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چكيده

عقود  انحالل  جهت  در  خيارات  مهم ترين  از 
رد  در  مخير  كه شخص  است  عيب  خيار  الزم، 
شخص  كه  مواردی  از  است.  ارش  اخذ  يا  عقد 
در خيار عيب مخير نيست، آن است كه حق رد 
ساقط گردد. ازاين رو، اين پرسش ها مطرح است 
خيار  در  رد  اسقاط  مصاديق  فقها،  منظر  از  كه 
فقهفا  بين  در  مصاديق  اين  آيا  كدامند؟  عيب 

اجماعی است؟ 
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يافته و معلوم  فقها، سؤال های مطرح شده پاسخ 
می گردد كه مصاديق متعدد اسقاط رد، اختالفی 

و بر اساس شرايطی مسقط رد هستند.
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Abstract  

The most important options in 
direction to dissolution the requisite 
contracts، option of defect that person 
authority in Refusal of contract or 
prehension of compensation.Of cases 
that person at option of defect is not 
authority, It is that the right of refuse 
canceled.So, the question is that from 
aspect of jurisprudents, What are 
referent waiver of refusal at option of 
defect? Are these referents consensus 
among jurisprudents? 

In this research، While the concept 
option of defect and related concept، 
By examining the different opinions 
of jurisprudents, Has raised questions 
answered And it is clear referents 
numerous waiver of refusal، Quarrel and 
according to circumstances are waiver of 
refusal.

Keywords:
option of defect, waiver of options, 
Dissolution of contracts, Compensation.

Analyse referents waiver of refusal at option of defect
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درآمد
عقود الزم، جزء عقدهايی به شمار می روند كه 
نمی توان خودبه خود آن ها را فسخ يا از بين برد؛ 
ولی به موجب اسبابی می توان آن ها را از لزوميت 
خارج كرد؛ از عواملی كه موجب فسخ عقود الزم 
خيارات،  آن  ازجمله  كه  است  خيارات  می شود 
موجبات  از  به عبارت ديگر،  است؛  عيب  خيار 
قانونی به هم زدن عقود الزم، فسخ عقد از طريق 
بر  »سلطنت  به  فقها  ديدگاه  از  است؛  خيارات 
نامبرده شده است. )خويی، منهاج  العقد«  فسخ 
مدنی  قانون  در  ق:28(   2،1410 ج  الصالحين، 
از مواد 396 تا 457 مبحث خيارات مطرح شده 
برای  به طور خاص  قانون  اين  ماده 396  در  كه 
انحالل ارادی عقود و قراردادها به ده خيار اشاره 
نموده كه يكی از خيارات اساسی ذكرشده، خيار 
از طرفين  برای هر يک  مواردی  در  است.  عيب 
عيب  خيار  حق  اعمال  برای  كامل  اختيار  عقد 
تضييق می شود به طوری كه فقط می تواند از حق 
ارش استفاده كند و رد به داليلی اسقاط می شود. 
بنابراين پرسش هايی كه در اين مقاله قابل طرح 
بوده و هدف اصلی نگارش اين نوشتار را تشكيل 
داده، اين است كه از منظر فقها، مصاديق اسقاط 
در  مصاديق  اين  آيا  كدامند؟  عيب  خيار  در  رد 
تالش  راستا  اين  در  است؟  اجماعی  فقها  ميان 
مفاهيم  و  عيب  خيار  مفهوم  نخست  گرديده 
مرتبط بررسی شود، و سپس مصاديق اسقاط رد 
خيار عيب از منظر فقها به طور مبسوط جستجو 

شود.

1- مفهوم شناسی واژگان
1-1- خيار

واژه خيار اسم مصدر اختيار يا مصدری است 
كه  است  اختياری  مقصود،  اختيار؛  معنی  به 
شخص در فسخ معامله دارد. برخی در تعريف آن 
آورده اند: »الخيار حق يقتضي السلطنة علی فسخ 

العقد برفع مضمونه«»خيار حقی است كه اقتضای 
منهاج  )خويی،  می كند«  عقد  فسخ  بر  سلطنت 
خيار،  ماهيت   .)28 ق:   2،1410 ج  الصالحين، 
حقی است كه به دو طرف عقد يا يكی از آن ها 
ثالث اختيار فسخ عقد را می دهد  و گاه شخص 
حقوقی،1381  اعمال  مدنی  حقوق  )كاتوزيان، 
461؛  ش:   1،1388 ج  امامی،  347؛  ش:346- 
صفايی، ج 2،1387 ش: 272(. به توانايی طرف 
)شهيدی،  می گويند  خيار  عقد،  فسخ  بر  معامله 
1388 ش: 48(. بنابراين خيار يک اختيار قانونی 
برای هر يک از طرفين است كه می تواند به موجب 
آن عقد را منحل نمايد بدون اين كه طرف مقابل 

راضی به آن باشد.

1-2- عيب
1- 2- 1- عيب در لسان لغت

عيب در لغت متشكل از ) )ع ی ب(( است كه 
است  فيزيكی  و كمبود  نقص  آن  فارسی  معادل 
مترادف  عور  يا  عوار  با   .)540  :1378 )معلوف، 
معنای  در  و   )1407 ذيل  بيتا:  )جوهری،  است 
بدی، بدنامی، رسوايی و گناه آمده است. )معين، 
ج 3،1382 ش: 1955( به نظر می رسد عيب در 
زبان عرب به معنای يک كاستی فيزيكی بوده و 
در معنای نقص، نقيصه، نقصان و منقصه است. با 
اين تفاوت كه نقص اكثر به يک نوع عدم كمال 
اطالق می شود درحالی كه سه واژه اخير به معنای 

همان كمبود مادی و ظاهری است.

