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مترادف هستند. در فقه گریدیمتفاوت و در برخيمعنايدارا
.شودیاز هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده مهیامام
اصطالحات در موضوع مورد نیمورد نظر و غالب ايمعنا

مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت هیبحث، تسو
و مجاز بودنتیروعغالب در فقه و حقوق، مشدگاهید،یبرخ

و نیتضمن،یهم زمان دو دياداي. مقاصه برااستهمقاص
چون کاستن یل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفستو

به معامالت و دنیاز مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخش
يداراونیديفایايسازو سادههیاز تکرار تأديریجلوگ

آن را از یمقاصه، برختیاست. در مورد ماهی ملعتیاهم
ه بنیدعیاز بيآن را استثنایو برخونیديانقضايهاراه
آن را یبرخ،ریتسلط بر مال غيهاآن را از راهیبرخ،نید

تالیتفصیاسقاط تعهدات ذکر کرده و برخيهادر شمار راه
ونیمقاصه را در ع،دانانو حقوقهااند. فقذکر کردهيگرید
چهار و یمقاصه را سه و برخیاند. برخدانستهزیجانید

ر کدام دارند. هگریدالتیتفصینوع دانسته و برخکییبرخ
و آثار خاص خود هستند.طیشرايانواع، دارانیاز ا
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Abstract:
Muqasa, taqas and dicker in terms of Islamic

jurisprudence, have different means in some
religions, and in some other are synonyms. In
Imamia jurisprudence all three and in law
dicker is often used. The dominant meaning of
these terms in this case, is the settlement of
the demands of the people. Despite of some
opposition, the dominant view in
jurisprudence and rights is the legitimacy of
muqasa. To pay both the religion and the
exercise of the right to work, muqasa is
guaranteed, and in several ways it’s because
reducing the risks of the transferring the
funds and speeding up the transactions and
avoiding repetition of the pay and simplifying
the liabilities has a scientific importance. In
the case of muqasa nature, some have
mentioned it as the ways of the expiry of
debts and some mentioned as the Excluding
the sale of debt to debt and some as the ways to
dominate the other property, and some as the
ways of abandonment of obligations. And
some have mentioned other details. Scholars
and muqasa jurists have considered muqasa
permissible in religion. Some have considered
it three types and others four types and some
one type and some have mentioned other
details any of these kinds have its own special
conditions and effects.
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. مقدمه1
از معامالت مردم يریناپذییجزء جدا،و تعهدنید

ثمن به صورت ایاست، چه معموالً در داد و ستدها 
از هم نیزمردمیمؤجل. گاهای، شودیپرداخت مينقد

موارد هانی. عالوه بر ادهندیو قرض مرندیگیقرض م
يمردم براایو کنندیمنیدجادیهم هستند که ايگرید

هیوتس.کنندیمجادیایتعهداتگرانیبه نفع دایخود 
لیو تعهدات بعضاً توسط بدهکار و متعهد و به مونید

از او مسترد يجبرقیهم به طری. گاهردیپذیاو انجام م
که بدهکار و یکه شخصدیآیمشیپی. اما گاهشودیم

نفر است، خود او هم از طلبکار خود طلب کیمتعهد به 
هر دو یعنیمتعهد است، يدارد و طلبکار در قبال و

و متعهد هستند. امروزه در نظام ونینسبت به هم مد
ها بهاست و بانکشدهجادیتهاتر ايهاهم اتاقیبانک

قدمه منی. با توجه به اکنندیحساب مهیتسوقیطرنیا
دو شخصنیاایآکهنی. نخست ادیآیمشیدو سوال پ

قیبه طررامطالبات خود توانندیمیحقوقاییقیحق
د؟نینماهیبرداشتن از حساب طرف مقابل با هم تسو

نیو احکام و آثار اطیدوم: در صورت جواز مقاصه، شرا
نیپاسخ به است؟یچرانیو حقوق ایکار در فقه اسالم

الت أواز سگریديادله و مواردلیو تحلنییالت و تبأسو
هانبه آییپاسخگویدر پقیتحقنیاست که ایو ابهامات

.دباشیم
تحقیقاتیادب.2
مقاصه.2-1

قطع کردن، یبه معن» قص«شهیدر لغت از رمقاصه
: 3ج :1987ي،حساب است. (جوهرهیقود و تسو

کردن و قطعي). واژه مقاصه در لغت به معنا1052
تسویۀعدل، ان،یرد و اثر، بيکردن، جستجوکوتاه

، جبی تا،است. (ابن منظورحساب و مساوات و مماثله
مفهوم از دو واژهنیاانیبيبراهی). در فقه امام190:11

ایاند از تهاتر و تقاص است که عبارتاستفاده شده

کردن بر باطليدعوايمقاصه. تهاتر در لغت به معنا
ن است (ابگریکدیگواهان توسط بیو تکذگریکدی

مبادلهيبه معنای). در زبان فارس377:2ج :1979،مطرز
یت (علکشور اسدونیکاال بياپایمبادله پاایال کاال با کا

گاه واژه ه،یامامی). در منابع فقه322:ش:1381ي،آباد
یاهگزیاست. نتهاتر استفاده شدهيبه جايتقاص قهر

است تهاتر به کار رفتهيمقاصه به جاایصرف تقاص 
مقاصه ای). تقاص 413:3ق، ج :1413یثاندی(شه

خاص و بدون یطیدائن تحت شراکهنیعبارتست از ا
که در ونیحق خود را از اموال مدیقاضمراجعه به 

ج ش،:1355ي،(خوانساردینمافایدسترس اوست، است
).343:ق:1401ی،گانیگلپا؛69:6
از یفیعر، ت)1378،(منصوررانیایقانون مدندر

م و احکاطیشراانیو صرفاً به بامدهیتهاتر به عمل ن
يهااهاز ریکیمربوط به آن اکتفا شده و تهاتر به عنوان 

294و 264است و در مواد شدهیسقوط تعهدات معرف
است. در ماده به بحث در مورد آن پرداخته شده299تا 

لیذقیاز طریکیتعهدات به «است: ق.م آمده264
ه اله، باقلهیوفاء به عهد، به وسلهیشود: به وسیساقط م

هاتر، به تلهیتعهد، به وسلیتبدلهیابراء، به وسلهیوس
قانون نیهم294در ماده ». الذمۀیما فتیمالکلهیوس

،اشندبونیمدگریکدیدو نفر در مقابل یوقت: «دیگویم
مقرر لیکه در مواد ذیقیبه طرگریکدیآنها به ونیدنیب

صیبا مالحظه آثار و خصا». شودیاست تهاتر حاصل م
ت تهاتر عبارتس«کرد: فیتعرنیتهاتر را چنتوانیآن، م

که دو شخص در یونیدو مجموع داینیاز تساقط دو د
» آن دونیکمترزانیبه عهده دارند تا مگریکدیبرابر 

:1386ي:و طاهرينصارا؛171-1385:170ي،دی(شه
تساقط دو طلب است از : «دیگویمي). لنگرود745:1ج 

ي). لنگرود1472:2ج :1381ي،(لنگرود» دو طلبکار
مقتبس از رانیق.م ا264(همانجا) اشاره کرده که ماده 

