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استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران.
نام نویسنده مسئول:
سيدحسين آل طاها

چکيده
به رغم آنکه دیدگاهها و استدالل های مفصّل و مختلفی از سوی فقهای امامیه در رابطه با
مسقطات ردّ و ارش بیان گردیده ،لکن در میان آثار علمای اهل سنّت-برخالف امامیه-
تحلیل های منسجم و متمرکزی صورت نگرفته است .امّا برآیند تتّبعی که پژوهش حاضر
در آثار فقهای اهل سنّت انجام داده ،این یافتهی مهمّ محرز میگردد که موارد سقوط ردّ،
ارش و همینطور ردّ و ارش در کتب فقهی اهل سنّت نیز وجود دارد که بعضی از این
دیدگاه ها با آراء فقهای امامیه مشابه بوده و در این راستا نیازمند بررسی تطبیقی اقوال
فقهای مذاهب و تحلیل و بررسی آنها میباشد .در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-
تحلیلی نگارش شده ،با بررسی دیدگاههای متنوّع فقهای امامیه در رابطه با مسقطات ردّ و
ارش و تعدیل نظرات ،به بررسی آراء فقهای اهل سنّت و تحلیل اختالفات و تشابهات در
این زمینه پرداخته و خالصه یافته پژوهش بر آن شد که فقهای مذاهب پنجگانه ثبوت
خیار عیب را مشروط به شروطی میدانند که با وجود اختالف نظرات در مورد این شروط،
لکن می توان گفت مذاهب اجماالً بر سر شروطی همچون علم به عیب در مسقطیّت ردّ،
اتفاقنظر دارند.

واژگان کليدي :خیار عیب ،مسقطات ردّ و ارش ،علم به عیب ،فقه امامیه ،فقه
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مقدمه
طرح مسأله
خیارات یکی از مسائل مهمّ در باب معامالت است که فقهای امامیه و اهل سنت به آن پرداختهاند ،به گونهای که در کتاب بیع ،بحث
مستقلی را به آن اختصاص دادهاند .خیارات اقسام متعدّدی دارند که یکی از آنها خیار عیب میباشد .بدون شک خیار عیب همچون سایر
خیارات از ابتکارات فقه اسالمی در راستای سالمت معامالت بوده و نقش بسیار اساسی در جلوگیری از ورود ضرر به مشتری دارد.
بر اساس فقه اسالمی ،خیار عیب یکی از انواع خیارات است که بر اساس آن در صورت معیوب بودن شیء مورد معامله ،خریدار محقّ
می گردد که مبیع را ردّ نماید و یا در قبال عیبی که در مبیع بوده ،ارش طلب نماید .لکن ممکن است این حق مشتری در اثر برخی عوامل؛
همچون تصرّف مشتری ،تبرّی از عیب توسط بایع ،علم مشتری به عیب ،و ،...با محدودیتهایی مواجه گردد و در اصطالح منجر به بروز
مسقطاتی شود که یا امکان ردّ مبیع و یا اخذ ارش و یا هر دوی آن را برای مشتری ساقط نماید .فقهای امامیه و اهل سنّت در رابطه با این
مسقطات ،نظرات و آراء مختلف و گاه متشابهی دارند.
محدودیت این مسقطات از سوی فقها با اختالف همراه است چرا که عالوه بر مسقطات مذکور ،برخی از فقهای امامیه یا اهل سنّت
عوامل دیگری را نیز جزو مسقطات محسوب می دارند .بدین بیان که برای مثال برخی از فقها مسقطات ردّ را تصریح به التزام عقد ،اسقاط ردّ
و اختیار ارش ،تصرف در معیوب ،تلف عین یا دگرگونی -مانند تلف -و حدوث عیب نزد مشتری میدانند ،با این حال؛ برخی فقها ،شروط
دیگری را ذکر نموده اند و بعضی از مسقطات نامبرده را قابل مناقشه دانسته و قائل به مسقطات دیگری شدهاند .این رویه در بین فقهای اهل
سنّت نیز محرز بوده و استدالل های متنوّعی در این زمینه اقامه گشته است که این پژوهش سعی در تدقیق آراء و بررسی اقوال ،بمنظور
تحلیل دیدگاهها و تبیین صحیح نظرات متنوّع و دستیابی به یک نظر جامع از طریق بررسی تطبیقی میباشد.

 .1مفهوم شناسی
 .1-1خيار
خیار اسم مصدر از اختیار به معنای طلب بهترین دو امر از امضای بیع یا فسخ آن میباشد .از نظر امامیه خیار عبارت است از توانایی
شخص بر فسخ و امضای عقد (مشکینى ،)472 ،7711 ،به عبارتی حکمت تشریع خیار ،ارفاق و عدم ورود ضرر و اضرار بر هر یک از
متبایعین میباشد (رشتی .) 711 -244 ،7241 ،در اصطالح فقها ،خیار دو اطالق دارد :اطالق عام که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و
امضاى عقد و اطالق خاص که عبارت است از تسلّط شخص بر فسخ و امضاى عقد به جهت ثبوت حقّ فسخ براى وى بر اثر تحقّق یکى از
اسباب آن؛ متبادر از کاربرد خیار در کلمات متأخران ،اطالق دوم است (جمعى از پژوهشگران.)975 /7 ،7241 ،
از نظر حنفیه نیز خیار در اصطالح آن است که مشتری به واسطهی عیب ،ردّ مبیع به بایع را اختیار کند (سعدی.)749 ،7241 ،
 .2-1عيب
عیب به معنای نقص و جمع آن أَعْیاب و عُیُوب میباشد و معیب به معنای محل عیب است (قرشى17 /9 ،؛ ابن منظور/7 ،7272 ،
 177و سعدی ،همان .)415 ،برخی حقیقت عیب را خارج شدن از مجرای طبیعی به دلیل زیادت یا نقصانی میدانند که موجب نقص مالی
شود (ر.ک :حلّى (فخر المحقّقین) .) 257 /7 ،7711 ،در عبارات فقها دربارۀ مفهوم عیب و مصادیق آن مباحث زیادى مطرح است؛ از این رو
برخى براى تعیین مصادیق آن ،عرف را مالک دانستهاند (سبزوارى (محقّق).)219 /7 ،7247 ،
در میان مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز تعاریف گوناگونی وجود دارد .از نظر مالکیه عیب چیزی است که شرعاً یا عرفا ًیا عقالً مورد
پذیرش و قبول نباشد (سعدی ،همان .) 411 ،بنا بر نظر حنفیه عیب بر دو قسم است :عیب فاحش و عیب یسیر ،عیب فاحش عیبی است که
در چارچوب قیمتگذاری قیمت گذاران( اهل خبره) قرار نمیگیرد و مقصود آنان از عیب یسیر ،عیبی است که در چارچوب قیمتگذاری
قیمتگذاران قرار میگیرد (همان .)415 ،از دیدگاه شافعیه نیز عیب عبارت است از آنچه که به از بین رفتن شیء مظنون الحصول تعلق می-
گیرد؛ مانند خیار رد با عیب (همان.)741 ،
به طور کلی میتوان گفت که هر فزونی و کاستی از اصل خلقت عیب است (نجفی 491 /47 ،7242 ،و جمعى از پژوهشگران،
 ) 944 /2 ،7271و سبب خیار عیب ،ظهور عیب قدیم در مبیع است که ثمن را کم میکند ،یا به مقصودی که مشتری هنگام خریدن بر
آن اطالع ندارد خلل وارد میکند (قلعهجی )444 ،7241 ،و منجر به ثبوت حق ردّ یا ارش برای مشتری میشود.