1-2-2- عيب در لسان فقها
بيان كرده اند؛  از عيب  تعاريف مختلفی  فقها 
كه  چيزی  آن  هر  به  را  عيب  جواهر،  صاحب 
كمی  و  زيادی  دارای  اصلی،  و  اوليه  خلقت  از 
ش:258(   23،1365 ج  )نجفی،  آورده اند  باشد، 
كرده اند  تعريف  مضمون  همين  بر  ديگر  فقهای 
حسينی  ش:257؛   8،1419 ج  )طباطبائی، 
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ج  اردبيلی،  محقق  بی تا:610؛   ،4 ج  عاملی، 
8،1411 ق:422؛ حلی، ج 11، بی تا: 80(. شهيد 
اول عيب را نقص و زياده ای كه ناظر به امر عينی 
باشد، دانسته اند1 )محمد بن مكی عاملی،1411 
خياری  مبنای  بر  را  عيب  ديگر  بعضی  ق:109( 
)مصطفوی،1423  كرده اند2  تعريف  آن  بودن 
ذكر  عيب  از  خاصی  تعريفی  برخی  ق:85(. 
نكرده اند و بلكه تشخيص و داوری آن را بر اساس 
بی تا:  )سبزواری،  كرده اند  استوار  عرفی  مالك 
چنين  بنابراين   .)182 ش:  خمينی،1379  93؛ 
فی  الفقهاء  لتدخل  الوجه  هذا  »فعلی  آورده اند: 
تعريف العيب و تشخيصه و انما االمر موكول الی 
العرف  تشخيص  و  المعامالت  و  التجاره  محيط 
فی تلک المنطقه و ذالک المحور«»بر اين اساس 
برای دخالت فقها در تعريف عيب و تشخيص آن 
وجهی وجود ندارد. بلكه اين امر، فقط موكول به 
محيط تجارت و معامالت و تشخيص عرف در آن 
منطقه و آن مورد است.« )خمينی، ج 3،1375 

ش: 277(

1-2-3- عيب در لسان حقوق دانان 
ذكر  تعاريفی  عيب  برای  هم  حقوق دانان 
كرده اند كه بيشتر مبتنی بر تعريف فقهی است. 
است  اصلی  خلقت  و  مجرا  از  خروج شی  عيب، 
امری  عيب  ش:105(.  بروجردی،1380  )عبده 
آن  مطلوب  انتفاع  يا  كاال  بهای  از  كه  است 
نقص  تعبير  عيب  از  ديگر،  جای  در  نمايد.  كم 
قراردادها،  عمومی  قواعد  )كاتوزيان،  كرده اند. 
مدنی  حقوق  كاتوزيان،  278؛  ش:   5،1376 ج 
بيان  بعضی  ش:415(.  حقوقی،1381  اعمال 

1- »خيار العيب، وهو كل ما زاد عن الخلقة األصلية أو نقص عينا كان 
كاإلصبع أو صفة كالحمی«

لدی  للمشتري  الفسخ  حّق  ثبوت  هو  العيب  خيار  »فمعنی   -2
مشاهدة العيب في المبيع بعد العقد«»يعنی خيار عيب همان ثبوت 
حق فسخ برای مشتری است كه برای او مشاهده عيب در مبيع بعد 

از عقد حاصل شود«

عيب  تشخيص  برای  دقيقی  ضابطه ی  می دارند 
ماده  چنانچه  آن،  تشخيص  برای  و  ندارد  وجود 
كرد  رجوع  عرف  به  بايد  داشته  مقرر  426 ق.م 
)صفايی، ج 2،1387 ش:284(. بر همين اساس: 
»عيب عبارت است از وضعيتی در مورد معامله، 
سالمت  حال  در  و  عادی  وضعيت  برخالف  كه 
تشخيص  ق.م   426 ماده  به موجب  و  است  آن 
عيب برحسب زمان و مكان به وسيله عرف انجام 

می شود.« )شهيدی،1388 ش:61(
با اين مطالب به نظر می رسد كه برای عيب، 
نمی توان تعريف خاصی بيان كرد و بلكه بايد در 
جهت مناط و مالك آن به عرف و عادت مراجعه 
تلقی  عيب  به عنوان  عرف  در  آنچه  هر  و  كرد 
می شود، عيب در نظر گرفت؛ زيرا عيب بر اساس 
مبنای  نمی توان  و  می كند  تغيير  مكان  و  زمان 

خاصی برای آن لحاظ نمود.