است، اما با وجود سابقه تهاتر و فرانسهیقانون مدن
،استکه قبل از قانون فرانسه بودهیتقاص در فقه اسالم
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به لیتمایو نوعیمعنیبياقتباس، کارنیاصرار بر ا
. دیآیبه نظر میاز فقه اسالمرانیایجدا کردن قانون مدن

و تهاترانیبر تفاوت مدیکأجهت تگریدییاو در جا
ا که فاقد ضمانت اجرینیاست: دمقاصه گفتهایتقاص 

تهاتر در یعنی-ق.م) مورد تهاتر266است (ماده 
ردیگی، اما مورد مقاصه قرار مشودینمعواق-حقوق

.)240:ش:1387،ي(لنگرود
مقاصه را ياستعمال تهاتر به جایچند برخهر

ر تهاتطیجهت که هر گاه شرانیاند، از ادانستهحیصح
کرده و یرا نفگریکدینیاز دو دکیموجود باشد هر 

نیاز اای.)278:1ج ش،:1387،يشوند (حائریساقط م
ر تهاتر دفیعناصر تعردنیکشرونیجهت که امکان ب

اما .)745:1ج :1386،يو طاهريآن وجود دارد (انصار
تهاتر درستيعمال تقاص به جااستهکدیآیبه نظر م

،رایز؛آن با تهاتر متفاوت استیقیحقيچه معناست،ین
نیمعنیعایکلی  نیاوالً: موضوع تقاص ممکن است د

. ودشیميجارنیدو ديباشد، حال آنکه تهاتر فقط برا
اما ت،اسنیبودن دو دکسانیتهاتر، ی: شرط اساساًیثان

، آنیو شرط اصلستیشرط نيزیچنیدر مقاصه چن
است. شیخونیاز پرداخت دونیمديانکار و خوددار

رد،یگیصورت ميثالثاً: تهاتر معموالً فقط به صورت قهر
که ونیدر مقاصه طلبکار حق خود را از اموال مدیول

يتقاص امر. رابعاً: کندیمفایدر دسترس اوست، است
تهاتری، ولرودیبه شمار ميو از افعال قصدياریاخت

منوط به قصد مکلف است و جزء ریو غیاز احکام شرع
کام آن را جزء احگریدی. البته برخباشدینمیاحکام عقل

ج و481:8ج ، ق:1413،یثاندیاند (شهدانستهیعقل
:1390،ینیخمال(موسوي،)13تا:یبم،یحک(،)495:10

ج و344:31ج ،ش: 1367،ینجف(،)436:2ج ، ق
). 118:ق:1401،یگانیگلپا(، )341:34

مقاصهتیمشروع.2-2
دیدرباره صحت تهاتر تردیگرچه برخ،فقهدر
.)422:71ج ،70:3ج ، ش:1355، ياند (خوانسارکرده

اند آن را مکروه دانستهعهیچون وديدر مواردیو برخ
ج ق، :1412،اولدیشه()،416:18ج ، تایب،ی(بحران
مشروع ی ملاما غالباً تهاتر و مقاصه را ع.)174:3
اند، استناد کردهقرآناز یاتیباره به آنیاند و در ادانسته

رغم یانفال. عل73نحل و 126بقره و 194اتیاز جمله آ
وجود دارد، اتیآنین نزول اأشکه در بابیاختالفات

. شودیميادهیشامل هر ستمداتیآنیمضمون ا
اند. به عنوان باره نقل کردهنیدر ازیرا نيادیزاتیروا

يکه فردآمدهیمفهومنیچنيمتعدداتیدر روا،نمونه
معامله انجام يمن با افراددیاز امام کاظم (ع) پرس

زیافراد از من کننیهستم. ازیکنةکنندو عرضهدهمیم
و کنندیاما در پرداخت ثمن معامله مماطله م،خرندیم

ه بتوانمیمای. آردیگیها نزد من قرار ماز آنیسپس مال
مقدار طلبم از آن اموال برداشت کنم؟ امام فرمود: به 

از ینقل است که شخصزی. نشتریاندازه طلبت بردار نه ب
یطلبگریديفردذمهبر ي: مرددیامام صادق (ع) پرس

. استهبدهکار منکر آن است و آن مال را بردیدارد، ول
نزديگریکه مال را برده، مال دیسپس از اموال شخص

طلبمال نیحق دارد از اای. آردیگیممال باخته قرار
نی. امام فرمود: حق دارد مشروط بر ادینمافایخود را است

مال يمال را به جانیمن ادیدر موقع تملک بگوکه
،یو ستم ندارم. (نجفانتیو قصد خدارمیمخودم بر

ج ، ق:1412،یروحان(به بعد، )388:40ج ، ش:1367
به بعد، )448:17ج ، ق:1415،ینراق(به بعد، )210:5

یب،ملیحر عا(به بعد، )276:3ج :1984،بحر العلوم(
اند: (ره) فرمودهینیامام خم.)215:17ج و 202:12ج ،تا

در مورد عدم جواز مقاصه در صورت عدم جحود 
او در هنگام مطالبه، يمطلوب منه و عدم مماطله او و ادا

و نیداشت اعم از عیاگر حقزیوجود ندارد. نیاشکال
مماطل ایدحق؛ و طرف مقابل جاحایو منفعت و نید

. اما اگر به خاطر ستینیبود، در جواز مقاصه اشکال
را یبودن مدعمحقایعتقاد به محق بودن منکر بود ا

و ، در مورد جواز مقاصه اشکال وجود دارد دانستینم
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عدم جواز آن است و اگر غاصب بود و از سر اشبه، 
استهمنکر حق شده بود، ظاهر جواز مقاصیفراموش

هم یبرخ.)436:2ج ق، :1390،ینیخمالموسوي(
هیعلیلیمنکر بود و دائن حجت و دلمیاند: اگر غرگفته

خود را یمقر بود، اما بدهمیغرنکهیاایاو نداشت، 
و انتزاع حق کردیاما مماطله مدادیمکهنیاای، دادینم

نزد میاز اموال غریکیحاکم ممکن نبود و ۀلیبه وس
،ی(طباطبائاستزیابود، مقاصه جیصاحب حق و مدع

، )452:17ج ، ق:1415،ینراق(، )715:6ج ، ق:1417
). 167:13ج ، ق:1412،یطباطبائ(
لیتحل.3
مقاصهکارکرد.3-1

است، يمتفاوت و سودمنديکارکردهايدارامقاصه
از جمله:
نیهم زمان دو دَيادايبرايالهیمقاصه وس-الف
ل حداقزانیدو شخص به منیآن دلهیبه وسرایاست، ز

يرابیانیبنتواندیپس مقاصه م. شودیآن دو پرداخت م
باشد.یداخلاییخارجيمعامالت متعدد تجار

لهیوسنیبه ا،رایز؛ضمان استیمقاصه نوع-ب
ی، چه در صورتشودیمتأمینونیمدذمهکار بر حق طلب

گریکه شخص به چند نفر بدهکار باشد و به عبارت د
طلبکاران را نکند،ۀاموالش کفاف طلب هممعسر باشد و 

