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در فقه امامیه ،تهاتر از اسباب تسلط بر مال غیر و شبیه به شفعه دانستهاند .برخی آن را از اسباب
سقوط تعهدات و برخی دیگر آن را بیع دانسته و احکامش را ملحق به احکام بیع دین به دین و
ضمان میدانند .هر چند برخی استعمال تهاتر به جاي مقاصه را صحیح دانستهاند ،از این جهت که
هرگاه شرایط تهاتر موجود باشد ،هر یک از دو دین ،یکدیگر را نفی کرده و ساقط میشوند .نظر امام
خمینی(ر) هم بر این استوار است که تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهد است و از زمره ضمان بهشمار
نمیرود .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیلی است که گردآوري اطالعات از طریق مطالعه
کتب ،مقاالت ،نشریات ،سایتهاي معتبر حقوقی در منابع اصلی و فرعی بوده است .یافتههاي تحقیق
بیانگر این است که به دلیل عدم اختالف ماهیت بین تهاترهاي قراردادي ،قضایی و ایقاعی در نهایت
همه آنها به تهاتر قهري برگشت میکنند .نتیجه نهایی پژوهش بیانگر این میباشد که فقها در
تعابیر خود تهاتر را غالباً به قهري متصف کردهاند .بنابراین از دیدگاه امام خمینی(ره) نیز تهاتر قهري
بوده و در عرضه آثار و محصوالت هنري نیز این فعل عملیاتی میشود و در نهایت بین تهاتر و تقاص
اختالف است.
اهداف پژوهش:
.1بررسی نظریات فقیهان و حقوقدانها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی (ره) درخصوص مسئله تهاتر
با تأکید بر عرضه و فروش آثار هنري.
.2ایجاد بصیرت و آگاهی و تنویر افکار عمومی و نیز با هدف بررسی نظریات فقها و حقوقدانان در
مورد تهاتر بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات.
سؤاالت پژوهش:
.1حقیقت تهاتر و انواع آن از دیدگاه فقه و حقوق با تأکید بر نظر امام خمینی (ره) چگونه تحلیل
میشود؟
.2نظریات فقیهان و حقوقدانان با تأکید به خصوص دیدگاه امام خمینی(ره) درباره تهاتر چه تأثیري
بر عرضه و فروش آثار هنري دارد؟
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مقدمه
در نظامهاي اجتماعی که مبتنی بر قواعد عقلی و علمی است ،تعهد در هر زمینهاي باشد ،براي همیشه پایدار نیست و
پس از مدتی ،ممکن است به سببی از بین برود .اجراي تعهد ،معمولیترین وسیلهي سقوط تعهد است اما دوام و بقاي
تعهد همواره از طریق اجرا به پایان نمیرسد .مواردي نیز وجود دارد که در حکم اجراي تعهد است و تهاتر یکی از این
موارد است  .فقها و حقوقدانان با تحلیل موارد کاربرد تهاتر در متون فقهی و حقوقی آن را به سه قسم تهاتر قانونی یا
قهري ،تهاتر قراردادي یا اختیاري و تهاتر قضایی تقسیم کردهاند ،عالوه بر این اقسام ،قسم دیگري را علماي علم فقه و
حقوق براي تهاتر قائل شده اند و آن تهاتر ایقاعی است .تهاتر اصوالً قهري است ،به این معنی که به محض تقابل دو
دین واجد شرایط براي تهاتر ،بدون نیاز به اراده طرفین و حتی بدون اطالع آن دو دین قهراً بهطور همزمان به سبب
تهاتر ساقط می شوند و سایر اقسام تهاتر نیز در نهایت چیزي جزء تهاتر قهري نمیباشد .با تحقق یافتن تهاتر ،طلبکار
به حق خود میرسد ،چراکه تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفاي تعهد میباشد که بهواسطهي آن ،ذمهي بدهکار نسبت
به دین ،برداشته میشود .از اینرو در اهمیت و ضرورت این تحقیق همین بس که به جهت امنیتی که در تهاتر براي
رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد .امروزه تهاتر در بیشتر مسائل حقوقی و تجاري و اقتصادي و روابط
میان بانکها با یکدیگر و مشتریان خود کاربرد فراوانی دارد و بخش مهمی از مبادالت و معامالت جهانی بهصورت
تهاتري انجام میگیرد .امام خمینی(ره) بین تهاتر و تقاص تفاوت قایل است و براي تهاتر و تقاص شرایطی گفته است
که بهخوبی تبیینکننده تفاوت آن دو میباشد.
درخصوص پیشینه پژوهش باید گفت ،چندین پایاننامه با موضوع تهاتر تدوین شده است ،پایاننامهاي توسط بهنام
احمدي ( ،)1347دانشجوي فوق لیسانس دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران نوشته شده است.
وي در پایاننامهاش ضمن نقد اینکه برخی فکر میکنند ،تهاتر فقط در کشورهاي سوسیالیستی است ،مینویسد در
روابط تجاري بینالمللی ،وقتی صحبت از تهاتر میشود ،ممکن است مبادالت بازرگانی بین دولتها در نظر مجسم
شود ،زیرا در حال حاضر معامالت تهاتري بیشتر و جزء در موارد خیلی استثنایی فقط با کشورهاي سوسیالستی و به
اصطالح بلوک شرق انجام می گیرد و چون درکشورهاي سوسیالیستی به خاطر رژیم خاص ،تمام معامالت از طریق
خود دولتها انجام میشود .بنابراین این تصور ایجاد میشود که معامالت تهاتري الزاماً همان معامالت دولتی هستند
و حال آنکه وقتی از جنبه دیگر قضیه نگاه میکنیم ،همیشه دو طرف معامله کشورهاي سوسیالیستی نیستند و الزامی
هم نیست که طرف دیگر معامله دولت باشد .پایاننامهاي دیگر با عنوان «تهاتر در اصول قراردادهاي تجاري بینالمللی
و مقایسه آن با حقوق داخلی ایران» توسط داود سلطانیان( ،)1391دانشآموخته دانشکده اقتصاد و علوم اداري مؤسسه
عالمه محدث نوري ،نوشته شده است .در این اثر ،از تهاتر به عنوان یکی از شیوههاي سقوط تعهد در حقوق ایران و
اصول قراردادهاي بینالمللی از آن سخن به میان آمده است .پایاننامه دیگري با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی تهاتر
و اقسام آن» ،توسط زینب احمدي( ،)1391در دانشگاه آزاد تهران انجام شده است که نگاهی کلی به مبحث تهاتر،
اقسام و آثار آن داشته است .در این دو پایاننامه سخن جدیدي بیان نشده است .چندین مقاله در مجالت مختلف با
موضوع تهاتر چاپ شده است ،لیکن در این آثار هر مبحث بهطور جداگانهاي مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان
نمونه مجید سبزیان و سیده فاطمه زبرجد( )1393اثري به نام «تهاتر از نهادهاي مؤثر در جلوگیري از اطاله فرایند
پرداختهاي متقابل» نوشتهاند .وقتی دو شخص ،مبلغی پول یا اجراي تعهدي از یک نوع را به هم مدیون هستند،
میتوانند آنها را در مقابل هم تهاتر کنند .براي وقوع تهاتر در حقوق تجارت بینالملل ،مدیون بودن طرفین در مقابل
یکدیگر ،قابل اجرا بدون ،قطعیت و رسیدن موعد تعهد ،الزم است .انواع تهاتر در حقوج تجارت بینالملل به اعتبار شیوه