1-3- ارش
 در خيار عيب، به طوركلی دارنده خيار دارای 
بحث  نتيجه  اينكه  برای  است.  ارش  يا  رد  حق 
دقيق تر روشن گردد به معنای ارش و ماهيت آن 
نزاع،  معنای  به  لغت  در  ارش  پرداخته می شود. 
آمده  افكندن  هم  جان  به  و  تحريض  اختالف، 
ارش در  )انصاری، ج 1،1386 ش: 186(.  است 
ارش  يكی  می رود  كار  به  جداگانه  اصطالح  دو 
جزايی است كه به آن حكومت گفته می شود و 
درجايی است كه برای عضوی از اعضای بدن ديه 
خاصی تعيين نشده است. ديگری ارش مدنی كه 
تعريف  در  می شود.  گفته  هم  عيب  ارش  آن  به 
است  مالی  است: »ارش همان  آورده شده  ارش 
كاستی  و  نقص  دارای  كه  عوضی  از  ماخوذ  كه 
كه به طور مادی مضمون آن است گفته می شود؛ 
پس اگر مشتری چيزی را بخرد و آن تمام نباشد 
و نقص داشته باشد لذا عوضی به خاطر نقص اخذ 
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می شود.«3  گفته  ارش  عوض  اين  كه  می نمايد 
چنين  برخی   )219 ق:   3،1421 ج  )مغنيه، 
آورده اند: »ارش جزيی از ثمن است و نسبتی به 
نصف يا ثلث مثاًل از ثمن است مثاًل نسبت نقصان 
و كاستی در قيمت معيب به قيمت صحيح گفته 
می شود«4 )محقق اردبيلی، ج 8،1411 ق: 426( 
كه  می دانند  مالی  را  ارش  از حقوق دانان  بعضی 
به دست  مال  يا  بدن  به  عوض نقص حاصل در 
می آيد )عبده بروجردی،1380 ش:118(. برخی 
بين  تفاوت  از  است  عبارت  »ارش  آورده اند: 
زيان  برای جبران  و معيوب كه مشتری  صحيح 
از  می تواند  دارد  نگه  را  مبيع  درصورتی كه  خود 
آن  می رسد  نظر  به  آنچه  و  دارد.  دريافت  بايع 
است كه ارش برای جبران زيان است كه در اثر 
وجود عيب در مبيع متوجه مشتری شده است تا 
با گرفتن آن بر مثمن افزوده شود و بين ثمن و 
مثمن تعديل به عمل آيد و زيان مشتری برطرف 

گردد« )امامی، ج 1،1388 ش: 485(.
با مطالب بيان شده بايد گفت منظور از ارش 
ارش  بلكه  نيست؛  ارش جزايی  فيه،  نحن  ما  در 
به خاطر  نوعی جبران خسارات  كه  است  مدنی 
نقص و عيب است. بنابراين، ارش حق مالی است 
حاصل  شخص  برای  عيب  خيار  به موجب  كه 

می شود و به منظور جبران خسارت است.

2. مسقطات حق رد
در خيار عيب سه حالت متصور است: 1( در 
جايی كه شخص اختيار در حق رد و ارش دارد؛ 
يعنی  حق  دو  هر   )3 دارد؛  ارش  حق  فقط   )2
رد و ارش ساقط می شود. محور اساسی مقاله ی 

فمن  ماديا،  مضمون  نقص  عن  عوضا  المأخوذ  المال  هو  األرش   -3
اشتری شيئا، فوجده غير تام، وأخذ عوض النقص الفائت فهذا العوض 

يسمی أرشا«

4- وهو جزء من الثمن الخ »يعني األرش جزء من الثمن وله نسبة 
قيمة  في  الذي  النقصان  نسبة  مثل  مثال،  الثلث  أو  بالنصف  إليه 

المعيب إلی قيمةالصحيح«

پيش رو، بررسی حالت دوم است؛ يعنی مصاديق 
به  فقها  منظر  از  عيب  خيار  در  رد  حق  اسقاط 
طور مبسوط مورد بررسی و تحليل قرار گيرد تا 

مصاديق قطعی مسقط رد روشن گردد.

2-1- تصرف
2-1-1- نظرات فقها

انصاری تصرف كردن در مبيع معيوب  شيخ 
را از موارد سقوط رد آورده است و بيان می دارند 
حكم  می باشد.  قبول  مورد  شيعه  علماء  نزد  كه 
نهايت  در  تصرف  مطلق  با  رد  سقوط  به  كردن 
با  اطالق  اين  زيرا  می باشد؛  اشكال  و  ضعف 
استدالل های  و  رد  مورد  در  اخبار  بودن  مطلق 
ديگر تاييد می شود. در ادامه ايشان می فرمايند 
عيب،  به  در صورت جهل  مخصوصا  تصرفی  هر 
داللت بر رضايت نمی كند و انصاف آن است كه 
موجب  و  نبوده  رضايت  بيانگر  كوچک  تصرفات 
مكاسب،  )انصاری،  نمی شود  خيار  و  رد  سقوط 
بيان  با  ايشان  ق:278-279(.   5،1420 ج 
مقنعه، شيخ طوسی  در  مفيد  ديدگاه های شيخ 
در مبسوط و ابن ادريس و غيره آورده اند تصرف 
از حيث اين كه تصرف است، مسقط نمی باشد. 
در حالی كه تصرف نوعی التزام و رضايت فعلی 
به عقد است، پس هر تصرفی كه معموال بر التزام 
است.  رد  مسقط  كند،  داللت  عقد  به  رضايت  و 
با  رد  اسقاط  بر  دليلی  اين صورت،  غير  در  ولی 
چنين تصرفی نيست؛ به عنوان مثال تصرفی كه 
از روی فراموشی انجام می گيرد. بنابراين تصرفی 
رد  بگيرد، حق  عيب صورت  به  علم  از  قبل  كه 
ساقط نمی شود به طور خاص، در جايی كه علم 
به عيب، متوقف بر آن باشد و به قصد اختبار و 
اما بين مشهور علماء به خصوص  امتحان باشد. 
عالمه حلی و متاخرين چنين بيان شده است كه 
در سقوط با تصرف، فرقی بين وقوع تصرف، قبل 
نهايتا  ندارد.  آن وجود  از  بعد  و  به عيب  علم  از 



