومحالتدر . باشد میدوم 

  .باشد مصالحه می

   قیمی، عرف، ارزش حقیقی، پول اعتباري، قرض ومثلی: کلیدواژه
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  مقدمه

حاکی از آن است » کاهش ارزش پول اعتباري«مباحث مطرح شده حول موضوع 

دارترین مباحث مربوط به آن، بحث مثلی و یا قیمی بودن  منهترین و پردا  از جمله مهم،که

نظران فقه، همواره بحث مثلی و قیمی بودن پول را  محققان و صاحب. باشد پول اعتباري می

ها براي اثبات یا نفی لزوم  مورد بررسی و مالحظات علمی خود قرار داده و هر کدام از آن

  .اند  یا قیمی بودن پول تمسک جستهجبران کاهش ارزش پول، به نوعی به مثلی و

که،  ال که در اداي دیون پولی، مثل آن باید ادا شود، یا قیمت آن؟ و نیز اینؤین سا

پول مورد ضمان، باید ارزش اسمی اسکناس را مدنظر قرار داد، یا » مثل«براي محاسبه 

 و نظرات ز اهمیت بودهیاي حقیقی آن را؟ همواره حا قدرت خرید واقعی و ارزش مبادله

  .گوناگون با مبانی استداللی متفاوت ارائه شده است

هاي مختلف و بررسی جوانب مختلف موضوع از سوي محققان و  طرح این همه ایده

شود؛   حکم ناشی میي اي است که از نتیجه ثیر قابل مالحظهأپژوهان فقه، به دلیل ت دانش

در اقتصاد و معیشت افرادي که اقدام به ثیر بسیار فراوانی أبدون تردید، بررسی این موضوع، ت

هاي پرداخت نشده که  ده و یا در مواردي همچون مهریهکرالحسنه   قرضي امر پسندیده

لذا روشن شدن جوانب مختلف . ها سپري شده است، دارد مدت زمان طوالنی از زمان آن

ز ی مفید و حاله، بسیارأتواند در تبیین صحیح مس  نظرات علمی دقیق، میي موضوع و ارائه

  .اهمیت باشد

  

نگاهی گذرا به سیر تاریخی و ماهیت پول اعتباري 

 پولي  تاریخچه-1

) پول(هر چیزي که بهاي کاالها یا خدمات قرار گیرد، ثمن: پول در اصطالح فقهی

 پول با پول، بیع صرف یا بیع االثمان نامیده شده ي هدر کتب فقهی معامل. شود شمرده می

اي خالص  گر و حافظ ارزش مبادله  پول، چیزي است که بیان.)1/353/هلبهی اهالروض(. است

پول در اقتصاد  (.اي آن است باشد، یا چیزي است که ارزش مصرفی آن، در ارزش مبادله

  ). 15/اسالمی
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کار  در موارد زیادي به» اموال«و » مال«هاي  در قرآن، واژه: پول در قرآن و روایات

هایی که در موارد  ولی واژه. شود ع مختلف مال و از جمله پول میرفته است، که شامل انوا

همچنین در . درهم، دینار: کار رفته، عبارت است از به» ثمن و پول رایج«عنوان  معدودي به

، براي تعیین مقدار »درهم«و » دینار«عنوان  روایات بسیاري سخن از طال و نقره مسکوك به

نقل ) ص( ه میان آمده است در روایتی از رسول خدانصاب براي زکات و وجوب اداي آن ب

. »ملعون است، ملعون است کسی که دینار و درهم را بپرستد«: شده است که فرمودند

  .)3/270 /االصول من الکافی(

جتماعی در بستر  امانند بسیاري از حوادث و پدیده هاي» پول«: سیر تاریخی پول

هاي  کان، آداب و رسوم، نظام مزمان،: ي مانندا تاریخ بشر پدید آمده و عوامل چندگانه

گاهی  تکامل آن تأثیر گذارده که هر از چند سیاسی، وضعیت زندگی مردم و غیره در مراحل

  .)75/»...مروري بر ماهیت شناسی «، احمد وند( .کند  اجتماع پیدا میي نمودي نو در صحنه

پول ( کاال به عنوان پول -1 :پول تاکنون چهار مرحله را پشت سر گذارده است

 پول اعتباري بدون -4 طال و نقره ي  پول کاغذي با پشتوانه-3 پول فلزي -2) کاالیی

. بانکی ج پول تحریري یا. پول حکمی ب. الف:  طال و نقره که بر سه نوع استي هپشتوان

  .)106/»...خرید و فروش پول« خزعلی،. (پول الکترونیکی

   

   مالیت و ارزش ذاتی و اعتباري -2

  : مالیت و ارزش دو شکل دارد

خودشان ارزش و ها هستند که   یک سري کاال):حقیقی( مالیت و ارزش ذاتی -1-2

کنند و مورد رغبت مردم و جامعه  مالیت ذاتی دارند و خودشان نیازهاي انسان را برطرف می

ها  خود طال و نقره هم همین طور است این. هستند مثل برنج، گندم، گوشت، پارچه و غیره

. دارد بلکه مالیت و ارزش را ؛نیاز ندارند که کسی بیاید اعتبار ارزش و مالیت به آنان بدهد

گویند مالیت و ارزش ذاتی یا   این را می.چون خودش فی نفسه نزد مردم مطلوب است

  . حقیقی

داریم که اعتباري صرف هم یک مالیت و ارزش :  مالیت و ارزش اعتباري-2-2

است، مثل اسکناس؛ دولت یا وزیر دارایی از طرف دولت یا رئیس بانک مرکزي به نمایندگی 

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=27217
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=101839
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و این را نشانه و عالمت قدرت . کند ها اعتبار مالیت تعیین می ناسدولت بر یک سري از اسک

نفسه خودش ارزش ندارد و  در مالیت اعتباري، اسکناس فی. دهد خرید و توان خرید قرار می

  .)61-62/»احکام فقهی پول«موسوي بجنوردي( .اي از یک قدرت خرید است صرفاً آئینه



   ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباري-3

  :گیرد ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول به دو گونه مورد مالحظه قرار می

ها در نظر   شاخص قیمتي اگر ارزش پول را بدون مالحظه:  ارزش اسمی-1-3

ارزش اسمی، : شود نند، گفته میلحاظ نکبگیرند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش آن را 

همیشه همان هزار تومان ) چه تورم وجود داشته یا نداشته باشد(طور مثال هزار تومان،  به

  .است

ها مالحظه کنیم،  اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت:  ارزش حقیقی-2-3

طور   به؛ارزش حقیقی: شود یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، گفته می

 پس از یک - درصد تورم داشته باشیم30 اگر در طول سال، -هزار تومانارزش حقیقی مثال 

  .)73/ربا و تورم. ( تومان خواهد شد700سال، 

  

  » قیمی«و » مثلی«ایضاح مفهومی 

   کاالها به مثلی و قیمی تقسیم -1

  کرد یا اگر مال قرضهاي فقهی آمده است، اگر انسان مال دیگري را تلف در کتاب

را بدهکار  در این صورت اگر کاال مثلی بود، شخص تلف کننده، مثل آن. گرفته شده تلف شد

 همین ضمانت شده نیز ي در بیع و عاریه. است و اگر قیمی بود، قیمت آن را بدهکار است

و از کجا ناشی شده  چیست؟  این حکمأخواهیم بدانیم منش اکنون می. حکم جاري است

  ت؟اس

 عرف و عقال است؛ مقتضاي ي سیره شود به آن تمسک جست تنها دلیلی که می

ضمان اتالف یا (است که اگر کسی چیزي را از کسی به ضمان   عقال چنیني عرف و سیره

ترین فرد به آن است  باید مثل آن را که نزدیکدر صورت اتالف،  بگیرد،) ضمان قرض

سیره  قدر متقین این .  آن را باید به صاحبش ادا کندنبود قیمت که مثل برگرداند و در صورتی

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=95686
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تفاوت فاحشی بین افراد همسان نباشد و اگر تفاوت قیمت میان افراد همسان  این است که

 مثل در چون مالك ضمانت به. توان تمسک کرد فاحش باشد، به این عرف و سیره نمی

احکام « ،آصفی. (هستندها داراي قیمت یکسان   عقال به این جهت است که مثلي سیره

   .)29/»فقهی پول

  :تواند باشد رفتار عرف مواردي چند میاین  ي فلسفه

قیمت   اگرواش بريء شده است  در اشیا مثلی اگر مثل آن را بپردازد، یقیناً ذمه -الف

 -ب) 164-165/»...بررسی دالیل جبران«،موسایی. (دازد، چنین یقینی وجود نداردآن را بپر

تر   ولی اگر بها را گرفت، چه بسا زیادتر یا کم،اگر مثل را گرفت برابر حق خود را گرفته است