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 .2مسقطات خصوص ردّ
از نظر فقها مشتری با استناد به خیار عیب اختیار دارد که یکی از دو عمل حقوقی را انجام دهد؛ یا اینکه معامله را فسخ نماید و
مبیع را به بایع بازگرداند یا اینکه معامله را امضا نماید و حق اخذ ارش داشته باشد .امّا ممکن است این حق مشتری در اثر برخی عوامل؛
همچون تصرّف مشتری ،تبرّی از عیب توسط بایع ،علم مشتری به عیب ،و ،...با محدودیتهایی مواجه گردد و در اصطالح منجر به بروز
مسقطاتی شود که یا امکان ردّ مبیع و یا اخذ ارش و یا هر دوی آن را برای مشتری ساقط نماید .در ادامه به بررسی مسقطات خصوص ردّ از
نظر فقهای امامیه و سپس اهل سنّت پرداخته میشود.
 .1-2دیدگاه فقهاي اماميه
از سوی فقهای امامیه اق والی نزدیک به هم در خصوص مسقطات ردّ وارد شده است .شیخ طوسی در مبسوط قولی مطابق با نظر ابن
حمزه را اختیار کرده است (ر.ک :طوسى ،المبسوط فی فقه االمامیة .)775 /4 ،7711 ،ابن حمزه مسقطات ردّ را سه مورد میداند که
عبارتند از :رضایت ،ترک ردّ بعد از علم به عیب در صورتی که مشتری بداند که حقّ ردّ دارد و حدوث عیب دیگر نزد مشتری (طوسى ،محمد
بن على.)491 ،7241 ،
شیخ انصاری اسباب سقوط ردّ را تصریح به التزام عقد ،اسقاط ردّ و اختیار ارش ،تصرف در معیوب ،تلف عین یا دگرگونی -مانند
تلف -و حدوث عیب نزد مشتری میداند (ر.ک :انصاری .)415 -771 /4 ،7274 ،به طور کلی ،با تتّبع در کتب فقهی میتوان اسباب سقوط
ردّ را در موارد زیر خالصه نمود:
 .1-1-2حدوث عيب
حقّ ردّ مبیع با حدوث عیب بعد قبض غیر مضمون بر بایع ،بدون اختالف ساقط میشود (نجفی )424 /47 ،7242 ،و اگر عیب
حادث ،قبل قبض باشد مانع از ردّ نمیشود مطلقاً ،خواه قبل از علم به عیب باشد یا بعد از آن (جبعی عاملى (شهید ثانى).)149 ،7275 ،
تفصیل آن بدین شرح است که چنانچه عیب بعد از عقد بر کاالی معیوب حاصل شود ،یا حدوث قبل از قبض است ،یا آنکه بعد از
قبض در زمان خیاری که بایع در آن ضامن مبیع است حدوث می یابد ،یعنی خیار مجلس ،خیار حیوان و شرط و یا اینکه بعد از گذشتن
خیار بایع حادث میشود ،مراد از عیب حادث در اینجا معنی اخیراست (ر.ک :انصاری.)747 /4 ،7274 ،
البته به گفته ی صاحب جواهر روایات داللت دارند بر این که مشتری با حدوث عیب حقّ ردّ ندارد ،مگر اینکه بایع راضی باشد که
مبیع را ناقص تحویل بگیرد ،پس در این صورت مشتری حقّ ردّ دارد و اگر بایع از قبول مبیع معیوب امتناع نماید مشتری حقّ ارش دارد
(ر.ک :نجفی.)424 /47 ،7242 ،
 .2-1-2تصرف در مبيع
ابن ادریس در سرائر (ابن ادریس حلّى )744 /4 ،7274 ،و شهید ثانی در مسالک (جبعی عاملى (شهید ثانى) ،مسالک األفهام،
 )417 /7 ،7277معتقدند که اجماع بر این است که تصرف ،ردّ را ساقط میکند .عالوه بر اجماع ،مستند این امر روایت جمیل از امام صادق
(ع) است ،در مورد مردی که لباس یا کاالیی را میخرد و سپس عیبی در آن میبیند .امام فرمود« :إن کان الثوب قد قطع أو خیط أو
صبغ رجع بنقصان العیب (قمّى) 471 /7 ،7277 ،؛ اگر عین لباس موجود است آن را به صاحبش ردّ کند و ثمن را بگیرد و اگر لباس بریده
شده یا دوخته شده یا رنگرزی شده به نقصان عیب رجوع کند» .لکن شهید ثانی در فوائد ،در خصوص مسقط بودن تصرف ،نظرات مختلفی
را نقل میکند .ایشان میگوید بنا بر یک قول ،تصرف مسقط ردّ می باشد مطلقاً ،خواه مشتری علم به عیب داشته باشد یا نه ،خواه تصرف
ناقل ملک باشد یا نه ،تغییردهنده ی عین باشد یا نه ،الزم باشد یا نه ،بعد از خروج از ملکیت به ملکیت او بازگردد یا نه (جبعی عاملى (شهید
ثانى).)149 ،7275 ،
شهید ثانی نیز از جمله فقهایی است که در مسقطیت تصرّف ،میان تصرف قبل و بعد از علم به عیب ،قائل به تفاوت نمیباشد و هر
دو مورد را مسقط ردّ میداند و میگوید« :ردّ با ایجاد تغییر ،مانند عتق و بریدن لباس ،خواه قبل از علم باشد یا بعد از آن ساقط میشود»
(شهید ثانی.)417 /7 ،7277 ،
اما شیخ انصاری نظر مطلق شهید را نمیپذیرد و به گفته ی خویش؛ اگر چه ظاهر مشهور ،خالف آن است ،لکن شایسته است که
گفته شود تصرف بعد از علم مسقط ردّ است ،اگر نوع آن تصرف داللت بر رضا کند؛ مانند داللت لفظ بر معنا ،نه مطلق تصرف؛ امّا تصرف قبل
از علم به عیب ،اگر به زیادت یا نقیصه ،یا تغییر شکل دادن یا نقل دهنده آن  -به نقل الزم یا جائز -تغییر دهنده عینی باشد و بالجمله به
گونهای شود که با آن تغییر ،صدق نکند که آن شیء همان قبلی است ،پس آن تصرف نیز مسقط است» (انصاری.)419 /4 ،7274 ،
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بنظر می رسد قیدی که شیخ بر این اطالق شهید زده است به صواب نزدیکتر باشد؛ زیرا انصاف آن است که جهل به عیب (به عنوان
مناط) پس از استیالی مشتری همچنان تداوم دارد و صرف تصرّف -آنهم از روی جهل به عیب -چیزی نیست که بتواند مسقط ردّ باشد؛
مگر آنکه از روی رضا بوده باشد که این نوع تصرف میتواند دلیلی بر اسقاط ردّ گردد.
