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چکیده
تهاتر در اصطالح فقه به معنی سقوط تعهد به دلیل بدهکار بودن طرفین معامله با یکدیگر است؛ که
برخی از صاحبان اندیشه آن را با دو اصطالح مقاصه و تقاص مترادف قلمداد کردهاند و برخی دیگر
میان این سه اصطالح تفاوت قائل شدهاند .این در حالی است که در فقه امامیه تهاتر بیشتر با عنوان
«تقاص» یا «مقاصه» مطرحشده است؛ اما معنای حقیقی سه اصطالح مقاصه و تقاص با تهاتر متفاوت
است؛ و بایستی در کاربرد این سه اصطالح تأمل کرد ازاینرو هدف از مطالعه حاضر که به روش
کتابخانهای و اسنادی صورت گرفته بررسی فقهی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص است تا با بررسی این
سه مفهوم بتوان تفاوتهای آنها را مشخص نمود .بررسی این موضوع نشان داد که اگرچه سه اصطالح
تهاتر ،مقاصه و تقاص شباهت معنایی بسیاری دارند اما هر یک دارای معنی حقیقی متفاوتی بوده و بر
اساس همین تفاوت مفهومی بایستی در کاربرد آنها دقت کرد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
هرچند برخی استفاده از مقاصه و تقاص را بهجای تهاتر صحیح دانستهاند اما از شرایط و کارکرد آنها
به نظر میرسد که استفاده از آنها بهجای یکدیگر صحیح نباشد زیرا موضوع تقاص ممکن است دِین
کلی یا عین معین باشد درصورتیکه تهاتر تنها برای دو دِین انجام میگیرد از طرفی یکی از شرایط
اصلی تهاتر یکسان بودن دو دِین است اما این شرط تنها در تهاتر کاربرد دارد از طرفی اصلیترین شرط
مقاصه انکار و خودداری مدیون از پرداخت دِین است.
واژگان کلیدی :فقه اسالمی ،تهاتر ،مقاصه ،تقاص.

* دانشجوی دکتری رشته فقه؛ حقوق و اندیشه های امام خمینی ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
** دانشیار دانشکده الهیات ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران ahmari.hosein@yahoo.coom
*** استادیار واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران.
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مقدمه
احقاق حق مظلوم و اجرای عدالت در زنددگی فدردی و اجتمداعی افدراد از اهمیدت
بسیاری برخوردار است که در اسالم تهاتر ،مقاصه و تقاص سه نوع از احقداق حدق بده
شمار میروند که آیات متعددی از قرآن کریم ازجمله آیاتی چون آیات  194سوره بقره،
 126سوره نحل و  73سوره انفال و غیره بر آنها داللت میکند و نزد علمدای امامیده و
علمای عامه پذیرفتهشدهاند .بر همین اساس در فقه و حقوق اسدالمی؛ تهداتر ،مقاصده و
تقاص سه اصطالح پرکاربردی هستند که در موضوعات مرتبط با تسویه مطالبدات افدراد
مورد استفاده و عملی مشروع دانسته شدهاند .این در حدالی اسدت کده برخدی ایدن سده
اصطالح را مترادف و هممعنی دانسته و در کاربرد آنها تفداوتی قائدل نمدیشدوند و در
مقابل برخی دیگر برای آنها و کاربردشان در موضوعات تفاوت معنایی قائلاندد .آنچده
در این موضوع حائز اهمیت شده این است که بااینکه این سه اصطالح شدباهت زیدادی
در مفهوم و شرایط باهم دارند اما هرکدام در جایگاه ویژه خدود شدرایط و کارکردهدای
متفاوتی دارند؛ که این تفاوتهدا بدیش از آنکده مربدوط بده موضدوع ایدن دو باشدد بده
چگونگی استیفای حق و تقابل حقوق بستگی دارد که توجده بده آنهدا در احقداق حدق
بسیار اهمیت دارد با اینحال علیرغم این موضوع گاهاً به چشم میخورد که ایدن سده
مهم به جای هم یا مترادف باهم قرارگرفته میشوند ازاینرو با توجه به اینکه در کداربرد
صحیح این اصطالحات ابهاماتی در تسویه مطالبات وجود دارد لدذا ایدن سداال مطدرح
میشود که آیا کاربرد این اصطالحات بهجای یکدیگر یا مترادف بداهم صدحیح اسدت
اگر صحیح نیست چه تفاوتی میان تهاتر ،مقاصه و تقاص وجود دارد کده حدائز اهمیدت
است ازاینرو فرض اصلی این مطالعه ایدن اسدت کده سده اصدطالح پرکداربرد تهداتر،
مقاصه و تقاص در فقه اسالمی معنای متفداوتی دارندد؛ لدذا هددف کلدی ایدن پدژوهش
بررسی فقهی تفاوت میان تهاتر ،مقاصه و تقاص است و بر همین اساس در این مطالعده
که به روش توصیفی -تحلیلی انجام میپذیرد برآن هستیم تا با تشریح و بررسی این سه
اصطالح به ماهیت و تفاوت آنها پی ببریم.