گریقبل از دتواندیمکندیکه مقاصه ميکارطلب
مزاحمت جهیکاران حق خود را بازستاند و در نتطلب

از نقش لهیوسنیکاران را کنار بزند و انگار با اطلبگرید
ازیامتینوعيفراتر رفته و دارايکار عادطلبکی
:1381،ي، لنگرود172-1385:171، يدی(شهگرددیم

.)1472:2ج 
» توصل به حق«يهامقاصه را از راه،یمحقق حل-ج
، باشدنیعکیي: اگر مورد دعودیگویکرده و میمعرف

لو قهراً انتزاع کند، اگر خوف فتنه نباشد. آن را وتواندیم

، 1381،يلنگرود(، )895:4ج ق، 1409،ی(محقق حل
.)1459:2ج 
مقاصهتیاهم.3-2

تیاهميمختلف دارايهامقاصه از جنبهانجام
:باشدیم

خود همواره یاجتماعیانسان به تناسب زندگ-الف
تعامالت، نیاست. از جمله اگرانیتعامل با دازمندین
موضوع نیمتقابل است. در اونیپرداخت دتیفیک

يازسو آسانيسازدر سادهیینقش باالتواندیمقاصه م
.دینمافایاونیپرداخت د

بر سرعت در یمبتناقتصاد میدانیچنان که م-ب
ل متقابونیتعامل است. مقاصه هم چون سبب اسقاط د

، دگردیامر منیايهابه انتقال وجوه و مشقتازیبدون ن
تهاتر هم که يهاهمنوا است. اتاقياصل اقتصادنیبا ا

تیاز اهمتیاند، حکاشدهجادیها اامروزه در بانک
مقاصه دارند.

مخاطرات انتقال وجوه نقد کم ،مقاصهلهیبه وس-ج
، خصوصاً اگر مبلغ انتقال باال باشد.شودیم

از حقوق تیحمايبرايالهیوستواندیمقاصه م-د
از دو طرف طلب خود را مطالبه یکیاگر ،رایز؛باشد

حالت طلب بدهکار نیامتناع نمود، در ايگریکرد و د
باشد یپرداخت حق او ميبرایحامنیاو بهترذمهبر 

.)172-1385:171،يدیشه(، )79-2008:76،یبیشع(
از يریجلوگيتهاتر براسی: تأسدیگویمیامام-ه

در صورت عدم ،رایز؛تعهد استفاءیو اهیتکرار تأد
تعهد خود را نیاز طرفکیتهاتر الزم است که هر 

هیآن را کامالً تأدگریو به طرف ددینمافاءیجداگانه ا
را یو مدت وقتجابیرا ايعمل زائد،امرنیکند و ا

دو یتهاتر روابط حقوقلهیبه وسیول. دینمایمتیوقت
ر تعیسريو امور تجارشودیآسان مگریکدینفر با 

.)342:1ج ش، :1364،ی(امامکندیمدایپانیجر
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مقاصه در فقه و حقوقتیماه.3-3
از کلی تقاص و تهاتر را در حالت هیفقه امامدر

اند به شفعه دانستههیو شبریاسباب تسلط بر مال غ
و حکم تأثیراما از جهت .)184:2ج ق، 1415،ي(انصار
:1385،يدیشهتعهدات (آن را از اسباب سقوط بعضاً
ی) و برخ1472:2ج :1381،يلنگرود(، )170-171

عیرا ملحق به احکام بمشدانسته و احکاعیآن را بگرید
، )124:6ج ق، :1387،یطوسدانند (یمنیبه دنید
:1413،یثاندیشه(،)249:2ج ، ق:1412،اولدیشه(

و 212:2ج ، ق:1416،يفاضل هند(، )496:10ج ، ق
احتساب يمعناهیاماميموارد فقهای). در برخ497:8ج 

به ریفقيفردنکهیاند، مانند اآن ذکر کردهيرا برا
ینیبدهکار باشد و دائن زکات مال خود را با دیشخص

ج ، تایب،ي(سبزواردیاو دارد مقاصه نماذمهکه بر 
،يسبزوار(، )225:5ج ، ق:1410،ملی عا(، )464:1
، )263:9ج ، ق:1391م،یحک(، )195:1ج ، ق:1423

).196:12ج :تایب،یبحران(
راه از نیتهاتر به عنوان پنجمرانیایقانون مدندر

:1364،ی(اماماستشدهیاسقاط تعهدات معرفيهاراه
: استهآمد.م.ق264چه در ماده .)342:1ج ، ش

ۀلیشود: به وسیساقط ملیذقیاز طریکیتعهدات به «
ۀلیابراء، به وسۀلیاقاله، به وسۀلیوفاء به عهد، به وس

یما فتیمالکۀلیتهاتر، به وسۀلیتعهد، به وسلیتبد
: چون در تقاص، دیگویميلنگروديجعفر». الذمۀ

ایمنکر ونِ یشخص دائن، معادلِ طلب خود را از مال مد
به جلب يازیتملک ننیو در اکندیمماطل تملک م

انبه جکیدائن به طور نیبنابراست،ینونیمدتیرضا
.کندیرا میاثر حقوق خاصجادی(به اراده واحد) قصد ا

ل و اعما»قاعاتیا«بارز قیتقاص مال از مصاد،جهیدر نت
: 1340،يلنگرودشود (میمحسوبطرفه کییحقوق

ناظر به تقاصشانیکالم انیاست که ایهی). بد151:ش
،تیبر رضایمبتنيهادر تقاصچهخواهد بود، يجبر

الزم است. نیطرفتیخصوصاً در فقه اهل سنت، رضا

محسوب قاعاتیموارد را جز انیاتوانینمجهیدر نت
نیهمچنيعقد را دارند. وتیکرد، بلکه صورت و ماه

تا قابل اقاله باشد. اعاده وضعستی: تهاتر عقد ندیگویم
استسریمدیاز وقوع تهاتر فقط با عقد جدشیپ

.)239:ش:1387،ي(لنگرود
انواع مقاصه.3-3

هاتر در باب تهیاماميکه از فقهایفیبه تعرتوجهبا
ه آنان به کدیرسجهینتنیبه اتوانیشد، مانیو تقاص ب

تقاصایدو نوع مقاصه قائل هستند: نخست: مقاصه 
موردقاعیهمان اواقع،درو انددهیکه آن را تهاتر ناميقهر

که آن را ياری. دوم: مقاصه اختباشدیمينظر لنگرود
د عقت،یاند و از لحاظ ماهبعضاً مقاصه خواندهایاصتق

یکینیاگر جنس و صفت دو ده،یاست. در مذهب امام
ایخواهد بود، خواه از نقود باشند يباشد، مقاصه جبر

نیاای. اما اگر جنس آن دو مختلف باشد، یلثَ مَيدو کاال
الزم است و به قبض آن یباشند، تراضیمیهر دو قکه

از نقود و یکی. اگر ستینيازیها نآنزایکیایدو 
،اولدی(شهکاال باشد، باز هم حکم همان استيگرید