دوره  ،18شماره  ،41خرداد1400
25-37

اجرا عبارت است از تهاتر یکطرفه ،تهاتر رویه اي و تهاتر قراردادي و به اعتبار منشأ تعهدات ،عبارت است از قراردادي
و مستقل .در حقوق ایران ،تهاتر قانونی ،قراردادي و قضایی مشاهده میشود .در فقه امامیه بیشتر از واژه تقاص استفاده
شده و تقاص قهري را تهاتر مینامند .شرایط و آن تهاتر در این سه نظام شباهتهاي بسیاري باهم دارند؛ گرچه
تفاوتهایی نیز میان آنها بهویژه در شیوه اجرا و آثار آن وجود دارد .با این تفاسیر پژوهش حاضر بر آن است تا به
روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع دادههاي منابع کتابخانهاي به بررسی تهاتر و نقش آن بر فروش آثار هنري
بپردازد.
.1ماهیت فقهی تهاتر و تقاص و تفاوت آن دو
مقاصه ،تقاص و تهاتر چند اصطالح در فقه اسالمی هستند که برخی آنها را مترادف قلمداد کردهاند و برخی مذاهب
قائل به تفاوت در میان آنها هستند .معناي مورد نظر و غالب این اصطالحات در موضوع مورد بحث ،تسویه مطالبات
افراد از هم است .با وجود مخالفت برخی ،دیدگاه غالب در میان مذاهب ،مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است .در برخی
منابع آمده است که تقاص در دو مفهوم به کار میرود .یکی به مفهوم تهاتر و دیگري به مفهوم اقدام تالفیجویانه براي
گرفتن حق ،یکی از نویسندگان آن را چنین تعریف کردهاند« :تقاص در اصطالح فقهی یعنی شخص ،حقش از دیگري
بدون اطالع یا رضاي او بگیرد و گرفتن حق بدون رضا به گرفتن همراه جهل مدیون ملحق میشود و به هر تقدیر ظاهر
آن است که تقاص مشروط است به اینکه آن شخص از اداي حق ممتنع باشد»(مشکینی.)156 :1386 ،
جدا از آن که برخی از فقها تقاص را مرادف با تهاتر دانستهاند(بهجت ،)476 ،برخی دیگر نیز این اصطالح را در معنی
تهاتر به کار بردهاند(نووي1422 ،ق520 :؛ سعدي304 :1306 ،؛ ابن هشام ،30/3 ،1387 ،حواشی شروانی ،بیتا :ج/5
 .)239به نظر میرسد ،میان این دو نهاد باید تفاوت گذارد .براي تمیز تقاص و تهاتر میتوان به این تفاوتها اشاره کرد.
با بررسی معناي اصطالحی تقاص درمییابیم که این واژه در دو مفهوم کلّی بیان شده است ،یک معناي آن با تهاتر

مترادف است .مفهوم دیگر به استیفاي حق از مال مدیون جاحد اختصاص مییابد .عدّهاي در تعریف تقاص آوردهاند
که دو نفر در عین حال که به هم بدهکارند ،مثل آن را نیز از یکدیگر طلب داشته باشند ،بنابراین هر یک از دو دین
در مقابل دیگري قرار گیرد(سعدي ،الفقهی )304 :1306،که در این تعریف دو بستانکار مطرح هستند که در عین حال
هریک به دیگري بدهکارند .این معنا از تقاص با عنوان فقهی -حقوقی تهاتر هماهنگی دارد .لذا در تعریف تقاص یا
مقاصّه ،برخی آن را با تهاتر هم معنا میدانند(جعفري لنگرودي .)676 :1388 ،این دو نهاد حقوقی از این حیث که
موجب سقوط تعهدات میشوند به یکدیگر شباهت دارند؛ امّا شرایط و احکام تقاص و تهاتر با یکدیگر تفاوتهایی دارد
که کامالً این دو نهاد را از یکدیگر تفکیک مینماید .بدین شرح که تقاص و تهاتر در سه مورد با یکدیگر اختالف دارند.