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 .1ادبیات تحقیق
 .1-1مفهوم تهاتر
واژه تهاتر از ریشه «الهتر» و از مصدر باب تفاعل به معندی لغدزش و خطدا در کدالم
است( .فیومی)346 :1278 ،؛ و در لغت بده معندی دعدوای باطدل کدردن بدر یکددیگر و
تکذیب گواهان توسط یکدیگر است (ابن مطرز ،1979 ،ج  .)377 :2بددینصدورت کده
هرگاه دو نفر دعوای باطلی را علیه یکددیگر ادعدا کنندد ،بددان «تهداتر الدرجالن» گفتده
میشود .عالوه بر این هنگدامیکده شدهود و بیندههدا باطدل و سداقطشدده باشدند بددان
«تهاترالبینات» یا «تهاترالشاهدان» گفته میشود؛ یعنی زمانی که شدهود و بینده دو طدرف،
در مقابل یکدیگر قرار میگیرند ،باطل و بیاثر میشود (فیومی .)346 :1278 ،بنابر آنچده
گفته شد تهاتر در زبان عربی به معنی تساقط قهری در کلیه امور است؛ بهعنوانمثدال در
تعاریف ذکرشده از «تهاتر الرجالن» بحث شد که این بدین معنی است که هدر زمدان دو
نفر در مقابل یکدیگر ادعایی مشابه داشدته باشدد کده موجدب بطدالن و تسداقط شدود؛
بنابراین دالیل و بینههایی که در مقابل یکدیگر مطرح و موجب تساقط و بطالن گردندد،
تحت عنوان تهاتر شناخته میشوند .تهاتر در زبان فارسی عالوه بر ارتباط معندایی آن در
زبان عربی ،معنایی خاصتر دارد؛ زیدرا تهداتر در زبدان فارسدی فقدط در امدوال مطدرح
میشود و تساقط قهری در دِین در برابر یکدیگر را تهاتر میخوانند؛ الزم به ذکدر اسدت
که دراینبین برخی از حقوقدانان تهاتر را در معنای عام نیز استعمال کردهاندد (شدهیدی،
 .)170 :1388از تهاتر در زبان فارسی به معانی متعدددی یادشدده ازجملده؛ تبدادل کداال،
پایاپای ،یکدیگر را تکدذیب کدردن ،مسداوات و برابدری (زبیددی111 :1403 ،؛ معدین،
222 :1350؛ دهخدا111 :1366 ،؛ انصاری و طداهری745 :1388 ،؛ جعفدری لنگدرودی،
 .)745 :1376در فقه امامیه تهاتر بیشتر تحت عنوان «تقداص» یدا «مقاصده» مطدرحشدده
است .دراین باره در مورد مفهوم تقاص چنین بیانشده است که تقاص به معنی تصاحب
مال دیگری بدون اذن وی در ازل مال خود میباشدد (سدربازیان و زبرجدد)45 :1393 ،
البته تقاص میتواند یکطرفه یا دوطرفه باشد کده تقداص دوطرفده در مدورد وجدود دو
طلب از دو طلبکار است؛ به عبارتی در تقاص دوطرفه ،ایفای دو دیدن بدهطدور متقابدل
صورت میپذیرد که در صورت وجود شرایط آن را تهاتر مینامند (نراقی.)452 :1415 ،
در رابطه با مسائل حقوقی ،در قانون مدنی ایران تعریفدی از تهداتر بیداننشدده بلکده
صرفاً شرایط و احکام مربوط به آن بیانشده و در آن تهداتر بدهعندوان یکدی از راههدای
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سقوط تعهدات معرفیشده است بهطوریکه در ماده  264قانون مدنی چنین آمده اسدت
که تعهدات به یکی از طریق زیر ساقط میشود :الف) بهوسیله وفا به عهد ،ب) بهوسیله
تهاتر ،ج) بهوسیله مالکیت ما فی الذمه .عالوه بر این در ماده  294قانون ذکرشده اسدت
که وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر به طریقی کده
در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود .بهطورکلی میتوان تهاتر را چنین تعریدف
کرد :تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا دو مجموع دیونی که دو شدخص در برابدر
یکدیگر به عهدهدارندد تدا میدزان کمتدرین آن دو( .انصداری و طداهری745/1 :1388 ،؛
شهیدی.)170 :1385 ،
 .2-1تهاتر در فقه امامیه
در بابهای مختلف فقهی از واژه تهاتر تحت عنوان؛ نکاح ،رهن ،ضمان ،مسداقات
و تجارت سخن به میان آمده است که دراینبین برخی از فقهای امامیه تهاتر دو دِین بدا
تحقق شروط را امری مسلم میدانند؛ ازنظر آنها شرط صحت تهاتر آن است کده آنچده
در ذمهها است از یک جنس و وصف باشد و با اختالف در هدر دو یدا یکدی؛ حتدی در
ماجل و حال بودن ،ولو به اختالفزمان ،تهاتر صورت نمیگیرد ضمن اینکده تهداتر در
مثلیات جریان دارد نه در قیمیات (بحراندی287 :1405 ،؛ نجفدی .)53 :1404 ،در متدون
فقه شیعه ،فقها باب مستقلی را که به مفاهیم ،شرایط و آثار تهاتر اشداره کندد اختصداص
ندادهاند و عموماً به شکل پراکندهای به موارد و مصادیق آن اشاره نمدودهاندد و تهداتر را
بهصورت جامع و کامل مفهوم شناسی نکردهاند .بدااینحدال برخدی از فقهدای شدیعه در
توصیف تهاتر بر این اعتقادند که تهاتر همان بری الذمه شدن هر یک از طدرفین نسدبت