چون مثل به حقیقت مال  -ج) 87/»ربا، تورم و ضمان«،عابدینی. (ود گرفته باشداز حق خ

   .)105-106/المکاسب؛ 2/259/مسالک االفهام. (تر است تباه شده و به عدالت نزدیک

وقت جلوگیري نکرده، و همین عدم ردع  عقال، هیچ  قطعیي شارع نیز از این سیره

. اي مورد ابتال بوده، دلیل بر امضاي آن است لهأله، مسأمس که این شارع با عنایت به این

بندي کاالها به   تقسیمي بنابراین با توجه به سیره عرف و عقال و عدم ردع شارع از آن، فلسفه

به هنگام تلف شدن عین در اداي (مثلی و قیمی، رعایت  اقرب الی الحق و اعدل در مبادالت 

  . است) ضمان

  

  تعریف مثلی و قیمی-2

، »قیمی«و » مثلی«: تعریف مثلی و قیمی، توجه به این نکته الزم است کهقبل از 

هاي شرعی ما وارد نشده است،  دلیل ها در اصطالحات شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود آن

بخواهیم براي این دو اصطالح، تعریفی ارائه دهیم، باید تالش کنیم تا ارتکازات ذهنی  لذا اگر

مند سازیم و  گاه آن را قاعده ها و اموال مثلی و قیمی کشف کنیم، آنعرف عام را درباره کاال

  .مکنیبه صورت یک تعریف نسبی جامع و مانع از مثلی و قیمی، ارائه 

که از روش ذکر شده براي شناخت کاالهاي مثلی و قیمی استفاده  در واقع علت آن

آیند؛ یعنی از نوع  ار میشم ههاي انتزاعی ب شود، آن است که این دو اصطالح از عنوان می

توانیم کشف کنیم که چه کاالهایی و  برخورد عرف و عقال با کاالهاي خارجی است که ما می

نقدي بر « ،یوسفی :ك.ر. (باشند با چه قاعده و قانونی نزد آنان مثلی و چه اموالی قیمی می

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=95686
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=95686
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=13836
http://www.noormags.com/View/Creator/CreatorArticles.aspx?creatorId=9460
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مروري بر «،احمدوند؛ 1/322/البیع؛ 2/180/الوسیله تحریر؛ 106/المکاسب؛ 435 /» ...مقاله ربا

  .)470)/طباطبائی(حاشیه کتاب المکاسب؛ 106-107/»...ماهیت شناسی 

 :ك.ر. (اند، هماهنگ نیستند هایی که فقها براي مثلی و قیمی ارائه داده تعریف

پول در اقتصاد ؛ 3/152/مصباح الفقاهه ؛53)/اصفهانی(حاشیه کتاب المکاسب ؛105 /المکاسب

 در آیه و روایتی مفهوم آن دو بیان نشده که جا  و از آن)950ش/قانون مدنی؛ 76/اسالمی

ها باید به تحلیل   براي تعریف آنکههاي انتزاعی هستند  نوان، از ع اصطالحاین دولذا است 

روانی رفتار عرف و عقال نسبت به اشیاي خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازهاي ذهنی 

هاي کاالها و اشیاي مثلی را شناسایی کرده، آن را  ها، ویژگی عرف و عقال نسبت به آن

هاي ذکر شده این است  تر تعریف  اشکال بیش.صورت تعریف ارائه داد د، سپس بهکرمند  قاعده

  .  تحلیل باال خارج هستندي که از حوزه

رسیم که زمانی افراد یک شئ و  با تحلیل رفتار روانی عرف و عقال به این نتیجه می

کاال در نظر عرف و عقال مثل هم هستند که عرف عقال در اداي ضمانات، افراد آن کاال را به 

ها و خصوصیات افراد آن  ین امر زمانی محقق خواهد شد که ویژگیجاي هم قبول کند و ا

اي نزدیک به هم باشند که باعث گوناگونی رغبت و انگیزش عرف، نسبت به  گونه کاال به

حاشیه کتاب المکاسب ؛ 439 /»...نقدي بر مقاله « ،یوسفی :ك.ر( .دشوافراد آن کاال ن

؛ 16/400/فقه الصادق؛ 2/168.../طالب الی ارشاد ال؛ 1/139/الفقاهه  نهج ؛99)/ییطباطبا(

  .)1/625/الوسیله تحریر؛ 1/333/البیع

  

  بودن پول اعتباري» قیمی«یا » مثلی«

حال که منظور از مثلی و قیمی مشخص شد الزم است بدانیم پول اعتباري در ذیل 

 بحث، گیرد؟ در دسته اموال مثلی و یا قیمی؟ در موضوع مورد کدام یک از تعریف ها قرار می

نظران و محققان اسالمی ارائه شده که با  نظرات و آراي بسیار متعدد و متنوعی از صاحب

 عمده ي توان در ذیل پنج نظریه ها را می ها، همگی آن توجه به مبانی و مقدمات استداللی آن

 - قیمی؛ د- اسمی به لحاظ ارزش حقیقی ج- مثلی به لحاظ ارزش اسمی؛ ب-الف: جاي داد

  . نه مثلی و نه قیمی-هـو هم قیمی؛ هم مثلی 

http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=27217
http://www.noormags.com/view/Magazine/ViewPages.aspx?ArticleId=27217
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معروف و مشهور در میان فقهاي امامیه این است  :مثلی به لحاظ ارزش اسمی) الف

 و احکام مال مثلی را بر آن بار) 26/پول در نگاه اقتصاد و فقه (.که پول، از مقوله مثلیات است

 و شکل ظاهري داران این نظریه مثلی بودن پول را برحسب عدد، رقم طرف. اند کرده

، در » است  مثل  به  مثلی ضمان «  مشهور فقهی ي ه قاعد بر اساس: گویند  لذا می؛دانند می

 باشد   یافته  کاهش  کرده  شخص بدهکار دریافت  که  پولی  دین، حتی اگر ارزش  اداي هنگام

  .  ندارد  مطالبه  را حق  از آن  و بیش  است  اسمی  ارزش کار، همان  طلب حق

 ارزش و قدرت خرید ي اهللا فاضل لنکرانی درباره در سؤال و جوابی که از آیت

  :اسکناس پرسیده شده، آمده است

شود، نظر خود را  تر می حال حاضرکه ارزش و قدرت اسکناس هر روز کم در«: سؤال

  ».در مورد کیفیت اداي دین یا مضمون به بیان بفرمایید

مثلی مشغول شده، همان مثل را مدیون و  شخص به ي هکه ذم در مواردي«: جواب

و کم و زیاد . که قیمی به ذمه تعلق گرفته، قیمت را ضامن است و در مواردي. ضامن است

  .)322/المسائل  جامع(» .شود شدن قدرت خرید یا گران و ارزان شدن، مغیر تکلیف و ذمه نمی

  : کند باره، تأکید می همچنین، در سؤال دیگري در این

توان خسارت  باشد، آیا می که ارزش پول در حال کاهش می با توجه به این«: سؤال

  »تأخیر تأدیه را گرفت؟

عنوان  خذ تفاوت قیمت بهأهاي فعلی مثلی است، و  جانب پول به نظر این«: جواب

  .)323-324/همان(» .خسارت مشروع نیست

یگري قرض بدهد اهللا جعفر سبحانی نیز اگر کسی مبلغی اسکناس را به د به نظر آیت

 ي هو شرط حفظ ارزش و مالیت نکرده باشد، به مقدار اسکناسی که قرض داده است، بر عهد

 کاهش ارزش چه پرداخته است به عنوان تورم و و اگر بیش از آن. قرض گیرنده حق دارد

 رهنمون. ( زیرا مثل در این صورت خود اسکناس است، نه مالیت آن؛بگیرد، ربا خواهد بود

  .)414 و411 /16/فقه الصادق :ك. نیز ر؛91-93، سبحانی

ی و یاهللا سیستانی در پاسخ به پرسش کمیسیون قضا اهللا تبریزي و آیت آیتهمچنین 

خصوص مهریه، پول را از مثلیات دانسته و جبران کاهش  حقوقی مجلس شوراي اسالمی در

  .)»...پاسخ به نامه«  و سیستانی،تبریزي. (دانند ارزش پول را جایز نمی
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  :  داران این نظریه عبارت است از برخی از دالیل طرف

این دلیل :  مثلی بودن پول اعتباري به حسب صفات ذاتی، نه خصوصیات نسبی-1

ترین جواب از نظریه مثلی بودن پول به حسب ارزش حقیقی  که در واقع به نوعی مهم

 از اوصاف غیرذاتی و خواهد بگوید افزایش و کاهش ارزش و قدرت خرید پول باشد، می می

آور  بنابراین کاهش ارزش پول ضمان. آید شمار نمی باشد و دخیل در مثلیت به نسبی پول می

  .)26-30.../ها و مقاالت چهارمین مجموعه سخنرانی( .باشد نمی

عنوان  هاي فعلی در عدم توجه به قدرت خرید به  یکسانی درهم و دینار و پول-2

تنها تفاوت از . از جهت پول بودن با پول حقیقی تفاوتی نداردپول اعتباري «: مقوم مثلیت