عالمه حلّی در خصوص مسقطیت تصرف در مبیع میگوید:
« اگر مشتری طعام را بخورد یا لباس را بپوشد و آن را تلف کند ،سپس علم به عیب یابد ،به ارش آن نیز رجوع میکند و همینطور
اگر مبیع به کار گرفته شود ،یا آن را در معرض خرید و فروش بگذارد ،یا قبل از علم به عیب و بعد از آن به گونهای در مبیع تصرف کند که
داللت بر رضایت کند ،ردّ ساقط و ارش ثابت میشود» (حلّى(عالمه).)712 /7 ،7711 ،
شیخ طوسی در مورد تصرف در حیوان ،چنانچه مبیع واقع گردد ،قائل به استثنائاتی است ،از نظر شیخ طوسی اگر مبیع حیوان و
معیوب باشد ،مشتری حقّ ردّ دارد و در مسیر ردّ حیوان ،سوار شدن ،علف دادن ،آب دادن ،دوشیدن و بردن شیر حیوان برای مشتری جایز
است ،چون ملک مشتری است و فایده و هزینه آن بر عهده او است و با این تصرفات ردّ ساقط نمیشود (طوسى.)775 /4 ،7711 ،
شهید اول نیز معتقد است که علف و آب دادن و نگهداری قطعاً تصرف نیست و اگر حیوان را از بازار به شهرش نقل دهد و این
مسافت عادتاً نزدیک باشد ،همانند حکم علف است و اگر دور باشد یا مشتمل بر خطر باشد بنابر تردید تصرف محسوب میشود (مکی عاملی،
.)412 /7 ،7271
عالوه بر موارد مذکور ،از نظر فقها فروختن مبیع نیز از جمله تصرفات به شمار میرود و چنانچه مشتری مبیع معیوب را بفروشد ،ردّ
ساقط میشود ،اگر چه مبیع با عیب بدان بازگردد (کرکى (محقّق ثانى).)724 /2 ،7272 ،
به عبارت دیگر اگر مشتری مبیع معیوب را بفروشد و به او بازگردد ،جواز ردّ باز نمیگردد ،خواه علم به عیب داشته باشد یا نه و خواه
مشتری بیع را به حکم حاکم یا به غیر حکم حاکم فسخ کند (حلّى (عالمه) .)715 /4 ،7711 ،همچنین اگر مبیع معیوب را بفروشد ،سپس
بخواهد ارش آن را بگیرد گرفتن ارش آن بر ای او جایز است؛ خواه با علم به عیب یا عدم علم ،مبیع را با عیبش بفروشد و اگر بعضی از مبیع
را بفروشد سپس به صورت معیوب ظاهر شود ،برای آنچه که در دستش باقی مانده حقّ ارش دارد و برای آنچه که فروخته و به واسطهی
سهمش از ثمن ،حقّ ردّ آنچه را که باقی مانده ندارد (همان.)714 /4 ،
 .3-1-2التزام به عقد ،اسقاط ردّ و اختيار ارش
مسقط دیگر ردّ ،تصریح به التزام به عقد ،اسقاط ردّ و اختیار ارش است (انصاری .)415 /4 ،7274 ،دلیل این مطلب آن است که
التزام به عقد منافی ردّ است و با ارش جمع میشود و منافات با آن ندارد ،تا اینکه بر نفی آن داللت کند (مامقانى.)742 ،7794 ،
 .4-1-2علم به عيب
اگر مشتری قبل عقد علم به عیب داشته باشد ردّ ساقط میشود و علم به عیب قبل از عقد رضایت به عیب است (عاملی (شهید
ثانی).)414 /7 ،7275 ،
 .5-1-2تبرّي از عيوب
بنا به گفتهی فقها ،ردّ با تبرّی از عیوب ساقط میشود (همان .)414 /7 ،مقصود از تبرّی این است که بایع مفصّالً از آن تبرّی جوید
(تبرّی تفصیلی) ،همانطوری که مورد اتفّاق است (بحرانى ،)944 ،7247 ،مانند اینکه بایع بگوید« :مبیع را با وجود این عیبِ معیّن به تو
فروختم» (نراقى .)722 ،7249 ،امّا در «تبرّی اجمالی» مانند اینکه بگوید« :از همه آنچه که در آن است برائت میجویم» (بحرانى،7247 ،
 ،)944یا بگوید که« :این را با کلّ عیب به تو فروختم« (نراقى ) 722 ،7249 ،در آن دو قول از سوی فقها وارد شده است که قول مشهورتر،
اکتفاء به آن است (بحرانى )944 ،7247 ،و در این صورت هر عیبى که در آن جنس ظاهر شود ،خریدار خیار عیب ندارد و نمىتواند معامله
را فسخ کند و نمىتواند ارش بگیرد (نراقى.)729 ،7249 ،
از جمله مسائل مرتبط با بحث تبرّی که فقها غالباً در ذیل بحث تبرّی به آن میپردازند «لزوم اعالم عیب توسط بایع» میباشد ،به
این بیان که بین فقها بر سر این مسأله که آیا می توان بدون بیان عیب به مشتری ،از عیب تبرّی جست یا خیر نظراتی وارد شده است .حکم
لزوم اعالم عیب مستند به روایاتی است که از میان آنها میتوان به حدیثی از امام صادق (علیه السالم) اشاره کرد .طبق این روایت ،حضرت
از پیامبر(ص) نقل فرمودهاند:
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«من باع و اشترى فلیحفظ خمس خصال و إالّ فال یشترین و ال یبیعن :الرّبا و الحلف و کتمان العیب و الحمد إذا باع و الذم إذا اشترى
(ر.ک :حرّ عاملى)717 /71 ،7245 ،؛ هر کس به خرید یا فروش اقدام میکند ،باید از پنج چیز مراقبت کند و اال نباید داد و ستد نماید :ربا،
سوگند ،کتمان عیب ،تمجید از کاالیی که میفروشد و نکوهش از آنچه میخرد».
از سوی فقهای امامیه در این مورد اقوال متعدّدی مطرح میباشد .شهید اول در کتاب «دروس» به دلیل تحریم غشّ ،اعالم عیب
مخفی را بر بایع در صورت علم به آن واجب میداند و معتقد است که اگر بایع از عیب تبرّی جوید ،وجوب اعالم ساقط میشود (ر.ک :مکی
عاملی (شهید اول) .) 411 /7 ،7271 ،از نظر محقّق حلّی نیز ،در صورت فروش مال معیوب توسط بایع ،نظر صحیحتر این است که مشتری
عیب را اعالم کند یا از عیوب به طور مفصل تبرّی جوید و اگر به طور اجمال تبرّی جوید جایز است (ر.ک :حلّى(محقّق).)74 /4 ،
فاضل مقداد با تفصیل قائل شدن بین شقوق مختلف مسأله میگوید:
« عیب یا بر مشتری مخفی است یا مخفی نیست .در مورد دوّم با عدم ذکر آن برای مشتری بیع جایز و لکن مکروه است و همچنین
مکروه است در موردی که عیب مست تر است ،امّا در مورد اول بیان کردن عیب بر بایع واجب است؛ مگر اینکه به طور مفصل یا مجمل و کلّی
از عیب تبرّی جوید و در مورد اول اگر بایع بفروشد و تبرّی نجوید بیع صحیح است و مشتری بین ردّ و ارش خیار دارد» (سیورى/4 ،7242 ،
.)27 -22
از نظر شیخ طوسی اگر کسی چیز ی که عیب در آن است را بخواهد بفروشد ،بر او واجب است که عیبش را برای مشتری بیان کند و
آن را کتمان نکند یا از عیوب تبرّی جوید و مورد اول احوط است .پس اگر عیب را بیان نکند و مشتری آن را بخرد ،سپس عیبی در آن بیابد
مشتری خیار دارد ،بدین صورت که میتواند به مبیع معیوب رضایت دهد یا اگر بخواهد آن را با عیب ردّ نموده و ثمن را پس بگیرد (ر.ک:
طوسی.)741/4 ،7711 ،
در مقابل این نظرات برخی از فقها اقوال زیر را مطرح کردهاند:
اول :وجوب اعالم به عیب مطلقاً ،خواه عیب خفیّ باشد یا جلیّ ،دوم :استحباب مطلقاً ،سوم :قول به تفصیل بین عیب خفیّ مطلقاً
که در مورد آن واجب است -و لو با تبرّی -و عیب جلیّ ،که در مورد آن واجب نیست ،چهارم :قول به تفصیل در خفیّ با تبرّی از عیوب -که
در این صورت واجب نیست -و بین صورت عدم تبرّی از عیوب که در این مورد اعالم واجب است ،پنجم :قول به وجوب اعالم به مطلق عیب،
مگر اینکه از عیب تبرّی شده باشد (ر .ک :روحانی ،محمد حسینی.)771 /4 ،7244 ،
روحانی در کتاب «المرتقى» میگوید:
« ظاهر این است که التزام به وجوب اعالم به عیب ،از جهت صدق غشّ به دلیل ترک کردن اعالم به عیب است .بحث در این است
که آیا غشّ یک امر عدمی است که بر مجرّد عدم اظهار عیب و اعالم به آن صدق میکند؛ یا اینکه امری وجودی است و به پوشاندن امر بر
غیر و ایجاد پوشش و خفا نزد مشتری بر میگردد .از کالم شیخ طوسی ظاهر میشود که غشّ امر عدمی است ولی قول حقّ نظر دوم می-
باشد یعنی اینکه غشّ یک امر وجودی است» (همان.)71 /4 ،
 .2-2دیدگاه فقهاي اهل سنت
 .1-2-2دیدگاه شافعيه
از نظر فقه شافعی ،از جمله موانع ردّ ،در صورتی است که مشتری از ردّ مبیع متمکن نباشد ،همچنین معتقدند که اگر مبیع در
دست مشتری از بین برود ،سپس مشتری آگاه شود که مبیع معیوب بوده ،در این صورت ردّ متعذّر میشود ،چون مبیع که مردود است از
بین رفته و لکن مشتری به بایع برای ارش رجوع میکند (نووی.)221 /7 ،7274 ،
همچنین اگر مشتری بر عیب قدیم در مبیع آگاه شود و عیب جدیدی بعد قبض بر آن عارض شده باشد ،حقّ مشتری در ردّ قهری
ساقط میشود ،یعنی بایع حقّ ندارد مشتری را بر ردّ مجبور نماید و برای مشتری خیار نیست ،چون با قبض داخل در ضمانش میشود (خِن
و دیگران .) 41 /1 ،7277 ،مسقط دیگر ردّ ،تقصیر مشتری است؛ زیرا در کتاب روضه الطالبین ،تقصیر به عنوان مسقط ردّ و ارش با هم آمده
است (نووی .)211 /7 ،7274 ،پس میتوان اسقاط ردّ به وسیله تقصیر را از این عبارت استنباط نمود.