به دِینی که طرف مقابل بر عهده او دارد ،بهشرط آنکه دو دِین ازلحدا جدنس و صدفت
متحد باشند (وجدانی فخر .)119 :1426 ،در این گروه شیخ انصاری تعریف تهاتر را بدا
مثالی اینگونه شرح میدهد :هرگاه ذمه هر یک از دایدن و مددیون نسدبت بده یکددیگر
مانند آنچه دیگری در ذمه دارد ،مشغول شود ،ذمه هرکددام از آنهدا بدهصدورت قهدری
ساقط میشود؛ مثالً شخصی به ذمه زید طلبی به مقدار پنجاه دینار دارد و زید نیدز صدد
تن گندم به قیمت پنجاه دینار به آن شخص میفروشد که در این هنگام با مشغول شدن
ذمه آن دو نسبت به یکدیگر ،بین دیون آنها تهاتر قهری صورت گرفتده و ذمده هدر دو
ساقط میشود (انصاری .)36 :1410 ،در حالت کلی در فقه شیعه ،تهداتر و تقداص را از
اسباب تسلط بر مال غیر و شبیه شفعه دانستهاندد (انصداری ،1415 ،ج  )187 :2ولدی از
حیث حکم و تأثیر گاهی این دو را از اسباب سقوط تعهدات میدانند (شدهیدی:1388 ،
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 )95و عدهای دیگر آن را بیع دانسته فلذا احکامش را ملحق به احکام بیع دِین بده دِیدن
میخوانند (طوسی ،1387 ،ج 124 :6؛ شهید اول ،1414 ،ج 250 :2؛ شهید ثدانی،1413 ،
ج  )495 :10و در بعضی موارد برای آن معنی احتساب را در نظر گرفتدهاندد مثدلاینکده
شخصی فقیر به شخصی بدهکار باشد و دائن زکات مال خویش را با دِینی که بر ذمه او
دارد مقاصه نماید (شهید ثانی ،1410 ،ج 226 :5؛ سبزواری ،1423 ،ج 136 :1؛ بحراندی،
 ،1405ج )195 :12
در منابع فقهی ،دیدهشده که گاهی بهجای تهاتر واژه تقاص بهکاررفته است اما معنی
حقیقی تقاص با تهاتر متفاوت است چراکه موضوع تقاص ممکدن اسدت دِیدن کلدی یدا
عین معین باشد درحالیکه تهاتر تنها بدرای دو دِیدن جداری مدیشدود .از طرفدی شدرط
اساسی برای تهاتر یکسان بودن دو دِین است که این امر در تقاص شرط نیست و شرط
اصلی آن انکار و خودداری مدیون از پرداخت دِین است .همچنین تهاتر اغلب به شدکل
قهری صورت میپذیرد اما در مبحث تقاص معموالً طلبکار حق خود را از اموال مدیون
که در دسترس او میباشد استیفا میکند (شهید ثدانی482 :1413 ،؛ جعفدری لنگدرودی،
 .)1378به نظر اکثر فقهای امامی ،تهاتر دیدون صدحیح و نافدذ اسدت حتدی در مدواردی
بسیاری از ایشان آن را حکمی عقلی دانسته و بر آناند که عقالً محال است فردی که بده
دیگری مدیون است ،مالک مثل آن دِین بر ذمه او شود و ادای دو دین متقابدل یکسدان،
باطل است (نجفی ،1981 ،ج 365 :31؛ ج  )341 :34از سوی دیگر در مقابل این نظریه،
دیدگاه دیگری وجود دارد که تهداتر را از احکدام شدرعی و دلیدل اصدلی آن را اجمداع
میداند (طباطبدایی حکدیم302 :1404 ،؛ نجفدی ،1981 ،ج  )341 :34و از طدرف دیگدر
برخی از این فقها در مورد صحت تهاتر تردید داشدته (خوانسداری ،1355 ،ج 70 :3؛ ج
 )422 :4و ازنظر آنها درصورتیکه مقدار دو دِین باهم برابر نباشد تهاتر تنهدا تدا میدزان
کمترین دو دین صورت میگیرد و مازاد (باقیمانده) آن بر ذمه مددیون بداقی مدیماندد.
(توحیدی ،1417 ،ج .)399 :6
بهطورکلی آنچه در فقه روشن است تعریف نکردن تهاتر توسط بسیاری از فقهدا بده
دلیل بدیهی بودن آن است چراکه تهاتر در بین مردم ،امری مسلم بوده و هر زمان که دو
نفر در مقابل یکدیگر بدهکار و بستانکار میشدند ،بنای عقال بر تهاتر آنها بوده است.
عالوه بر فقه شیعه ،در کتب فقهی اهل سنت نیز اکثر مذاهب اربعده بده تهداتر بداب
مستقلی را اختصاص ندادهاند .حتی برخی از آنها واژه مقاصده را در مفهدوم عدامتدری
بهکاربرده که عالوه بر تقاص ،بحث تهداتر قهدری و اختیداری را نیدز در برمدیگیدرد؛ و
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مقاصه را به جبری و اختیاری تقسیم کردهاند؛ و تنها مذهب مالکی از اهل سدنت اسدت
که تحت عنوان مستقلی به تعریدف ،توضدیح و تبیدین مقاصده پرداختده اسدت و دیگدر
مذاهب اربعه به تعریف آن اهتمام نورزیده و فقط بده شدکل پراکندده و بدهاختصدار بده
شرایط آن پرداختهاند؛ دلیل این امر برآن است که هیچگونه کتاب ،باب یا فصل مسدتقلی
که شرایط ،آثار و احکام آن را بیان کند نوشتهنشده و تنها از خالل مسائل و مثدالهدایی
که در این باب ذکر کردهاند میتوان به مراد آنها از واژه مقاصه پدی بدرد؛ کده در ادامده
مفصالً به شرح آن پرداخته میشود.
