یـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
فصلنامه علم 
سال نهم /دوره جدید /شماره  /36تابستان 1393
صص 30-19

توکیلدرتقاصدرفقهمذاهباسالمی
وحقوقایران
 lعلیاکبر فرحزادی
استادیار دانشگاه علوم قضایی (نویسنده مسئول)

aliakbar.farahzadi@yahoo.com

 lحمید کولیوند
kulivandhamid@yahoo.com

تاریخ دریافت ،1392/11/12 :تاریخ پذیرش1393/5/22 :

چکیده

تقاص یا مقاصه اخذ مال بدهکار منکر یا مماطل در پرداخت ،بدون اذن صاحب مال میباشد .تقاص
حقی استثنایی است و به طلبکاری داده شده است که از طرق متعارف نمیتواند به طلب خود برسد.
استثنا بودن آن به این معنی است که از شمول اصل اولی حرمت تصرف در مال غیر خارج است .دلیل
اصلی جواز تقاص ،روایاتی است که در هیچیک سخنی از توکیل در تقاص به میان نیامده است ،از
طرفی مطابق قاعده کلی ،وکالت در همه امور جایز است ،مگر در اموری که عدم جواز وکالت دلیل
داشته باشد .گرچه استثنایی بودن تقاص ممکن است خود دلیلی بر عدم جواز توکیل در تقاص باشد،
اما حتی اگر این دلیل مورد مناقشه باشد ،در تقاص شرایطی همچون علم مقاص به قطعی بودن حق
و عدم پرداخت حق وجود دارد که حصول این شرایط برای شخصی غیر از طلبکار بسیار بعید ،بلکه
عادت ًا محال است؛ زیرا این شرایط ،اموری وجدانی و درونی هستند .در نتیجه میتوان گفت :رسیدن
به حق از طریق تقاص قابل توکیل نمیباشد.
کلیدواژهها :تقاص ،مقاصه ،توکیل ،وکالت ،حق.

توکیل در تقاص در فقه مذاهب اسالمی و حقوق ایران

کارشناسارشد فقه مقارن و حقوق خصوصی اسالمی دانشگاه مذاهب اسالمي
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مقدمه
یکی از مهمترین مسائل قضایی ،ایجاد روشی مناسب،
سریع و مطمئن برای احقاق حق بوده است .روش
متداول ،رجوع به قاضی و درخواست استفاده از
قدرت حاکمیت است 1،اما در اسالم در بعضی شرایط
خاص ،روش دیگری هم تجویز شده است و آن این
است که چنانچه حق مورد مطالبه ،دین ،و مدیون
منکر آن باشد و همچنین امکان احقاق حق از روش
معمول وجود نداشته باشد ،داین میتواند مالی از اموال
مدیون را رأس ًا به جای طلب خود برداشته و مالک
گردد .این عمل در فقه امامیه با عنوانهای تقاص و
مقاصه و در فقه اهلسنت با تعابیری همچون «الظفر
بالحق» شناخته شده است .هرچند این موضوع نزد
اکثر فقهای مذاهب خمسه ،جایز و مشروع دانسته
شده است ،اما در شرایط و کیفیت اجرای آن اختالف
2
نظرهای دامنهداری وجود دارد.
پژوهش حاضر قصد پرداختن به موضوع تقاص،
مشروعیت ،شرایط اجرا و سایر مباحث مرتبط با
آن را ندارد .آنچه این مقاله بدان میپردازد« ،توکیل
در تقاص» است؛ یعنی کسی که حق تقاص دارد ،به
شخص دیگری وکالت دهد که مالی از اموال بدهکار
را از جانب او بردارد .این موضوع به صورت محدود
مورد توجه فقیهان واقع شده و تنها تعداد اندکی از فقها
در این باره نظر دادهاند .با توجه به اینکه گاه در میان
مردم چنین عملی مورد ابتال قرار میگیرد ،مطالعه و
بررسی این موضوع به نظر الزم و ضروری میرسد.
اين نوشتار به دنبال پاسخ به این سؤال است که با توجه
به شرایط تقاص و وکالت ،آیا توکیل در تقاص جایز
است و بر فرض وقوع ،چه آثاری بر آن مترتب است.
ماهیت توکیل در تقاص
از آنجا كه توکیل و تقاص دو موضوع جدای فقهی
هستند ،الزم است ابتدا تعریف هریک از آنها به
 . 1آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ،ج ،1ص.9
 . 2مس��الک االفهام ،ج ،14ص68؛ المجموع ش��رح المهذب ،ج،20
ص203؛ منح الجلیل ،ج ، 8ص.550

صورت جداگانه نزد مذاهب خمسه روشن گردد ،تا
در نهایت تعریف توکیل در تقاص معين شود.
 )1تعریف تقاص (مقاصه)