اي  عبارت دیگر، پول حقیقی با قطع نظر از پول بودن و ارزش مبادله جهت غیر پولی است به

توجه به وجه  داشتن، داراي ارزش مصرفی بوده و یک کاالي حقیقی است؛ بنابراین با

اي، اگر معتقد باشیم که   ارزش مبادلهزري ای با پول اعتباري در برخوردااشتراك پول حقیق

 طال و نقره نیز ي فایده و مقوِّم پول اعتباري، قدرت خرید آن است، این سخن در مورد سکه

که  مطرح خواهد بود و اگر قدرت خرید آن دو نیز کاهش یابد بایستی جبران گردد؛ در حالی

  .)78و77/ اسالمیپول در اقتصاد(» .اند یک از فقها بدان فتوي نداده هیچ

 زمانی افراد یک شئ در ، مختار از مثلیبنابر تعریف:  مثلی به لحاظ ارزش حقیقی-ب

نظر عرف و عقال مثل هم هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به جاي هم قبول کنند و 

اي باشند که باعث  گونه هاي افراد آن شئ به شود که ویژگی این امر در صورتی محقق می

  . دشوها ن آیندي و در نتیجه گوناگونی در ارزش آن گونی گرایش و خوشگونا

   قدرت  حسب  به  اعتباري هاي که پول پس از بیان این - در تحقیقی در این زمینه

  اگر کاهش: گرفته شده کهچنین نتیجه  - هستند  مثلی)  حقیقی اي  مبادله ارزش ( خرید حقیقی

 از خود   در برابر آن  عرف  باشد که اي گونه   آن، به  و اداي ین د  تحقق  زمان  بین  پول ارزش

   مقتضاي  شود تا به پرداخت) القرض در یوم (  پول  خرید حقیقی  دهد، باید قدرت  نشان واکنش

شمار    و ربا به  این، زیادي  که  است روشن.  شود عمل»  بالمثل  یضمن المثلی « ي هقاعد

  .)74-82/ربا و تورم. (رود نمی
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اهللا محمدتقی بهجت نیز در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایی و حقوقی  آیه

 زن الزم دانسته و ارزش پول زمان ي همجلس، تلویحاً جبران کاهش ارزش پول را در مهری

  :دهد تعیین مهر را مالك قرار می

منصرف از وجه رایج، مصرف زمان تعیین مهر است و مرجع تشخیص، عرف مطلع «

 مثلی و قیمی ي  در استفتاي دیگري نیز درباره.)»...پاسخ به نامه« ،بهجت(» .هاست  قیمتبه

  .)همان(» .پول از مثلیات است«: دهد بودن پول اعتباري چنین پاسخ می

  :گوید اهللا صانعی می همچنین آیه

بعید نیست اگر نگویم که ظاهر است، در مثل باب مهر و ثمن مبیع و موارد کلی «

در آن زمان ] خرید[الذمه نقد است با مالیتش که همان قدرت  ذمه به نقد رایج، ما فیاشتغال 

  .)»...پاسخ به نامه« ،صانعی( »  ....چون همان قدرت خرید عامل رغبت است . باشد می

  :نیز چنین نظري دارد) ره(شهید صدر 

 قیمت باشند ولی مثل آن صرفاً همان ورق و کاغذي اگرچه مال مثلی می هاي پول«

پول  که قیمت واقعی آن را مجسم و بیان کند مثل باشد بلکه هر آن چیزي آن نمی ظاهري

گذاران به مقدار  ها به سپرده بنابراین اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده. شود محسوب می

االسالم یقود (» .ربا نشده است چه را دریافت کرده بود پرداخت کند مرتکب قیمت حقیقی آن

  .)19/الحیاه

تعداد اندکی از فقها اصوالً پول را مالی قیمی دانسته  : قیمی بودن پول اعتباري-ج

 مدیون است، توان خرید ي هعهد چه بر مطابق این دیدگاه، آن. اند قایل به ضمان مذکور شده

این باور باشند که ارزش پول  چه عقال بر و مال بودن پول است نه میزان آن؛ بنابراین چنان

د که شو  صورتی حاصل می کاهش یافته است، استیفاي دِین، تنها در  زمانیي هفاصلدر این 

نظر گرفته شود، پس این افزایش میزان پول به هنگام اداي دین، مصداق  مال بودن پول در

   .رباي قرضی نیست

:گوید اهللا معرفت می آیه

مالیت  معتبر استچه در پول   من اساساً پول قیمی است نه مثلی زیرا آني عقیده به«

 همواره ...است  اشیا اعتباريي یعنی ارزش کاربردي و توان خرید آن، مالیت همه. آن است

بنابراین پول از قیمیات . اند نگاه کرده عنوان یک ابزار که قدرت خرید دارد عقال به پول به
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ل  فقهی که ایشان از قیمی بودن پوي نتیجه. )14/»احکام فقهی پول«، معرفت(» .است

  .)16-18 /همان. (باشد گیرند؛ لزوم جبران قدرت خرید پول قرض داده شده می می

گویند خواص اشیا و نیز شرایط  داران این نظریه می طرف : هم مثلی و هم قیمی-د

صفات . قیمی، دخالت دارند که دو فرد از یک کاال مثلی باشند و یا زمان و مکان، در این

ولی این صفات هم . است با هم مساوي باشند، کاال مثلیموجود در افراد یک کاال، اگر 

 این ي به عقیده. ر محسوس و غیر فیزیکییشود و هم صفات غ شامل صفات فیزیکی می

لذا . کاالي مثلی باید داشته باشیم افراد، صفات فیزیکی حداقل صفاتی است که براي دو

ثالً در گرماي تابستان اگر یک عدد م. بودن اشیا دخالت داد زمان و مکان را نیز باید در مثلی

توانیم با  اگر بخواهیم اداي دین کنیم، نمی. کوه، تلف کنیم نوشابه را از شخصی در قله

زیرا ارزش اقتصادي این دو در دو . مکنیوشابه در مرکز شهر اداي دین  نتحویل یک عدد

 ت که همین اثر رازمان نیز، از جمله صفاتی اس. متفاوت با هم اختالف فاحش دارد مکان

نبودن دو کاال  به هر حال، شکی نیست که خواص اشیا و مکان و زمان در مثلی بودن و. دارد

  .)163و164 /»...بررسی دالیل جبران « ،موسایی( .دخالت دارد

 پول در عصر ،پول در طول زمان از اموال قیمی است نه مثلی ،بر اساس این دیدگاه

مان به صورت مستمر و دائمی ارزش اقتصادي آن در حال فرض که در گذر ز حاضر با این

صورت  مثلی است و به البته در یک زمان واحد پول. تواند مثلی تلقی شود است نمی کاهش

 با .)165و166/همان. (است طولی، مالی قیمی است، ولی به صورت عرضی، مالی مثلی

 طوالنی باشد و ه زمان، نسبتاًک افراد طولی پول را در صورتی توان  این توضیح میي مالحظه

آن، فاحش باشد و از نظر عرف قابل اغماض نباشد، قیمی به ) قدرت خرید(اختالف ارزش 

.)22/»احکام فقهی پول«، آصفی. (آورد؛ گرچه افراد عرضی آن مثلی باشد حساب

 ،داران این نظریه نیز داراي مبانی مختلفی هستند طرف : نه مثلی و نه قیمی-هـ

دانند که ارزش ذاتی دارند و   اموالی میي و قیمی را در فقه، ویژه سیم اموال به مثلیبرخی تق

 .)40.../پول در نگاه  ( .دانند اموال اعتباري مانند اسکناس را خارج از این تقسیم رایج می

پول خودِ . شود نه پول اصطالح فقه، مثلی و قیمی به جنس اطالق می درگویند  برخی نیز می

گیرد که  قیمی، و ضمان آن به پولی تعلق می شود و نه به آن نه مثلی گفته می. قیمت است

  .)10/»احکام فقهی پول«، تبریزي( .داراي اعتبار همان پول باشد
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که در ذکر  دلیل ذکر شده براي اثبات مدعا کافی نیست به دلیل این: اشکال

 مثلی، قابل اي  که شیها و مقومات مثلی بودن یک کاال، چنین قیدي وجود ندارد شاخص

توان  در واقع نهایت چیزي که می. گذاري نیز باشد یا نباشد، خود قیمت باشد یا نباشد قیمت

که پول اعتباري کاالیی است مثلی البته با یک تفاوت نسبت به سایر کاالهاي مثلی  گفت این

  . توان قیمتی را برایش تصور کرد که با وجود مثل براي آن، نمی هم این و آن

  

   مختار در مثلی و قیمی بودن پول اعتباريي نظریه

منظور روشن شدن ماهیت پول به جهت مثلی و یا قیمی بودن، بحث را از سه  به

  :دهیم  تاریخ پول، تعریف مثلی و نگاه عقلی مورد بررسی قرار میي جنبه

  