83

فصلنامه
علمی تخصصی

سال پنجم

شماره سیزدهم

تابستان 1396

شيخ می گويد سزاوار آن است تصرفی كه بعد از 
البته زمانی  باشد  باشد، مسقط رد  علم به عيب 
كه نوعا بر رضايت داللت كند. هر چند اين نظر 
بر خالف آراء مشهور می باشد و علت آن عالوه بر 
اين كه التزام فعلی است و آن چه داللت می كند 
بر اعتبار التزام هنگام داللت لفظ بر آن، بر سقوط 
توسط آن هم داللت می كند، دليلی است كه در 
خيار حيوان مطرح گرديد و آن اين بود كه تعليل 
بر رضايت  با تصرفی است كه داللت  سقوط رد 
بيع كند كه اين حكم در خيار عيب وجود دارد 
همان طور كه به خيار مجلس و شرط نيز تعميم 
می دهيم و اگر تصرف قبل از علم به عيب باشد، 
در صورتی مسقط رد می باشد كه تغيير دهنده 
عين به زيادتر يا كم تر يا تغيير دادن شكل ظاهری 
مبيع باشد يا اين كه با نقل الزم يا جايز منتقل 
شده باشد. )پيشين،285-286( شيخ طوسی در 
مبسوط آورده اند كه تصرف در كاال قبل از علم به 
عيب موجب سقوط خيار عيب و رد نمی شود چرا 
كه بر خالف اصل استصحاب می باشد )طوسی، ج 

2، بی تا: 131(.
ابن زهره آورده اند، تصرف در كاال مانع از رد و 
فسخ است ولی حق مطالبه ارش باقی است؛ زيرا 
تصرف داللت بر رضايت به بيع دارد نه به عيب 
كاال. اگر تصرف قبل از علم به عيب باشد، همين 
حكم است و سقوط فسخ و رد در جايی است كه 
مبيع از زياده يا نقصان دچار كمی يا زيادی شود 
و اال حق رد باقی است )ابن زهره حلبی،1417 
بيان  برخی ديگر هم  اساس  بر همين  ق:222(. 
می دارند كه تصرف مشتری داللت بر رضايت به 
بيع  به  رضايت  بر  داللت  بلكه  و  نمی كند  عيب 
می كند پس صرفا رد ساقط ولی ارش باقی است. 
اما اگر رضايت بر بيع و عيب نمايد، هر دو حق 
)رد و ارش( ساقط می شود5 )حلبی، بی تا:358(.

5- »إذاعلم المبتاع بالعيب في المبيع جاز له أن يمضي البيع ويطلب 

از  قبل  چه  تصرف  آورده اند  اردبيلی  محقق 
از آن باشد، حق رد  علم به عيب باشد چه بعد 
ساقط می شود مگر در مورد وطی حامل و غيره 
كه چنين نيست. و اگر عيب قبل از قبض تجديد 
مورد  در  و  دارد  وجود  رد  شخص  برای  شود، 
ارش آن اختالف وجود دارد )محقق اردبيلی، ج 
اگر در مبيع حدثی  8،1411 ق: 427 و 435( 
احداث شود كه در عرف تصرف تلقی شود؛ مثل 
تصرف  صورت  اين  در  چهارپا،  بر  شدن  سوار 
تصرف  تمامی  شامل  تصرف  همچنين  می باشد. 
ناقل مثل عقود از جمله بيع و نحو آن می شود 
و فرقی نمی كند كه بعد از اخراج از ملک دوباره 
فرقی  همچنين  نه؛  يا  برگردد  خودش  ملک  به 
نمی كند كه تصرف قبل از علم به عيب باشد يا 
بعد از آن. اما سزاور است در جايی كه قصد آن 
سوار شدن برای خبر دادن بر عدم رضايت عقد و 
امضاء باشد، از تصرف خارج است و مسقط نيست 

)طباطبايی، ج 8،1419 ق: 261(.
هو  ما  به  تصرف  می گويند،  حاشيه  صاحب 
تصرف مسقط رد نيست بلكه چنانچه مغير عين 
باشد مسقط رد است و همچنين در جايی است 
كه در نزد مشتری تغييری حادث شود كه خواه 
با تصرف خود باشد يا غير آن )يزدی، ج 2،1378 
كه  می گويند  تذكره  در  حلی  عالمه  ش:71(. 
تصرف مشتری در مبيع مطلقا بيانگر رضايت او 
سزاوار  نبود  چنين  اگر  كه  چرا  است  معامله  از 
می بود كه مشتری صبر می نمود تا به صحت و 
سابق  علما  كند.  پيدا  اطالع  مبيع  صحت  عدم 
برای  و  می دانند  رد  مسقط  را  امری  چنين  هم 
امام  و  )ع(  باقر  امام  روايت  به  خود  استدالل 
صادق )ع( استناد كرده اند  )عالمه حلی، تذكره، 
خويی  اهلل  آيت   .)92 و  ق:91   11،1420 ج 

األرش وال يكون تصرفه داللة الرضا بالعيب وإنما هو داللة الرضا بالبيع 
وإذارضي بالبيع والعيب لم يكن له رد وال أرش«
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با تصرف،  نيست كه  ترديدی  و  فرموده اند شک 
حق رد به طور اجمال ساقط می شود ولی آنچه 
رد  اسقاط  در  تصرف  خصوصيات  دارد  اهميت 
تصرف،  مطلق  كه  ندارد  وجود  دليلی  اما  است. 
موجب سقوط خيار و رد باشد بلكه ما می گوييم 
كه برای ما دليل وجود دارد كه با مطلق تصرف، 
رد ساقط نمی شود6 )برای مطالعه بيشتر: خويی، 