تقاص در لغت مصدر باب تفاعل ،برگرفته از ریشه
یقص» میباشد که پس از ادغام دو
فعل الزم
«قصّ ،
ّ
حرف مماثل ،به جای تقاصص ،تقاص تلفظ میشود.
تقاص دارای اين معانی است .1 :چیدن و بریدن .2
آویزههای پارچه را بریدن  .3کنارههای گوش را بریدن
 .4نقل کردن و بازگو کردن  .5به تدریج دنبال کردن و
پی گرفتن 3.معنای مناسب با بحث حاضر ،معنای اخیر
است ،پس آن معنا مورد بررسی قرار میگیرد.
«قص اثره»؛ یعنی رد آن را دنبال کرد 4.خداوند متعال
ّ
نیز این معنا را با لفظ «قصص» در دو جای قرآن به
ار َت َّدا َع َلى آث ِ
َار ِه َما ق ََص ًصا»؛« 5پس
کار برده استَ « :ف ْ
آن دو جستجوگر ردپای خود را گرفتند و برگشتند»
«وقَالَ ْت أِ ُلخْ ِت ِه ق ُِّص ِ
يه»؛« 6به خواهرش گفت از پی
و َ
او برو»« .اقتص اثره» و «تقصص اثره» نیز به همین
معنا آمده است .قصاص که هم ریشه تقاص و بر وزن
فِعال است ،به معنای مقابله به مثل میباشد« .تقاص
القوم» زمانی به کار میرود که هریک از طرفین در
حساب یا غیر آن مقابله به مثل کنند 7.اما از نظر
اصطالحی هرچند در کتب فقهی قدما ،کمتر به تعریف
تقاص پرداخته شده است ،اما از بررسی کاربرد این
کلمه و تعاریف متأخران میتوان به این نتیجه رسید
که تقاص نزد امامیه هم به معنای تهاتر 8و هم به
9
معنای اخذ حق از مال مدیون منکر یا مماطل دین
به کار رفته است و کاربرد این کلمه نزد اهلسنت فقط
10
به معنای تهاتر بوده است.
 . 3المف��ردات فی غریب الق��رآن ،ص419؛ معجم مقایيس اللغة ،ج،5
ص11؛ فرهنگ معاصر عربی فارسی ،ص.822
 . 4الصحاح في اللغة ،ج ،2ص.81
 . 5کهف.64 ،
 . 6قصص.11 ،
 . 7الصحاح في اللغة ،ج ،2ص.81
 . 8ارشاد االذهان ،ج ،2ص.223
 . 9مستند الشیعة ،ج ،17ص.440
 . 10روضة الطالبین ،ج ،8ص.519

متأخران در تعریف تقاص آوردهاند« :اخذ مال مدیون
منکر یا مماطل توسط داین بدون اذن وی ،به عوض
از دین را تقاص گویند» 11و در جایی دیگر گفته شده
است« :تقاص ،از ایقاعات است و آن عبارت است
از اینکه بستانکار ،بدون مراجعه به دادگاه (اگر خوف
فتنه نباشد) ،از اموال بدهکاری که دین خود را انکار
میکند و یا از پرداخت آن امتناع میورزد ،به قدر
12
طلب خود یکجانبه به قصد تملک بردارد».
همانطور که گفته شد ،نزد علمای امامیه در گذشته
کلمه تقاص در هردو معنای تهاتر و اخذ حق از مال
بدهکار به کار رفته است ،اما به نظر میرسد با توجه
به تعریفی که در کتب متأخران از تقاص ارائه شده
است ،در حال حاضر این کلمه بیشتر در معنای دوم
آن؛ یعنی اخذ حق از مال بدهکار به كار میرود،
تا جایی که میتوان گفت هیچیک از فقهای معاصر
امامیه از این واژه در معنای تهاتر استفاده نکردهاند.
 )2تعریف توکیل

 . 11مصطلحات الفقه ،ص.401
 . 12دائرة المعارف حقوق مدنی و تجارت ،ج ،1صص867و.868
 . 13مجمع البحرين ،ج ،5ص.494
 . 14سجده.11 ،
 . 15قاموس قرآن ،ج ،7ص.240
 . 16مغن��ی المحتاج ،ج ،2ص217؛ مواه��ب الجلیل ،ج ،7ص،160
بدائع الصنائع ،ج ،6ص19؛ ش��رائع االس�لام ،ج ،2ص151؛ کش��اف
القناع ،ج ،3ص.538

هرچند فقها تعریفی از توکیل در تقاص ارائه ندادهاند،
اما از تعاریف مذکور میتوان چنین نتیجه گرفت که
توکیل در تقاص به معنای دادن وکالت شخصی که
حق تقاص برای او مستقر گردیده ،به شخصی دیگر
است تا عمل تقاص را به نیابت از او انجام دهد.
تعریف مذکور از توکیل در تقاص به دو صورت قابل
تصور است :یکی اینکه در ضمن دادن وکالت در امور
دیگر به وکیل اجازه تقاص هم داده شود ،مثل دادن
وکالت در تقاص در ضمن اعطای وکالت در انجام
معامله که در اینجا موضوع وکالت شامل تقاص هم
میگردد و دیگر اینکه پس از ایجاد حق تقاص برای
شخصی ،به شخص دیگری به طور خاص وکالت داده
شود که عمل تقاص را به نیابت از او انجام دهد .آنچه
در این مقاله مورد تحقیق قرار گرفته ،شکل دوم است.
ارکان و شرایط توکیل در تقاص
برای بررسی شرایط توکیل در تقاص ،ابتدا ارکان
وکالت و تقاص مورد بررسی قرار میگیرد.

 )1ارکان تقاص

تقاص متقوم به دو رکن است که اگر این دو رکن
یا یکی از آن دو تحقق پیدا نکند ،تقاص حاصل
نمیشود :یکی عدم پرداخت حق از طرف بدهکار
که با این رکن برای طلبکار (با تحقق شرایطی) حق
تقاص ایجاد میگردد و دیگري اخذ به قصد تقاص.
بنابراين زماني كه بدهکار در مورد برگرداندن عین یا
رد دین ،نه انکار دارد و نه امتناع ،و به محض اینکه
طلبکار ،حقش را ادعا نماید ،او نیز میپردازد ،جایی
برای تقاص وجود ندارد؛ چون حقی که در ذمه او
میباشد ،کلی و تعیین آن به عهده مدیون است 17.در
مورد اینکه عدم پرداخت حق یکی از ارکان تقاص
است ،اختالفی در بین مذاهبی که تقاص مورد قبول
آنها میباشد (همه مذاهب خمسه به جز حنابله)،
 . 17جواهر ال��کالم ،ج ،40ص389؛ قواعد االحکام ،ج ،3ص448؛
مغنی المحتاج ،ج ،4ص.462
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توکیل به معنای دادن وکالت به دیگری است و وکالت
از نظر لغوی اسم مصدر است که به فتح و کسر «واو»
به معنای تفويض و واگذاری استعمال میگردد 13.در
قرآن کریم آمده است« :ق ُْل َي َت َو َّفا ُك ْم َم َل ُ
ك الْ َم ْو ِت
الَّ ِذي ُو ِّك َل بِ ُك ْم»؛« 14بگو شما را فرشته مرگ ،که
بر مرگ شما وکیل گردیده میمیراند»؛ یعنی مرگ
شما به او واگذار شده است 15.در فقه مذاهب خمسه
و حقوق ایران ،عقد وکالت با اندکی اختالف در تعبیر،
تقریب ًا یکسان تعریف شده است« :عقدي كه به موجب
آن فردی ،شخص ديگري را در زمان حیاتش براي
16
انجام كاري جانشين خود قرار ميدهد».