 .2-2-2دیدگاه حنبليه
در نزد حنابله اگر مبیعِ معیوب ،تلف شود یا مشتری عیب را نداند ،تا جایی که لباس را رنگرزی کند ،یا ببافد (در مواردی که مبیع
لباس است) ،یا مبیع را ببخشد یا آن را بفروشد ،به دلیل تعذّر ردّ و عدم وجود رضایت به نقصان آن ،ارش متعیّن میشود .با شکستن مبیع
نیز ارش متعیّن می شود ،بنابراین چنانچه مبیع تخم مرغ باشد و مشتری آن را فاسد بیابد ،به کل ثمن رجوع میکند و حقّ ردّ مبیع فاسد به
بایع را ندارد ،چون فساد عقد از اصل مشخّص شده است و فایدهای در آن نیست (ر.ک :بهوتى.)11 /4 ،7754 ،
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در این رابطه ،مقدسی در المغنی میگوید:
«اگر مشتری مبیع معیوبی را که خریده بفروشد ،ردّ ساقط می شود ،چون ملکیتش از آن زایل شده است و اگر به او بازگردانده شود
و بخواهد آن را با عیب اول ردّ کند محل تأمل است ،اگر آن را در حالی که عا لم به عیب است ،یا دلیلی بر رضایت داللت کند فروخته باشد،
حقّ ردّ ندارد ،چون تصرفش رضایت به عیب است» (مقدسی (ابن قدامة) .)771 /2 ،7249 ،که این گفته با قول علمای امامیه مطابق می-
باشد.
از تصرف به عنوان مسقط ردّ خیار عیب ،در جایی که مبیع ،حیوان باشد ،مواردی استثنا شده است؛ از جمله اینکه اگر مشتری
7
حیوانی را بخرد و شیرش را بدوشد و مانند آن ،به دلیل ملکیت ،خیار ردّ ساقط نمیشود (حنبلی.)51 /2 ،7271 ،

 .3مسقطات خصوص ارش
 .1-3دیدگاه فقهاي اماميه
فقهای امامیه مواضع سقوط خصوص ارش را در دو مورد میدانند:
 .1-1-3عيب در جنس ربوي
هرگاه مشتری جنس ربوی را بخرد و سپس عیب در یکی از آنها ظاهر شود؛ در جواز و عدم جواز گرفتن ارش در این مورد سه قول
است:
الف -عدم جواز مطلقاً؛ خواه از جنس عوضین باشد یا خیر.
ب -جواز مطلقاً؛ خواه از جنس عوضین باشد یا خیر.
ج -تفصیل بین اینکه ارش از جنس عوضین باشد یا از غیر آن جنس باشد.
از میان این سه قول در صورت دوم گرفتن ارش جایز است (سبحانی.)717 ،7272 ،
شیخ انصاری پس از بیان اختالف نظر فقها ،مسأله را در نهایت اشکال دانسته و میگوید:
«حاصل وجه این است که صفت صحّت ،مقابل چیزی از ثمن نیست تا اینکه مقابل معیوب فاقد صحّت که ارزش آن کمتر است قرار
گیرد؛ بلکه مقابل چیزی نیست اصالً ،اگر چه از غیر ثمن باشد ،در غیر این صورت در ذمّه بایع ثابت میشود ،اگر چه مشتری ارش را اختیار
نکند .بلکه صحّت ،وصفی است که بایع در مبیع به آن ملتزم شده ،بدون اینکه مقابل آن چیزی از مال باشد ،مانند سایر صفات شرط شده در
مبیع؛ ولی شارع مقدس در صورت آشکار شدن فقدان وصف ،نسبت به معاوضه از ثمن یا از غیر ثمن ،أخذ آنچه که به مشتری اختصاص دارد
را جایز دانسته است و این غرامت شرعی است که شارع هنگام اختیار مشتری ،برای جریمه کردن بایع بدان حکم کرده است» (انصاری،
.)771 /4 ،7274
از ادلّه تحریم ربا به دست می آید که وصف صحّت در یکی از دو جنس مانند معدوم ،بر فقدان آن استحقّاق عوض مترتب نمیشود و
جایز نیست که عقد بر دو هم جنس ،سبب برای مستحقّ بودن یکی بر دیگری برای دریافت بیشتر از آنچه که مساوی جنس دیگر است شود
و ادلّه حرمت أخذ اضافه شاملش میشود (قمّى.)741 /2 ،7277 ،
 .2-1-3عيب موجب نقص قيمت
اگر عیب موجب نقص قیمت نشود ،موضوعی برای ارش باقی نمی ماند؛ زیرا مفروض این است که قیمت معیوب کمتر از قیمت
صحیح نیست (سبحانی.)711 ،7272 ،
الزم به ذکر است ک ه تقریباً اکثر فقها مواضع سقوط ردّ را در دو مورد میدانند؛ با این وجود تبریزی در کتاب «المختار فی أحکام
الخیار» عالوه بر دو موضع یاد شده موضع سومی را مطرح کرده که ذکر آن خالی از فایده نمیباشد و آن موردی است که دو عوض از طال و
نقره باشند سپس عیب در آن ظاهر شود که در این صورت نیز ارش ساقط میشود (همان.)711 ،
در خصوص اسقاط ارش با تصرف ،از کالم فقها بر میآید که ارش با تصرف ساقط نمیشود ،خواه مشتری قبل از تصرّف علم به عیب
داشته باشد یا بعد از آن و خواه تصرف الزم باشد یا غیر الزم (حلّى (عالمه).)715 /4 ،

 - 7از مذهب حنفیه و مالکیه مطلبی یافت نشد.