قصد یکی از وجوه اصلی در تمایز تقاص و تهاتر ،عنصر قصد است .تهاتر به صورتهاي قهري ،قراردادي و قضایی ظهور
و بروز مییابد .در تهاتر قهري قصد و اراده طرفینی حاکم نیست و قهراً تهاتر حاصل میشود و در تهاتر قراردادي این
قصد و اراده هر دو طرف است که تهاتر را حاکم مینماید و در تهاتر قضایی پس از رفع اختالف در میزان دین ،تهاتر
بین طرفین با حکم دادگاه جاري میشود امّا در تقاص همیشه و فقط نیاز به قصد و اراده صاحب حق است.
تقاص قهراً صورت نمیپذیرد و حتماً نیاز به ارادۀ انشایی دارد ،ضمن اینکه در تقاص صحبت از قصد و اراده طرفینی
نیست و این صاحب حق است که اراده تقاص مینماید و قصد و اراده مقاصعنه در اعمال تقاص تأثیري ندارد .در

27

28

آرای فقهی و حقوقی امام خمینی(ره) در مورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان
حسین احمري ،علیجان سکندري ،مصطفی رجائی پور

تقاص مراجعه به محکمه منتفی است و تقاص زمانی وقوع مییابد که طلبکار براي اثبات حقّش بیّنهاي ندارد تا اقامه
دعوا نماید .در این رابطه آوردهاند« :همانا مقاصّه با قصد اختیاري صورت میپذیرد ،لکن تهاتر قهراً حاصل میشود-3 .
یکی دیگر از تفاوتهاي تقاص و تهاتر در حقّی است ،که تقاص یا تهاتر در خصوص آن ظهور و بروز مییابد .تهاتر فقط
نسبت به دو ذمّه حاصل میشود و موضوع تهاتر صرفاً در دیون مانند قرض و عوض معامالت است؛ در صورتی که تقاص
به ازاي همۀ حقوق مالی مطرح میشود و هر حقّی را که بتوان حق مالی دانست ،قابل تقاص است .لذا عالوه بر دیون،
حقوق مالی که به جهت دیه یا سرقت و ...به وجود میآیند نیز قابل تقاص خواهد بود(صدر1420 ،ق .)287 :تقاص
یک عمل حقوقی استثنایی و آخرین راه وصول به حق است .اصل اولیّه عدم جواز تصرف در مال غیر ،بدون اذن مالک
و یا حاکم است؛ لکن شارع با توجّه به انکار بدهکار ،اذن به تقاص میدهد .در این خصوص آوردهاند که «فی الجمله
کتاب و سنت به اصل مشروعیّت مقاصّه داللت مینمایند ،با اینکه همانا اقتضاي قاعده عدم جواز است ،چراکه آن
تصرف در مال غیر بدون اذن وي است»(فاضللنکرانی .)347 :1378 ،اما تهاتر یک عمل حقوقی استثنائی نیست و با
ارادۀ طرفینی در قرارداد ،حکم قاضی و یا بهطور قهري به وجود میآید و موجب سقوط دیون میگردد .نتیجه اینکه
تقاص و تهاتر دو نهاد مجزّا هستند و هرچند شباهتهایی دارند ،لکن این شباهتها سبب نمیشود ،تقاص و تهاتر را
مرادف هم بدانیم .بنابراین براي اراده تقاص نباید از مفهوم تهاتر استفاده کرد و بالعکس؛ زیرا هرچند تقاص موجب
تساقط دیون است ،اما تفاوتهاي موجود ،این دو عمل حقوقی را از یکدیگر جدا مینماید .امّا مفهوم دیگري که در
واژه تقاص مصطلح شده ،گرفتن مال بد هکار است ،در مقابل دینی که دارد .در این تعریف یک بستانکار مطرح است
که از آنچه که از بدهکار به دستش میرسد به جاي طلبش برمیدارد(خازم1413 ،ق .)100 :این معنا با آنچه در فقه
امامیه به عنوان نهادي براي استیفاي حق به رسمیت شناخته شده است ،مطابقت دارد و قاطبهي فقهاي امامیه ذیل
این عنوان احکام و مسائل مرتبط با استیفاي حق از مال مدیون جاحد را مطرح نمودهاند(حلّی محقق1410-1402 ،ق:
9/ 4؛ نجفی ،بیتا387: 40 ،؛ عاملی ،بیتا68 /14 :؛ طباطبایی یزدي208 :1340 ،؛ خمینی ،بیتا436 /2 :؛
فاضللنکرانی .)347 :1378 ،اما آنچه این دو را به هم نزدیک میکند این است که همانطور که میدانیم قهري بودن
تهاتر یک قاعده منطقی را نقص میکند و آن قاعده این است که انتخاب مصداق دین و مدیون است ،در حالیکه با
توجه به قهري بودن تهاتر این اختیار از ید مدیون خارج میشود .نظیر این نقض قاعده را در مورد تقاص نیز شاهد
هستیم؛ چه در تقاص نیز این دائن است که انتخاب مصداق دین را به اختیار میگیرد .التَقاصّ از اِقتَصً :قادر ساختن
طلبکار بر گرفتن حق مالیاش از بدهکار بدهی یکی از دو نفر را که به همدیگر بدهکارند ،در مقابل بدهی دیگران قرار
دادند(حسینی.)133 :1382 ،
تقاص و تهاتر دو نهاد مجزّا هستند و هرچند شباهتهایی دارند؛ لکن این شباهتها سبب نمیشود ،تقاص و تهاتر را
مرادف هم بدانیم .بنابراین براي اراده تقاص نباید از مفهوم تهاتر استفاده کرد و بالعکس؛ زیرا هرچند تقاص موجب
تساقط دیون است اما تفاوتهاي موجود ،این دو عمل حقوقی را از یکدیگر جدا مینماید .مفهوم دیگري که در واژه
تقاص مصطلح شده ،گرفتن مال بدهکار است ،در مقابل دینی که دارد .در این تعریف یک بستانکار مطرح است که از
آنچه که از بدهکار به دستش میرسد به جاي طلبش برمیدارد .این معنا با آنچه در فقه امامیه به عنوان نهادي براي
استیفاي حق به رسمیت شناخته شده است ،مطابقت دارد و قاطبۀ فقهاي امامیه ذیل این عنوان احکام و مسائل مرتبط
با استیفاي حق از مال مدیون جاحد را مطرح نمودهاند.