مصباح الفقاهه، ج 5،1413 ق: 26-20(.
امام خمينی می فرمايند آيا اين كه تصرف به 
طور مطلق مسقط باشد يا خير؟ قبل از علم به 
خيار يا بعد آن؟ تصرف دال بر رضا باشد يا خير؟ 
تصرف تغيير در مبيع باشد يا نه؟ بايد گفت كه 
كه  اين  بر  دليلی  نيست.  مسقط  هو  بما  تصرف 
تصرف بما هو تصرف مسقط باشد، وجود ندارد. 
بر رضا می باشد  اين كه تصرف دال  بر  و دليلی 
است  صحيح  بله  ندارد.  وجود  است،  مسقط  و 
كه تصرف را از مسقطات دانست همان طور كه 
مشهور بيان كرده اند ولی شامل هر نوع تصرفی 
نمی شود. زيرا قابليت اين كه اراده اسقاط شود و 
يا مالزم با اسقاط می باشد را ندارد بلكه تصرفات 
مالزم امورات خاصه ای هستند كه ممتاز از عرف 
می باشد كه در اين حال اين مقام بر حسب نظر 
عقالء است. بنابراين تصرف به نحو مطلق موجب 
سقوط نيست و بلكه موجب آن تصرف مغير است 
كه در اينجا سوالی وجود دارد كه آيا مسقط خيار 
تغير است يا تصرف مغير است؟ آنگاه آيا تغير به 
طور مستقل با عنوانش در ايجاب سقوط است يا 
اينكه تصرف جزء موضوع می باشد؟ در اين مورد 
بايد نگاه به روايات كرد كه انصاف آن است كه 
موجب سقوط  كه  تغير  روايات جزء  در  تامل  با 
می باشد فهميده نمی شود. در تصرف موجب تغير 
عيب  به  علم  از  قبل  كه  اين  بين  نيست  فرقی 

6- »...أنه ال دليل علی كون مطلق التصرف موجبا لسقوط الخيار بل 
نقول إن لنا دليل علی عدم سقوط الرد بمطلق التصرف«

بعد  يا  خيار  به  علم  از  قبل  يا  آن  بعد  يا  باشد 
ج 5،1379 ش: ص  البيع،  كتاب  )خمينی،  آن 
44-51(. بعضی ديگر آورده اند تصرف در مبيع 
مسقط رد است خواه مشتری به عيب علم داشته 
باشد يا خير؛ خواه تصرف ناقل برای ملک باشد 
يا خير؛ مغير برای عين باشد يا خير؛ تصرف الزم 
باشد يا نه، بعد از خروج شدن از ملک مشتری، 
ج35،1413  )مرواريد،  خير...7  يا  برگردد  دوباره 
بر رضا و  ق:448( برخی ديگر، تصرفی كه دال 
التزام به عقد داشته باشد، مسقط رد می دانند و 
در اين حال ارش باقی است؛ اين كه تصرف قبل 
از علم به عيب باشد يا بعد از آن، فرقی نمی كند. 
ولی اولی آن است اگر تصرف بعد از علم به عيب 
باشد، مسقط رد است. از تصرفاتی كه فقط مانع 
آن  بيع  و  آن  هبه  عين،  وقف  مثل  می باشد  رد 
)مغنيه، ج 3،1421 ق:  باشد  با خيار  اگر  حتی 
229(. بعضی ديگر، تصرفی كه دال بر رضا باشد، 
مسقط رد می دانند و علت آن را تسالم فقهاء و 
نصوص از جمله حديث زراره می باشد. اما مقصود 
از تصرف مسقط، آن تصرفی است كه مبيع دچار 
تغيير گردد و بر رضايت به معامله داللت داشته 
باشد به طوری كه بعد از علم به عيب باشد. بر 
اين اساس، تصرف قبل از علم به عيب هنگامی 
يا  زياده  حيث  از  عين  مغيير  كه  است  مسقط 
نقيصه يا تغيير هيئت باشد و يا ناقل باشد خواه 
ق:  )مصطفوی،1423  جايز  يا  باشد  الزم  انتقال 

.)89-88
اسقاط  مواردی  در  معيوب  مبيع  در  تصرف 
فسخ  عدم  اختيار  بر  داللت  يک(  می شود:  رد 
خود  مالكيت  از  ملک  خروج  دو(  باشد؛  داشته 
سه(  آن؛  نحو  يا  هبه  يا  عتق  يا  بيع  موجب  به 
عين  تغيير  موجب  كه  عين  در  خارجی  تصرف 

7- »أما الرد فيسقط ويبقی األرش بأربعة: أحدها: التصرف في المبيع 
علم العيب أو ال، كان التصرف ناقال للملک أوال، مغيرا للعين أو ال، 

الزما أو ال، عاد إليه بعد خروج ملكه أو ال...«
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گردد؛ چهار( تصرف اعتباری مثل اجاره عين يا 
رهن موجب سقوط می شود؛ )حكيم، ج 2،1410 
آيت  تا:49(  بی   ،3 ج  خراسانی،  وحيد  54؛  ق: 
اله مرعشی بيان كرده اند از مواردی كه حق رد 
ساقط ولی ارش باقی است تصرف در مبيع است 
ولی تصرفی كه مبدل و تغيير در عين شود. مثل 
خياطی كه موجب بريدن لباس شود.8 )مرعشی، 
ج 2،1409 ق: 28( بعضی ديگر آورده اند، اگر در 
در  هر چند مشتری  تغييری حاصل شود  مبيع 
و در  باشد؛ رد ساقط می شود  نكرده  آن تصرف 
جايی كه با قول يا فعل داللت بر سقوط كند كه 
بر حسب متفاهم عرفی صورت بگيرد، سقوط رد 
متصور می شود9 )صافی گلپايگانی، ج 1، 1416 

