آرای فقهی و حقوقی امام خمینی (ره) درمورد تهاتر و تفاوت آن با تقاص و ضمان (با
تاکید بر عرضه و فروش آثار هنری)
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 بشمار نمیرود .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی -تحلیل است که گردآوري
اطالعات از طریق مطالعه کتب ،مقاالت ،نشریات ،سایتهاي معتبر حقوقی در منابع اصلی و فرعی بوده است .یافته-
هاي 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 عرضع آثار و محصوالت
هنري نیز این فعل عنلیاتی می شود 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 به عنوان
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؟
کلیدواژهها :تهاتر ،تقاص ،فقه و حقوق ،امام خمینی(ره) ،آثار هنري.

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 کرده اند ،عالوه بر این اقسام ،قسم دیگري را علماي
علم فقه و حقوق براي تهاتر قایل 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 میشوند و سایر اقسام تهاتر نیز در نهایت چیزي جزء تهاتر قهري نمیباشد؛ با تحقق یافتن
تهاتر ،طلبکار به حق خود می رسد چرا که تهاتر در حکم تأدیه دین و ایفاي تعهد میباشد که به واسطهي آن ،ذمهي
بدهکار نسبت به دین ،برئ میگردد؛ 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 بانک ها با یکدیگر و مشتریان خود کاربرد فراوانی دارد و بخش مهمی از مبادالت و معامالت
جهانی به صورت تهاتري انجام میگیرد .امام خمینی بین تهاتر و تقاص تفاوت قایل است و براي تهاتر و تقاص
شرایطی گفته است که بهخوبی تبیین کننده تفاوت آن دو میباشد.
درخصوص پیشینه پژوهش باید گفت چندین پایاننامه با موضوع تهاتر تدوین شده است ،پایاننامهاي توسط احمدي
بهنام( )1347دانشجوي فوق ل یسانس دانشکده علوم اداري و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران پژوهش شده است .وي
در پایاننامهاش ضمن نقد اینکه برخی فکر می کنند 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 می شود 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 ،سامانیافته است .در این اثر 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 اجرا عبارت است از :تهاتر یکطرفه ،تهاتر رویهاي 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 شباهت-
هاي 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.
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 در 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 صرف ًا به بیان شرایط و احکام مربوط به آن اکتفا
شده است اما به طور کلی دیدگاه حقوقی کشور ایران نسبت به ماهیت حقوقی تهاتر با توجه به قوانین و رویهي
قضائی 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:
اصلی ترین مبناي 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 است ،و وسیلهاي براي اداي دین و هم نوعی
تضمین است که فقط در مورد دیون کلی ما فیالذمه قابل 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 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 .آثار
هنري به عنوان آثاري که داراي ارزش وجودي باالیی هستند وگاه ًا تعیین ارزش مالی آنها دشوار است ،کاربست
شیوه تهاتر میتواند در مبادله کاال مؤثر واقع شود.
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