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 .2-3دیدگاه فقهاي اهل سنت
در میان مذاهب اهل سنت ،نظرات مختصری در اینباره دیده شده است .مقدّسی در این رابطه میگوید« :اگرمشتری مبیع معیوب را
بفروشد ،سپس بخواهد ارش را أخذ کند ،ظاهر کالم خرقی این است که حقّ ارش ندارد ،خواه آن را در حالت علم به عیب یا عدم علم
بف روشد و این عقیده ابوحنیفه و شافعی است؛ چون امتناع و عدم جواز ردّ به فعل مشتری است ،بنابر نظر قاضی ابویوسف اگر مبیع را با علم
به عیب بفروشد ،به خاطر رضایت به معیوب حقّ ارش ندارد و در صورت فروش آن با عدم علم به عیب حقّ ارش دارد» (مقدّسی (ابن قدامة)،
 .)771 /2 ،7279در فقه شافعی نیز تقصیر از جانب مشتری به عنوان مسقط ارش محسوب شده است (نووی.)211 /7 ،7274 ،

 .4مسقطات ردّ و ارش با هم
 .1-4دیدگاه فقهاي اماميه
از مجموع آنچه که در باب اسباب سقوط خصوص ردّ و اسباب سقوط خصوص ارش گذشت ،مسقطات ردّ و ارش با هم ،نیز وضوح
مییابد؛ بنابراین اموری که از نظر امامیه سبب اسقاط ردّ و ارش با هم میشود را میتوان اینگونه خالصه نمود:
 .1-1-4علم به عيب قبل عقد بدون اختالف
در صورتی که علم به عیب قبل عقد بدون اختالف باشد ،خیار عیب برای مشتری ثابت نمیشود (خویی.)714 /1 ،7711 ،
برخی از فقها از جمله صاحب «ایصال الطالب الی المکاسب» قید دیگری را نیز اضافه نموده و چنین آورده که علم به عیب در
صورتی مسقط خیار عیب (ردّ و ارش) است که مشتری به مقدار عیب از جهت کمیّت و کیفیت علم داشته باشد (حسینى شیرازى،7711 ،
.)711 /77
 .2-1-4تبرّي بایع از عيوب
در سقوط ردّ و ارش با تبرّی بایع از عیوب به ادلّه زیر استناد میشود:
اول :اجماع ،دوم :اینکه عقد به حسب قاعده اولیه الزم است و وفاء به آن واجب است ،سوم :نصّ.
البته در این مقام دو نصّ وارد شده است ،اول روایت زراره از از امام صادق (ع) (ر.ک :حرّ عاملى ،)74 /71 ،7245 ،که تحقّق خیار را
با عدم تبرّی بایع شرط کرده است .دوم مکاتبه جعفر بن عیسی (همان ،)777 /71 ،که سند آن ضعیف است .در اینجا به گفته مرحوم قمی،
بین تبرّی اجمالی وتفصیلی فرقی نیست و اطالق روایت زراره اقتضای عدم فرق را دارد (ر.ک :قمّى ،سید تقى.)774 -777 /2 ،7244 ،
 .3-1-4تصرف بعد علم به عيب
شیخ انصاری از ابن حمزه در «الوسیله» (ر.ک :طوسى ،محمد بن على )491 ،7241 ،التزام به این سبب را در اسقاط ردّ و ارش نقل
کرده و استدالل کرده به اینکه شاید تصرف بعد از علم به عیب ،عالمت رضایت به مبیع با وصف عیب باشد و نصّ مثبت برای ارش بعد از
تصرّف ،ظاهر در ثبوت آن قبل از علم است و مناقشه کرده به اینکه تصرف عالمت رضایت به مبیع است نه به معیوب؛ پس با مطالبهی ارش
منافات ندارد.
شیخ انصاری بعد از آن میگوید « :اولی این است که گفته شود همانا رضایت به عیب ،موجب اسقاط ارش نیست و مسقط آن برائت
بایع از عهده عیب است و از آنجایی که تصرف بر اسقاط آن داللت نمیکند ،پس اصل بقاء حقّ ارش ثابت قبل تصرف است؛ با این وجود
اختصاص نصّ به صورت تصرف قبل علم ممنوع است» (انصاری.)219 /4 ،7274 ،
روحانی نیز با بررسی روایت زراره از امام صادق (ع) («أیما رجل  ...إلى أن یقول :فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا و علم بذلک العیب أو
العوار انه یمضی علیه البیع(....حرّ عاملى ) 74 /71 ،7245 ،و استناد به آن ،معتقد شده که نسبت به سقوط ارش با تصرف ،گفته میشود که
به دلیل روایت ،ارش ساقط نمیشود .که در این حالت ظاهر «واو» این است که عطف بر قبض باشد ،پس ظاهر میشود در اینکه تصرف بعد
از علم است؛ که در اینصورت نصّ در ثبوت ارش دارد .امّا این مبتنی بر این است که عطف در این نسخه با «واو» باشد .لکن بر اساس آنچه
که در کتاب وسائل در مورد عطف به «ثمّ» موجود است ،بنا به تمس ک بر مفهوم قید ،هرگاه تصرّف بعد از علم باشد ،داللت بر سقوط ارش
دارد(ر.ک :روحانی.)741 -745 /4 ،7245 ،
اشکال می شود به اینکه اگر بپذیریم که قید مفهوم دارد ،پس در اینجا مفهوم آن جزمی نیست چون جزاء و مقید ،اصل ثبوت ارش
نیست؛ بلکه تعیین ثبوت ارش و نفی ردّ است .حاصل اینکه از این روایت به دلیل قصور داللت ،سقوط ارش مستفاد نمیشود ،همانطوری که
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به دلیل عدم ثبوت نسخه «واو» عدم سقوط آن مستفاد نمیشود .بنا براین از این جهت روایت مجمل میشود .نتیجه آنکه مرجع ،مطلقات
دالّ بر ثبوت ارش با قول مطلق است ،خواه تصرف بعد علم به عیب باشد یا نه و با عدم اطالق ،مرجع ،استصحاب ثبوت ارش به دلیل شک
در سقوط آن است و تصرف بر تجاوز از آن داللت نمیکند.
امّا نسبت به سقوط ردّ ،سقوط آن به سبب تصرف تقریباً با یکی از وجوه سه گانه است :یا ادّعای اینکه تصرف نوعاً کاشف از رضایت
به مبیع است ،یا اد عای اینکه تعبداً مسقط است و یا به دلیل روایت زراره که در خیار عیب وارد است ،بنا بر اینکه با عبارت «فاحدث فیه بعد
ما قبضه شیئاً» از آن استفاده میشود که مطلق تصرف مسقط است نه صرف فعل تغییر دهنده (همان.)741 -745 /4 ،
 .4-1-4حدوث عيب در معيوب مذکور
در سقوط ا رش با حدوث عیب در معیوب بحثی نیست و بحث در سقوط ردّ به این سبب است و بر آن استدالل شده به اینکه مدرک
مانعیتِ عیبِ حادث از ردّ اجماع است و آن مختصّ به غیر فرض است .دیگر اینکه مدرک سقوط ردّ ،نصّ خاص است و مورد آن صورت
ثبوت ارش است .سوم اینکه لزوم صبر مشتری ب ر مبیع معیوب ضرر بر او است و این ضرر به حدیث الضرر منتفی است؛ بنابراین مورد اول ردّ
می شود ،چون مدرک آن اجماع نیست بلکه نصّ خاص است ،امّا مورد دوم نیز ردّ میشود به دلیل اینکه مرسله عام است و شامل صورت
عدم ثبوت ارش میشود ،سومین ایراد هم ،چنین ردّ میشود که از این ضرر در جمیع موارد الزم میآید که عیب حادث باشد ،پس نصّ
داللت دارد بر اینکه عیب مسقط ردّ است و اطالق حدیث الضرر را مقیّد میکند (روحانی ،فقه الصادق علیه السالم.)797 /71 ،7274 ،
 .5-1-4ثبوت یکی از دو مانع ردّ در معيوب ،در آنچه که به دليل ربا ارش گرفته نمیشود.