.)249:2ج ، ق1412
است و تساقط دو يتهاتر قهرران،یایدر نظام حقوق

منوط به اراده ،یدر صورت اجتماع شرائط قانوننید
ون در قانیعنیست،یو توافق اراده آن دو نونیدائن و مد

اره اشينوع تهاتر به نام تهاتر قهرکیصرفاً به رانیا
: استهآمد295ماده رانیای، چه در قانون مدناستشده

وع موضنیدر انیطرفنکهیاست و بدون ايقهرتهاتر «
نیبه محض انیگردد. بنابرایحاصل م،ندینمایتراض

،شدندونیدر آن واحد مدگریکدیدو نفر در مقابل که
یمکه با هم معادله يتا اندازه انیهر دو د

ن به مقدار آنیبه طور تهاتر برطرف شده و طرف،دینما
:1380شمس (...عبدا»شوندیميبرگریکدیدر مقابل 

و ییقضا،ي: تهاتر را به قهردیگوی) م507:1ج 
ر به تهاتنکهیبه اتوجهاند. اما با نمودهمیتقسيقرارداد

از اسباب سقوط یکیق.م) 264موجب قانون (ماده 
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) یانون(قيتهاتر به تهاتر قهرمی، تقسباشدیتعهدات م
قتیقحو... ممتنع است. در يتهاتر قرارداد،ییتهاتر قضا

آن، قهراً به موجب قانون طیبا تحقق شرانیتهاتر دو د
) 170:1385(يدیشه. شودیعقالً حاصل محتیو 

.م) اصوالً تهاتر ق295ماده مطابق قانون (: «دیگویم
اتر تهيگذارو ناممیاز آنجا که تقسی. ول...استيقهر

یوقحقفاتیدر تألییو قضايو قرارداديبه تهاتر قهر
را در شناخت یانحرافزیو ناستهبودمعمولتاکنون 

نیدر ازیشود، ما نیاحکام مربوط به تهاتر موجب نم
میدانیالزم میولم،یکنیمزبور اعراض نمۀیکتاب از رو
ر بر اقسام تهاتیقاعیرا تحت عنوان تهاتر ایقسم چهارم

مؤلفان کهمییبگومیتوانیاساس منی. بر ا»میاضافه کن
ج ، ش:1364(یامامو )1472:2ج :1381يلنگرود(

تهاتر را بعضاً سه نوع و ران،یدر علم حقوق ا،)342:1
اند از: اند که عبارتبعضاً چهار نوع دانسته

،یقانونایيمنظور از تهاتر قهر:يتهاتر قهر-الف
نین ابدوابد،ییاست که به حکم قانون تحقق ميتهاتر

ق.م 295در آن دخالت داشته باشد. ماده نیاراده طرفکه
در نیطرفنکهیاست و بدون ايتهاتر قهر: «داردیمقرر م

،يدی(شه»گردد.یحاصل مند،ینمایموضوع تراضنیا
نوع نی) ا1475:2ج :1381(ي). لنگرود1385:172

:1381او (. هماستهدانستیتهاتر را مترادف تهاتر قانون
به دستور نیرا تساقط دو دی) تهاتر قانون1472:2ج 

) 1474:2ج:1381همان (در کرده و یقانون معرف
در فقه معتقد هستند که با وجود شروط ی: بعضدیگویم

ت. محال اسعقالًدو متعهد ذمهبقاء اشتغال ،یتهاتر قانون
است و حکم قانون یهمان تهاتر عقلیپس تهاتر قانون

ارشاد به ،یعنی؛استيحکم ارشادواقع،دربه تهاتر 
که عقل در تساقط دو رسدیحکم عقل است. به نظر م

ندارد یحکم5372با وجود عناصر مذکور در واژه ذمه
ورت صذمهو اگر حکم قانون بر تهاتر نباشد، تساقط دو 

یسی. پس حکم قانون به تهاتر، حکم تأسردیگینم
.يگذار است نه حکم ارشادقانون

: دیگوی) م1385:182(يدیشه:يدادتهاتر قرار-ب
متقابل دو شخص نسبت به نیکه دو دیدر صورت

ن مکاایاز جهت زمان ایو جنس نباشدکیاز گر،یکدی
. شوندیمتهاتر نميمتفاوت باشد، با هم به طور قهرهیتأد

با توافق، اختالف آن دوتوانندیمنیصورت طرفنیدر ا
نیها تهاتر حاصل گردد. اآننیرا مرتفع سازند تا بنید

ر تهات، شودیواقع منیتهاتر را که با دخالت اراده طرف
يدیوجود چنان که شهنی. اما با اندیگويقرارداد

قتیدر حقنیاراده طرف: «دیگوی) م1385:182-183(
ه حکم بزیتهاتر ننیو استیتهاتر ننیسبب و موجد ا
کردنکسانیبا نیطرفی. منتهدشویقانون حاصل م

متقابل، شرط وقوع تهاتر را فراهم نیدو دتیوضع
بر سقوطماً یمستقنیکه طرفیسازند. در صورتیم

اد است قراردیتوافق نوعنیتوافق کنند، انیمتقابل دو د
یمنیخواهد بود، ولزیمزبور ننیکه سبب سقوط دو د

جهت ماده نیهم. به دیتوان آن را اصطالحاً تهاتر نام
یاز تراضازینیو بيرا قهر.م به طور مطلق تهاتر ق295
هاتر توان گفت که تیمنی. بنابرااستهکردیمعرفنیطرف

یو قانونيتهاتر قهریامر، نوعتیدر نهازینيقرارداد
». است
:دیگوی) م1385:185(يدیشه:ییتهاتر قضا-ج

که استيتهاتر، تهاترییاعالم قضاایییتهاتر قضا
تیوضعنی. اگرددیاثبات مییقضايحصول آن با رأ

آن زانیماینیکه وصول اصل ددیآیمشیپیبه هنگام
قرارونیحصول تهاتر مورد انکار مدطیوجود شراایو 

امور ،ییقضايو رأیدگیرسباگرفته و مشکوك باشد و 
1364(یامامانیمذکور و وقوع تهاتر اثبات گردد. به ب

ز ایکیاست که يدر موردی) تهاتر قضائ347:1ج ، ش
مورد انکار گریدنیثابت و محقق است و دنیدو د

در دادگاه طبق اجاره نامه مطالبه ی، چنان که مدعباشدیم
رط ناد شاستهبستأجرو مدیمال اإلجاره خود خانه را بنما

شود که به مقدار خواسته در خانه یمندرج در آن مدع
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استدهشاتر تهگریکدیبا نیآن دو دنینموده و بریتعم
از او ندارد.یطلبیو مدع
) 1385:184(يدیشهچنان که :یقاعیتهاتر ا-د

بالً دو شخص که متقاونیعبارتست از تساقط دد،یگویم
. شانیاز ایکیهم هستند به اراده ونیمد
. محل مقاصه3-4

نیو دنیمقاصه و تهاتر را در ع،هیمذهب امامدر
جنس حق دائن باشد.ریاند، گرچه از غدانستهزیجا
محقق (،)440و 436:2ج ، ق:1390،ینیخمموسوي ال(
ج ، ق:1412،اولدیشه(، )505:2ج ، ق:1408،یآب