ق:322(.
بيان  رد  مسقط  را  تصرف  هم  ديگر  فقهای   
سيد  ق:109؛  اول،1411  )شهيد  نموده اند 
مرتضی، بی تا:440( و برخی ديگر آورده اند، اكثر 
مسالک  و  سرائر  تذكره،  صاحب  جمله  از  علماء 
قائل  می باشد  رد  مسقط  كه  تصرف  مورد  در 
)ع(،  الصادق  فقه  )روحانی،  شده اند  اجماع  به 
منهاج  روحانی،  و   335-334 ق:   17،1414 ج 

الفقاهه، ج 6،1418 ق: 89-88(. 

2-1-2- نظر مقنن
قانونگذار در ماده 429 ق.م اشعار می دارد:»در 
موارد ذيل مشتری نمی تواند بيع را فسخ كند و 
فقط می تواند ارش بگيرد:1. در صورت تلف شدن 
مبيع نزد مشتری يا منتقل كردن آن به غير2. در 
صورتی كه تغييری در مبيع پيدا شود اعم از اينكه 
تغيير به فعل مشتری باشد يا نه 3. در صورتی 
كه بعد از قبض مبيع عيب ديگری در آن حادث 

8- يسقط خيار العيب للمشتري دون مطالبة األرش في موارد: األول: 
لو تصرف في المبيع تصرفا مبدال للعين، كخياطة القماش ثوبا«

9- »فإذا تغير يسقط الرد و إن لم يتصرف فيه وكذا يسقط بالقول أو 
الفعل الدال علی إسقاطه بحسب متفاهم العرف«

شود مگر اينكه در زمان خيار مختص به مشتری 
حادث شده باشد كه در اين صورت مانع از فسخ 
و رد نيست.« بر اين اساس قانونگذار تصرف در 

مبيع را در موارد ذيل مسقط رد می داند:
انتقال مبيع به غير؛ منظور از انتقال به نظر 
شامل انتقال حقيقی يعنی خروج ملكيت اعم از 
بيع، هبه، صلح و غيره و تصرف اعتباری از جمله 
اجاره، رهن و غيره باشد؛ همان طور كه برخی از 

فقها به آن اشاره كرده اند.
تغيير در مبيع كه داللت بر تصرف می كند.

منظر  از  تصرف  كه  گرديد  روشن  بنابراين 
مقنن مسقط رد است همان طور كه مشهور فقها 
مذكور  ماده  در  كه  نكته ای  اما  معتقدند.  آن  بر 

ذكر نشده است علم به عيب می باشد. 

2-1-3- نظرات حقوق دانان
 429 ماده  طبق  غير  به  انتقال  آنكه  علت 
كه  آنست  است  فسخ  و  رد  سقوط  موجب  ق.م 
ديگر مشتری نمی تواند مبيع را با همان وضعی 
از  بازگرداند؛  بايع  به  داشته  معامله  هنگام  كه 
و  ساقط  مشتری  برای  فسخ  و  رد  حق  رو  اين 
مشتری فقط حق ارش دارد )صفايی، ج 2،1387 
ج  امامی،   -63 ش:  شهيدی،1388   -289 ش: 
به  علم  با  انتقال  اگر  1،1388 ش: 490-489( 
عيب، صورت پذيرفته باشد در صورت فسخ آن 
و رد مبيع به خريدار، او حق فسخ و رد را نسبت 
در  انتقال  زيرا  نمی كند؛  پيدا  خود  فروشنده  به 
اسقاط  و  معامله  به  رضای  نشانه ی  شرايط،  آن 
حق رد است. اما در جايی كه پيش از آگاهی از 
عيب انجام گرفته باشد در صورتی كه مبيع در 
از  يا يكی  او  يا فسخ خود  انتقال گيرنده  اثر رد 
و  گردد  باز  خريدار  ملكيت  به  ناقل  قراردادهای 
آنگاه او از عيب آگاه شود حق فسخ و رد نسبت 
به فروشنده خود دارد. اين انتقال ارادی به غير 
به  مبيع  خريدار  مرگ  با  اگر  بنابراين  می باشد؛ 
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مقامی مورث  قائم  به  آنان  يابد  انتقال  او  وارثان 
زيرا  دارند؛  را  عيب  خيار  از  استفاده  حق  خود 
ادامه  را  مورث  مالی  و  حقوقی  وراث، شخصيت 
به  انتقال  را  به ميراث  نبايد رسيدن  می دهند و 
غير ناميد. به موجب مالك مواد 431 و 432 ق.م 
حق فسخ درصورتی برای وراث قابل اعمال است 
باشند و  اتفاق نظر داشته  باره  اين  كه وراث در 
همگی در فسخ عقد همداستان شوند )كاتوزيان، 

اعمال حقوقی،1381 ش:422(.
نتيجه، به نظر می رسد تصرف بما هو تصرف 
مسقط نيست. بلكه تصرفی مسقط رد است كه 
كه  تصرفی  ثانياً  باشد  عيب  به  علم  از  بعد  اوالً 
داللت بر رضايت و التزام به عقد داشته باشد ثالثاً 
موجب خروج از ملكيت يا تغيير در كاال شود و 
تصرف اعتباری به نظر نمی رسد كه مسقط باشد. 
شايان ذكر است كه تصرف، مسقط ارش نيست 
و بلكه فقط رد ساقط می شود حتی اگر رضايت و 

ملتزم به عقد داشته باشد.