اقوال و ادلّه در این مورد واحد است و تنها ذکر دو نکته ،الزم به نظر میرسد -7 :آنچه که عالمه در وجه امتناع ردّ بیان کرده است.
 -4در بیان آنچه که ضرر مشتری به وسیله آن جبران میشود (روحانی ،منهاج الفقاهه.)771 /1 ،7245 ،
امّا مورد اول :از نظر عالمه اگر مشتری بدون ارش عیب جدید ،مبیع را ردّ کند ضرر بر بایع الزم میآید و اگر با ارش ردّ کند ربا الزم
میآید (عالمه حلّی.)274/7272،74 ،
شیخ انصاری در مراد عالمه دو احتمال داده است :اول اینکه مراد عالمه لزوم ربا در معامله است؛ دوّم اینکه مراد او لزوم ربا در فسخ
است ،پس همانا به مثمن مردود چیز دیگری ضمیمه میشود و آن ارش است (انصاری .)744 /4 ،7274 ،شیخ در توضیح این مطلب می-
گوید:
«مراد عالمه از لزوم ربا؛ یا لزوم ربا در اصل معاوضه است ،چون شاید مالحظه جزئی از ثمن در مقابل صفت صحّت ،وجهی برای
بدل صفت و قیمت آن هنگام استرداد ثمن نمی شود و یا لزوم ربا در فسخ از آنجایی که ثمن به مقدار بیشتر در مقابل مثمن واقع شده ،و
(بنظر شیخ) مورد اول بهتر است» (انصاری.)744 /4 ،7274 ،
با بیان مراد شیخ انصاری دفع این ایراد روشن می شود .توضیح آن این است که حقیقت فسخ ،حل معاوضه و رجوع هر یک از
عوضین به محل سابق آن است ،بدون اینکه مقتضی چیز دیگری باشد؛ براین اساس اقتضای فسخ برای ارش عیب جدید را دارد و وصف
صحّت ،در مقابل جزئی از عوض ربا میشود و برای ربا در معامله ،مقابله ی دو جنس الزم است و مفروض این است که شارع مقدس حکم
کرده به اینکه صحیح و معیوب یک جنس نیستند؛ امّا وجه اول ردّ میشود ،چون ارش غرامت شرعی است و با جعل دو طرف معامله واقع
نمیشود و معاوضه فسخ نمیشود و از طرفی ربا در معاوضات در یک طرف جاری میشود نه در دو طرف.
اما بر وجه دوم چنین ایراد میشود که اوالً گرفتن ارش حتّی از عیب قدیم ،موجب ربا نیست ،چون غرامت شرعی تعبّدی است .ثانیاً
حرام و غیر نافذ آن معامله ای است که ربوی باشد؛ اما بر حرمت و مبطل بودن ایجاد ربا در معامله بعد از تحقّق ،دلیلی وجود ندارد.
همانطور که بیان گردید گرفتن ارش برای عیب قدیم محذوریتی ندارد .از این رو گرفتن ارش بدون ردّ متعیّن میشود؛ زیرا وجود
عیب حادث ،مانع از ردّ است و برای همین وجود آن ،ارش را تعیین میکند( .روحانی.)727/1 ،7245 ،
اما با قول به عدم جواز گرفتن ارش ،مسأله دائر بین چند امر است:
اول :لزوم معامله و عدم جواز ردّ و گرفتن ارش؛ دوم :جواز ردّ معیوب با غرامت عیب حادث؛ سوم فسخ معامله و اعطا مثل مبیع در
عیب قدیم سالم از عیب جدید ،از جهت تعذّر ردّ مبیع و آن در حکم تلف است؛ یعنی تعذّر عقلی موجب انتقال فسخ معامله و دادن بدل آن
است.
امر دوم به آنچه که بر مانعیت عیب حادث از ردّ داللت میکند ردّ میشود .امر سوم نیز ردّ میشود به آنچه که داللت میکند که
همانا تلف در این خیار مسقط آن است و موجب انتقال به بدل آن نمیشود .پس امر اول تعیّن مییابد و حدیث الضرر که قبال گذشت،
صالحیت اثبات جواز معامله الزم را ندارد (همان.)775 -727 /1 ،
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 .6-1-4تصرف در معيوبی که قيمتش با عيب ناقص نمیگردد.
شیخ انصاری معتقد است که ارش در اینجا به فرض ساقط میشود و ردّ با تصرف ساقط میگردد (انصاری271/4 ،7274 ،؛ موسوی
خمینى .)745 -774 /9 ،7247 ،امام خمینی بر این قول اشکال گرفته و میگوید:
«اشکال این است که تصرف مطلق ،موجب سقوط ردّ نیست و تنها تصرف متغیّر موجب آن است؛ آنهم نه به خاطر تصرف بودن ،بلکه
به خاطر اینکه عین مبیع موجود نیست ،اگرچه موجود نبودن عین مبیع به تصرف نباشد و به فعل غیر باشد» (موسوی خمینى/9 ،7247 ،
 .) 745 -774ایشان قول دیگری از شیخ را نیز در مقام اشکال آورده است .شیخ فرموده که سقوط ردّ با تصرف مختص به موارد ثبوت ارش
است و الّا مقتضی قاعده عدم سقوط ردّ به وسیله آن است؛ مگر با داللت بر رضایت یا اسقاط آن (انصاری271/4 ،7274 ،؛ موسوی خمینى،
.)745 -774 /9 ،7247
امام خمینی با استناد به مرسله جمیل (طوسى ،)14 /1 ،7241 ،در پاسخ بیان میکند که در این قول اشکال است و مقتضی اطالق
مفهوم مرسله جمیل این است که ردّ با تغییر ساقط میشود ،خواه قبل تصرف باشد یا غیر آن و مرسله متعرض دو حکم مستقل است:
اول :حکم سقوط ردّ و ثبوت آن؛ با داللت قول امام (علیه السّالم)« :إن کان الشیء قائماً بعینه ردّ على صاحبه؛ اگر عین شیء موجود
است آن را به صاحبش ردّ کند»  ،از جهت مفهوم و منطوق و مقتضی اطالق عدم فرق متقدم است و عدم فرق بین مورد ثبوت ارش و عدم
آن.