دوره  ،18شماره  ،41خرداد1400
25-37

.2تهاتر از دیگاه امام
در فقه اهل سنت از مقاصه (تقاص) تعاریف متعددي شده است که برخی از آنها با تعریف یاد شده انطباق دارد ،ولی
بسیاري از آنها داراي مفهومی عامتر است و شامل بحث تهاتر قهري و اختیاري نیز میشود .از اینرو ،مقاصه را به
جبري و اختیاري تقسیم کردهاند که مراد از آن ،تهاترِ دو دَیْن بهگونه قهري یا با رضایت دو جانبه است .با اینهمه،
تأمل در فروع فقهیِ این باب ،نشان میدهد که تقاص به معناي استیفاي حق از اموال مدیون نیز از نظر فقها پنهان
نبوده است(وهبه مصطفی زحیلی1409 ،ق374-372 /5 :؛ الموسوعۀ الفقهیّۀ .)331-329/ 38 ،در منابع فقهی شیعه
نیز گاه تقاص به مفهوم تهاتر قهري بهکار رفته است و احادیث استناد شده است .نظر امام خمینی(ره) در کتاب بیع،
تهاتر بین دو کاالي مماثل واقع میشود« .انّ التهاتر أینما تحقّق ،یکون بین المتماثلین من جمیع الجهات» (الموسوعۀ
الفقهیّۀ ،بیتا.)332 /38 :
امام خمینی(ره) نیز از عنوان تهاتر در باب دین و تقاص از آن سخن گفته ،چنانکه در ذیل میخوانیم« :ویمکن أن
یقال بوقوع التهاتر قهراً من دون افتقار إلى االحتساب أصلًا ،فإذا کان الدین الثابت على المقتص ألف درهم مثلًا ،وللمقتص
على المقتص منه ألف درهم یتحقّق التهاتر القهري وإن لم یحتسب المقتصّ ،إلَّا أن یقال :إنّه قد ال یکون المقتصّ بصدد
التقاص ألجل عدم اقتضاء شأنه ذلک أو لغیره من الجهات وقد عرفت»(فاضل لنکرانی .)374 :1378 ،فکما یقال« :إنّ
فالناً أدّى دینه وما فی ذمّته ،فبرأ منه» والیکون من قبیل التهاتر و نحوه بالضرورۀ ،فکذا فی المقام تقع المعاملۀ
علىالدین؛ أي الحنطۀ التی فی الذمّۀ(خمینی ،بیتا .)58 :تهاتر وسیلهاي براي اداي دین و هم نوعی تضمین است که
فقط در مورد دیون کلی ما فیالذمه ،قابل اعمال و اجراء میباشد .تهاتر از جهت فایده در حکم تأیه دین و ایفاي تعهد
است و نیز مانع از پرداخت مکرر دیون و صرف وقت هزینۀ ایفاي تعهدات متقابل است .در تهاتر امنیت بیشتري براي
رسیدن هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد .عالوه بر آن ،تهاتر داراي فایده تأمینی براي رسیدن هریک از دو
طرف به طلب می باشد .در مقام مشروعیت تهاتر به قرآن ،روایات ،اجماع ،عقل ،بناي عقال و دکترین دانشگاهها استناد
شده است که از همهي این منابع دلیلی بر حجیت تهاتر آوردهایم که در جاي خود بیان شد ،با توجه به آنچه که
گذشت میتوان دربارهي حجیت تهاتر چنین گفت که اصلیترین مبناي تهاتر خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو
دین با هم دیگر بودند ،تحت شرایطی ساقط شوند ،بدون اینکه هر کدام پرداخت گردد؛ در حقیقت تهاتر یک نوع ایفاي
تعهد است.
.3بسترها و ماهیت عرضه و فروش آثار هنری
هنر ،نوعی تولید جمعی است که ارزش آن از اجماع میان بازیگران شبکه کسب و کار هنر تعیین میشود .جامعه اعضاي
فعال در این کسب و کار را هنرمندان ،مجموعهداران ،موزه داران و مدیران موزه ،گالريداران و مدیران گالريها ،تولیان
نمایشگاهها یا آثار هنري ،واسطهها و کارگزاران ،خانههاي حراج ،خریداران اتفاقی ،سرمایهگذاران و بنیادهاي سرمایه-
گذاري و مشاوران را در بر میگیرد .این تجارت که یکی از گزینههاي سرمایهگذاري پذیرفته شده در دنیاست ،ثرتمندان
زیادي را به ویژه از حوزههاي آسیاي جنوب شرقی ،روسیه و منطقه خاورمیانه به خود جذب کرده است(هررو:2011 ،
 .)139تعریف علم جامعهشناسی و اقتصاد از هنر ،مبتنی بر تفکر ذاتانگارانه نیست که ارزش کار هنرمند را در ذات
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اثر بداند ،بلکه مبتنی بر تفکر نهادي است که ارزش کار هنرمند را به تقاضا براي خرید ،سفارش و حمایت می-
داند(مریدي.)2 :1390 ،
دنیاي هنر بر یک فرد یا سازمان متکی نیست ،بلکه متشکل از بازیگران دنیاي هنر با نقشهاي بسیار متنع و نیز
نقشهاي کالن بازار هنر است .براي چرخیدن چرخ اقتصاد هنر ،هنرمند خالق و با استعداد دست به آفرینش هنري
میزند .وي به شهرت را میان مردم ،درآمد را از طریق فروش آثار و شناختهشدگی را میان همگنانش به دست میآورد.
در طبقهبندي هنرمندانی ایران میتوان به گروههاي مختلفی اشاره کرد؛ هنرمندان پیشکسوت نسل اول که در قید
حیات نیستند ،هنرمندان پیکسوت در قید حیات ،هنرمندان مهاجر بعد از انقالب ،هنرمندان جوان .البته دشواري