 )3تعریف توکیل در تقاص

وجود ندارد.
با عدم پرداخت دین از سوی بدهکار ،برای طلبکار
حق تقاص ایجاد میگردد و اجرای این حق فقط
با اخذ مالی از اموال مدیون به قصد تقاص صورت
میگیرد؛ چون تقاص ،سبب مالکیت ،و مالکیت بر
یک شیء مستلزم استحقاق تصرف در آن شیء از
سوی مالک است و تصرف در مال فقط با تسلط بر
مال مقدور است و از آنجا که تسلط و تصرف بدون
اخذ مال ممکن نیست ،اجرای تقاص باید با اخذ مال
صورت پذیرد.
در مورد قصد باید گفت که در عقود و ایقاعات،
اراده انسان نقش اصلی را دارد ،این اصل در فقه
امامیه با عبارت معروف «العقود تابعة للقصود»19و
در فقه اهلسنت با عباراتی همچون «العبرة فی العقود
بالمقاصد و المعانی ال بااللفاظ و المبانی» 20شناخته
میشود .از نظر ماهیت حقوقی ،تقاص عملی حقوقی
و از جمله ایقاعات میباشد 21،پس قصد انشاء و
مقاص در آن نقش اصلی را دارد؛ یعنی اگر مال
اراده
ّ
بدهکار توسط طلبکار برداشته شود ،زمانی میتوانیم
بگويیم تقاص صورت گرفته است که این عمل با
قصد تملک انجام گیرد.
18
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 )2ارکان وکالت

نزد اکثر فقهای مذاهب خمسه ،ارکان وکالت عبارت
است از :صیغه ،موکل ،وکیل و موکل فیه 22.فقهای حنفی
ارکان وکالت را منحصر به ایجاب و قبول دانسته 23و
میگویند :اجرای صیغه مستلزم وجود سه رکن دیگر
است .از بین این چهار رکن آنچه به اثبات جواز یا
عدم جواز توکیل در تقاص مرتبط است ،موکل ،وکیل
 . 18البحر الرائق ،ج ،7ص193؛ منح الجلیل ،ج ،8ص550؛ المجموع
شرح المهذب ،ج ،20ص.203
 . 19عوائد االیام ،ص.159
 . 20المبسوط ،ج ،22ص23؛ بدائع الصنائع ،ج ،4ص.134
 . 21غایة المراد ،ج ،1ص.350
 . 22تذک��رة الفقه��اء ،ج ،2ص113؛ بدایة المجته��د و نهایة المقتصد،
ج ،2ص.244
 . 23بدائع الصنائع ،ج ،6ص.20

و موکل فیه میباشد؛ زیرا چنان که گفته شد ،رکن صیغه
پس از حصول سه رکن دیگر قابل اجرا است ،پس
آن سه رکن مقدم بر اجرای صیغه هستند و در واقع با
وجود آنها است که صیغه قابلیت اجرا پیدا میکند .در
نتیجه برای اثبات جواز یا عدم جواز توکیل در تقاص
باید بررسی شود که وجود ارکان تقاص با ارکان وکالت
تا چه حد سازگاری دارد؟
 )3شرایط توکیل در تقاص

با بیان ارکان تقاص و وکالت میتوان شرایط توکیل
در تقاص را تصور نمود که در ادامه این شرایط مورد
بررسی قرار میگیرد.
الف) تعلق موکل فیه به موکل
یکی از شروطی که برای رکن موکل فیه بیان شده،
تعلق آن به موکل است 24.البته قابل ذکر است که
منظور از تعلق در اینجا صرف مالکیت نیست؛ چون
در بعضی از موارد بدون اینکه شخص مالک مال
باشد ،میتواند برای انجام برخی امور آن مال ،وکیل
بگیرد ،چنان که قیم برای انجام برخی امور اموال
صغیر ،همچون بیع ،میتواند وکیل بگیرد ،در حالی
که مالک آن مال نیز محسوب نمیگردد و همچنین
در بعضی از موارد ،اجرای حقی قابل توکیل میباشد،
مثل اجرای حق شفعه .پس به نظر میرسد منظور از
تعلق این است که برای خود شخص امکان تصرف
در مال یا اجرای حق وجود داشته باشد و این طبیعی
است در صورتی که امکان تصرف در مال یا حقی
برای شخصی وجود نداشته به طریق اولی برای وکیل
او نیز این امکان وجود نداشته باشد.
در ابتدا اینگونه به نظر میرسد که مال مورد تقاص تا
زمانی که به قصد تقاص اخذ نگردد ،متعلق به مقاص
نمیباشد ،پس طبق قاعده نمیتواند وکالت آن را به
شخص دیگری بدهد ،اما با دقت در مسئله روشن
میگردد که موکل فیه در اینجا اجرای حق تقاص
است نه مقاص منه ،پس از آنجا که با وجود شرایط،
 . 24الشرح الکبیر ،ج ،8ص226؛ مغنی المحتاج ،ج ،2ص.217