منابع فقهی حنفیه مقاصه را در باب صرف دانسته و از آن سخن گفتهاند و در قالدب
مثالهایی مقاصه را اسقاط و استبدال و معاوضه شئ به شئ میدانند (یزداندی و بددری،
 .)50 :1393دراینباره مرغینانی در قالب مثالی چنین بیان میکند که« :کسی که بدر ذمده
دیگری ده درهم داشته باشد و آن مدیون ده دینار را بده ده درهدم بده دایدن بفروشدد و
دینارها را هم دفع کندد بدین آن ده درهدم بداهم تقداص و تسداقط صدورت مدیگیدرد»
(مرغینانی .)1040 :1406 ،از منظر فقه شافعی معنای مقاصه ،مماثله بین دو شی است؛ و
آن را با مثالی چنین شرح میدهند« :هرگاه برای فردی بر ذمه دیگری مالی باشد و بدرای
آن فرد بدهکار نیز بر ذمه آن شخص طلبکار مالی بهمثل آنچه بدهکار است ،باشدد (کده
در وزن و عدد و از حیث زمان متحد هستند) بین آن دو باهم قصاص صورت میگیدرد
اما اگر متحد در وزن و عدد نباشند یدا از حیدث زمدان بداهم متفداوت باشدند ،قصداص
صورت نمیگیرد مگر به تراضی» (شافعی.)276 :1403 ،
در فقه حنبلی مقاصه را نیز در قالب مثال اینگونه شرح مدیدهندد« :هرگداه دو نفدر
نسبت به یکدیگر داین و مدیون باشند و دیونشان نیز ازلحدا کمیدت ،صدفت و زمدان
متحد باشد ،آن دیون ولو به اینکه طرفین به آن رضایت نداشته باشند ،ساقطشده و اگدر
متفاوت ازلحا کمیت باشند به مقدار کم آن دیدون ،تسداقط مدیکندد» (بهدوتی:1997 ،
 .)310همانگونه که اشاره شد در میان اهل سنت تنها فقده مدالکی اسدت کده در مدورد
احکام تهاتر در فصلی جداگانه و مستقل بحث کرده است .برخی از فقهای فقده مدالکی
در تعریف از مقاصه بر این اعتقادند که مقاصه یعندی سداقط شددن دِیدن یدک شدخص
بدهکار در مقابل ساقط شدن دِینی که آن شخص از طلبکدارش مدیخواهدد (احسدایی،
 )376 :1995و برخی دیگر معتقدند که مقاصه نوعی اسدقاط اسدت؛ چراکده بده معندای
اسقاط ،مقاصه دِینی است که شخص بر ذمه مدیون دارد در مقابل ساقط شدن مثل آنچه
مدیون بر ذمه آن شخص دارد؛ و در جای دیگر مقاصه را اخص از اسدقاط مدیدانندد و
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معتقدند که اسقاط با عوض است و برخی دیگر در تعریف مقاصه گفتهاندد کده مقاصده
عبارت است از کم کردن و برداشتن یک دِین از دِیدن دیگدر (یزداندی و بددری:1393 ،
.)54
 .3-1تهاتر در حقوق
در اصطالح حقوق ایران ،تهاتر عبارت است از تساقط دو دین یا دو مجموع دیدونی
که دو شخص در برابر یکدیگر به عهدهدارند تا میزان کمتدرین آن دو (شدهیدی:1381 ،
 .)170درواقع در قانون مدنی تعریف دقیقی از اصطالح تهاتر بیاننشده و تنهدا در مداده
 294این قانون «زمانی که دو نفر در مقابل همدیگر مدیون باشدند بدین دیدون آنهدا بده
یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل میشود» به شرایط تحقق آن
پرداختهشده است .بهطورکلی میتوان گفدت در مدواد  294تدا  299از قدانون مددنی بده
تشریح احکام و شدرایط تهداتر پرداختدهشدده و عدالوه بدر آن فصدل هشدتم از اصدول
قراردادهای تجاری بینالمللی نیز در پنج ماده به این موضوع اشارهکرده است کده در آن
شرایط و موانع ،آثار و نحوه اعمال تهاتر کامالً شرح دادهشده اسدت .در ایدن خصدوص
برخی گفتهاند که تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است (در ماده  264قدانون مددنی
ذکر شده است) که بهموجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آن فرق نمیکنند و موضدوع
آن تعهدات ،وجه نقد یا اشیا مثلی (مثل گنددم) و هدمجدنس اسدت بده میدزان برابدر بدا
یکدیگر بهموجب قرارداد که همان تهاتر قراردادی است یا قانون که همان تهاتر قدانونی
میباشد یا حکم دادگاه که تهاتر قضایی است ساقط میشوند (در ماده  295قانون مددنی
ذکرشده است) (لنگرودی .)181 :1384 ،همان گونه که مشخص است در ایدن شدرح از
تهاتر عالوه بر ماهیت تهداتر (تسداقط دو دیدن متقابدل) شدرایط و اندواع آن نیدز شدرح
دادهشده است .فلذا تهاتر در حقوق ایران یکی از اسباب سدقوط تعهدداتی از یدک ندوع
میباشد که موجب تساقط دو دین متقابل میشود و بهتصدریح مداده  264قدانون مددنی
مشروع و قانونی قلمداد شده است .پس بهطورکلی میتوان بیان کرد که در نظام حقوقی
ایران تهاتر عموماً قهری است زیرا در ماده  295قانون مددنی چندین آمدده اسدت :تهداتر
قهری است و بدون اینکه طرفین در ایدن موضدوع تراضدی نمایندد حاصدل مدیگدردد؛
بنابراین بهمحض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر درآنواحدد مددیون شددند هدر دو دِن
تااندازهای که باهم معادله مینماید ،بهطور تهاتر برطرف شده و طرفین بده مقددار آن در
مقابل یکدیگر بری میشوند .در همین راستا شهیدی نیز تهاتر را تهداتر قهدری مدیداندد
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(شهیدی)170 :1388 ،؛ اما گاهداً دیددهشدده کده علمدا بدرای تهداتر اندواعی را در نظدر
گرفتهاند ،بر همین اساس بهمنظور روشنتر شدن موضوع در ادامه به نظریاتی در رابطده
با اقسام تهاتر در فقه و حقوق پرداخته میشود.