ج ، ق:1415،ینراق(، )282:ق:1418،یفقعان(، )86:2
ج و238:10ج ، ق:1416،يفاضل هند(، )451:17
،یخوئ(، )717:6ج ، ق:1417،یطباطبائ(، )363:2
و )366:1ج ، ق:1415،يانصار(، )46:1ج ، ق:1396

رینظییزهای). اما چ393:33ج ، ق: 1410،دیمروار(
يراکه بيابرده خدمتکار و خانهایلباس موجود بر بدن 

ل ها، قابآنهیشبییزهایو چشودیسکونت استفاده م
ستند همقاصه اتیاز مستثنهانیا،یعنی؛ستندیمقاصه ن

ج ، ش:1367،ینجف(، )282:ق1418،یفقعان(
)1385:173،يدیشه(یمدناما در قانون .)365:31

296، چه در ماده استشدهرفتهیپذونیتهاتر فقط در د
ل حاصینیتهاتر فقط در مورد دو د: «استهقانون آمدنیا
جنس باشد با اتحاد زمان کیها از شود که موضوع آنیم

». لو به اختالف سببوهیو مکان تأد
هیاماميمقاصه و تهاتر از نگاه فقهاطیشرا.3-5

ه به اند کقائل شدهیطیمقاصه و تهاتر شرايبرافقها
اند از:عبارتکیتفک

کنندهتقاصطیشرا.3-5-1
موجود در اعمال یعمومطیکننده عالوه بر شراتقاص

تیو مشروعتیسالم، اهليقصد و رضارینظیحقوق
يدارادی) با66-65:ش1384،یجهت (حاتم

هم باشد:ریزيهایژگیو

بر نیو چه دنیچه عیحقيدارا.3-5-1-1
، )348-343:ق:1401،یگانیشونده باشد. (گلپاتقاص

الزم است گری) به عبارت د366:6ج ، ق:1407،یطوس(
متقابل وجود داشته باشد. نیکه دو د

انزیاز مدیبه منظور امکان تقاص، دائن با.3-5-1-2
یاطالع داشته باشد. علم اجمالقیطلب خود به طور دق

موسوي طلب، مجوز تقاص نخواهد بود. (زانیبه م
تیبه صرف نمقاصه). 438:2ج ، ق:1390،ینیخمال

و تسلط بر آن الزم میبلکه اخذ مال غررد،یپذیانجام نم
(،)439:2ج ، ق:1390ی،نیخمالموسوي(است.

) 724:6ج ، ق:1417ی،طباطبائ
شوندهتقاصطیشرا.3-5-2

نیو اراده از پرداخت دیبا آگاهونیمد.3-5-2-1
دون بایو باشدتیونیمنکر مدکهنیمماطله کند، اعم از ا

،ینیخمالموسويورزد (يبه عهد خودداريانکار از وفا
). 436:2ج ، ق:1390
از یانکار و مماطله خود را ناشونیمد.3-5-2-2

هد به عيبدون جهت از وفاونیحق متقابل نداند. گاه مد
به حق ییادعاایطلب يو گاه به ادعاورزدیميخوددار

. آنچه موجب کندیميناحق از انجام تعهد خوددارای
حق ي، انکار و مماطله بدون ادعاشودیحق تقاص م

کم ح،اش مطلع نباشدهذممال در وتاگر از ثبزیاست. ن
يحالت نزد حاکم طرح دعونیهمان است و در ا

). همان(کنندیم
،یعنی؛مالئت باشديشونده داراتقاص.3-5-2-3

نی. نظر به استینزیتقاص از اموال شخص مفلس جا
ایاشخاص مفلس یو شرعیقانوننیطبق موازکه

ن،یدر پرداخت دیتوقف و ناتوانلیورشکسته به دل
کهیتا زمانهستندشیکامل تعهد خويفایمعاف از ا

قیطربهآنان حاصل شود، یمالتیدر وضعیشیگشا
ایيبه عهد به طور قهريوفایتقاص که نوعیاول

تسیاست، مجاز نيتوصل به حق به صورت حق محور
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:ش:1384یحاتم(، )213:3ج ، ق:1417،یطباطبائ(
69.(
شرائط موضوع تقاص.3-5-3

ه کینیاست که دنیشرط صحت تهاتر ا.3-5-3-1
ها است، در جنس و وصف متحد باشند و با ذمهدر 

یکیبودن داردر حد مدتحتی،یکیایاختالف در هر دو 
بودنادیو زیکیکم بودن مدت ای،يگریبودن دو نقد

اند: رو گفتهنی. از اردیگیتهاتر صورت نم،يگریمدت د
یمیدارد نه در امور قانیجریلثَتهاتر در پول و امور مَ

53:24ج ، ش:1367،ینجف(، )17:20ج :تایب،ی(بحران
ج ، ق:1391م،یحک(، )364:31ج و 179-178:25ج و 

و نیطرفتیبه رضاازیصورت بدون ننی). در ا303:13
:1367،ی(نجفردیگیآنان، تهاتر صورت متیاهلحتی
ن لحاظ متفاوت بودند، یاز انیاما اگر دو د.)53:34ج ،ش

،ی(نجفردیگیصورت منیطرفتیتهاتر فقط با رضا
).341:34ج ، ش:1367
و دو تعهد نیدر تهاتر الزم است که دو د.3-5-3-2

موضوع حق اشخاص ثالث ،یعنی؛آزاد باشند
ه از مقاص:ندیفرمایره) م(ینیخمباشند. امام نگرفتهقرار
.ستینزی، جااستشدهمتعلق آن ریکه حق غیاموال

)437:2ج ، ق:1390ی،نیخمالموسوي(
داشت و يگرینزد دینینفر عکیاگر .3-5-3-3

اخذ آن بدون مشقت و ارتکاب محظور ممکن بود، 
اما اگر اخذ آن اصالً ست،ینزیمقاصه از اموال او جا
است. اگر آن زیاموال او جاگریممکن نبود، مقاصه از د
به مقدار حق خود دیبود، بايمالش از جنس مال و

ن آمتیبه مقدار قدیبردارد و اگر از جنس آن نبود، با
ممکن ونیکار جز با فروش مال مدنیبردارد و اگر ا

است و زیمال خود جامتیقزانیآن و اخذ معینبود، ب
). 440: همان(را برگرداندماندهیباقدیبا

ونیاگر دائن جنس حق خود را نزد مد.3-5-3-4
ا امد،یعدول نمايگریدزیاز آن به چتواندینمافت،ی

اموال حق خود را گریعادله از دمتیبه قافتیاگر ن

مالک است و احوط لیو به مانند وکدینمایمافتیدر
از خود بفروشد، اما ریغیاست که آن را به کسنیا
آن را حساب متیو قرداردخود هم بيبراتواندیم

معتقدند که در صورت وجود جنس ی. اما برخدینما
را يگریجنس دتواندیمشابه با جنس حق خود هم م

:ق:1418،یاند (فقعاننگذاشتهیادله فرقرایبردارد، ز
،یطباطبائ()،241:10ج ، ق:1416،يفاضل هند(، )282