دسترسی به آثار هنرمندان ،قیمت اثر آنها را افزایش میدهد .گروه دیگر ،هنرمندان نسل اول هستند که کارهایشان
هیچگاه وارد بازار هنر نشده و گالريداران و کارگزاران در پی شناسایی آنها هستند تا با ورود آثارشان به بازار ،برایشان
ارزش افزوده ایجاد کنند .گالري ،مکان ارائه و نمایش آثار هنري است و سه وظیفه براي هدایت مسیر شغلی هنرمند
دارد :اول تولید آثار هنري ،هنرمند کار پر هزینهاي انجام میدهد از این رو گالري باید بتواند هم در این مرحله و هم
در برنامهریزي ترفیع او کمک کند .روش مجموعهداري نیز در فروش آثار هنري مؤثر است .فعالیت مجموعهدارها مانند
گالري دارها به شکلگیري رقابت در بازار منجر میشود .آنها سرمایهدار وارد بازار میکنند .خانه حراج نیز سرمایه
وارد بازار میکند(محمدیان و همکاران .)723 :1397،تجارت هنر در بافت نهادي روي میدهد و به شدت بر زمینههاي
فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی جامعهاش متکی است .کما اینکه در دهه 80شمسی ،طبقه ثروتمند جدیدي در ایران
شکل گرفته که به دنبال پرستیژ و موقعیت اجتماعی به خرید آثار هنري روي آورده است(براتی.)194 :1389 ،
.4نظرات امام خمینی(ره) در بحث ضمان و تقاص با تأکید بر عرضه و فروش آثار هنری
با مراجعه به نظرات امام خمینی(ره) میبینیم که او با بیان اینکه مراد از ید استیال و تسلط است و منظور ذوالید و
خود شخص میباشد و این ذوالید است که ضامن میباشد .منظور از اخذ اگرچه در ظاهر اخذ حسی است ولی استعمال
آن در معناي استیالء شایع است اعم از استیالي بر اعیان و منافع و قائالند که حدیث بیانگر یک قاعده کلی براي ضمان
است نه این که تنها به ضمان درخصوص اعیان داللت داشته باشد(خمینی ،بیتا .)407 :1 ،سپس تمامی دالئلی را که
قائلین به عدم شمول قاعده نسبت به منافع میتوانند ارائه کنند ،دستهبندي کرده و به نقد آنها میپردازد :عدم صدق
واژه اخذ بر منافع ،بدین بیان که واژه اخذ ظهور در گرفتن حسی دارد ،لذا بر چیزي که قابل گرفتن حسی نباشد اخذ
اطالق نمی شود و از مفاد قاعده خارج است و پذیرش این ادعا که اخذ کنایه از مطلق استیال است اعم از استیالي بر
عین و منافع مشکل است .بنابراین منافع که قابل اخذ حسی نیست از مفاد قاعده خارج و قاعده علیالید شامل منافع
نمیشود(انصاري ،بیتا .)207/3 :اشکال اگرچه واژه اخذ در گرفتن حسی ظهور دارد اما استعمال آن در معناي استیالء
شایع است و در دوران امر بین تخصیص ماي موصوله به امور حسی و یا اطالق آن یعنی مطلق استیالء اعم از استیالي
بر اعیان و منافع بدون شک حمل آن بر مطلق استیالء اولی است ،زیرا استعمال آن در اخذ خانه ،ملک و ...که قابل
اخذ حسی نیست فراوان است؛ به عبارتی مالک در این قبیل امور ،متفاهم عرفی است(خمینی ،بیتا .)407/ 1 :عدم
صدق واژه اخذ بالید بر منافع ،بر فرض که واژه اخذ بر مطلق استیالء داللت کند قید ید آن را به اشیا محسوس منحصر
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میکند ،زیرا منظور از ید عضو خاص است و طبیعی است که منافع غیرمحسوساند و قابل اخذ حسی نیستند ،لذا واژه
اخذ بالید بر انحصار مفاد قاعده نسبت به اعیان داللت دارد.
اشکال این استدالل مخدوش است ،چون مراد از ید عضو خاص نیست بلکه ذوالید و خود شخص مراد است؛ معنا ندارد
که دست به عنوان عضو خاص ضامن باشد بلکه ذوالید است که ضامن است لذا واژه ید به عنوان استعاره یا کنایه
استفاده شده است(همان ،همانجا) .منافع از جمله امور تدریجیالوجودند که نسبت به آنها استیالي فعلی ممکن
نیست ،زیرا منافع سابق که گذشته و منافع آینده هم هنوز نیامده و بین وجود منافع گذشته و منافع آینده چیزي
وجود ندارد ،بنابراین فرض نمیتوان عالوه بر اعیان منافع را نیز مشمول قاعده دانست.
تدریجی بودن وجود منافع با استیالي آن منافات ندارد ،زیرا استیال در هر مورد به حسب آن مورد است .در منافع هم
چون حصول منفعت تدریجی است لذا استیالي نسبت به آن در طول زمان معنا پیدا میکند ،یعنی با وجود استفاده
مستمر و لحظه لحظه از منافع لحظه به لحظه نیز ضامن است(خمینی ،بیتا)408 /1 :؛ بنابراین کیفیت ضمان در این
قاعده براساس معیارهاي عرفی است و براین اساس در شمول قاعده بین اعیان و منافعی که تدریجاً حاصل میشود،
فرقی نیست.