 .4-1اقسام تهاتر در فقه و حقوق
در رابطه با اقسام تهاتر باب خاصی در فقه امامیه به این عنوان اختصاص داده نشدده
و تهاتر را دراثنای بحثهای دیگر باید جسدتجو کدرد؛ امدا در مدواردی برخدی از فقهدا
بهصراحت به دو نوع تهاتر قراردادی و تهاتر قهری اشارهکدردهاندد (حلدی)392 :1410 ،
اما آنچه در میان فقها مشهور است این است که چنانچه دو دِین کلدی باشدند ،امدا بداهم
متفاوت ،تقاص میتواند با شرایطی که گفته شد محقق گردد چراکه در اینجا تهاتر انجام
نمیپذیرد .لذا در فقه تهاتر تنها به حالتی اطالق میشود که دو دِین کلی و کامالً یکسان
وجود داشته باشد که در این صورت قهراً تساقط اتفاق مدیافتدد (نجفدی.)365 :1404 ،
نویسندگان حقوقی تقسیمبندی شفافتری از تهاتر بیان داشدته کده در ادامده شدرح داده
میشود؛
نویسندگان حقوقی تهاتر را به سه قسم تهاتر قهری (قانونی) ،تهاتر اختیاری و تهداتر
قضایی تقسیم کردهاند (شهیدی182 :1381 ،؛ جعفری لنگدرودی1095 :1384 ،؛ امدامی،
 .)346 :1375با این شرح که تهاتر بهموجب ماده  295ق.م اصدوالً قهدری اسدت بددون
اینکه طرفین در این موضوع تراضی کنند حاصل میشود؛ بنابراین توافدق طدرفین و یدا
حکم قاضی فقط میتواند زمینهساز وقوع تهداتر قهدری باشدد ،نده اینکده اقسدامی را در
مقابل آن به وجود بیاورد .لذا هرکجا که بهطور مطلق به کار رود ،مقصدود همدان تهداتر
قهری است (حسنی .)16 :1389 ،دراینبین قید این موضوع که «طرفین در این موضدوع
تراضی نکنند» ،برای رد نظر آن دسته از فقها است که وقوع تهاتر را منوط به تراضی دو
طرف میدانند .از تقابل قهری بودن با نفی لزوم تراضی ایدن اندیشده القدا مدیشدود کده
نویسندگان قانون مدنی ،تهاتر قهری را در برابر اختیاری و قراردادی نهادهاندد و مقصدود
این نبوده است که تهاتر به هر دو طرف تحمیدل شدود و نیداز بده درخواسدت و اسدتناد
هیچیک از دو طلبکار نباشد (حسنی .)17 :1389 ،ولی لحن بخش دوم ماده بدهگوندهای
است که تهاتر خود به خودی و قانونی به مشدخص اسدت بدر همدین اسداس برخدی از
نویسندگان حقوقی در تعریف از تهاتر چنین بیان میکنندد کده تهداتر قهدری اسدت و از
تاریخ ایجاد دو دِین متقابل ،بهشرط درخواست یکی از دو طلبکار ،بهحکم قانون ایجداد
میشود .عامل ایجاد تهاتر اراده درخواستکننده نیست و دخالتی در ساختار دروندی آن
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ندارد ،بلکه عامل بیرونی و شرط متأخر است که به آنچه واقدعشدده اعتبدار مدیبخشدد.
بدین ترتیب استناد به تهاتر نیز بهحکم منطق ،در زمره شرایط تهاتر قهری قرار میگیدرد
(کاتوزیان .)456 :1382 ،از طرفی میتوان چنین استنباط کرد کده علیدرغم وقدوع تهداتر
قهری و درصورتیکه مدیون متقابل بخواهند به شکلی مجزا دین خویش را بده دیگدری
تأدیه کنند ،این امر مانع از تحقق شرط متأخر سقوط دو تعهد میشود و لدذا ایدن تهداتر
نافذ نبوده و بیاثر است .به نظر میرسدد در ایدن حالدت اگدر مددیون پدول را پرداختده
میتواند مسترد کند ،چراکه طرفین از تهاتر انصراف دادهاند و دیون متقابل آنها همچنان
باقی و الزم الوفا است .در فقه امامیه نیز مشهور معتقدند کده زمدانی تهداتر امکدانپدذیر
میشود که مدیون از پرداخت خودداری کند ،این به این معنی است که تهاتر بهاجبار بدر
دو مدیون تحمیل نمیشود (شهید ثانی .)481 :1413 ،بهطورکلی بر اسداس آنچده گفتده
شد میتوان چنین استنباط کرد که تهاتر قهری بهحکدم قدانون واقدع مدیشدود و اراده و
حتی علم طرفین در آن دخالتی ندارد به عبارتی نهتنهدا اراده طدرفین در وقدوع یدا عددم
وقوع آن تأثیری ندارد ،بلکه جهل آنها به وجدود دِیدن نیدز مدانع وقدوع آن نمدیشدود.
بهعنوانمثال؛ هر زمان محمد از فروش یک دستگاه اتومبیل یا به هر دلیل دیگدری ،مبلد
ده میلیون تومان از رضا طلبکار باشد و در مقابل رضا هم یکتن برنج (از قرار هر کیلدو
 25هزار تومان) بهصورت نقدی به محمد فروخته باشد اما ثمن معامله را دریافت نکرده
باشد ،در این صورت ثمن معامله مربوط به برنج با طلبی که محمد از رضدا دارد بددون
رضایت و دخالت اراده هر یک از طرفین تدا میدزان کمتدرین آن دو ،بدهصدورت قهدری
ساقط میشود .از طرفی زمانی هست که شرایط الزم برای تهداتر قهدری وجدود نددارد،
بهعنوانمثال زمانی که دو دِین از یک جدنس نباشدند یدا زمدان و مکدان تأدیده دو دِیدن
متفاوت باشد که در این صورت طرفین میتوانند با رضایت یکدیگر آن خصوصدیاتی را
که مانع تهاتر دو دِین مدیشدود را رفدع کنندد تدا بدین ایدن دو دِیدن تهداتر واقدع شدود
ازاین جهت است که این نوع تهاتر را قراردادی میگویند :در مثالی دیگر میتوان چندین
بیان کرد که یکی از دیگری دو تن برنج طلبکار باشد و درعینحال یکتدن پسدته بده او
مدیون باشد در اینجا هر دو شخص به هم مدیون هستند منتها دِیدن هدر یدک از جدنس
مشخص و متفاوتی است که به دلیل اختالف دو نوع جنس تهاتر قهدری ممکدن نیسدت
اما آنها میتوانند باهم توافق کنند که اختالف جنس را از بین ببرند ،به این معنا که هدر
دو جنس ،برنج و پسته یا به برنج یا به پسته تبدیل شوند تا تهاتر قهدری حاصدل گدردد
(یزدانی و بدری .)51 :1393 ،از طرفی در تهاتر اختیاری اعالم یک اراده کدافی اسدت و
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چنانچه شخصی که منافع و مصالح او مانع حصول تهاتر قهری شده است از ایدن مندافع
صرفنظر کند ،تهاتر حاصل میشود .چراکده شدرایط حصدول آن بدا رفدع مدانع تحقدق
مییابد .بهعنوانمثال در دو دِین ماجل یا حال اگر مدیونی که دِیدن او ماجدل اسدت از
این مهلت پرداختی که به نفع اوست صرفنظر کند و به تهاتر دِین با دِین طدرف دیگدر
که حال است رضایت بدهد در این صورت دیگر رضایت آن مدیون برای وقدوع تهداتر
شرط نیست؛ و ازآنجاکه این نوع تهاتر منوط به اعالم رضایت تنها یکطرف میباشد آن
را تهاتر اختیاری میخوانند که در ادامه به دو قسم از آن اشاره میشود؛ یک قسم تهداتر
اختیاری زمانی است که یکی از دیون جزء تعهددات طبیعدی باشدد کده ایدن مددیون را
نمیتوان اجبار به پرداخت دِینش کرد اما همین مدیون اگر راضی به ادای دِیدنش باشدد،
دِینش با طلبی که از دیگری میخواهد ،تهاتر میشود؛ و قسم دیگر زمانی است که یکی
از دو دِین قابل بازداشت نباشد؛ در ایدن صدورت ذینفدع مدیتواندد اعدالم تهداتر کندد،
بهعنوانمثال فرد واجب النفقه نسبت به دِینی که به منفق دارد اعالم تهاتر کندد (همدان).