، )453:17ج ، ق:1415،ینراق(، )168:13ج ، ق:1412
ج ، ق:1396،یخوئ(، )718:6ج ، ق:1417،یائطباطب(

(موسوي و)393:33ج ، ق:1410،دیمروار(، )45:1
).436:2ج ، ق:1390،ینیخمال

که افتیرا یمال،اگر صاحب حق.3-5-3-5
بود، در صورت يگریو شخص دمیغرانیمشترك م

، ق1417،یطباطبائکند (مقاصه تواندیمکیشرةاجاز
زی). ن437:2ج ، ق1390،ینیخمالموسويو ()721:6ج 

او داشت، ذمهبر ینیمماطل دایجاحد میاگر غر
زیطلب و به صورت مقاصه جايبه جانیاحتساب آن د

شتریکمتر از آن باشد. اما اگر بایاست، اگر به اندازه آن 
يراو بذمهقیطرنیآن بردارد و به ازانیبه مدیبود با

).439:2ج ، ق:1390،ینیخمالموسوي. (شودیم
احکام و آثار وارده در باب مقاصه در فقه یبرخ.3-6

مراعات اسهل را دیمقاصه انجام داد باياگر فرد-الف
راغ به سافتیبا حق خود ياگر جنس مساویعنیبکند، 

را بکند و يریگآن نرود و مراعات تسامح و آسانریغ
). 132:19ج :تایب،یمقاصه تام انجام ندهد (بحران

حق خود يرا به جامیاگر صاحب حق مال غر-ب
برداشت تا مقاصه انجام دهد، اما قبل از فروش آن مال 

در ،رفتنیصاحب حق از بطیو تفريکاال بدون تعد
وجود دارد. دگاهیمورد ضامن بودن صاحب حق دو د

: دیفرماینقل کرده که میطوسخیصاحب جواهر از ش
يعدم ضامن بودن واتر با مذهب ممتناسبدگاهید

ت امانيآن مال در دست وکهنیناد اصل و ااستهاست، ب
در حکم امانت است...... اما کهنیاای، استهبودیشرع
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قبض بدون اذن نیارایاست، زيونیوجه، عدم تضم
زیامانت باشد. نتواندیخاطر نمنیو به ااستهداديرو

ضمان ندارد.ابیمنافاتاستهشرع به آن اذن دادکهنیا
وجود ندارد، بلکه یبه نام امانت شرعیعنواننیچنهم

شرع صرفاً حق قبض را به او داده تا بتواند حق خود را 
،دیمروار(، )296:40ج ، ش:1367،ی. (نجفکندفایاست

ج ق، : 1413،یثاندیشه(، )326:11ج ،ق:1410
).456:17ج ، ق:1415ینراقو ()75:14

اگر حقش به صورت کهنیدر مورد استینیاشکال-ج
ۀذمبر عهده مماطل بود و به مقدار آن مقاصه کرد، نید

د گندم باشيطلبش مقدارنکهیمبرا شود، مانند اونیمد
نیبردارد. اما اگر طلبش عونیو به مقدار آن از گندم مد

بود و مثل آن را مقاصه یلثَمَنیحالت اگر عنیبود، در ا
أمل تيالبته جاست،یندیبعيحصول مقاصه قهرد،کر

متیو به مقدار قاسبکیبود، مانند یمیدارد. اما اگر ق
ایاست يمعاوضه قهرایحالت آنیآن مقاصه کرد، در ا

محلنی؟ ااستهلولیقصاص به منزله بدل حکهنیا
ج ، ق:1390،ینیخمموسوي ال(اشکال و تردد است

437:2.(
گرچه متوقف بر ست،یحکم حاکم نازمندیمقاصه ن-د
یبحران).439:2ج ،همانباشد (و افراز آن میمال غرعیب

اثبات حق خود نزد ي: اگر دائن برادیگوی) م411:18(ج 
قیطرنیبه حقش بدیابیداشته باشد و دستنهیحاکم ب

، دباشینمزیاو جايممکن باشد، انجام مقاصه برايبرا
برخالف اصل است و فقط در ریتسلط بر مال غرایز

ضرورت نیانجایموارد ضرورت مجاز است و در ا
است.یمنتف

و حق و طرح نیقسم در مورد ديمقاصه بعد از ادا-ه
ج ، تایب،ی. (بحرانستینزیدر باب آن جايدعو

ج ، ق:1390،ینیخمال(موسوي، )415و 411:18
،ینراق(، )172:13ج ، ق:1412،یطباطبائ()،440:2
اگر حاکم با نی). بنابرا453و 214:17ج ، ق:1415

واندتیدائن حکم صادر کرد، او نمياستناد به قسم برا

ایمقاصه کند. اما اگر مستند حکم اقرار ونیاز اموال مد
، ق:1391م،ی(حکاستزیباشد، مقاصه جانهیباینکول 

).188:12ج 
رانیو آثار تهاتر در حقوق اطیشرا.3-7

يتهاتر تنها قهریکه گفته شد در قانون مدنچنان
انواع ران،ی، اما مؤلفان در حقوق ااستشدهیمعرف

اند. قبالً انواع آن ذکر شد و آن برشمردهيرا برايگرید
و آثار انواع مختلف تهاتر در طیشرایبه بررسنجایدر ا

.شودیپرداخته مرانیحقوق ا
يو آثار تهاتر قهرطیشرا.3-7-1

طیشرايسرکیمنوط به وجود يتهاتر قهرحصول
ریدارد که در زیرا در پيع تهاتر آثارنونیازیاست. ن

.رندیگیقرار میمورد بررس
يتهاتر قهرطیشرا.3-7-1-1

است:رینوع تهاتر به قرار زنیحصول اطیشرا
هم طلبکار و هم گریکدیدو شخص در برابر -الف

شرط تهاتر است و منظور از نیامر اولنیبدهکار شوند. ا
که ودشیواقع میونیدنیاست که تهاتر منحصراً بنیآن ا

است. يگریاز دو شخص در برابر دکیبرعهده هر 
میقاییبدهکار و از وليبه محجوریاگر شخصنیبنابرا

اتر وط تعهد خود به تهسقيبراتواندیاو طلبکار باشد، نم
).1385:173،يدی(شهاستناد کند

بایباشد. دو تعهد هنگامکلینیمضمون دو د-ب
ل قابیعنی،کلیکه موضوع هر دو شودیتهاتر ساقط م

انطباق بر افراد متعدد باشد، مانند پول و گندم. پس اگر 
کلی از آن دو یکیموضوع این،یمعنیموضوع آن دو ع

شودیباشد، تهاتر حاصل نمنیمعنیعيگریو د
).343:1ج ، ش1364،یامام(، )1385:175،يدی(شه

296باشد. طبق ماده یکینیجنس موضوع دو د-ج
که موضوعشودیواقع ميدو تعهدنیق.م تهاتر منحصراً ب

برنج ایهر دو گندم کهنیجنس باشد؛ مانند اکیها از آن
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،يدی(شهشودیصورت تهاتر حاصل نمنیاریباشد. در غ
).343:1ج ، ش:1364یامامو ()1385:175
یامهنگنیدو دنیباشد. بیکینیدو دهیزمان تأد-د