تصویر:1تصویر نگاره اهدایی استاد پرویز افشاري به آستان قدس رضوي .منبع( :نگارنده)
اهداي آثار هنري به مجموعههاي بزرگ فرهنگی و هنري و نمایش عمومی آنها را میتوان در حقیقت یک مبادله
فرهنگی میان هنرمندان و مراکر هنري دانست.
عدم صدق واژه تأدیه بر منافع اگرچه ممکن است ،قاعده علیالید به اعتبار صدر آن و تعبیر ما اخذت شامل منافع نیز
شود .امام براي ضمان و عهده غایت یعنی ادا قرار داده شده و این واژه بیانگر آن است که چیزي موضوع قاعده میباشد
که پس از اخذ قابلیت برگرداندن را داشته باشد و منافع فی حد ذاته قابلیت برگرداندن را ندارد ،زیرا اداي ظهور در
اداي همان مال گرفته شده را دارد و حال آن که نمیتوان خود منفعت را ادا نمود اما نسبت به عین چون فی حذ ذاته
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قابل برگرداندن است .این واژه اطالق میشود ،لذا منافع داخل در موضوع قاعده نیست(اصفهانی317 /1 :1383 ،؛
خوئی ،بیتا.)401 /1 :

تصویر:2نمایی از ششمین حراج تهران ،در .1395منبع( :نگارنده)

امروزه یکی از شیوههاي مهم فروش آثار هنري برگزاري حراجهاي هنري است .در این مراسم ،غالباً هنرمندان مختلفی
شرکت میکنند و گاهی در خالل همین رویداد هنرمندانی به تهاتر آثار خود میپردازند.
بحث ضمان ،منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلفکننده آن میشود از موضوعات روزآمد فقهی و حقوقی
است که اختالفنظر زیادي در مورد آن وجود دارد .دیگر اینکه نظرات در اثبات ضمان منافع با استدالل به قواعدي
مانند علیالید یا ید اختالفی است .لذا به صرف هریک از این قواعد نمیتوان ضمان منافع را ثابت کرد بلکه با مجموع
ادلهاي که ارائه شد ابتداً قاعدهاي به تثبیت رسید که من بعد در راستاي اثبات ضمان منافع به تنهایی کفایت میکند
و دیگر نیازي به مراجعه به قواعد دیگري که استناد به دالیل ارائه شده از فقها مخصوصاً با الهام از آراي مخصوص امام
خمینی(ره) بهصورت یک قاعده و موجب به کلیه تحت عنوان قاعده ضمان منافع ارائه شده ثالثاً نظرات در اثبات ضمان
منافع با استدالل به قواعدي ضمان منافع را ثابت کرد ،بلکه با مجموع ادلهاي که ارائه شد .ابتداً قاعدهاي به تثبیت
رسید که من بعد در راستاي اثبات ضمان منافع به تنهایی کفایت میکند و دیگر نیازي به مراجعه به قواعد دیگري که
استناد آنها اختالفی است ،نمیباشد .نکته دیگر اینکه ،براساس ادله و قواعدي که ذکر گردید ضمان منافع در حق
غاصب و متلف در ردیف ضمان عین و بدل ثابت است .بنابراین براساس این قاعده هرگاه عمل شخصی موجب ضرر و
زیانی بر دیگري شود و این شخص به مقتضاي یکی از قواعد مسئولیت مدنی مانند قاعده ضمان ید قاعده اتالف ،قاده
ید ،ملزم به رد عین و یا بدل براي متضرر شود ،ضامن منافع آن نیز خواهد بود .خامساً با استناد به این قاعده هرجا که
منافع مستقالً مورد غصب واقع شده ،فرد ضامن منافع میباشد؛ به عبارتی مفاد این قاعده بیانگر حکم وضعی ضمان
است و به موجب این قاعده وقتی انسان چیزي را غصب و یا تلف میکند .منافع آن چیز هم بهطور مستقل و هم به
تبع عین برعهده او قرار میگیرد و باید از عهده آن برآید(کالنتري و دیگران .)203-177 :1392 ،باید توجه داشت در
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شرط فعل اشتغال ذمه به بدل به وجود نمیآید ولی در این پاسخ اشتغا ذمه به بدل تصحیح شده است .بنابراین این
پاسخ همان شرط فعل نیست ،چراکه در شرط فعل ذمه مستاجر مشغول به بدل عینتألفه نمیشود ولی در این طریق
اشتغال ذمه به بدل ثابت میشود و این هماننظري است که در اصل مدعا که همان صحت شرط ضمان است ،اثبات
میشود(حسنپور .)110-96 : 1396 ،همانگونه که گفته شد حراج هاي بزرگ یکی از کانونهاي عرضه و فروش و
آثار هنري هستند .در حقیقت این مکان و مراسم نوعی ضمانت معامله در عرضه و فروش آثار هنري محسوب میشوند.

تصویر:3حراج آثار سهراب سپهري در حراج تهران( .منبع :نگارنده)

امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله مینویسد« :الیجوز المستحق ان یلخذ من باب الخمیس وریرده علی المالک اال فی
بعض االحوال کما اذا کان علیه مبلغ کثیر و لمیقدر علی ادائه بان صار معسرا الیرجی زواله و اراد تفریغ ذمته فال مانع
حینئذ منه لذلک»(امام خمینی .)367 /1 :1403 ،نیازمند خمس حق ندارد که آن را بگیرد و دوباره به مالک برگرداند،
مگر در برخی از موارد مانند که این که برعهده شخصی مبلغ فراوانی از خمس بوده ،سپس به مشکلی که افتاده که
امید به برطرف شدن آن نیست و قدرت به پرداخت آن را ندارد و بر آن است که ذمه خود را رها سازد .در این فرض
برگرداندن آن به مالک اشکالی ندارد .ناگفته نماند اگر کسی بهگونهاي خود را ورشکسته جلوه دهد که مشمول این
قانون استثنایی قرار بگیرد از نظر ظاهر رفع مسئولیت از او شده لکن در روز واپسین باید پاسخگو باشد .در اینجا روایتی
را میآوریم که از نظر سند صحیحه یا حسنه است و مورد ما را در برمیگیرد گرچه پرسشکننده مربوط به وقف است
اما جواب امام علیهالسالم کلی است .امام خمینی(ره) در تحریرالوسیله آوردند« :ناگفته نماند اگر کسی بهگونهاي خود
را ورشکسته جلوه دهد که مشمول این قانون استثنایی قرار بگیرد از نظر ظاهر رفع مسئولیت از او شده لکن در روز
واپسین باید پاسخگو باشد» .در اینجا ،روایتی را میآوریم که از نظر سند ،صحیحه یا حسنه است و مورد ما را در بر
میگیرد .گرچه سؤال پرسشکننده مربوط به وقف است اما جواب امام علیهالسالم کلی است .گزیده کالم آن که هرکس
در مفاد آیه و روایات مربوط به آن اندیشه کند ،درمییابد که تمام سهمهاي خمس به بیتالمال وابسته است و حاکم
تصرف در آن را دارد .همانگونه که امر تقسیم زکات ها نیز در هر زمان برعهده حاکم اسالمی آن زمان قرار دارد و او
بنابر مصالحی که تشخیص میدهد در موارد ویژه صرف کند .بنابراین حق ولی فقیه نسبت به گرفتن و تصرف زکات و
خمس بیشتر است و این حق مقام امامت اوست ،نه حق شخصی او .بدین ترتیب ،میان اخبار «تقسیم» با اخبار دال
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بر اینکه همه خمس ،حق امام و حاکم اسالمی است ،جمع میکند« .المفروض فی مرسلۀ حماد وجود امام مبسوط الید
و رجوع جمیع االخماس و الزکوات و غیر همامن االموال الشرعیه الیه...فیعلم بذلک کله انه لیس لالصناف الثالثۀ
بالنسبۀ الی الخمس ملکیۀ واختصاص .بل الخمس با جمعه حق و حدانی ثابت لالمام ...جعل لمنصب االمامۀ والحکم و
تحت اختیاراالمام و ان له ان یصرفه فی جم یع مایراه من مصالح نفسه و مصالح المسلمین و منها ایضا ادارۀ عیشۀ
الفقراء کما جعلت الزکاۀ و سائر الضرائب االسالمیه ایضا تحت اختیاره ».یعنی روایت حماد ،مربوط به جائی است که
حکومت اسالمی تشکیل شده و رهبر مبسوط الید و داراي اختیارات کافی حضور دارد و همه خمس و زکات و سایر
وجوه شرعی و مالیاتها در اختیار اوست و سه گروه مصرفکننده خمس ،مالکیت یا اختصاصی نسبت به خمس ندارند،
بلکه خمس ،حق ویژه رهبري و تنها در اختیار حاکم و رهبر است و او میتواند آن را در هر مورد و زمینهاي که
مصلحت مسلمین و خود میداند و نیز اداره زندگی محرومین بهمصرف برساند و همچنین است زکات و سایر مالیاتهاي
اسالمی که همه باید در اختیار حکومت و رهبر باشد.

امام خمینی(ره) درخصوص موانع تقاص که فقرا و سادات نمیتوانند از مال کسی که زکات و خمس به اموالشان تعلق
گرفته ،تقاص کنند مگر به اذن حاکم شرع ،مینویسد .فقرا و سادات نمیتوانند از مال کسی که زکات و خمس به
اموالشان تعلق گرفته ،تقاص کنند ،مگر به اذن حاکم شرع ،و حاکم میتواند از کسی که منکر یا ممتنع از پرداخت آن
است ،تقاص کند .همچنین اگر مال مورد وقف جهت عموم باشد یا براي عناوین کلیه وقف شده باشد و متولی ندارد،
کسی غیر از حاکم حق تقاص ندارد(خمینی .)395 /2 :1403 ،البته الزم به ذکراست که به نظر همه فقیهان ،اغنیا
میتوانند مالی را که به فقرا به قرض و ...پرداختهاند ،بابت زکات احتساب نمایند و بین این دو ذمه مقاصّه یا تهاتر
صورت میگیرد(عاملی .)226/ 5 :1410 ،امام خمینی(ره) میگوید :در صورت عدم علم به وجود حق ،تقاص اشکال
دارد(خمینی .)395-394/2 :1403 ،لذا اگر احتمال رود که حق به واسطه اسباب قانونی (ایفاء ،ابراء ،تهاتر) سقوط
نموده است ،تقاص روا نیست .همچنین اگر در ثبوت حق بین مجتهدین اختالفنظر باشد ،الزم است نزد محکمه اقامه
دعوا شود(سبزواري)158 / 27 :1417 ،؛ مانند اختالفنظرهاي فقهی راجع به میزان دیه انگشتان دست که دیه آن،
عشر دیه کامل است ،اما در برخی آراي فقهی ،دیه انگشت ابهام ثلث دیه تعیین گردیده است(کرمی.)23 :1377،
بنابراین ،تقاص فقط در صورت یقین به حق و عجز از تحصیل آن جایز است(کاشف الغطاء .)103 / 1 :1356 ،در بیان
این امر که آیا علم واقعی در جواز تقاص شرط است یا اینکه علم شرعی کافی است ،برخی حصول علم واقعی را احوط
دانستهاند.
نتیجهگیری
تهاتر در لغت به معناي دعوي باطل کردن بر یکدیگر است و معناي اصطالحی تهاتر نیز با معناي لغوي آن مناسبت
سقوط متقابل متقابل دو دین از دو شخص دارد .در فقه از تهاتر به عنوان سبب سقوط دیون و شرایط آن در ابواب
مختلف فقهی یاد شده است و از آن به کلمه تقاص و در مواردي دیگر به "تهاتر" و یا "تهاتر قهري" تعبیر گردیده
است .در قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی به عمل نیامده است و صرفاً به بیان شرایط و احکام مربوط به آن اکتفا شده
است اما بهطور کلی دیدگاه حقوقی کشور ایران نسبت به ماهیت حقوقی تهاتر با توجه به قوانین و رویهي قضایی و
منابع فقهی چنین است که آن را وسیلهاي براي ایفاء تعهد میداند البته جنبه تضمین دین را براي آن نیز قبول دارد.
در مقام مشروعیت تهاتر با توجه به آنچه که گذشت میتوان دربارهي حجیت تهاتر چنین گفت که اصلیترین مبناي
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تهاتر خرد و عقل انسانی است که هرگاه دو دین باهم دیگر بودند ،تحت شرایطی ساقط شوند ،بدون اینکه هرکدام
پرداخت گردد .در حقیقت تهاتر یک نوع ایفاي تعهد و وسیلهاي براي اداي دین و هم نوعی تضمین است که فقط در
مورد دیون کلی ما فیالذمه قابل اعمال و اجراء می باشد .تهاتر از جهت فایده در حکم تأیه دین و ایفاي تعهد است و
نیز مانع از پرداخت مکرر دیون و صرف وقت هزینهي ایفاي تعهدات متقابل است .در تهاتر امنیت بیشتري براي رسیدن
هر کدام از طرفین به طلب خود وجود دارد و از خطرهاي ناشی از انتقال اموال نظیر سرقت و مفقود شدن پیشگیري
میکند .از اینرو براي مبادالت میان بانکها "اتاق تهاتر" یا "اتاق پایاپاي" تأسیس گردیده است .عالوه بر آن ،تهاتر
داراي فایده تأمینی براي رسیدن هریک از دو طرف به طلب میباشد .در فروش آثار هنري به عنوان آثاري که داراي
ارزش وجودي باالیی هستند وگاهی تعیین ارزش مالی آنها دشوار است ،کاربست شیوه تهاتر میتواند در مبادله کاال
مؤثر واقع شود.