نوع دیگر تهاتر ،تهاتر قضایی است؛ این نوع تهاتر در مواردی تحقق میپذیرد که دادگاه
در معرض دو درخواست متقابل قرار گیرد؛ راجع به دو دِین که یکی از دو دِیدن مدورد
انکار باشد .در اینجا دادگاه پس از بررسی و رسیدگی و احراز مقدار آن دِین ،حکدم بده
تهاتر به مقدار مساوی از دو طرف میکند (لنگرودی )183 :1382 ،بده عبدارتی حصدول
تهاتر قضایی با رأی قضایی اثبات میشود (شهیدی)187 :1381 ،؛ بنابراین تهاتر قضایی،
زمانی اتفاق میافتد که طرفین در حصول شرایط تهاتر قهری باهم اختالف داشته باشند.
بهعبارتدیگر ثابت و مسلم بودن دِینین که از شرایط تهاتر قهری باشد ،هرگاه یک دِیدن
ثابت و مسلم اما دِین دیگر مورد انکار طرف باشد یا چنانچه مورد انکار هم نبوده اما در
میزان آن اختالف وجود داشته باشند و برای اثبات آن نیاز به بررسی قضایی باشدد پدس
از بررسی و اثبات آن ،دادگاه حکم به تهاتر میدهد که این تهاتر را چون بهحکم دادگداه
واقع میشود ،تهاتر قضایی میگویند( .یزدانی و بدری)62 :1393 ،
 .2بررسی تفاوت تهاتر با تقاص و مقاصه
 .1-2تفاوت تهاتر با تقاص
واژه تقاص از ریشه «قصّ ،یقصّ» گرفتهشده است و قصّ بر پیگیری اثدر یدکچیدز
داللت میکند (راغب اصفهانی 1419 ،ق .)416 :این مفهدوم از سدوره قصدص در قدرآن
کریم گرفتهشده است بهطوریکه در آیه  11سوره قصص اینگونه آمدده اسدت« :قالدت
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ألخته قصیّه»؛ «مادر موسی به خواهرش گفت :به دنبال موسی برو» .بر همین اسداس در
فقه اسالمی برخی از فقها تقاص را مرادف با تهاتر دانستهاندد مانندد؛ الشدیخ محمددتقی
بهجت؛ و در برخی منابع دیگر نیز این اصطالح را در معنی تهاتر بهکاربردهاندد ازجملده
«روضه الطالبین ،ج 520 :5؛ القاموس الفقهی304 ،؛ رساله ابن أبی یزیدد519 ،؛ حواشدی
الشروانی ،ج 238 :5؛ حاشیه الدسوقی ،ج  30 :3و کشاف القنداع ،ج ( »592 :3ایزانلدو و
میرشکاری .)32 :1389 ،با توجه به تعریف تقاص که در باال ذکر شد حدال ایدن سدوال
مطرح میشود که چرا برخی تقاص را بهجای تهاتر بهکاربردهاند
درواقع واژه تقاص در دو مفهوم کلی اینگونه بیانشدده اسدت کده یدک مفهدوم آن
مترادف با تهاتر است و مفهوم دیگر آن استیفای حق از مدال مددیون جاحدد اختصداص
دارد .برخی در تعریف تقاص آوردهاند که دو نفر درعینحال که به هم بدهکار هسدتند،
مانند آن را نیز از یکدیگر طلب دارند؛ پس هر یک از این دو دین در مقابل دیگری قرار
دارد (ابوحبیب )306 :1408 ،این مفهوم از تقاص را میتوان با تهداتر هماهندد دانسدت
ازاینرو برخی آن را با تهاتر هممعنی میدانند (جعفری لنگدرودی )678 :1384 ،عدالوه
بر این تقاص میتواند یکطرفه یا دوطرفه باشد که از این دو شکل تقداص دوطرفده در
مورد وجود دو طلب از دو طلبکار میباشد که ایفای دو دیدن بدهطدور متقابدل صدورت
میپذیرد که در صورت وجدود شدرایط یکسدان بدا تهداتر آن را تهداتر مدیگویندد؛ امدا
باوجوداین تعاریف آیا به کار بردن تقاص بهجای تهاتر صحیح است بهمنظور پاسخ بده
این سوال در ادامه احکام و شرایط تهاتر و تقاص موردبحث قدرار مدیگیدرد؛ احکدام و
شرایط تهاتر و تقاص به یکدیگر تفاوتهایی دارد که این دو را کامالً از یکددیگر مجدزا
میکند که در ادامه شرح داده میشود :بهطورکلی تهاتر درجایی معنی و مفهدوم دارد کده
دو حق دِینی مطرح باشد که نتیجه آن تقسیم دو حقبدین دو طدرف مدیباشدد؛ ایدن در
حالی است که حقوق عینی در محدوده تقاص وارد میشود .عالوه بر این در تهاتر اراده
درخواستکننده آن ،یک عامل بیرونی و شرط متأخر محسوب میشود پدس بایدد آن را
جزء وقایع حقوقی قرارداد .تقاص یک امر اختیاری است پس از افعال قصدی به شدمار
میآید درحالیکه تهاتر از احکام شرعی است و نیاز بهقصد ندارد .ایدن در حدالی اسدت
که فقها در بسیاری موارد از واژه تقاص قهری بهجای تهاتر استفاده کردهاند (سدبزواری،
154 :1413؛ خوانسار )127 :1405 ،این در حالی است که برخی از علما از تهاتر عقلدی
نامبرده و بر این اعتقاد هستند که نمیشود کسی نسبت به یک کل مدیون باشد و نسبت
به همان کل و همان طلبکار ،مستحق باشد که این امر محال عقلدی اسدت .البتده برخدی
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علما در این امر خدشه وارد کرده و بیان داشتهاند که مبندای تهداتر اگدر قهدری بدودن و