 . 25مغنی المحتاج ،ج ،2ص221؛ مسالک االفهام ،ج ،6ص.499

 . 26العروة الوثقی ،ج ،6ص.721
 . 27تحریر الوسیلة ،ج ،2ص.438
 . 28مستند الشیعة ،ج ،17ص.459
 . 29تفصی��ل الش��ریعة فی ش��رح تحریر الوس��یلة ،کت��اب القضاء و
الشهادات ،ص.369
 . 30وسائل الشیعة ،ج ،17ص.273
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طلبکار صاحب حق تقاص میگردد ،میتوان گفت
موکل فیه متعلق به طلبکار ،و از این نظر ،دادن وکالت
آن به دیگری فاقد اشکال است.
ب) معلوم بودن موکل فیه
بعضی از فقها معتقدند یکی از شرایط موکل فیه ،معلوم
بودن آن است كه در صورت مجهول بودن آن ،عقد
وکالت باطل است 25.با توجه به اینکه تقاص یکی از
اسباب تملک است و تا مالی از اموال بدهکار به قصد
تقاص اخذ نگردد ،تقاص صورت نگرفته است و در
واقع پس از اخذ مقاص منه است که مال مشخص
میشود و تا قبل از آن مقاص منه مجهول و ديني
در ذمه بدهكار است .بنابراين حق انتخاب مال برای
پرداخت به عهده بدهکار گذاشته شده است .ولی
در اینجا استثنائ ًا به علت استنکاف از پرداخت ،این
حق به طلبکار داده شده است ،پس شاید اینگونه به
ذهن برسد که چون موکل فیه مجهول است ،در نتیجه
توکیل در تقاص جایز نمیباشد ،مگر آنکه طلبکار
مالی از اموال مدیون را قبل از برداشتن برای وکیل
تعیین نموده باشد.
در پاسخ این ایراد میتوان گفت :موکل فیه حق
تقاص است ،نه مقاص منه .پس هرچند مال مقاص
منه مجهول باشد ،حق تقاص و اجرای آن امری معلوم
است .پس چنانچه طلبکار (موکل) به شخصی بگوید
که از جانب من وکیلی که مالی از اموال بدهکارم را
به اندازه طلبم برداری و به من بدهی (تقاص کنی) ،از
نظر معلوم بودن موکل فیه اشکالی ندارد.
ج) علم وکیل به قطعی بودن حق
همانطور که بیان گردید ،یکی از ارکان تقاص ،عدم
پرداخت حق از طرف بدهکار میباشد که بررسي
اين ركن منتج به شروطی ميگردد ،از جمله اینکه
حق از نظر داین قطعی باشد .فقها در این خصوص
نظر دادهاند که اگر داين یقین به دینش ندارد و فقط
احتمال میدهد که طلب دارد ،حق تقاص برای او

وجود ندارد؛ 26اگر داين علم به حق نداشته ،بلکه
نسبت به آن تردید داشته باشد ،برای این تردید دو
صورت را میتوان تصور کرد .1 :تردید در وجود
دین؛ یعنی داين در اصل دین شک دارد ،مث ً
ال تردید
دارد که آیا پولی به زید به عنوان قرض داده است
یا خیر .2 .تردید در بقای دین؛ یعنی داين نسبت به
اصل دین یقین دارد ،ولی نمیداند که آیا ادای دین
شده است یا خیر .شخص مردد در هیچیک از این
دو صورت نمیتواند تقاص کند 27.مسئله در صورت
اول مشخص است ،اما در صورت دوم ممکن است
اينگونه به نظر برسد که اصل استصحاب جاری
میگردد؛ زيرا حدوث دین محرز و یقینی ،و بقای
آن مشکوک است 28.با این حال با کمی دقت معلوم
میشود که در اینجا استصحاب جاری نمیگردد؛ چون
استصحاب از اصول عملیه است و اصول عملیه برای
خروج از حیرت هستند كه در اينجا کاربردی ندارند.
توضیح اینکه قطع و یقین یا موضوعی است و یا
طریقی ،آن چیزی که قائم مقام قطع میشود ،در واقع
قائم مقام قطع طریقی میشود ،مثل بینه و استصحاب
و اما اگر برای عملی دلیلی وجود داشت که در آن
دلیل به طور صریح یا به حسب متفاهم عرف ،قطع
الزمه انجام آن عمل بود (قطع موضوعی) ،نه تنها
استصحاب جانشین آن قطع نمیشود ،بلکه بینهای که
29
افاده اطمینان نکند هم جانشین آن نمیشود.
با توجه به اینکه در ظاهر ادله مشروعیت تقاص که
عمده آن روایات میباشند ،از الفاظی همچون «لی
علیه الحق» استفاده شده 30که مفهوم آن «علم نسبت
به دین مدیون است» ،پس قطع در ادله تقاص یا به
صراحت و یا به فهم عرفی ،به نحو قطع موضوعی
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اخذ شده است و این بدان معنا است که باید اطمینانی
حاصل شود که نزدیک به علم باشد و عرف و عقال
آن را علم محسوب کنند.
اما آیا در مورد وکیل هم این شرط وجود دارد؛ یعنی
وکیل هم برای قبول وکالت باید به بدهی بدهکار یقین
داشته باشد تا بتواند به وکالت تقاص نماید؟ با توجه
به اینکه در ظاهر بین تقاص و سرقت شباهت زیادی
وجود دارد و در صورت عدم یقین وکیل به بدهی
بدهکار به موکلش ،ممکن است به ارتکاب سرقت
مبتال گردد ،وجود این شرط برای اجتناب از ارتکاب
سرقت ضروری به نظر میرسد.
هرچند ممکن است وکیل از طرقی به ایجاد حق برای
طلبکار یقین پیدا کند ،اما باید توجه داشت که علم
به حدوث حق مستلزم علم به بقاي آن نخواهد بود؛
چون احتمال دارد بدهکار حق را پرداخته یا طلبکار
او را ابراء کرده باشد .این موضوع در مبحث بعدی با
عنوان علم وکیل به عدم پرداخت حق ،مورد بررسی
قرار میگیرد.
د) علم وکیل به عدم پرداخت حق
چنان که بیان شد ،از رکن عدم پرداخت حق از طرف
بدهکار ،شرایطی منتج میگردد که یکی دیگر از آن
شرایط ،یقین طلبکار به عدم پرداخت حق است.
طلبکار برای اینکه بتواند تقاص کند ،باید به عدم
پرداخت حق از طرف بدهکار یقین داشته باشد و
ظن و احتمال برای آن کفایت نمیکند 31.پس اگر
داين پیش خود احتمال میدهد که اگر مطالبه کند ،با
انکار مواجه میشود ،نمیتواند به صرف این احتمال
تقاص کند و به همین خاطر است که بسیاری از فقها
معتقدند اگر حیا ،خوف و یا مصلحتی مانع از مطالبه
شد ،طلبکار حق تقاص ندارد 32.هرچند برخی از
فقها بر این اعتقادند که به دلیل اطالق روایات در
صور مذکور نیز میتوان تقاص نمود 33.اما چنان که
 . 31العروة الوثقی ،ج ،6ص.722
 . 32تحریر الوسیلة ،ج ،2ص439؛ العروة الوثقی ،ج ،6ص.722
 . 33مستند الشیعة ،ج ،17ص.460