35

36

آرای فقهی و حقوقی امام خمینی(ره) در مورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان
حسین احمري ،علیجان سکندري ،مصطفی رجائی پور

منابع
کتابها:

قرآن
آشتیانی ،محمدبن حسن1404( .ق) .کتاب القضاء ،چاپ دوم ،قم :دارالهجره.
آملی ،محمدتقی( .بیتا) .کتاب المکاسب والبیع ،جامعه مدرسین ،قم ،بینا.
اصفهانی ،محمدحسین .)1383( .حاشیه بر مکاسب ،پایه دانش ،بیجا :بینا.
امینی جزنی ،منصور .)1371( .تهاتر قهري ،تهران :دانشگاه شهید بهشتی.
انصاري ،مرتضی( ،شیخ انصاري) ،بیتا ،مکاسب ،قم :تراث الشیخ األعظم.
بهجت ،محمدتقی( .بیتا) .توضیح المسائل فارسی ،قم :کتابخانه مدرسه فقاهت.
پورقاسمیان ،محمد علی .)1374( .تهاتر در حقوق ایران دانشگاه آزاد اسالمی.
حائري ،علی (شاهباغ) .)1327( .شرح قانون مدنی ،تهران :انتشارات وزارت دادگستري.
خازم ،علی.1413( .ق) علم الفقه ،بیروت :دارالعزبه.
خمینی ،روح اهلل .)1403( .تحریرالوسیله ،چاپ چهارم ،تهران :اعتماد.
خمینی ،روح اهلل( .بیتا) .کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى (ره).
خوئی ،سیدابوالقاسم( .بیتا) .مصباح الفقاههي ،قم :انصاریان.
جعفري لنگرودي ،محمد جعفر .)1388( .وسیط در ترمینولوژي حقوق ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات گنج دانش.
دسوقی ،محمدبن احمد( .بیتا) .حاشیه الدسوقی علی مغنی اللبیب عن کتب االعاریب لالمام ابن هشام ،دار المکتبه
الهالل.
دوانی ،غالمحسین .)1379( .مجموعهي قوانین تجاري ،تهران :انتشارات کیومرث.
دهخدا ،علی اکبر .)1379( .لغتنامه دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران.
زبیدي ،محمد تقی .)1306( .تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت :منشورات دار مکتبه الحیاۀ.
سبزواري ،عبداالعلی .)1417( .مهذب االحکام ،چاپ چهارم ،قم :دفترآیت اهلل سبزواري.
شهیدي ،مهدي( .بیتا) .سقوط تعهدات ،تهران :انتشارات مجد.
صدر ،سید محمّد1420( .ق) .ماوراء الفقه ،بیروت :دار األضواء.
عاملی ،سیدمحمد .)1410( .مدارک االحکام ،قم ،مؤسسه آل البیت.
عمید ،حسن .)1388( .فرهنگ فارسی عمید ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
فاضل لنکرانی ،محمد( .بیتا) .تفصیل الشریعه ،قضاء ،قم :مرکز فقه ائمه اطهار.
کاتوزیان ،ناصر .)1381( .ایقاع (نظریه عمومی ،ایقاع معین) ،تهران :نشر میزان.
کاتوزیان ،ناصر .)1390( .قواعد عمومی قراردادها ،جلد سوم ،چاپ ششم ،تهران :شرکت سهامی انتشار.
مریدي ،محمدرضا .)1393( .هنر به مثابه کار جمعی :مطالعه جامعه شناختی نقاشی ایران ،مشهد :بدخشان.
مشکینی ،علی .)1379( .مصطلحات الفقه ،چاپ دوم ،قم :الهادي.
منصور ،جهانگیر .)1392( .قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی ،تهران :انتشارات دوران.

دوره  ،18شماره  ،41خرداد1400
25-37

مقاالت:
براتی ،پرویز« .)1389( .بازیگران عمده مارکت هنر ایران» ،فصلنامه هنر فردا ،شماره ،1صص.194-197
محمدیان ،محمود و همکاران« .)1397( .الگوي بازاریابی هنرهاي تجسمی مدرن و معاصر در بستر نهادي :مطالعه داده
بنیاد بازار ایران» .فصلنامه مدیریت بازرگانی ،شماره ،4صص.713-742

37