عقالنی بودن باشد باید بتوان همین معیار را در عینیات هم اعمال کرد و هیچکس این را
قبول نکرده و اگر مبنای آن روایات است که روایات ضعیف است و داللتی بر آن ندارد
(خوانسار .)420 :1405 ،عالوه بر اینها برخی دیگر از علمدا در بداب مخالفدت چندین
عنوان کردهاند که چون برای هر طلبی ،حق مطالبده وجدود دارد و اشدتغال ذمده یقیندی،
برائت ذمه یقینی میخواهد پس تساقط منتفی است .درهرحال نظدر مشدهور علمدا ایدن
است که تهاتر صورت میپذیرد گرچه در مبنا و شرایط اعمدال آن اخدتالفنظدر وجدود
دارد .آنگونه که مشخص است در اصطالح فقهی ،میان تهاتر و تقاص تفاوتی که وجود
دارد بیش از آنکه مربوط به موضوع این دو باشد بده چگدونگی اسدتیفای حدق و تقابدل
حقوق بستگی دارد .ازاینرو میتوان عمده تفاوت تهاتر و تقاص را در سه محور بددین
شرح بیان کرد :نخست اینکه موضوع تقاص ممکن است دِین کلی ،عین معدین و حتدی
حقوق و منافع باشد؛ درحالیکه تهاتر فقط برای دو دین اتفاق مدیافتدد .دومدین محدور
تفاوت تهاتر و تقاص این است که در تهاتر شرط اساسی یکسان بدودن دو دِیدن اسدت
درصورتیکه در تقاص این موضوع شرط نبوده و شدرط اصدلی آن انکدار و خدودداری
مدیون از پرداخت دین خود است؛ و درنهایت آخرین تفاوت ایدن دو در ایدن موضدوع
است که معموالً تهاتر به شکل قهری صورت میگیرد اما در تقاص بایدد خدود شدخص
اقدام کند و حق خود را از اموال و حقوق مقتص که در دسترس او اسدت اسدتیفاء کندد
(علیدوست ،متولی امامی .)74 :1394 ،عالوه بر این مدیتدوان بده مسدهله  564توضدیح
المسائل مراجعه نمود ،در توضیح المسائل آمده است که زمانی فرد میتواندد بده اعمدال
تقاص بپردازد که صاحب حق به حاکم رجوه کند (توضدیح المسدائل )564 ،ولدی تدوان
اثبات یا اجرای حق خود را ندارد (الرسائل التسع )254 ،در این حالت هر فدردی کده از
وجود دینی مطلع باشد میتواند احقاق حق کند بنابراین حقی که نتوان آن را اثبات کدرد
را میتوان از طریق تقاص وصول کدرد .پدس ازآنجاکده توسدط تقداص حدق یدک نفدر
برگردانده میشود مبنای اصلی آن را میتوان دفع ظلم از مظلوم دانسدت؛ و همدانگونده
که توضیح داده شد هر فردی که از وجود چنین حقی مطلع باشد حتی غیدر از صداحب
آن حق ،میتواند اقدام به تقاص کند؛ بنابراین میتوان چنین استباط کدرد کده علدیرغدم
شددباهتهددایی کدده در تعدداریف و برخددی شددرایط تقدداص و تهدداتر در کددارکرد ایددن دو
تفاوتهایی وجود دارد که تفاوت فاحشی را میان این دو به وجود آورده است.
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 .2-2تفاوت تهاتر با مقاصه
در این بخش بهمنظور بررسی تفاوت میان تهداتر و مقاصده ابتددا بده شدرح مقاصده
پرداخته میشود :مقاصه اصطالحی است در فقه اسالمی که در لغت به معنی قطع کدردن
و کوتاه کردن ،جستجوی رد و اثر ،عدل ،بیان ،تصفیهحساب ،مماثلده و مسداوات اسدت
(زبیدی ،1403 ،ج 337 :9؛ رازی .)538 :1420 ،در میان فقها اهل سنت نیز تعداریفی از
مقاصه بیانشده که قابلتأمل است ازجمله محمدد قددری باشدای حنفدی کده مقاصده را
اسقاط طلب شخص از ذمه بدهکار خدود در مقابدل اسدقاط طلدب آن بددهکار از ذمده
طلبکار می داند؛ و ابن جزی مالکی نیز مقاصه را همان ستاندن یک دِیدن از دِیدن دیگدر
میداند (ابن جزی .)251 :2005 ،در فقه شیعه تعریف مقاصه کمدی متفداوتتدر از اهدل
سنت است؛ چون در فقه شدیعه بدرای بیدان مفهدوم مقاصده از دو واژه تهداتر و تقداص
استفادهشده است .ازنظر مفهوم شناسی واژه «مقاصه» از مصدر باب مفاعله اسدت کده در
زبان عربی از آن به معنی سقوط تعهدات در صورت تقابل دو دِیدن یداد مدیشدود و آن
زمانی است که بر ذمه دیگری بهمثل آنچه او بر عهده تو دارد ،طلب باشی و دِیدن خدود
را در برابر دِین او قرار دهی ،گفته میشود «قاصصته مقاصه قصاصاً» ولی در اثدر کثدرت
استعمال ،قصاص به معنی کشتن کسی که مرتکب قتل شدده ،زخمدی کدردن کسدی کده
دیگری را زخمی کرده و قطع کردن عضو از کسی که عضو بدن دیگری را قطدع کدرده،
غلبه پیدا کرده است (فیومی .)502 :1278 ،البته با توجه به منابع فقهی میتوان گفت کده
مقاصه معنای عامیتر و کلیتری دارد و تهاتر و تقاص را شامل میشود درواقدع جدایی
که عبارت مقاصه بهکاررفته باید از سیاق عبدارات فهمیدد کده مدراد آن تهداتر اسدت یدا
تقاص .بهعنوانمثال :هنگامیکه عمل حقوقی یکطرفه است و شخص طلبکار در مقابدل