اشاره شد ،چون تقاص برخالف قاعده است ،باید به
قدر متیقن اکتفا نمود که در اينجا قدر متیقن ،جایی
است که طلبکار نسبت به عدم پرداخت حق از طرف
بدهکار یقین داشته باشد.
گرچه فقهای اهلسنت متعرض این موضوع نشدهاند،
ولی به دلیل اینکه در تقاص ،یکی از ارکان مورد
وفاق همه مذاهب« ،عدم پرداخت حق» است،
اینگونه برداشت میشود که این رکن مانعی است که
از طرف بدهکار برای عدم رسیدن بستانکار به حقش
ایجاد و باعث به وجود آمدن حق تقاص میگردد
و اما در اینجا حیا ،خوف و مصلحت که منجر به
تردید طلبکار در عدم پرداخت حق میگردند ،موانعی
هستند که از طرف خود طلبکار در راه رسیدن به
حقش ایجاد شدهاند و ارتباطی به بدهکار ندارند،
پس میتوان گفت برای ایجاد حق تقاص ،یقین به
عدم پرداخت حق برای طلبکار شرط است.
به اين ترتيب این سؤال مطرح میشود که برای توکیل
در تقاص ،آیا یقین طلبکار به عدم پرداخت حق برای
اعطای وکالت به شخص دیگر کافی است؟ یا اینکه
وکیل هم باید نسبت به عدم پرداخت آن از سوی
بدهکار علم داشته باشد؟ در اینجا نیز همچون مورد
قبل ،به نظر میرسد برای اینکه وکیل از ورطه سرقت
در امان بماند ،باید نسبت به عدم پرداخت دین از
طرف بدهکار یقین داشته باشد .ممکن است گفته
شود عمل وکیل همان عمل موکل و منسوب به او
است ،پس در اینجا اگر سرقتی هم رخ دهد ،در واقع
این موکل است که عمل سرقت را انجام داده است،
اما ناگفته پیدا است که در اینجا اگر عمل انجام شده
مشمول عنوان سرقت باشد ،در واقع وکیل مباشرت
در آن داشته است و مبرای از مسئولیت نخواهد بود.
اینکه وکیل چگونه میتواند نسبت به عدم پرداخت
دین به یقین برسد ،خود جای سؤال دارد؛ زيرا یقین
در ترک فعل و امور عدمی ،عادت ًا غیرممکن بوده و
به حضور لحظه به لحظه نزد شخص نیاز دارد؛ چون

ممکن است در هر لحظهای که فرد حضور ندارد،
آن فعل صورت گرفته باشد .در اینجا میتوان گفت
یقین در عدم پرداخت حق ،تقریب ًا غیرممکن است،
مگر اینکه فرد بدهکار خود معترف به بدهی و عدم
پرداخت آن باشد که در این صورت نیز میتوان از
طریق محکمه اقدام نمود و تقاص وجهی ندارد.
جواز یا عدم جواز توکیل در تقاص
بررسی جواز یا عدم جواز تقاص مستلزم بررسی
نظرات فقها در این خصوص است ،به همین خاطر
ابتدا نظرات فقها در این باره مطرح ميشود و سپس
دالیل آنها مورد پژوهش قرار میگيرد.
 )1دیدگاههای فقها در خصوص جواز توکیل در

تقاص

 . 34تحریر الوسیلة ،ج ،2ص.438
 . 35مهذّ ب االحکام ،ج ،27ص.157
 . 36تکملة حاشیة رد المحتار ،ج ،2ص.14

 )2دالیل جواز یا عدم جواز توکیل در تقاص

با توجه به تعریف وکالت و تصریح برخی از فقهای
امامیه و اهلسنت ،میتوان گفت عمل وکیل همان
عمل موکل است 40.بسیاری از فقها اصل را جواز
وکالت ،و منع آن را نیازمند دلیل میدانند 41و برخی
از نویسندگان برای تعلیل جواز توکیل در تقاص
بدان متمسک شدهاند 42.از طرف دیگر اصل اولي در
مذاهب خمسه ،حرمت تصرف در مال ديگري ،بدون
اذن صاحب مال است 43و چون تقاص برداشت مال
دیگری بدون اذن او است و این برخالف اصل مذکور
میباشد ،پس تقاص امری استثنایی است و برخالف
قاعده ،که به داللت ادله در شرایط خاصی مشروعیت
 . 37سبل السالم ،ج ،3ص.69
 . 38مستند الشیعة ،ج ،17ص.462
 . 39تفصی��ل الش��ریعة فی ش��رح تحریر الوس��یلة ،کت��اب القضاء و
الشهادات ،ص.372
 . 40غایة المراد ،ج ،2ص287؛ الشرح الکبیر ،ج ،5ص.13
 . 41الخالف ،ج ،3ص.339
« . 42تقاص» ،ص.205
 . 43المه��ذب البارع ،ج ،4ص236؛ کش��اف القن��اع ،ج ،3ص288؛
تکملة حاشیة رد المحتار ،ج ،5ص.275
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گرچه موضوع تقاص در بسیاری از منابع فقهی شیعه
و سنی مورد بحث واقع شده است ،ولی در مورد
تقاص به وسیله غیر طلبکار و به طور خاص درباره
«توکیل در تقاص» ،معدودی از فقها ،آن هم در حد
اشاره طرح بحث نمودهاند.
برخی از فقهای امامیه معتقدند برای غیر صاحب حق،
اخذ مال بدهکار از جانب طلبکار جایز نیست ،مگر
اینکه بر صاحب حق والیت داشته باشد .بنابراين پدر
به والیت از فرزندش ،و قیم به والیت از مجنون یا
سفیه ،در موردی که والیت دارند ،میتوانند تقاص
کنند 34.همچنین گفته شده که توکیل در تقاص جایز
است و دلیل این جواز را «تمسک به عموم و اطالق
35
روایات و اتفاق فقها» دانستهاند.
حنفیه ابراز داشتهاند اگر فردی غیر از صاحب حق،
از بدهکار ،مالی را اخذ کند و آن را به صاحب حق
بدهد ،او و داین هردو غاصب هستند 36،اما مالکیان
معتقدند شخص غیر ذیحق نیز اگر بداند که صاحب