2-2- اسقاط
واقع  اسقاط  اگر  آورده اند  الفقاهه  مصباح 
شود، خيار عيب ساقط می شود و هيچ بحثی در 
فقط  آيا  كه  اين  اساسی  نكته ی  ولی  نيست  آن 
ساقط  ارش هم  كه  اين  يا  و  ساقط می شود  رد 
می شود. در پاسخ می توان گفت برای كسی كه 
خيار وجود داشته و آن اسقاط شده باشد، ديگر 
از طرفی ظاهر آن است كه  و  ندارد  حق رجوع 
مطالبه حق  سقوط  و  رد  سقوط  بين  مالزمه ای 
برای كالم  كه  وقتی  بنابراين  ندارد؛  وجود  ارش 
ظهوری وجود نداشته باشد جز در سقوط رد، در 
اين حال فقط رد ساقط می شود. پس اگر خيار 
را اسقاط كند بدون اينكه قيد خورده باشد يعنی 
اسقاط مطلق خيار باشد، فقط رد ساقط می شود. 
بايد گفت كه مناط در اسقاط رد و ارش  نهايتا 
ظهور عرفی می باشد و كلمه اسقاط رد، ظهور در 

اسقاط رد فقط دارد )خويی، مصباح الفقاهه، ج 
5،1413 ق: 19(.

شيخ انصاری می فرمايد تصريح به التزام عقد 
بنابراين اگر  داشتن، موجب سقوط رد می شود؛ 
باشد،  به عقد مطلق و بدون قيد و شرط  التزام 
ظاهرا ارش ساقط نمی شود؛ اما اگر با قيد باشد 
كه  نيست  بعيد  شود  گفته  خيار  اسقاط  يعنی 
)انصاری،  می شود  ساقط  ارش  و  رد  شود  گفته 
المكاسب، ج 5،1420 ق: 279( بنابراين ممكن 
است برای كسی كه دارای خيار می باشد چه بسا 
حق رد و ارش ساقط گردد و يا فقط رد ساقط و 
ارش باقی باشد كه جايگاه اين دو حالت به ظهور 
اسقاط بر می گردد. بنابراين اگر اسقاط رد ظاهر 
شود، بقاء ارش الزم می گردد و اگر ظهور اسقاط 
ساقط  دو  هر  شود،  ظاهر  ارش(  و  )رد  دو  هر 
المكاسب- شرح  فی  التنقيح  )خوئی،  می شود 

الخيارات، جلد 39،1425 ق: 134(
برخی آورده اند اگر مشتری بعد از عقد، خيار 
عيب را اسقاط نمايد حق رد و ارش هر دو ساقط 
می شود؛ ولی اگر اسقاط به يكی مقيد شود مثال 
می شود10  ساقط  همان  فقط  شود  اسقاط  رد 

)محقق سبزواری، ج 1، بی تا:474(.
امام خمينی آورده اند اگر اسقاط خيار صراحتا 
اعالم گردد، حق رد ازبين می رود و معقول نيست 
گردد.  ساقط  ارش  حق  فسخ،  خيار  اسقاط  با 
همچنين اگر اسقاط خيار صريح هم اعالم نشود 
كه  اين  بدون  عقد مطرح شود  به  التزام  بلكه  و 
قيدی از اسقاط خيار آورده شود، باز هم حق ارش 
ساقط نمی شود و فقط حق فسخ ساقط می شود. 
نتيجه اين كه، اسقاط خيار چه به صورت صريح 
و يا غير صريح مطرح شود، فقط حق رد ساقط 
می شود نه حق ارش11 )خمينی، كتاب البيع، ج 

10- »وبإسقاط المشتري خيار العيب بعد العقد عندهم فيسقط الرّد 
واألرش جميعاً. ولو قّيد اإلسقاط بأحدهما اختّص به«

الخيار صريحاً وذلک بمثل قوله: »أسقطت خيار  11- »اّول إسقاط 



87

فصلنامه
علمی تخصصی

سال پنجم

شماره سیزدهم

تابستان 1396

ب
 عی

یار
ر خ

د د
ط ر

سقا
ق ا

ادی
مص

ی 
کاو

وا
5،1379 ش: 38(

عقد  به  التزام  را  خيار  و  رد  اسقاط  برخی 
دانسته اند )وحيد خراسانی، ج 3، بی تا: 49(. به 
عبارت ديگر، التزام به عقد، يعنی شخص اسقاط 
خيار را در ضمن عقد شرط كرده باشد كه در اين 
ارش.  نه  می شود  ساقط  خيار  و  رد  صورت حق 
خيار  »يسقط  آورده اند:  چنين  هم  ديگر  بعضی 
موارد:  في  األرش  مطالبة  دون  للمشتري  العيب 
ضمن  في  األرش  دون  الخيار  يسقط  أن  الثاني: 
العقد« اسقاط خيار در ضمن عقد بدون اسقاط 
حق ارش، از مسقطات حق رد است نه حق ارش 