مدیون منکر در تالش است که طلب خود را هرچند بدون رضایت او استیفا کندد ،اگدر
کلمه مقاصه بهکاررفته باشد مراد از آن تقاص اسدت امدا جدایی کده طدرفین نسدبت بده
یکدیگر ،مدیون هستند اگر قید مقاصه بیاید با توجده بده سدیاق عبدارت مدراد آن تهداتر
میتواند باشد بهترین دلیل برای ارائه این مطلب فقیهانی است که در بحثهای مختلف،
حسب مورد مقاصه را در معنای تهاتر و تقاص بدهکداربردهاندد (حلدی .)377 :1413 ،بدا
توجه به آنچه بیان شد حال این سوال مطرح میشود که چه تفاوتی میان آنهاسدت کده
میتواند آنها را از هم متمایز کند در پاسخ به این سوال میتوان بر کارکردهای مقاصده
اشاره کرد :مقاصه کارکردهای سودمندی دارد ازجمله اینکه مقاصه ابزاری است بهمنظور
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ادای دو دِین بهصورت همزمان زیرا بهوسیله آن دِین دو طرف به میدزان حدداقل آن دو
پرداخت میشود .فلذا مقاصه میتواند بنیانی برای معامالت تجاری خدارجی یدا داخلدی
باشد .از طرفی مقاصه یک نوع ضمان است زیدرا حدق طلبکدار بدر ذمده مددیون تدأمین
میشود .حتی درصورتیکه یک نفر به چند نفر بدهکار باشد به معنای دیگر معسر باشدد
و اموالش کفاف طلب همه طلبکاران را ندهد .در اینجا طلبکداری کده مقاصده مدیکندد
میتواند قبل از دیگر طلبکاران حق خود را دریافت کند (شدهیدی170 :1388 ،؛ پارسدا،
 .)62 :1393عالوه بر این محقق حلی ،مقاصه را از راههای توسل بهحدق چندین معرفدی
نموده که اگر موردی دعوی یک عین باشد ،میتواندد آن را ولدو قهدراً انتدزاع کندد اگدر
خوف فتنه نباشد (محقق حلی .)895 :1409 ،همان گونه که مشدخص اسدت در مقاصده
طلبکار میتواند حق خود را از اموالی که در دسترس مدیون است به دست آورد این در
حالی است که تهاتر معموالً بهصورت قهری انجام میپذیرد.
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نتیجهگیری
سه اصطالح تهاتر ،مقاصه و تقاص در فقه اسالمی کداربرد بسدیاری در موضدوعات
مربوط به تسویه مطالبات اشخاص دارند که در بسیاری مدوارد در فقده امامیده بده دلیدل
شباهتهای مفهومی بهجای یکدیگر بهکاررفتهاند؛ اما آنچه از مطالعده حاضدر مشدخص
است این سه اصطالح در حقیقت معندی و ماهیدت متفداوتی دارندد و اسدتفاده از آنهدا
بهجای یکدیگر صحیح نمیباشد که دالیل آن در ادامه ذکر شده است.
تهاتر به معنی دعوای باطل کردن بدر یکددیگر و تکدذیب گواهدان توسدط یکددیگر
است؛ و مقاصه به معنی قطع کردن و کوتاه کردن ،عدل ،جستجوی رد و اثر و مسداوات
است .منابع فقهی مقاصه را در معنای عامتری تعریف کدردهاندد کده تهداتر و تقداص را
شامل میشود و جایی که عبارت مقاصه بهکاررفته باید از سیاق عبارات فهمید کده مدراد
آن تهاتر است یا تقاص! از طرفی واژه تقاص در دو مفهوم کلی بیانشده است کده یدک
مفهوم آن مترادف با تهاتر است و مفهوم دیگر آن استیفای حدق از مدال مددیون جاحدد
اختصاص دارد .برخی در تعریف تقاص آوردهاند که «دو نفر درعدینحدال کده بده هدم
بدهکار هستند ،مانند آن را نیز از یکدیگر طلب دارند؛ پس هر یدک از ایدن دو دیدن در
مقابل دیگری قرار دارد»؛ این مفهوم از تقاص شباهت زیادی به مفهدوم تهداتر دارد پدس
میتوان آن را با تهاتر هماهند دانست و ازاینجهدت اسدت کده برخدی آن را بدا تهداتر
هممعنی میدانند اما تهاتر فقط در بین دو حق دِینی رخ میدهد و نتیجه آن تسداقط هدر
دو حق میباشد؛ درحالیکه در محدوده تقاص ،حقوق عینی نیز وارد میشود .عالوه بدر
این در تهاتر اراده درخواستکنندده آن ،یدک عامدل بیروندی و شدرط متدأخر محسدوب
میشود پس باید آن را جزء وقایع حقوقی قرارداد .آنچه از سیاق سخن مشدخص اسدت
احکام و شرایط تهاتر ،مقاصه و تقاص به یکدیگر متفاوت بوده و درعینحدال کده ایدن
سه اصطالح مشابهتهای زیادی دارند اما کاربر آنها بهجای یکدیگر صحیح نمیباشدد
زیرا از ماهیت آنها مشخص است که هر یک در جایگداه ویدژه خدود معندای متفداوتی
خواهد داشت .با توجه به تحلیل و بررسی صدورت گرفتده در ایدن پدژوهش ،پیشدنهاد
میگردد که در منابع فقهی و حقوقی که در رابطه با تسویه مطالبات اسدت در رابطده بدا
سه اصطالح تهاتر ،مقاصده و تقداص بدازبینی و تجدیددنظر گدردد و احکدام و شدرایط
هرکدام مفصالً شرح داده شود تا از سردرگمیها کاسته و در اجرای عددالت تصدمیمات
بهتری گرفته شود.
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