   ماهیت مثلی و قیمی پول بر اساس نگاه تاریخی-1

پایاپاي،  ستفاده از پول در معامالت، دادوستد به صورتدر جوامع ابتدایی به جاي ا

اما این نوع معامله معایبی . گرفت می یعنی تبادل کاال یا خدمت با کاال یا خدمت دیگر انجام

کاالها بود لذا براي  براي سنجش ارزش ها فقدان معیار همگانی ترین آن داشت که از مهم

عنوان پول انتخاب شد که  کاالیی به از جوامع،غلبه بر مشکالت اقتصاد تهاتري، در هر یک 

 جغرافیایی و اقتصاديِ جوامع، متفاوت بود؛ پس از چندي و در نوع آن به تناسب شرایط

 ي دالیل عمده از. ویژه از طال و نقره، پدید آمد و رایج شد هتکاملِ پول کاالیی، پول فلزي، ب

ک شکل بودن و سهولت در استاندارد ی: پول عبارت بودند از عنوان انتخاب این فلزات به

. بدون ارزش ذاتی پدید آمدحتی هاي اعتباري با همان امتیازات ولی   در نهایت پول؛شدن

ها از نظر عرف و عقال  آیندي و گرایش به آن  شایستگی و خوشي هایی که سرچشمه پول

فقط یک گاه   آنشد، اي از آن گرفته می ها بود و اگر ارزش مبادله اي آن فقط ارزش مبادله

گونه  مانده روي آن براي عرف و عقال هیچ هاي باقی و شماره بوده  رنگیي پاره کاغذ

بنابراین از نظر عرف،  )796/»پول«میرجلیلی،  :ك.ر( .داشت آیندي نمی شایستگی و خوش

هاي درهم و دینار، چه از جهت شکل فیزیکی و ظاهري  هاي اعتباري و حتی سکه افراد پول

شدند   با همدیگر مثل و مانند بودند و باید هم چنین میاي کامالً  لحاظ ارزش مبادلهو چه از

اي   ارزش مبادله د و امکان مقایسهشدن چراکه در غیر این صورت معیار سنجش متفاوت می
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رفت و دوباره با فقدان معیار همگانی براي سنجش  اي پول از بین می کاالها با ارزش مبادله

   .دادیم صورت پایاپاي انجام می شدیم و باید دادوستدها را به اجه میارزش کاالها مو

  

   ماهیت مثلی و قیمی پول بر اساس تعریف مختار از مثلی-2

 زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقال مثل هم با مالحظه تعریف مختار از مثلی،

امر در صورتی محقق جاي هم قبول کنند و این  هستند که آنان حاضر باشند افراد آن را به

اي باشند که باعث گوناگونی گرایش و  گونه هاي افراد آن شئ به شود که ویژگی می

   .دشوها ن آیندي و در نتیجه گوناگونی در ارزش آن خوش

با تطبیق تعریف مختار از مثلی، بر پول اعتباري و با تحلیل روانی رفتار عرف و عقال، 

اگرچه مثلیت پول فقط به . باشد ري کاالي مثلی میرسیم که پول اعتبا به این نتیجه می

اعداد و ارقامش نیست بلکه مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید نیز از مقومات مثلیت آن 

  . هستند

اي که دارند مثل هم محسوب  ریالی با ارزش مبادله1000بنابراین تمام قطعات 

مثل هم هستند و  یالی نیزر500 پول کاغذي ي ریالی با دو قطعه1000شوند حتی پول  می

ریالی در 1000یک عدد اسکناس(هایی را  بینیم که چنین معاوضه روزانه هزاران نفر را می

دانند نه  ها را مثل هم می که آن دهند، از باب این را انجام می) ریالی500برابر دو تا اسکناس 

  .ندکنداد  ها را قیمت دیگري قلم که هر کدام از آن این

  

  ثلی و قیمی پول بر اساس نگاه عقلی ماهیت م-3

عنوان طال و نقره و چه به شکل اسکناس امروزي، به   چه به» پول«به لحاظ عقلی، 

 که عنوان قیمی در  به دلیل این.گیرد  مثلی جاي میي لحاظ مثلی و قیمی، در ذیل گزینه

ته باشد  امکان داش خذ مثل و قیمت براي آنأخصوص اشیایی متصور هست که هر دو حالت 

نحوي   گیري قیمت به امکان تصور مثل براي شی باشد و هم امکان اندازه  بدین معنی که هم

که مثل و قیمت شی دو چیز مجزا و متفاوت باشند و این مطلب در خصوص تمام اشیاء 

 ماشین، در  واشیایی همچون یخچال، تلویزیون. کند به غیر از پول رایج هر زمان صدق می

ها تصور کرد اگرچه در آن  توان مثل براي آن ها، هم می ، موقع اداي ذمه آنصورت تلف شدن
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که مثل  نحوي ها را در نظر آورد به توان قیمت آن لحظه وجود خارجی نداشته باشند و هم می

و قیمت دو چیز مجزا و غیر از هم باشند ولی در مورد اسکناس یا هر پول رایج دیگري چنین 

باشد و در موقع اداي دین چه قیمی در نظر گرفته شوند و چه مثلی،  پذیر نمی چیزي امکان

 قیمی، قیمت هر چیز را به حساب پول رایج يهمواره در اشیا. شود لحاظ مصداقی یکی می به

باشد و مثل این است که  مفهوم می  قیمت پول رایج بیي کنند ولی محاسبه محاسبه می

  .»قیمتِ قیمت«بگوییم 

 بر اساس تعریف -2 تاریخی؛ ي  جنبه-1اهیت پول اعتباري از با بررسی م: نتیجه

 ارزش ي رسیم که پول اعتباري با مالحظه نگاه عقلی، بدین نتیجه می -3مختار از مثلی و 

  .است مثلی اي اي و قدرت خریدش شئ مبادله

  

   مختاري  جبران کاهش ارزش پول بر اساس نظریهي لهأحکم مس

: اند  به دو دسته تقسیم شده-چه گذشت   چنان–دانند  محققانی که پول را مثلی می

مثلی بودن پول اعتباري به ) مثلی بودن پول اعتباري به حسب قدرت خرید واقعی ب) الف

 اداي دیون ي  متفاوت و متضاد در نحوه کامالًي گاه دو نتیجه حسب قدرت خرید اسمی؛ آن

ثل پول قرض داده شده به حسب  مي محاسبه) الف: خذ شده است أپولی از این دو نظریه

 مثل پول قرض داده شده به حسب قدرت خرید ي محاسبه) القرض، ب قدرت خرید واقعی یوم

  .القرض اسمی یوم

ده و ش مثلی بودن پول ي چه سبب اختالف نظر بین محققان ارجمند در نظریه آن

گیري اشتباه   و نتیجه، ظاهراً ناشی از دو استنباطنتایج کامالً متفاوت و متضاد شدهخذ أسبب 

باشد که ظاهراً یکی را موافقان مثلی بودن پول اعتباري به حسب قدرت خرید و دیگري  می

  :اند دهشرا مخالفان آن مرتکب 

جا  هاي فعلی نبوده و از آن بر اساس این دیدگاه، تفاوتی بین درهم و دینار و پول -1

ا مثلیت پول اعتباري نیز به حسب که درهم و دنیار به حسب قدرت خرید مثلی نیستند لذ

حسب قدرت خرید واقعی  همخالفان مثلی بودن پول اعتباري ب. باشد قدرت خرید نمی

اگر معتقد باشیم که مقوم مثلیت پول اعتباري، قدرت خرید واقعی آن است، این «: گویند می

و نیز کاهش اگر قدرت خرید آن د  و  طال و نقره نیز مطرح خواهد بود،ي سخن در مورد سکه
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پول در : نقل از(» .اند یابد، بایستی جبران گردد، در حالی که هیچ یک از فقها بدان فتوا نداده

که، مثلی بودن پول اعتباري  جا صورت گرفته و آن این خَلطی در این .)77و78/اقتصاد اسالمی

 اگر فقها گونه تالزمی با حکم به لزوم جبران قدرت خرید ندارد و حسب قدرت خرید، هیچ هب

اند از باب اعتقاد به دخیل   طال و نقره نیز فتوي به جبران قدرت خرید ندادهي در مورد سکه

هاي طال و نقره نیز  هاي طال و نقره نبوده است بلکه پول نبودن قدرت خرید در مثلیت سکه

حسب قدرت خریدشان مثلی هستند و بدون تردید قدرت  هها خورده ب که مهر سلطان بر آن

هاي طال و نقره اعتبار شده دخیل در مثلیت افراد  یدي که از طرف سلطان براي سکهخر

  .باشند ها می ها بوده و از مقومات مثلیت در آن آن

کند تفاوت ماهوي است که بین  چه فهم این مطلب را اندکی با سختی مواجه می آن

 هاي اعتباري سر ر پولچه د  آن؛هاي اعتباري وجود دارد هاي درهم و دینار با اسکناس سکه