باشد یکیآن دو هیکه زمان تأدشودیتهاتر حاصل م
حال و نیاز دو دیکیکه یق.م) در صورت296(ماده 

یهر دو مؤجل باشد، ولکهنیاایمؤجل باشد و يگرید
، ودشیآن دو متفاوت باشد، تهاتر حاصل نمهیمدت تأد

يزودتر پرداخت شود تا انقضادیکه باینیدکهنیمگر ا
صورت نینشده باشد که در اهیتأدگریدنیدمهلت 

هر طلب یارزش واقع،رایز؛تهاتر واقع خواهد شد
طلب توانیآن دارد و نمافتیبه زمان دریبستگ

است، در افتیرا که در زمان حاضر قابل دریشخص
انست داقطبعد بپردازد، سیمدتدیاو که بایبرابر بده

).343:1ج ، ش:1364،یامام(،)1385:176يدی(شه
نیامر انیباشد. علت ایکینیدو دهیمکان تأد-ه

رتأثیدر ارزش تعهد هیمکان تأدتیاست که خصوص
محترمهیمکان تأدنییتعهد در تعنیطرفةدارد و اراد
برخالف توافق تواندیق.م) و تهاتر نم280است (ماده 

:1364،یامام(، )1385:177،يدی(شهواقع گرددنیطرف
با وجود اختالف مکان دو طرف اگر). اما 343:1ج ، ش

با توانندیق.م م298خواهان تهاتر باشند، طبق ماده 
عهد از دو تیکینقل موضوع نهیهزۀیتأدقیتوافق از طر
ان در مکهیاسقاط حق تأدایو گریتعهد ديبه مکان اجرا

را برطرف سازند و نیدو دهیاختالف محل تأدن،یمع
:1385،يدی(شهکننداهمحصول تهاتر فريرا برانهیزم

177.(
واقع ینیدو دنیآزاد باشد. تهاتر بنیهر دو د-و

اشخاص ثالث ایکه موضوع حق شخص شودیم
ون به مطابق قاننیاز دو دیکیباشد. پس اگر قرارنگرفته

از نوینفع شخص ثالث بازداشت شده باشد، سپس مد
تهاتر حاصل نیدو دنیدائن خود طلبکار گردد، ب

مزبور حقنیشخص ثالث نسبت به د،رایز؛شودینم

ق حنیاعییو حصول تهاتر موجب تضاستهکرددایپ
، ش:1364،یامام(، )1385:177،يدی(شهخواهد شد

ق.م 299ماده ،)239:ش:1387،يلنگرودو ()344:1ج 
در مقابل حقوق ثابت اشخاث ثالث تهاتر : «دیگویهم م
به نفعنیدوعاگر موضنینخواهد بود و بنابرامؤثر

ده شفیمطابق قانون توقونیدر نزد مدیشخص ثالث
از دائن خود طلبکار فیتوقنیبعد از اونیباشد و مد

مال ۀیناد تهاتر از تأداستهتواند بینمگریگردد د
».شده امتناع کندفیتوق

نیقابل استماع باشد. منظور انیهر دو ديدعو-ز
از آن دو مشمول مرور زمان نشده باشد و یکیاست که 

به قابل مطالنیبدهکار، دۀلیمرور زمان به وسرادیاال با ا
ینیدنی. چنشودینمهیملزم به تأدونینخواهد بود و مد

ابتواندینام گرفته نمیو وجدانیاخالقنیدکیکه 
، تهاتر شوداستهکه قانوناً قابل مطالبيگریدنید

).179-1385:178،يدی(شه
ه است کنیتقابل داشته باشند. منظور انیدو د-ح

د. نباشنیچند دایدو نیاز دو طرف تهاتر، مردد بیکی
يقهرونیصورت تهاتر نسبت به هر دو مدنیاریدر غ

که چند یونیحصول آن، اراده مدينخواهد بود و برا
دیباگریدونیمدنیکه مقابل دینیدنییدارد در تعنید

).همان(استالزم رد،یگقرار 
که ینی: ددیگویم، )345:1ج ، ش1364(یامام-ط

. ردیگمورد تهاتر قرارتواندینم،باشدیقابل بازداشت نم
منع حاًیتهاتر را در مورد مزبور صررانیایقانون مدن

حیرامر تصنیبه اگریديکشورهانیدر قوانیول،ننموده
ه را کینیکه بتوان گفت درسدیبه نظر م.استشده

مانند نفقه زوجه ،استهممتازه شناختونیقانون از د
مورد تهاتر قرار رانیایقانون مدن1206مذکور در ماده 

قابل ریغتوانیمنیبودن داز ممتازه،رایز؛ردیگینم
تر بودن آن را استنباط نمود، قابل تهاریبازداشت و غ
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و عمل اطیحتو دور از ادینباط مزبور بعاستهچاگر
است.یقضائ
ینی: دو ددیگوی) م345:1ج ش،:1364و (اهم-ي

تهاتر شوند که محقق و ثابت باشند و اال هرگاه توانندیم
.دگردیاز آن دو مورد اختالف باشد، تهاتر حاصل نمیکی

يآثار تهاتر قهر.3-7-1-2
است:ریآثار به قرار زنیا

نیدياز دو طرف مساوکیهر نیهرگاه د-الف
مهذساقط و نیباشد، بر اثر تهاتر هر دو دگریطرف د

. شودیآزاد مگریکدیدر برابر ونیهر دو مد
ا تنینباشد، دو ديمساونیکه دو دیدر صورت-ب

تربزرگنیو مازاد دگرددیآن دو ساقط منیترحد کم
.ماندیمیآن باقونیمدذمههم چنان در 

نیاز بزیآن دو نناتیتضمن،یبا سقوط دو د-ج
داشته یهر دو رهنایاز آن دو یکیو هرگاه رودیم

و مال مرهون آزاد شودیباشد، رهن مزبور فک م
ج ،ش:1364،یامام()،1385:182،يدی(شهگرددیم

345:1.(
يو آثار تهاتر قراردادطیشرا.3-7-2

نینوع از تهاتر ذکر شد، انیافیکه در تعرچنان
متقابل دو نیکه دو ددهدیميرویتهاتر در حالت

از ایجنس نباشد و کیاز گریکدیشخص نسبت به 
نیمتفاوت باشد، البته بعد از اهیمکان تأدایجهت زمان 

طیشرامتقابل،نیدو دتیکردن وضعکسانیبا نیطرفکه
يتهاتر قهرطیهمان شراواقع،درهتهاتر را کنیوقوع ا

، فراهم کردنددهدیمياست و به حکم قانون رو
و سقوط ونیمدذمهي). ابرا183-1385:182،يدی(شه
کرد. یتهاتر معرفنیاز آثار اتوانیرا مونیدناتیتضم
دیگوی) م347:1ج ، ش:1364(یچنان که امامنیبنابرا

هرگاه -: الفشودیمحقق مریدر موارد زيتهاتر قرارداد
دو ۀیهرگاه زمان تأد-جنس نباشد. بکیاز نیدو د

ف مختلنیدو دۀیهرگاه محل تأد-مختلف باشد. جنید
باشد.