حق ،حقش را مطالبه نموده است ،میتواند بدون
وکالت تقاص نماید و بلکه باید این کار را بکند و در
تعلیل آن گفتهاند که این عمل دفع ظلم از غیر است
که جایز و بلکه واجب میباشد 37.برخی از امامیه نیز
38
همین نظر را دارند.
از فحوای کالم برخی از فقهای متأخر امامیه ،اینگونه
برمیآید که جواز توکیل در تقاص صرف ًا در جایی
است که وکالت در تقاص در ضمن امور دیگری قرار
گیرد 39.به طور مثال شخصی وکیل گردد که مالی را
بفروشد و خریدار از پرداخت ثمن استنکاف کند و
شرایط تقاص محقق گردد؛ در اینجا اگر وکالت در
انجام معامله ،وکالت در تقاص را نیز شامل گردد،
وکیل میتواند عمل تقاص را انجام دهد که این خود
نشانه عدم پذیرش توکیل در تقاص به طور خاص نزد
این فقها میباشد.
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آن ثابت شده است ،پس نمیتوان قلمرو آن را بدون
دلیل توسعه داد.
اینکه برخی برای اثبات جواز توکیل در تقاص از
اطالق روایات وارده در خصوص جواز تقاص
استفاده کردهاند 44،قابل نقد به نظر میرسد؛ چون
در امور استثنايی باید به قدر متیقن ادله اکتفا نمود،
نه به اطالق روایات .پس باید در جستجوی دالیل
دیگری برای جواز توکیل در تقاص بود .چنان که
مشاهده میشود بین دو اصل جواز وکالت و لزوم
تفسیر مضیق امور استثنایی (نظیر تقاص) ،تعارض
وجود دارد ،اما چون جواز وکالت ،یک اصل عام،
و تقاص امری استثنایی و خاص است ،پس اصل
وکالت نمیتواند شامل تقاص نیز گردد ،مگر با دلیل
خاص.
در حقوق ایران نیز میتوان گفت :اصل اولی ،عدم
جواز تصرف در مال غیر است و چون تقاص ،تصرف
در مال دیگران و عملی استثنایی است ،پس برای
جایز شمردن آن ،باید قانون بدان تصریح کرده باشد،
اما با وجود اینکه قوانین جمهوری اسالمی ایران
مبتنی بر فقه امامیه میباشد ،حقوق ایران نسبت
به تقاص ساکت است .به همین خاطر ممکن است
45
تصور شود با استناد به اصل  167قانون اساسی
در صورت انجام تقاص از طرف طلبکار ،مقاص عنه
میتواند نزد دادگاه اقامه دعوا کند و قاضی ناچار
است طبق این اصل نسبت به صدور رأی اقدام نماید
و چون در قانون نصی درباره تقاص وجود ندارد،
باید با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر،
حکم قضیه را صادر نماید و از آنجا که تقاص از
نظر فقهی جایز است ،پس میتوان گفت که قانون
 . 44مهذّ ب االحکام ،ج ،27ص.157
« . 45قاضی موظف اس��ت کوش��ش کند حکم هر دعوا را در قوانین
مدونه بیابد و اگر نیابد ،با استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوی معتبر
حک��م قضیه را ص��ادر نماید و نمیتواند به بهانه س��کوت یا نقص یا
اجمال یا تعارض قوانین مدونه ،از رس��یدگی به دعوا و صدور حکم
امتناع ورزد».

هم تلویح ًا آن را جایز شمرده است ،در حالی که
هدف از حقوق ،برقراری نظم عمومی بیان شده و
در تعریف حقوق آمده است« :حقوق مجموعهای از
قواعد الزامآور و کلی است که به منظور ایجاد نظم و
استقرار عدالت ،بر زندگی اجتماعی انسان حکومت
46
میکند و اجرای آن از طرف دولت تضمین میشود»
و حقوقدانان معتقدند که وظیفه دولت قانونگذار در
این جمله خالصه میشود« :تأمین صلح از راه اجرای
عدالت» 47که به نظر میرسد با جایز دانستن تقاص
در حقوق ،نه تنها دولت به تأمین صلح کمکی نکرده
است ،بلکه این امر منجر به تنشهای بیشتری در سطح
جامعه میشود؛ چون از طرفی مقاص خود را مالک
مالی میداند که معمو ً
ال دلیلی برای مالکیت آن ندارد
و از طرف دیگر بدهکار خود را مالک مالی میداند
که در دست مقاص است و برای آن دلیل دارد.
از نظر تحلیلی میتوان گفت :حقوق فقط عهدهدار
تنظیم روابط اجتماعی است ،اما فقه تنظیم روابط فرد
با خود و خداوند را نیز عهدهدار است .به همین دلیل در
فقه ،تقاص جایز و مقاص بیگناه و مبری از مسئولیت
اخروی دانسته شده است ،اما حکومت نمیتواند حقی
را به رسمیت بشناسد که موجب خودداوری و اخالل
در نظم اجتماعی شود و به طور معمول توان صدور
حکم طبق آن حق را نداشته باشد؛ چون در ظاهر
دلیلی برای مالکیت مقاص وجود ندارد و قاضی هم
48
ناچار به صدور حکم مطابق با ظاهر است.
با توجه به آنچه گفته شد و از آنجا که مطابق ماده
 662قانون مدنی ،وکالت باید در امری داده شود
که خود موکل بتواند آن را انجام دهد ،پس میتوان
نتیجه گرفت که در حقوق ایران همچنان که تقاص
جایز نمیباشد ،به طریق اولی توکیل در تقاص نیز
جایز نیست.
 . 46فلسفه حقوق ،ج ،1ص.666
 . 47همان.
 . 48در فقه و حقوق موارد دیگری ش��بیه مقاصد به چشم میخورد،
مانند قتل در مقام دفاع مشروع.