آیندي و ارزش و مالیت است یک چیز بیش نیست و آن قدرت خرید   رغبت و خوشأمنش

اي  اي است که توسط شخص معتبِر، جعل شده و غیر از آن هیچ خصوصیت و ویژگی مبادله

اش را از همان جعل  که سبب رغبت و انگیزش بدان شود در خود ندارد در واقع تمام هستی

. استاي دیگر  گونه هاي درهم و دینار به ولی مطلب در مورد سکه. خذ کرده استأمعتبِر 

 مهر سلطان از طال و نقره به دینار و درهم تبدیل ي وسیله هاي درهم و دینار که به سکه

گیرند، تمام هستی و دار و  اي مورد استفاده قرار می وضعیت داده و به عنوان کاالي مبادله

عنوان  شان نیست بلکه عالوه بر آن داراي ارزش ذاتی بوده و به اي هندارشان، ارزش مبادل

اي دارند و هم  گیرند لذا هم ارزش مبادله زینتی نیز مورد استفاده قرار می کاالي مصرفی و

که در صورت کاهش و یا حتی از بین رفتن ارزش  نحوي ارزش استعمالی و مصرفی، به

باشد و همین امر  ابرجا و مورد توجه و رغبت می پاش کامالً اي آن، ارزش مصرفی مبادله

اي  همواره سبب کنترل و نامحسوس بودن افزایش یا کاهش قدرت خرید و ارزش مبادله

شواهد تاریخی و ادله عقلی دال بر . ها شده است درهم و دینار در طول تاریخ استفاده از آن

اي طال و نقره، از طرق  کاهش یا افزایش نامعمول ارزش مبادله. باشند همین مطلب می

شد و حتی در صورت عدم  مختلف و با فرایندهاي متعدد، به حالت متعادل باز گردانده می

دلیل شدید و افسار گسیخته نبودن تغییرات، براي اقتصاد  هبازگشت به حالت طبیعی نیز، ب

 ارزش ترین کاهش و افزایش ساز نبوده است و بیش جامعه و مردمان آن زمان، چندان مشکل
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که در مورد درهم و دینار گزارش شده عبارت است از حداقل ارزش ده برابري دینار در مقابل 

 بنابراین حداکثر افزایش ارزش دینار در برابر درهم 1درهم تا حداکثر ارزش سی و پنج برابري،

ات باشد و این بسیار متفاوت است با تغییر در برابر درهم سه و نیم برابر شدن این ارزش می

 50سال شاهد  20ارزش پول اعتباري در جوامع امروزي که در برخی موارد تنها با گذشت 

بنابراین قدرت خرید و ارزش  .برابري پول قرض داده شده در برابر پول زمان اداء هستیم

هاي اعتباري از مقومات مثلیت در افراد  هاي درهم و دینار و چه در پول اي، چه در سکه مبادله

ها  بینیم در پرداخت دیون مالی به افزایش و کاهش قدرت خرید آن باشند و اگر می ها می آن

باشد  ها نمی اعتنایی نشده است ناشی از دخیل نبودن قدرت خرید در مقومات مثلیت افراد آن

بلکه به دلیل اندك بودن این تغییرات بوده که چنین تغییراتی از نظر عرف و عقال مورد توجه 

ها و از جمله مسلمانان، در پرداخت دیون و ضمانات  گیرد و همواره سیره تمام انسان قرار نمی

تنها ردع و منعی وارد نشده بلکه  مالی بر عدم محاسبه چنین تغییراتی بوده و از شارع هم نه

حسب ارزش  هل به مثلیت بیحتی کسانی که قا. حتی حکم موافق آن نیز صادر شده است

ند به این مطلب که صِرف اعداد و ارقام حک شده روي اسکناس وجه اسمی هستند اذعان دار

هاي اعتباري است قدرت خریدي  چه دخیل در مطلوبیت اسکناس و ارزشی ندارد بلکه آن

رنه اسکناس فاقد اعتبار معتبِر، هیچ ارزش ذاتی و گاست که براي آن اسکناس اعتبار شده و

نماي ارزش  آینه تمام) ارزش اسمی( اسکناسمصرفی ندارد و در واقع اعداد و ارقام روي 

که میزان ارزش حقیقی و قدرت خرید آن اسکناس  گر این حقیقی آن اسکناس هستند و نشان

باشد وگرنه باید بگوییم که بنابر نظر این دسته از محققان حتی در فرض سلب  چقدر می

العتبار، مبرئ ذمه ا اعتبار از اسکناس، به هنگام اداي دین، دادن همان اسکناس مسلوب

کس  که هیچ هست چون اعداد و ارقام حک شده همچنان سرجاي خود هستند و حال آن

اند و لذا اختالف نظر در لحاظ و یا عدم لحاظ قدرت خرید در  چنین فتوي و حرفی را نزده

                                                        
، در تحقیقـی کـه پیرامـون    35 در کتاب صنج السکه فی فجر االسـالم، ص    فهمی محمد از محققان مصر،     -1
 قیمتـی  ي در صدر اسالم یک سیستم دوفلزي بـا رابطـه   رسد که دارد، به این نتیجه می»  پول در صدر اسالم«

پـول در مقابـل هـم را نـشان     ایشان با ترسیم جدولی، تغییـرات قیمتـی ایـن دو    .  متغیر حاکم بوده است کامالً
است و تغییرات گرچـه حالـت    مطابق آن جدول، ارزش دینار بین ده تا سی و پنج درهم در تغییر بوده. دهد می

 ي  یک بـه ده بـه رابطـه   ي سیر نزولی داشته و از رابطه) اي نقره پول(وسانی داشته، در بلندمدت ارزش درهم ن
 . رسیده است یک به سی و پنج
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 واقعی اختالف در این است که، یک گروه قدرت خرید أاداي مثل نیست بلکه ظاهراً منش

  .االداي اسکناس را دانند و گروه مقابل قدرت خرید یوم  را  مالك میالقرض یوم

دن به مقومات مثلی در پول کرمربوط به اضافه   که صورت گرفته دومیسهو -2

برخالف مورد قبلی که مقومات مثلی در پول اعتباري را کاسته و مقوم قدرت . استاعتباري 

  . خرید را نادیده گرفته بودند

خذ شده أی بودن پول اعتباري و تعریف مختار از مثلی، این نتیجه با تمسک به مثل

که در صورت کاهش ارزش پول اعتباري در دیون پولی، باید به هنگام اداي دین، قدرت 

د و در غیر این کررا در نظر گرفت و همان را محاسبه ) القرض یوم(خریدِ آن زمانی پول 

.  مدیون برئ نشده استي ادا نشده و ذمهبه حسب معناي مختار از مثلی، » مثل«صورت، 

اي واقعی و قدرت خرید از مقومات مثلیت پول قرض داده شده است و  چون ارزش مبادله

اي جبران  االن با گذشت زمان، کاهش یافته و طبیعتاً باید همان قدرت خرید و ارزش مبادله

  .شود تا اداي مثل را صحیح بدانیم

جایگاه و محل ورود «در عدم تبیین صحیح بحث ظاهراً محل واقعی اختالف نظر 

هاي این بحث نیز در  که و شاید کلید تمام پیچیدگیاست » بحث تعیین مثلی و قیمی در فقه

  .تبیین همین محل واقعی اختالف نظر باشد

گر   بحث مثلی و قیمی در کالم فقها بیاني گاه و فلسفه نگاهی به تاریخچه، خاست

   حکم  به  حق  اداي  وجوب  شد، اصل  حقی  اداي  ضامن  شخصی این حقیقت است که وقتی

   و چگونه  موقع  ادا شود؛ اما چه طور کامل   باید به  حق دارد که  می  اعالم  و نیز شارع  است شارع

ادا شدن  «ي دلیل اینکه نحوه ه ب. است  واگذار شده  عرف  داوري  ادا خواهد شد؟ به طور کامل  به

ها در  اند و معنا و مقصود آن ، مجعول شارع نبوده»قیمی«و » مثلی« اصطالحات و نیز» دین

  .است عرف و عقال ي ن سیرهأگاه ش هاي شرعی وارد نشده بلکه خاست دلیل

که در کتب فقهی نیز این سیره منعکس شده است،   عقال، همچناني بر اساس سیره

اي ضمان، اگر خودِ مال موجود باشد اگر استیالي بر مال دیگري، ضمانی باشد، در موقع اد

ترین  ضمانت آن به نزدیک. آن است، و اگر خود مال موجود نباشد» عین«ضمانت آن به 

و آن مال، باید مثل و مشابه آن باشد و اگر براي آن ) 2/109/بجنوردي(. اموال به آن است

ن، از باب رعایت بنابرای. آن خواهد بود»  قیمت«مثل و مشابهی ممکن باشد، ضمانت آن به 
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به ) در صورت عدم وجود عین(و بعداً . گیرد تعلق می» عین «اقرب الی الحق، ضمانت ابتدا به