یقاعیو آثار تهاتر اطیشرا.3-7-3
وقوع يالزم براطیشراهیکلنوع تهاتر نیوقوع اشرط

ق طبرایاست، زونیاز شرط تقابل دریغ،يتهاتر قهر
نیبابت کدام دهیتأدکهنیاصیتشخ.،ق.م282ماده 

متعدد است و از مقررات ونیدونیمدةاست، برعهد
ن بوديحکم و قهرنیخالف اتوانیمربوط به تهاتر نم

رظمورد ننیکه شامل دينحوبهتهاتر را به طور اطالق 
:1385(يدیچنان که شهزیبشود، استنباط کرد. نزین

کیهر يحکم به سقوط قهردیگوی) م185-184:ش
مرجح خواهد بالحیترجگر،یطرف دنیبا دنیاز دو د
ذمهيابراتوانیمزیننجایاست که در ایهیبود. بد

رتهاتنیرا جزء آثار اونیدناتیو سقوط تضمونیمد
برشمرد.

ییو آثار تهاتر قضاطیشرا.3-7-4
يرویو موارد خاصطینوع تهاتر در شرانیا

.دهدیم
ییتهاتر قضاطیشرا.3-7-4-1

آن زانیمورد قبول و مسلم، اما منیاصل د-الف
نامعلوم باشد.

صرف نظر از ،یعنی؛ثابت نباشدنیاصل د-ب
موضوع، وجود اصل رابطه تعهد معلوم نباشد.

در اصل، زیمسلم باشد. ننیدو دزانیاصل و م-ج
آن دو ۀیمکان تأدایزمان ایاختالف جنس موضوع 

نیدر رفع اختالف دو دنیتوافق طرفیمعلوم باشد، ول
ها جهت تهاتر معلوم نباشد.کردن آنکسانیو 

ق طرف باشد و تحقکیةوقوع تهاتر بسته به اراد-د
-1385:185يدی(شهردیقرار بگدیاراده مورد تردنیا

186.(



نرایو حقوق اهیمقاصه و تهاتر در فقه امامیقیتطبیبررسپارسا:70

ییآثار تهاتر قضا.3-7-4-2
،رایز؛استينوع تهاتر همان آثار تهاتر قهرنیاآثار

وع، نکیفقط رانیتهاتر در قانون اه شدچنان که گفت
) در 186:1385(يدیشه. استشدهیمعرفيقهریعنی
قیحصول تهاتر از طرنکهیپس از ا: «دیگویباره منیا

دادگاه وقوع آن را در زمان فراهم د،یاحراز گردییقضا
ثر اشیدایدارد. پس زمان پیاعالم مبوطمرطیبودن شرا

موجوددر واقع،آن طیاست که شرایخیتهاتر، تارنیا
اه دادگيرأرایز؛ییقضايصدور رأخی، نه تاراستهبود

و کاشف از یجنبه اعالمو صرفاً ستیموجد تهاتر ن
یرا نمییتهاتر قضانیاتهاتر است. بنابریحصول قبل

ه تهاتر جداگانینوعتهاترگریتوان نسبت به انواع د
یقاعیاایيقراردادایيدانست، بلکه همان تهاتر قهر

گرفته، سپس تحقق آن در قراردیاست که مورد ترد
». استشدهدادگاه ثابت 

و نتیجه گیريبحث
ریدر موارد زتوانیرا مقیتحقنیحاصل از اجینتا

خالصه کرد:
مقاصه تیماهران،یایو قانون مدنهیدر فقه امام-1
ه در کدانندیمیاتملیآن را عۀاست، چه همیکیباًیتقر

آن دو در مقابل هم نِیکمترزانیآن دو طلب تا میط
. لکن در استفاده از واژگان با هم تفاوت شوندیساقط م

از سه لفظ تهاتر و تقاص و هیدارند، چه در فقه امام
گشته و در قانون صرفاً لفظ تهاتر به کار فادهاستهمقاص
.استشدهبرده 
تیمشروعح،یصريارغم عدم وجود ادلهیعل-2

ر شده و فقط درفتهیمقاصه و تهاتر در فقه و حقوق پذ
.استشدهییهامخالفتاتیجزئیبرخ

يبه دو نوع تهاتر قائل است. مورد اول قهرهیفقه امام-3
بوده و آن ياریو مورد دوم که اختدهیبوده و آن را تهاتر نام

یگرچه برخرانی. در قانون اخوانندیمقاصه مایرا تقاص 
د، انچهار نوع تهاتر را برشمردهایمؤلفان در علم حقوق سه 

زی. ناستشدهرفتهیپذباشدیمينوع تهاتر که قهرکیفقط 
تیانواع در نهاگریچنان که خود آن افراد هم اذعان دارند، د

سه ایبه چهار رانیتهاتر در حقوق امیهستند. لذا تقسيقهر
.دیآیعبث به نظر مينوع کار

يالهیدارد. هم وسیمتفاوتيکارکردها،مقاصه-4
زیضمان. نیاست و هم نوعنیزمان دو دهميادايبرا

.استشدهیتوصل به حق معرفيهابعضاً از راه
پرداخت يسازدر سادهینقش فراوان،مقاصه-5

مردم داشته و انیساختن تعامالت معیو سرونید
يالهیوستواندیمخاطرات انتقال وجوه را کم کرده و م

يریجلوگهیاز حقوق باشد و از تکرار تأدتیحمايبرا
.کندیم

آن را یمقاصه اختالف است. برختیماهانیدر ب-6
از يآن را مستثنایبرخون،یانقضا و پرداخت ديهااز راه

اسقاط تعهدات و يهاآن را از راهیبرخن،یبه دنیدعیب
التیاند و بعضاً تفصکردهیمعرفقاعاتیآن را از ایبرخ

نظر اول راجح است، انیمنیاند. از اکردهانیبيگرید
ونیپرداخت ديهااز راهکه مقاصه راینظر آنانیعنی

توان تا بردیگیانجام نمعیاند، چه در مقاصه بکردهیمعرف
نان که چ،رایز؛کردیمعرفنیبه دنیدعیبيآن را مستثنا

نیآداب و ارکان خاص خود را دارد. هم چنعیبمیدانیم
مقاصه اسقاط تعهد است، درست به نظر گفته شودکهنیا

ودیآیمتهاتر، تعهد به اجرا دراتیملدر عرایزد،یآینم
کهنیو نه اشوندیمیصاحب ارزشنیاز طرفکیهر 

ست ایمعننیشدن تعهد به اساقط،رایز؛تعهد ساقط شود
گریخود را از دست داده و دیحقوقیکه آن تعهد زندگ

اند تهاتر هگفتکهنیازیباشد. نتأثیرمنشأ اثر و تواندینم
انریاست، اگر فقط ناظر به تهاتر در قانون اقاعیاکی

تواندینمهیدرست است، اما در فقه اماميباشد، نظر
کهيدرست باشد چون در فقه تهاتر و مقاصه در موارد

عقد دارد.ۀاراده دو طرف است، جنبازمندین
ر بلکه دست،یضابطه نیانجام مقاصه مطلق و ب-7

یو ضوابططیآن شراشدن محققيفقه و حقوق برا
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