آثار توکیل در تقاص
با وجود اینکه توکیل در تقاص جایز نمیباشد،
چنانچه این کار انجام شود؛ یعنی شخصی که دارای
حق تقاص است ،برای انجام عمل تقاص شخص
دیگری را جانشین خود قرار دهد و او نیز مالی از
اموال بدهکار را برای طلبکار اخذ نماید ،آیا طلبکار
صاحب آن مال میشود یا خیر؟ و وضعیت جانشین
چگونه است؟ پاسخ این سؤالها در دو موضوع آثار
واقعی و آثار ظاهری توکیل در تقاص مورد بررسی
قرار میگیرد.
 . 49الحدائ��ق الناضرة ،ج ،22ص37؛ روضة الطالبین ،ج ،3ص.523
شهادت بر شهادت را نباید با توکیل در شهادت اشتباه کرد.

مهمترین اثری که برای تقاص متصور است ،سقوط
دین و آزاد شدن ذمه بدهکار ،همانند ایفای دین از
سوی مدیون و نیز انتقال مالکیت مال مورد تقاص
به مقاص یا همان طلبکار است .تمامی مذاهبی که
تقاص را جایز میدانند ،معتقدند که با انجام تقاص،
مقاص مالک مال مورد تقاص میگردد که بعضی از
آنها همچون امامیه و شافعیه این مطلب را به صراحت
بیان داشتهاند 50،اما در مورد برخی دیگر همچون
مالکیه ،این مطلب را از آنچه در خصوص تقاص
بیان داشتهاند ،میتوان استنباط نمود ،چنان که درباره
تقاص گفتهاند که در صورت حصول شرایط ،طلبکار
میتواند با برداشتن مال بدهکار حق خود را اخذ
51
نماید.
با این وجود و با توجه به اینکه توکیل در تقاص جایز
نمیباشد ،چنانچه شخصی به وکالت از طلبکاری که
دارای حق تقاص است ،عمل تقاص را انجام دهد،
به نظر طلبکار مقاص محسوب شده و مالک آن مال
میگردد؛ چون مقصود شارع از جعل تقاص ،رسیدن
طلبکار به حقش در صورت عدم امکان استفاده از
طرق متعارف میباشد .به نظر میرسد طریق رسیدن
به حق ،موضوعیت ندارد و همچنین اجتماع امر و نهی
در غیر عبادات ،موجب فساد نمیگردد .به این ترتیب
چنانچه مقاص یا فرد دیگری در انجام عمل تقاص
مرتکب محذوری گردد ،مسئول انجام آن محذور
خواهد بود .بنابراین میتوان گفت طلبکار از زمان
اخذ مال ،مالک واقعی آن مال است و چون توکیل در
تقاص مجاز نمیباشد ،ید وکیل ،در فاصله اخذ مال
توسط او تا تحویل به طلبکار ،ید ضمانی میباشد.
پس در صورت تلف مال وکیل ضامن خواهد بود.
 )2آثار ظاهری

چنانچه صاحب حق تقاص عمل تقاص را انجام دهد

 . 50تحف��ة المحت��اج ،ج ،10ص290؛ فتح المعی��ن ،ج ،4ص286؛
القواعد و الفوائد ،ج ،1ص.37
 . 51المدونة الکبری ،ج ،5ص.262
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از طرفی با توجه به ارکان و شرایط توکیل در تقاص
که ذکر گردید ،میتوان گفت تقاص ،امری شخصی
و وابسته به علم طلبکار نسبت به شرایط تقاص
است .بنابراین تنها ،کسی که نسبت به چنین حقی،
علم شخصی دارد ،میتواند اقدام به تقاص کند .پس
توکیل در چنین امري شخصی به کسی که خود علم
شخصی به موضوع ندارد ،قابل پذیرش نمیباشد .به
این ترتیب ،به نظر میرسد این عمل عادت ًا وابسته به
شخصیت تقاص گیرنده بوده و قابل توکیل نمیباشد.
از این جهت شاید بتوان توکیل در تقاص را با توکیل
در شهادت مقایسه کرد ،چنان که بسیاری از فقهای
مذاهب خمسه توکیل در شهادت را به علت انحصار
49
علم وجدانی برای شخص شاهد جایز نمیدانند.
با توجه به دلیل مذکور میتوان پذیرفت اگر توکیل
در تقاص در ضمن توکیل در امور دیگر صورت
پذیرد ،جایز میباشد؛ چون با این شرط رسیدن به
علم وجدانی برای وکیل میسور میباشد .اما الزم به
یادآوری است که آنچه در این پژوهش مورد بررسی
قرار گرفته ،مورد مذکور نمیباشد ،بلکه اعطای وکالت
به طور خاص و نه در ضمن امور دیگر به شخصی
پس از استقرار حق تقاص برای صاحب حق است.