  .کند تنزل می»  قیمت«کند و در آخرین مرحله به  تنزل می»  مثل«

گشا   بسیار مهم و اساسی را در بر دارد که در بحث ما راهي چه ذکر شد دو نکته آن

  :باشند می

» عین«رسد که پرداخت  می» قیمت«یا » مثل« زمانی نوبت به اداي :ل اوي نکته

متعذر باشد و عین موجود نباشد لذا در صورت موجود بودن عینِ مال یا کاالي قرض گرفته 

شده، اداي همان عین از دادن هر چیز دیگري اقرب الی الحق است و با اداي خود عین ذمه 

ین است که آیا واقعاً در فرض قرضِ پول اعتباري، به ال اؤحال س. شود مدیون کامالً برئ می

هنگام اداي دین، تلفی واقع شده است و پول اعتباري قرض داده شده تلف و از بین رفته 

که در این مقام، بحث از اداي  یا این) عین را بپردازیم» قیمت«یا » مثل«تا بخواهیم (است؟ 

  مثلی و قیمی، تخصصاً از موضوع بحث خارج است؟

در منابع فقهی و حقوقی چنین آمده که، تلف، اصطالحی فقهی و حقوقی و به معناي 

آفرین و  هاي رغبت صفات و ویژگی(از بین رفتن عین مال یا منافع عقالیی و قانونی مال 

که موقع بازگرداندن دیگر شیر  داراي مالیت؛ مانند قرض گرفتن گوسفند شیرده در حالی

و ظاهراً فقهاي امامیه این کلمه را در برابر . باشد موجب حوادث می خود یا به ، خودبه)دهد نمی

برند و مواردي چون نابود شدن عین یا منفعت مال به دستِ مشتري یا بایع  کار می اتالف به

؛ 83-23/84/جواهرالکالم. (دانند  اتالف میي هیا شخص ثالث را مشمول قاعد

 حال اگر بخواهیم این تعریف را بر قرض .)6/441/هالفقاه ؛ منهاج77-78/ 2/القواعدالفقهیه

 به هنگام برگرداندن پول اعتباري، عین پول یا منافع م، آیا واقعاًکنیپول اعتباري تطبیق 

 در مورد کاالهاي اعتباري اعم از پول عقالیی و قانونی پول تلف شده است؟ و آیا اصالً

ثیري در ارزش أشان هیچ ت اهري که تغییر و تعویض در شکل ظ-چیز دیگر  اعتباري یا هر

   ادعاي تلف، معنی و مفهومی دارد؟ - ها ندارد واقعی آن

شود  چه که به عنوان قرض به طرف مقابل داده می در مورد کاالهاي اعتباري، آن

کند  و شکل ظاهري کاالي اعتباري فقط میزان آن اعتبار را مشخص می. اعتبار است و بس

آیندي و ارزش و مالیت  ثیري در کم و زیاد شدن رغبت و خوشأو تغییر و تعویض آن، هیچ ت

بنابراین عین مال که همان اعتبار باشد موجود است و نوبت به اداي مثل یا قیمت . ندارد
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نیز هیچ تغییري ) اي بودن آن کاالي مبادله(همچنین منافع عقالیی و قانونی آن . رسد نمی

اي اعتباري که  ده و همان میزان ارزش مبادلهنیافته است چون هنوز از آن سلب اعتبار نش

  . باشد هیچ کم و کاستی موجود می قرض گرفته شده بی

اي واقعی پول  که قدرت خرید و ارزش مبادله در صورتی: ممکن است کسی بگوید

 -شود   ارزش پول با ارزش سایر کاالها سنجیده میي  که با مقایسه-قرض داده شده 

از بین رفتن منافع «منظور از : در جواب باید گفت. حقق شده استکاهش یافته باشد، تلف م

ها، اصل  شود که در آن هاي اعتباري، مواردي را شامل می در مورد پول» عقالیی و قانونی

تر ندارد که عبارت است از  اي پول، کاهش یافته باشد و آن یک فرض بیش ارزش مبادله

اي آن سلب اعتبار شده است  قع از ارزش مبادلهسلب اعتبار از پول قرض داده شده که در وا

قدر ارزش  هاي طوالنی آن هاي شدید و افسارگسیخته و یا گذشت زمان دلیل تورم هکه ب یا این

العمل نشان دهد و ارزش  اي پول قرض داده شده تنزل پیدا کند که عرف از خود عکس مبادله

 ارزش ي  متفاوت و فاصله مقدار کامالًاي قرض داده شده و پول برگردانده شده را دو مبادله

وگرنه اگر کاهش ) العمل عرف بعداً خواهد آمد توضیح عکس. (ها را غیر قابل اغماض بداند آن

 در بررسی تلف شدن و یا -دالیلی همچون تولید زیاد اسکناس  ه ب–اي پول را  ارزش مبادله

ل به تلف شدن یمه کاالها قانشدن منافع پول، مورد توجه قرار دهیم باید در مورد قرض ه

 ي ها در زمان اداي ضمان باشیم چون اگر ما نگاه کنیم به تاریخچه منافع عقالیی عین آن

گرفته است به وضوح  صورت پایاپاي صورت می که مبادالت به مبادالت کاالها حتی از زمانی

زایش یا کاهش فبینیم که همواره بسیاري ازکاالها و اموال، به دالیل متعدد از جمله ا می

نوسان در حد اندك و  (.اند ماً نوسان منافع و ارزش مصرفی داشتهئعرضه و یا تقاضا دا

هاي   مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، بر عدم توجه به چنین تفاوتي  ولی سیره.)متوسط

اندك در صورت قرض دادن آن کاالها بوده است و در صورت تلف نشدن آن، بازگرداندن 

اي است که در مرأي و  سیرهدانستند و این  و اداي دین می» عین« مصداق اداي همان را

. ها در این زمینه وارد نشده است نیز اتفاق افتاده و منع و ردعی از آن) ع(مه معصومینئمنظر ا

بحث از اداي مثل یا قیمت، تخصصاً خارج از مقام بوده و با اداي همان میزان اعتباري که  لذا

  .شود ئ می مدیون بري ده، ذمهقرض گرفته ش
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که   بر فرض پذیرش امکان تلف شدن عین در مورد پول اعتباري و این: دومي نکته

د، حال این پرسش کرترین چیز به عین تلف شده است پرداخت  باید مثل را که نزدیک

آید که مثلِ پول قرض داده شده چه مقدار است؟ و چه مقدار قدرت خرید را  اساسی پیش می

گردد که قدرت خرید  ها به این بر می الؤ س کار بدهیم؟ و همه به طلب» مثل«ید به عنوان با

  االداء؟  القرض یا یوم د، یومکرپول قرض گرفته شده را بر اساس کدام روز باید محاسبه 

  :گوییم می عرف و عقال، ي  سیرهبا توجه به توضیح داده شده در خصوص: جواب

پردازیم که عین، تلف  را می» مثل«ف و عقال، در صورتی  عري بر اساس سیره: اوالً

ترین چیز به عین تلف شده  ، نزدیک»عین«بعد از » مثل«و . شده و اداي عین متعذر باشد

هاي کدام  د؟ و ویژگیکرجا هست که مثلِ کدام عین را باید پرداخت  الی در اینؤس. است

یا عینی که اگر االن ) ن زمان قرضعی(عین را باید در نظر گرفت، عینی که قرض گرفتیم 

  ؟ )عین زمان ادا(موجود بود همان را می پرداختیم 

یم که اگر موجود کنتر به صواب آن است که باید مثلِ آن عینی را پرداخت  نزدیک

که توضیحش   چنان-که  دلیل این هشد ب مان برئ می دادیم و ذمه بود همان عین را می

، از هر چیز دیگري اقرب الی الحق در )ت موجود بودندر صور( اداي خود عین -گذشت 

که عین موجود نیست و   رسد حال اداي دین است و با وجود آن، نوبت به مثل یا قیمت نمی

هاي متصور،  اي جز پرداخت مثل نیست، باید آن فرد از مثلی را بپردازیم که از همه مثل چاره

هاي ظاهري و چه به لحاظ  و ویژگیچه به لحاظ صفات (تر باشد  به عین فرضی نزدیک

به ) باشند هایی که غیرظاهري بوده ولی دخیل در مطلوبیت آن کاال می صفات و ویژگی

تر  هاي متصور، به آن نزدیک  مثلي که اگر خود عین موجود باشد این مثل از همه نحوي

  . باشد

ي، »مثل«ن االداء است و چنی تعیین مثل در فرض نبود عین، در زمان پرداخت و یوم

 لذا، اصالً. روم جاي تو می هحاال که تو نیستی من ب: گوید می» عین«زبانی به  به زبان بی

ها نیست بلکه لب  بحثِ ارزش کاال در زمانِ قرض و زمانِ ادا و محاسبه بر اساس یکی از آن