دوم :حکم ارش به داللت قول امام (علیه السّالم)« :إن کان الثوب قد قطع....؛ اگر لباس بریده شده ....تا آخر روایت» این جمله
متعرّض حکم ارش است نه ردّ و عدم آن ،و مفهومی برای اوّلی نیست ،پس هر دو جمله متعرض دو حکم مستقل هستند و اوّلی مختص به
مورد ثبوت ارش نیست و روایتی که صالحیت تقیید آن را داشته باشد وجود ندارد (موسوی خمینی.)774 /9 ،7247 ،
 .7-1-4تأخير گرفتن به مقتضاي خيار (همان)777 /9 ،؛
اسقاط ردّ و ارش به ظاهر قول صاحب غنیه (ر.ک :حلبى (ابن زهره) )444 ،7271 ،نسبت داده شده است .تحقیق در این موضوع
نیازمند بحث در دو مقام است:
مقام اول در «سقوط ردّ با تأخیر» است که در وجه آن گفته شده که تأخیر مانند تصرف ،دلیل بر رضایت میباشد ،بنابراین مستلزم
سقوط ردّ می گردد .لکن در این قول اشکال است؛ زیرا تصرف داللتی بر رضایت ندارد .اشکال در مورد داللت مطلق تصرف بر رضایت قبالً
بیان گردید .همچنانکه در وجه عدم سقوط ردّ با تأخیر گفته میشود که مقتضی اطالقات اخبار و خصوصِ بعضی از آنها این است که حقّ ردّ
بر اساس تراضی میباشد (روحانی ،محمد حسینی.)779 -771 /4 ،7244 ،
اما شیخ انصاری بر این مطلب اشکال وارد کرده که اخبار مطلق در مقام بیان اصل خیار وارد شدهاند و برخبر خاصّی نیز دست نیافتم
(انصاری.)777 /4 ،7274 ،
بنابراین هرگاه ظاهر شود که عدم اطالق بر استمرار حقّ ردّ داللت میکند پس مرجع آن عمومات ،لزوم است ،چون تخصیص از
زمان های قبل بوده ،پس برای استصحابِ حقّ ردّ مجالی نیست .اگر ثبوت حقّ ردّ بعد از علم به عیب ثابت شود نه از هنگام عقد ،در این
صورت مرجع ،استصحاب حقّ ردّ است.
مقام دوم در سقوط ارش با تأخیر می باشد .در این مقام مجالی نیست ادعا شود که تأخیر دلیلی بر اسقاط ارش باشد .چون غایت
آن این است که بر رضایت به مبیع داللت می کند نه بر معیوب ،کما اینکه برای رجوع به عمومات لزوم در اثبات اسقاط آن مجالی نیست،
چون ثبوت ارش با لزوم عقد منافاتی ندارد .بنابراین مرجع ،استصحاب ثبوت آن است؛ زیرا مانع برای آن نیست .بنابراین نتیجه این میشود
که تفصیل بین حقّ ردّ و حقّ ارش شود؛ حقّ ردّ مستلزم فوریت و حقّ ارش مستلزم تراخی است (روحانی ،محمد حسینی-771 /4 ،7244 ،
.)779

 .2-4دیدگاه فقهاي اهل سنت
 .1-2-4دیدگاه حنفيه
با تحقیق در آراء فقهای حنفی میتوان گفت به طور کلی حنفیه بر این عقیدهاند که خیار عیب (ردّ و ارش) در این موارد ساقط می-
شود:
اوّل  :اگر مشتری هنگام خریدن عیب را ببیند و با علم به عیب آن را بخرد ،دوّم :مشتری بعد علم به عیب بدان راضی باشد ،سوّم:
اگ ر بعد از اینکه شخص ثالثی مشتری را از عیب باخبر کند و مبیع را بخرد ،مشتری حقّ خیار به سبب آن عیب را ندارد (که البته در این
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مورد شرط کردهاند که مخبر عادل باشد) ،چهارم :اگر بایع خودش را از هر عیب بریّ کرده باشد و آن را بفروشد ،پنجم :چنانچه مشتری
در مبیع تص رف کند و مالک در اینجا تصرف بعد از علم مشتری به عیب میباشد و مورد دیگر اینکه بایع عیب مبیع را هنگام بیع مشخص
کند و مشتری با علم به عیب بپذیرد (أمین أفندی.)412 /7 ،7241 ،
امین افندی بر تصرف به عنوان یکی از مسقطات خیار عیب استثنائاتی وارد کرده است ،از جمله اینکه اگر مشتری بر عیب اطالع
یابد و به خاطر ترس از بین رفتن ،آن را با خود در بیابان حمل کند ،این عمل وی مانع از ردّ نمیشود چون معذور است .مورد دیگر اینکه
مشتری بعد از اطالع بر عیب ،به قصد ردّ بر بایع ،بر مبیع سوار شود ،که در اینصورت ،اینگونه تصرف را نیز موجب سقوط خیار نمیداند
(ر.ک :همان.)459 -451 -451 /7 ،
همچنین اگر مشتری به قصد جلب علف یا کاه یا گیاه و یا آب دادن حیوان ،بر آن سوار شود و سواری ضروری باشد -مانند اینکه
مشتری قادر به راه رفتن نباشد -در این صورت خیارش ساقط نمیشود ،امّا اگر ضرورتی نباشد و سوار شدن بر حیوان برای جلب علف یا کاه
یا گیاه برای خودش یا حیوانی دیگر باشد ،خیارش ساقط می شود ،از این رو اگر دو طرف عقد اختالف کنند و بایع ادعا کند که مشتری برای
خودش سوار شده و خیارش ساقط است و مشتری ادعا کند که بر حیوان سوار شده تا آن را به بایع برگرداند ،قول مشتری (مقدّم) است
چون ظاهر حال شاهد بر آن است (ر.ک :همان.)459 -451 -451 /7 ،
حنفیه در خصوص اعالم به عیب توسط بایع اقوال مختلفی دارند .بنا بر نظر برخی ،جایز نیست که شخص بدون اعالم عیب موجود،
مال معیوب را به دیگری بفروشد و چنانچه عیب مبیع را از مشتری مخفی کند اضرار به آن است و این اضرار شرعاً حرام و ممنوع است؛
بنابراین اگر بایع کاالی معیوبی را بفروشد ،باید عیب را بیان کند و بنا بر نظر بعضی دیگر از مشایخ آنان ،اگر عیب را بیان نکند عملی فسق
محسوب گشته و شهادتش پذیرفته نیست ،چون غشّ مصداق خوردن مال مردم به باطل است (ابن عابدین دمشقی.)21 /9 ،7247 ،
 .2-2-4دیدگاه مالکيه
در فقه مالکی مسقطات اقامه به عیب چهار مورد میباشند :مسقط اول :آنکه چیزی که بر رضایت مشتری به عیب داللت دارد
ظاهرشود (که همانطور که قبالً بیان گردید این قول ،با گفته ابن حمزه و شیخ طوسی نیز یکسان میباشد که ایشان رضایت را یکی از
مسقطات ردّ بشمار آوردند) ،اعم از اینکه قول باشد ،یا سکوت بعد اطالع بر عیب و یا تصرف در مبیع بعد اطالع بر عیب ،مانند سوارشدن بر
چهارپا و پوشیدن لباس ،مسقط دوم :اینکه عیب زایل گردد ،مسقط سوم :از بین رفتن مبیع به موت یا عتق ،یا از بین رفتن عین مبیع،
مانند اینکه تلف شود و مسقط چهارم :اینکه عیب دیگری نزد مشتری حادث شود ،در این صورت مشتری اگر بخواهد میتواند مبیع را ردّ
کند و ارش عیب حادث را به مشتری میدهد یا اگر بخواهد ،میتواند مبیع را نگه دارد و ارش عیب قدیم را از بایع بگیرد (کلبی غرناطی،
.)711 /7 ، 7241
 .3-2-4دیدگاه شافعيه
از نظر ماوردی اگر مشتری کاالیی را بخرد و عیب قدیمی قبل از خریدن داشته باشد ،از یکی از دو وضعیت خارج نیست :یا اینکه
قبل بیع بدان علم داشته و یا علم نداشته است ،پس اگر قبل بیع عالم به عیب باشد ،حقّ مشتری از عیب ساقط میشود؛ بنابراین نه حقّ ردّ
دارد و نه حقّ ارش ،چون بیع مبیع با علم به عیب ،رضایت به آن است و اگر قبل بیع عالم به عیب نباشد ،کسانی مانند عبیداهلل بن الحسین
و ابن أَبی لیلى معتقدند که مشتری حقّ رجوع به بایع برای ارش را دارد ،تا بوسیله آن نقص عیب جبران شود .شافعی و دیگر فقها معتقدند
که حقّ ردّ و ارش ندارد و علت اختالف در علت مانع از استحقاق ارش است (ماوردی.)499 /9 ،7271 ،
در نزد شافعی همچون سایر مذاهب ،یکی از راههای علم مشتری به عیب ،به عنوان مسقط ردّ و ارش ،اعالم عیب توسط بایع است ،از
این رو گفته اند اگر بایع عالم به عیب باشد ،واجب است که عیب مبیع را ظاهر کند؛ زیرا عدم بیان عیب از دیدگاه احادیث غشّ محسوب
میشود و غشّ در مبیع ،عیبی است که بایع آن را میداند و آن را از مشتری کتمان میکند و بیان نمیکند (خِن ،و دیگران.)41 /1 ،7277 ،
شافعیه در تأیید این مطلب به دو روایت از پیامبر(ص) استناد میکنند« :المسلمُ أخو المسلم ،وال یحلُّ لمسلم باع من أخیه بیعاً فیه
عیب إال بینه لهُ (قزوینی) 199 /4 ،7274 ،؛ مسلمان برادر مسلمان است و برای مسلمان حالل نیست که چیزی را به برادرش بفروشد که در
آن عیب است مگر اینکه آن را بیان کند».