 )1آثار واقعی
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سال نهم
شماره-36تابستان 1393

و مقاص عنه طرح شکایت نماید که فردی مالی از
اموال او را به سرقت برده است ،و مقاص مدعی شود
که این مال را به دلیل اینکه از این شخص طلبکار
بوده برداشته است ،و برای اثبات ادعایش دلیلی
نداشته باشد ،قاضی حکم محکومیت مدعی علیه را
صادر میکند ،اما این محکومیت فقط شامل احکام
حقوقی سرقت یا غصب میگردد و احکام کیفری آنها
را شامل نمیشود ،برای اینکه در اینجا مقاص مال
مقاص عنه را بدین جهت اخذ نموده که آن را حق
خود میدانسته است ،پس در اینجا سوء نیت عام
که همان «قصد فعل یا عمل» یا به عبارتی «اراده
ارتکاب» است ،موجود ،اما سوء نیت خاص که همان
«قصد نتیجه» است ،مفقود میباشد.
به نظر میرسد هرچند وکیل در تقاص ،به دلیل
مذکور و به دلیل قاعده درء 52محکوم به حد سرقت
نمیشود ،اما فاقد هرگونه مسئولیت کیفری هم نیست؛
چون نزد فقهای مذاهب خمسه ،هر معصیتی که شارع
برای آن حد یا کفاره در نظر نگرفته ،طبق نظر حاکم
دارای تعزیر است 53،و چون وکیل در تقاص ،عمل
غیر مجاز و حرامی را مرتکب شده ،پس میتوان
گفت که چنین شخصی طبق نظر حاکم مستحق تعزیر
میباشد .چنانچه این شخص در انجام عمل تقاص
برای دیگری مرتکب جرمی همچون ورود غیر مجاز
به منزل شخصی شده باشد ،برای آن جرم نیز مجازات
خواهد شد.
نتیجهگیری
 .1توکیل در تقاص به دو دلیل زير جایز نمیباشد:
الف) تقاص امری استثنایی و برخالف اصل اولی
حرمت تصرف در مال غیر است .با توجه به اینکه
« . 52الحدود تدرأ بالش��بهات» (الدر المنضود ،ج ،1ص45؛ مواهب
الجلیل ،ج ،8ص.)416
 . 53روضة الطالبین ،ج ،7ص381؛ المبس��وط ،ج ،24ص35؛ الشرح
الکبیر ،ج ،10ص347؛ مسالک االفهام ،ج ،14ص.457

در امور استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و قدر
متیقن همان مواردی است که در دالیل و مستندات
تخصیص اصل کلی ذکر گردیده است و باید به موارد
ذکر شده در ادله تقاص اکتفا نمود كه در هیچیک از
آن ادله به توکیل در تقاص اشارهای نشده است ،پس
توکیل در تقاص را نمیتوان جایز دانست.
ب) در تجویز توکیل در تقاص به این اصل کلی
تمسک شده که عمل وکیل همان عمل موکل است
و یا اینکه توکیل در همه امور جایز است ،مگر آنکه
خالف آن ثابت شود .اما باید توجه داشت که حتی
اگر این مطلب پذیرفته شود و تعارض این اصل کلی
با عدم جواز توکیل در تقاص با توجه به استثنایی
بودن آن نادیده گرفته شود ،میتوان گفت که توکیل
در تقاص عم ً
ال امکان پذیر نیست؛ چون شرایط توکیل
در تقاص عادت ًا برای وکیل قابل حصول نمیباشد .این
موضوع شباهت بسیاری به وکالت در شهادت دارد که
بسیاری از فقها به علت اینکه شهادت امری وجدانی
است ،آن را قابل توکیل نمیدانند.
 .2اگر شخص دارای حق تقاص ،بهرغم جایز نبودن
توکیل در تقاص ،به دیگری وکالت دهد که عمل
تقاص را برای او انجام دهد و او نیز چنین کاری کند،
این عمل آثار زیر را دربر خواهد داشت:
الف) مقاص (طلبکار) از منظر شرع و در واقع مالک
مال اخذ شده توسط وکیل میشود.
ب) وکیل مقاص هرچند محکوم به حد سرقت
نمیشود ،ولی به دلیل انجام فعل حرام طبق نظر
حاکم ،مستحق تعزیر است.
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قم ،مکتب االعالم االسالمی1417 ،ق.
 همو ،مستند الشیعة فی احکام الشریعة ،قم ،مؤسسهآلالبیت(ع)1415 ،ق.
 نووی ،یحیی بن شرف ،المجموع شرح المهذب،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 همو ،روضة الطالبین و عمدة المفتین ،بیروت،دارالکتب العلمیة ،بیتا.
 هيتمي ،احمد بن محمد ،تحفة المحتاج في شرحالمنهاج ،بیروت ،داراحياء التراث العربي ،بیتا.

فقه االئمة االطهار(ع)1420 ،ق.

دارالکتب االسالمی1412 ،ق.

 قیّم ،عبدالنبی ،فرهنگ معاصر عربی فارسی ،تهران،فرهنگ معاصر1381 ،ش.

 کاتوزیان ،ناصر ،فلسفه حقوق ،تهران ،شرکتسهامی انتشار1388 ،ش.

 -کاشانی ،ابوبکر ،بدائع الصنائع ،پاکستان ،المکتبة

الحبیبیة1409 ،ق.

 -مالک بن انس ،المدونة الکبری ،بیروت ،داراحیاء

التراث العربی ،بیتا.

 متین دفتری ،احمد ،آئین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد1391 ،ش.
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 محقق حلی ،نجمالدین جعفر ،شرائع االسالم فیمسائل الحالل و الحرام ،قم ،اسماعیلیان1408 ،ق.
 مشکینی ،علی ،مصطلحات الفقه ،قم ،دفتر نشرهادی1386 ،ش.

بیروت ،دارالفکر1418 ،ق.

سال نهم
شماره-36تابستان 1393