و اساس کالم این است که چون در زمان اداي دین، عین موجود نیست پس اداي دین از 

االنتقال الی المثل است و بسیار واضح است که   االداء یوم شود و یوم  به مثل منتقل میعین
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مان به  کردیم و ذمه مثل باید نزدیک به آن عینی باشد که اگر موجود بود آن را پرداخت می

  . شد نحو تمام وکمال برئ می

عارضی و ها و خصوصیات  مباحثی همچون تغییر زمان و مکان که از ویژگی: ثانیاً

بالقوه افراد یک کاال هستند مقوم مثلیت هیچ کاالیی و من جمله پول اعتباري نبوده و نباید 

  . دکرها را در تعیین و تشخیص مصادیق افراد مثلی در یک کاال، دخیل  آن

چه در مباحث مربوط به تعیین مثلی و قیمی بودن کاالها، مورد مالحظه قرار  آن

شود باید با مالحظه خصوصیات  لیت و یا قیمیت اشیا مشخص میگیرد و بر اساس آن، مث می

هایی که در  هاي ذاتی و وضعیت بالفعل افراد آن کاال باشد نه خصوصیات و ویژگی و ویژگی

ازمنه متعدد بر کاال عارض شده و ویژگی بالقوه آن محسوب  شرایط خاص و معینی و در

 و عارضی همچون زمان در مقومات هاي نسبی دن خصوصیات و ویژگیکرشوند و دخیل  می

آید به کاالیی که در طول زمان،   کسی نمی،باشد و در عرف فایده می مثلیت، امري عبث و بی

اش کم و زیاد شده، افراد آن را به لحاظ طولی قیمی بداند  اي ارزش مصرفی یا مبادله

که این تغییرات   اینیا. اند دهکرادعا » هم مثلی و هم قیمی «ي داران نظریه که طرف همچنان

داران  که طرف همچنان. هاي متعدد بداند را سبب مثل هم نبودن افراد آن کاال در زمان

 امور ي که مالحظه تر این و مهم. اند دهکرادعا » مثلی به لحاظ قدرت خرید واقعی «ي نظریه

ی را که اش آن خواهد شد که هر کاالی عارضی مانند زمان و مکان در مقومات مثلیت، نتیجه

 در که یم و آن اینکندانیم یک تبصره غیر عقالیی و غیر عرفی نیز بدان اضافه  مثلی می

 -دهد   که در اغلب قریب به اتفاق کاالها رخ می-صورت تغییر ارزش کاال در طول زمان 

یا )  هم مثلی هم قیمیي مطابق نظریه(افراد آن کاال به لحاظ طولی قیمی خواهند بود 

شوند و براي پرداخت مثل آن، باید  تغییرات سبب از مثلی افتادن افراد آن کاال میکه این  این

اي که از  مطابق نتیجه. (د تا مثلی تحقق پیدا کندکرارزش کم و زیاد شده را بدان ملحق 

 مختار بطالن این ي که در نظریه حالی خذ شده است درأ مثلی به لحاظ ارزش واقعی ي نظریه

  .) یمدکرنظریه را ثابت 

 قدرت خرید از مقومات مثلیت پول اعتباري است که اوالً  کالم ایني  خالصه:نتیجه

 در اداي دیون پولی بر فرض امکان تصور تلف عین در هنگام تغییرات ارزش حقیقی و و ثانیاً

د کرهاي قرض داده شده را لحاظ  االداي اسکناس اي اسکناس، باید قدرت خرید یوم مبادله
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که در ضمن ادله اشاره شد،  االنتقال الی المثل است البته چنان الدا است که یوما چرا که یوم

این مطلب زمانی صحیح خواهد بود که تغییرات معمولی و قابل اغماض به لحاظ نظر عرفی 

  . باشد نه افسار گسیخته و همراه با واکنش عرف

رزش مالك در واکنش نشان دادن عرف، آن است که ا: مالك واکنش عرف -3

 کاال و یا پول چنان تنزل و یا ترقی داشته باشد که عرف قادر به جمع میان افراد حقیقی آن

ها نباشد و نتواند فرد پیشین و فرد فعلی را در ذیل عنوان همان  آن کاال و یکی دانستن آن

ید و به دلیل اختالف فاحش و غیر قابل اغماضی که در ارزش مصرفی یا کنکاال تصور 

دن این دو فرد، از کر فرد پیشین و فرد فعلی وجود دارد در برابرِ مثلِ هم حساب اي مبادله

 فرد پیشین و فرد ي العمل نشان دهد، و به تعبیر عامیانه با مقایسه خود، واکنش و عکس

، »این کجا و آن کجا«شود این باشد که  چه در اولین وهله به ذهنش متبادر می فعلی، آن

تغییر اندك در  آن است که در صورت عارض شدن برخی شرایط و مهم این مطلب ي نتیجه

که عرف و عقال توجهی به این تغییرات نداشته باشد و  نحوي ارزش حقیقی افراد یک کاال، به

را مسامحتاً مثل هم ) فرد زمان قرض و فرد زمان اداي قرض(فرد پیشین و حالِ آن کاال 

انه مذکور به ذهن متبادر نشود، در این و سخن عامی) بدون دقت عقلی و ریاضی(بداند 

صورت، فرد فعلی از کاال، همچنان به عنوان مثلِ فرد پیشین کاال، در ضمانات به هنگام 

  . گیرد اداي مثل در صورت تلف شدن عین مورد استفاده قرار می

این عدم اعتنا به تغییرات اندك و معمولی، ناشی از رفتار خود عرف است به دلیل 

گر ما نگاه کنیم به تاریخچه مبادالت کاالهاي مثلی حتی از زمانی که مبادالت که ا این

یابیم که همواره برخی از کاالها و  گرفته است به وضوح درمی صورت پایاپاي صورت می به

اموال، به دالیل متعدد از جمله افزایش یا کاهش عرضه و یا تقاضا دائماً نوسان ارزش 

البته نوسان در حد اندك و خفیف، ولی ) اي و چه ارزش مصرفی چه ارزش مبادله(اند  داشته

هایی اندك در   مردم چه مسلمان و چه غیر مسلمان، بر عدم توجه به چنین تفاوتي سیره

القیمه آن کاال را مثلی  صورت اداي دین و ضمان آن کاالها بوده است و افراد مختلف

نیز اتفاق افتاده و منع ) ع(مه معصومینئر ااي است که در مرأي و منظ سیرهدانستند و این  می

اي یا  ها در این زمینه وارد نشده است؛ لذا تغییرات اندك در ارزش مبادله و ردعی از آن

بنابراین براي . کند مصرفی، آسیبی به مثل هم حساب شدن افراد یک کاالي مثلی وارد نمی
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ه مختار از مثلی، بحث له جبران کاهش ارزش پول بر اساس نظریأتبیین صحیح حکم مس

تغییرات ارزش حقیقی پول همراه با واکنش عرف ) الف: اداي ضمانات پولی را در سه حالت

تغییرات بدون مشخص شدن واکنش ) تغییرات ارزش حقیقی پول بدون واکنش عرف ج) ب

  .دهیم عرف یا عدم آن؛ مورد بررسی قرار می

در این حالت تغییرات در  :ش عرف تغییرات در ارزش حقیقی پول همراه با واکن-الف

اي است که عرف قادر به جمع میان افراد آن کاال نیست  ارزش حقیقی پول اعتباري تا اندازه

تواند این دو فرد را در ذیل افراد مثلی براي  و نمی) فرد زمان قرض و فرد زمان اداي قرض(

 آن کاال واکنش و د و در برابر مثلِ هم حساب کردن این دو فرد ازکنآن کاال تصور 

افتد مگر در   بسیار کم اتفاق می که عمالً-دهد، در چنین حالتی  العمل نشان می عکس

 اداي مثل مبرئ - هاي شدید و افسار گسیخته و با گذشت زمان طوالنی مواردي مانند تورم

شود لذا باید شخص قرض گیرنده با در نظر گرفتن  ذمه نبوده و اداي دین با آن محقق نمی

چه  آن.  دکناي واقعی و قدرت خرید واقعی پول در زمان قرض دین خود را ادا  رزش مبادلها

شود اگرچه به لحاظ ارزش   ارزش پول زمان قرض گرفته میي در این حالت از باب محاسبه

تر از ارزش اسمی پول زمان قرض است ولی در واقع همان ارزش حقیقی پول  اسمی، بیش

  .دشو ملی ربا و زیاده نبودن آن آشکار میأاندك تقرض داده شده است و با 

 که اکثر -در این حالت  : تغییرات در ارزش حقیقی پول بدون واکنش عرف-ب

 ما در مورد کاهش ارزش پول قرض داده شده اتفاق ي قریب به اتفاق مواردي که در جامعه

فرد زمان قرض و  ( عرف قادر به جمع میان افراد آن کاال است-افتد از همین نوع است  می