دیگری روایتی است که ابوهریره از پیامبر(ص) نقل میکند« :أن رسول اهلل  -صلى اهلل علیه وسلم  -مرّ فی السوق على صُبَرۀِ طعام،
فأدخل یدَه فیها ،فنالت أصابعه بلَالً ،فقال« :ما هذا یا صاحب الطعام؟» قال :یا رسول اهلل أصابْتُه السماءُ ،فقال« :أال جعلته فوق الطعام کیْ یراه
الناسُ؟ من غش فلیس منی (موصلی تمیمی)755 /77 ،7242 ،؛ پیامبر(صلى اهلل علیه وسلم) از بازار میگذشت و در کپه طعامی دستش را
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داخل کرد و انگشتانش مرطوب شد ،فرمود ای صاحب طعام این چیست؟ پاسخ داد یا رسول اهلل باران بر آن باریده است ،پیامبر فرمود چرا
آن را باالی طعامها قرار نمیدهی تا مردم آن را ببینند؟ کسی که غشّ کند از من نیست».
 .4-2-4دیدگاه حنبليه
در رابطه با مسقطات ردّ و ارش ،حنابله دیدگاه متفاوتی با سایر مذاهب ندارند لذا اگر مشتری قبل عقد به عیب مبیع علم داشته
باشد ،یا عیب بعد عقد ح ادث شود خیاری ندارد ،منتها ایشان قیدی دیگر بر این حکم میزنند و آن کاالی پیمانهای و مانند آن است که
بنظر ایشان اگر مشتری قبل از عقد نسبت به عیب کاال علم داشته باشد ،یا عیب بعد از انجام عقد حادث گردد خیاری ندارد جز در کاالی
پیمانهای و مانند آن که باز هم خیار برای مشتری ثابت میدانند( .بهوتى.)11 /4 ،7754 ،
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نتيجهگيري
فقهای امامیه و اهل سنت ثبوت خیار عیب را مشروط به شروطی میدانند که در مجموع میتوان گفت جهل مشتری به عیب در
هنگام عقد بیع از مواضع مورد اتّفاق مذاهب امامیه و ا هل سنت در ثبوت خیار عیب است .در زمینه مسقطات ،امامیه مسقطات خیار عیب را
بر سه قسم اسباب سقوط ردّ ،اسباب سقوط ارش و اسباب سقوط ردّ و ارش تقسیمبندی کردهاند .در بین مذاهب چهارگانه اهل سنت چنین
تقسیم بندی وجود ندارد ،امّا با تتّبع در اقوال آنان ،موارد سقوط ردّ ،ارش و همینطور ردّ و ارش محرز میگردد .موارد سقوط ارش از دیدگاه
فقه امامیه در مواردی است که مشتری جنس ربوی را بخرد و سپس عیب در یکی از آنها ظاهر شود ،در این صورت برای رهایی از ربا ارش
ساقط است اما این نکته ظاهراً در میان فقهای اهل سنّت قابل توجّه نمیباشد .مورد بعدی آن است که عیب موجب نقص قیمت نشود .عالوه
بر این دو مورد ،یک نظر دیگر ،موردی را مطرح کرده که دو عوض از طال و نقره باشند ،سپس عیب در آن ظاهر شود که در این صورت نیز
ارش ساقط میشود.
از مجموع آراء فقهای اهل سنت چنین نتیجه گرفته شد که شافعیه سقوط ارش را در موارد تقصیر مشتری ثابت دانسته است.
مقدّسی نیز سقوط ارش با فروش مبیع معیوب را به ابوحنیفه و شافعی و ظاهر کالم خرقی نسبت داده و در این قول بین علم و عدم علم
مشتری –که اجماالً موردی اجماعی است -قائل به تفاوت نشده است؛ امّا ابویوسف تنها در صورت فروش مبیع معیوب با علم مشتری به
عیب ،حقّ ارش را ساقط دانسته است.
همانطور که معلوم گردید مواضع سقوط ردّ و ارش در فقه امامیه عبارت شد از علم به عیب قبل عقد بدون اختالف ،تبرّی بایع از
عیوب ،تصرف بعد علم به عیب ،حدوث عیب در معیوب ،ثبوت یکی از دو مانع ردّ در معیوب  -در آنچه که به دلیل ربا ارش گرفته نمیشود-
 ،تصرف در معیوبی که قیمتش با عیب ناقص نمی گردد و تأخیر گرفتن به مقتضای خیار .اما در این بین ،برخی فقها نظیر شیخ انصاری
برخالف قول مشهور ،بر آن شد که تصرف بعد از علم مسقط ردّ است اگر نوع آن تصرف داللت بر رضا کند و این قول با نظر برخی مذاهب
همچون حنبلیه نزدیک است؛ که بنظر پژوهشگر این گفته به صواب نزدیکتر میباشد.
امّا در آراء فقه حنفی مشخص شد که ایشان نیز سقوط ردّ و ارش را در مواردی میدانند؛ از جمله آنکه اگر مشتری هنگام خریدن
عیب را ببیند و با علم به عیب آن را بخرد و مشتری بعد از علم به عیب بدان راضی باشد ،در صورتیکه بعد از اینکه شخص ثالثی مشتری را
از عیب باخبر کند مبیع را بخرد ،مشتری حقّ خیار به سبب آن عیب را ندارد ،که این نظر نیز به وضوح با دیدگاه فقهای امامیه و سایر
مذاهب قابل تطبیق است.
مسقطات ردّ و ارش در نزد مالکیه نیز با تشابه فراوانی با سایر مذاهب همراه است :مسقط اول آنکه چیزی که بر رضایت مشتری به
عیب داللت دارد ظاهرشود ،اعمّ از اینکه قول باشد ،یا سکوت بعد از اطالع بر عیب و یا تصرف در مبیع بعد از اطالع بر عیب ،دوم :اینکه عیب
زایل شود ،سوم :از بین رفتن مب یع به موت یا عتق ،یا از بین رفتن عین مبیع ،مانند اینکه تلف شود ،چهارم حدوث عیب دیگری در نزد
مشتری.
در نهایت شافعیه قائل به سقوط ردّ و ارش در موارد علم مشتری به عیب قبل عقد هستند و حنابله در موارد علم مشتری به عیب
قبل عقد و یا حدوث عیب بعد عقد ،ردّ و ارش را ساقط میدانند ،به استثنای کاالی پیمانهای و مانند آن که البته این قید از مختصّات نظر
ایشان میباشد.
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