مبرئ ذمه » مثل«داند لذا پرداخت همان  و این دو فرد را مثل هم می) فرد زمان اداي قرض

اداي دین بر آن صدق خواهد کرد و این سیره تمام مردمان و در تمام اعصار بوده که  بوده و

فی، آن اي و یا مصر با قرض دادن یک کاالي مثلی و با بروز تغییرات اندك در ارزش مبادله

کنند  دانند و چیزي از آن کم و کاست نمی فرد قرض داده شده می» مثلِ«را همچنان 

 مسلمانان که نه تنها این سیره در مرآي و منظر امامان اتفاق افتاده و ردع ي خصوصاً در سیره

نقل شده که ) ع(و منعی از آنان وارد نشده بلکه احادیث متعددي از وجود مبارك معصومین 

  . باشند  عرف و عقال میي ید همین سیرهؤو مموافق 
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بینیم که مثلی هستند و به دیگران قرض یا  همواره و در زمان حاضر کاالهایی را می

خذ مثل آن بسنده أشوند و در هنگام برگرداندن در صورت تلف شدن عین، به  امانت داده می

و تقاضاي آن کاال، ها به سبب تغییر در وضعیت عرضه   اگرچه ارزش حقیقی آن.شود می

  . استاندك تغییراتی داشته باشند که در مورد خود پول اعتباري نیز چنین 

در :  تغییرات در ارزش حقیقی بدون مشخص بودن واکنش یا عدم واکنش عرف-ج

 با   در مواجهه  عام  عرف  واکنش  نوع  که  است اي گونه   به  پول لت مقدار تغییرات ارزشاین حا

 فرد  مثلِ  آیا با اداي آید که  می  پیش  و معقول  منطقی  پرسش  و این  نیست شخیص ت  قابل آن

 امر   دیگر، در این عبارت   صورت گرفته یا خیر؟ به  واقع ل طور کام  ضمان به ، ادايزمان قرض

 بیند یا  می  فرد زمان قرض و فرد زمان اداي قرض، تفاوتی  بین  عام  آیا عرف  که تردید داریم

 خیر؟

   و اصل  است  در تکلیف زائد  از مثلی کاال، شک  به بیش  حق  در تحقق شک: جواب

   بازپرداخت  به  حالت، حکم  در این بنابراین. شود  می  زائد جاري  تکلیف  تحقق  و عدم برائت

البته، به منظور جلب رضایت طرفین، خصوصاً در .  و ربا خواهد بود  از مثلی، زیادي بیش

که  نیز براي این باشد و می» الحسنه قرض«ي  ردي که دین از بابت سنت حسنهموا

االمکان از ورود ضرر به قرض دهنده و گیرنده خودداري شود و اگر ضرري هم هست،  حتی

صالحه در رسد که از باب احتیاط، حکم به م رف اختصاص پیدا نکند؛  به نظر میبه یک ط

  .حل باشد چنین وضعیتی بهترین راه

ارائـه شـده از   هـاي   یک از تئوري در پایان، ذکر این نکته خالی از وجه نیست که، هیچ        

پژوهان در خصوص مثلی و قیمی بودن پول اعتباري به منظـور اثبـات    سوي  محققان و دانش   

 مشترك، چنین   رغم استناد به دالیل متفاوت و بعضاً       ، علی »جبران کاهش ارزش پول   «و یا رد    

نظریه و تفصیل ارائه شـده در  . اند دهکرا که در این تحقیق بیان شد ارائه ن       تعریف و استداللی ر   

 هش ارزشجبـران کـا  «اي جدید و نو بـوده و در موضـوع    این تحقیق، در نوع خود داراي ایده      

  .است، جدید و ابتکاري »پول
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  گیري نتیجه

عدم لزوم  ذکر شده چه براي اثبات لزوم و چه براي اثبات ي ترین ادله از جمله مهم

دلیل  هکه باست جبران کاهش ارزش پول، تمسک به مثلی یا قیمی بودن پول اعتباري 

  .خذ شده استأاختالف در مبانی، نتایج مختلف و بعضاً متعارضی از آن 

  : هاي تحقیق حاکی از آن است که یافته

ت کند که میزان خواستاري و گرایش مردم نسب عنوان مثلی به کاالیی صدق می: اوالً

عبارت دیگر، میزان خواستاري  ش و قیمت افراد آن برابر باشد به ارزي به افراد آن و در نتیجه

ها در نظر عرف و عقال گوناگون  آیندي آن عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و خوش

  . نباشد

 با تطبیق تعریف مختار از مثلی بر پول اعتباري و نیز با بررسی دیدگاه تاریخی: ثانیاً

رسیم  هاي اعتباري و بر اساس نگاه عقلی به ماهیت پول، به این نتیجه می در پیدایش پول

ترین مقومات مثلیت آن،  ترین و اصلی  و کاالي مثلی است که از مهماي که پول اعتباري شئ

  .استاي واقعی آن  قدرت خرید و ارزش مبادله

ها و  اي به آن  اشاره مثلی و قیمی عناوین عرفی بوده و در لسان شارع:ثالثاً

ها را   بلکه عرف عقال از باب رعایت اقرب الی الحق در اداي ضمانات آن؛شان نشده مفهوم

اند که در صورت نبود عین باید مثل آن و در صورت نبود مثل باید قیمت  جعل کرده و گفته

  . آن پرداخته شود

بینیم که  تباري میبا نگاه به رفتار عرف نسبت به تغییرات حاصل در ارزش پول اع

فرد عرف عام در تغییرات اندك و خفیف ارزش پول اعتباري، فرد قرض گرفته شده را مثل 

خذ أ اغماض نگریسته و ي آورد و به تغییرات اندك به دیده زمان اداء از پول به حساب می

ي مثل بنابراین به هنگام کاهش ارزش پول، ادا. داند زیاده از مثل را مصداق زیاده و ربا می

هاي متفاوت  العمل ولی با توجه به عکس. مبرئ ذمه بوده و اداي دین بر آن صدق خواهد کرد

هاي متفاوت عرف مبنی بر  هاي مختلف کاهش ارزش پول و داوري عرف در قبال میزان

هاي مختلف، به این نتیجه  در حالت) در صورت نبود عین(صدق اداي ضمان در پرداخت مثل 

کاهش ارزش پول همراه با ) الف:  مقبول را در سه حالتي نظریهرسیم که باید  می
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کاهش ارزشی که در ) العمل عرف ج کاهش ارزش پول بدون عکس) العمل عرف ب عکس

  .العمل عرف و یا عدم آن معلوم نیست، مورد بررسی قرار دهیم آن عکس

 عرف در اي است که در حالت اول، تغییرات در ارزش حقیقی پول اعتباري تا اندازه

دهد، در  العمل نشان می دن این دو فرد از آن کاال واکنش و عکسکربرابر مثلِ هم حساب 

هاي شدید و  افتد مگر در مواردي مانند تورم  بسیار کم اتفاق می که عمالً-چنین حالتی 

 اداي مثل مبرئ ذمه نبوده و اداي دین با آن -افسارگسیخته و با گذشت زمان طوالنی 

اي واقعی و  ود لذا باید شخص قرض گیرنده با در نظر گرفتن ارزش مبادلهش محقق نمی

  .دکنقدرت خرید واقعی پول در زمان قرض دین خود را ادا 

  که اکثر قریب به اتفاق مواردي که در جامعه ما در مورد کاهش-در حالت دوم 

قرض و فرد  عرف فرد زمان -افتد از همین نوع است  ارزش پول قرض داده شده اتفاق می

تر از آن را  خذ بیشأداند و  داند لذا اداي مثل را مبرئ ذمه می زمان اداي قرض را مثل هم می

  .کند داد می ربا قلم

   عام  عرف  واکنش  نوع  که  است اي گونه   به  پول وم مقدار تغییرات ارزشاما در حالت س

 آیا با  آید که  می  پیش  و معقول ی منطق  پرسش  و این  نیست  تشخیص  قابل  با آن در مواجهه

   صورت گرفته یا خیر؟   واقع طور کامل   ضمان به ، اداي فرد زمان قرض مثلِ اداي

   در تکلیف زائد  از مثلی کاال، شک  به بیش  حق  در تحقق شک: گوییم جا می در این

   به  حالت، حکم  در این بنابراین. شود  می  زائد جاري  تکلیف  تحقق  و عدم  برائت  و اصل است

البته، به منظور جلب رضایت طرفین، .  و ربا خواهد بود  از مثلی، زیادي  بیش بازپرداخت

که  نیز براي این  واست» الحسنه قرض«ي  خصوصاً در مواردي که دین از بابت سنت حسنه

هست، االمکان از ورود ضرر به قرض دهنده و گیرنده خودداري شود و اگر ضرري هم  حتی

صالحه در رسد که از باب احتیاط، حکم به م نظر می به یک طرف اختصاص پیدا نکند؛ به

.حل باشد چنین وضعیتی بهترین راه
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