)مرعشی، منهاج المومنين، ج 2،1409 ق: 28(
رضايت  با حكم  را  خيار  اسقاط  برخی حكم 
به عيب، هم سنخ می دانند و می فرمايند كه هم 
ارش و هم رد ساقط می شود. )محقق بحرانی، ج 
19، بی تا: 61( بعض ديگر هم آورده اند يكی از 
التزام  به  مواردی كه رد ساقط می شود، تصريح 
اگر  عقد و اسقاط خيار و اختيار ارش می باشد. 
عدم  ظاهر  باشد،  مطلق  طور  به  عقد  به  التزام 
سقوط خيار می باشد ولی اگر اسقاط خيار باشد 
در اين حال در سقوط رد، اشكال و بحثی نيست؛ 
با اسقاط می گردد و  از حقوق است كه  زيرا رد 
اما در مورد ارش هم بعيد نيست كه ساقط شود 

)روحانی، منهاج الفقاهه، ج 6،1418 ق: 88(
نتيجه، اسقاط حق از مسقطات رد است و در 
مورد آن اختالفی نيست؛ ولی آنچه محل اختالف 
ساقط  ارش  و  رد  حق  اسقاط،  با  كه  اين  است 
می شود يا حق رد؛ به نظر می رسد در اين مورد 
به عبارت ديگر،  به ظهور لفظ داشت؛  نگاه  بايد 
اگر اسقاط مطلق بيان شود در اين حال فقط حق 

يعقل  ال  ألنّه  األرش«  »واخترت  قوله:  ضّم  إلی  يحتاج  وال  الفسخ« 
متعلّق  مستقّل  حّق  فإنّه  الفسخ؛  خيار  بإسقاط  األرش  حّق  إسقاط 
بموضوع آخر، وال يكون خياراً ولو قال: »التزمت بالعقد« يكون كناية 
عن إسقاط خيار الفسخ، وال يتناسب مع إسقاط حّق األرش؛ ألنّه غير 
متعلّق بالعقد كما هو معلوم كما أّن إسقاط الخيار أيضاً، إسقاط حّق 

الفسخ، ال األرش؛ ألنّه ليس«

فسخ و رد ساقط می شود؛ زيرا اسقاط بايد صريح 
باشد و از اسقاط خيار فقط اسقاط حق فسخ و رد 
حاصل می شود و حق ارش باقی است مگر اينكه 
شخص به طور صريح هر دو را اسقاط كرده باشد. 
نهايتا بايد گفت كه اسقاط خيار، فقط مسقط رد 

می شود نه ارش يا هر دو.

2-3- حدوث عيب جدید
جديد  عيب  حدوث  رد،  مسقطات  از  يكی 
مشتری  كه  نحوی  به  است  مشتری  نزد  در 
مضمون باشد؛ خواه حدوث عيب ناشی از عمل 
حيوان  مبيع  اگر  اما  نه.  يا  باشد  مشتری  خود 
حيوان  خيار  زمان  در  عيب  حدوث  و  باشد 
و  رد  نباشد، حق  مشتری  ناحيه  از  و  روز(  )سه 
بايع  عهده  بر  زيرا ضمان  نمی شود.  ساقط  ارش 
برخی  ق:260(.   8،1419 ج  )طباطبائی،  است 
از قبض مبيع توسط مشتری،  اگر بعد  آورده اند 
ساقط  رد  فقط حق  عيب جديدی حادث شود، 
جديد  عيب  ايجاد  با  حيوان  مبيع  اما  می شود؛ 
در زمان خيار )زمان ثالثه( بدون تعدی و تفريط 
حكم  همين  نمی شود؛  ساقط  رد  حق  مشتری، 
ج  )مرعشی،  است  جاری  شرط  خيار  مورد  در 
 1،1416 ج  گلپايگانی،  صافی  ق:28؛   2،1409

ق:322(.
نسبت  مشتری  چنانچه  آورده اند  مفيد  شيخ 
به كااليی كه خريد كرده دارای عيب باشد ولی 
در  كه  اين  تا  باشد  نداشته  اطالعی  آن  از عيب 
مبيع عيب جديدی حادث شود، در اين صورت 
برای مشتری ردی نيست و فقط حق ارش دارد. 
عيب  به  علم  از  بعد  شده  حاصل  عيب  چنانچه 
اوليه باشد، همين حكم است ولی منوط به آن 
باشد.  نداشته  رضايت  سابق  عيب  به  كه  است 
بنابراين اگر مشتری به عيب سابق علم نداشته تا 
اين كه عيب جديد حادث شود، در اين صورت 
ارش به خاطر عيب سابق ايجاد می شود نه حق 
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رد )شيخ مفيد،1410 ق:597(.
برای حدوث عيب جديد ممكن است چند   
قبل  و  از عقد  بعد  حالت متصور شود: 1( عيب 
از  بعد  و  عقد  از  بعد  عيبی   )2 باشد؛  قبض  از 
قبض باشد ولی در زمان خيار مشتری يعنی خيار 
حيوان يا شرط يا مجلس باشد؛ 3( عيب بعد از 
ثالثه  انقضاء خيار  از  بعد  و  قبض  از  بعد  و  عقد 
صور  اين  در  صحيح  حكم  باشد.  مشتری  برای 
همانند حدوث  اول چون  قسم  در  كه  است  آن 
عيب قبل از عقد می باشد، پس حق رد و ارش 
اول  قسم  مثل  هم  دوم  قسم  حكم  است.  باقی 
است؛ زيرا بايع ضامن مبيع قبل از قبض و قبل از 
انقضاء خيار می باشد؛ بنابراين عيب حادث شده 
در اين دو زمان )قبل از قبض و قبل از منقضی 
شدن خيار مشتری( همانند حدوث عيب قبل از 
قسم  دو  بر خالف  سوم  قسم  اما  می باشد.  عقد 
گذشته همانند حدوث عيب قبل از عقد نمی باشد 
آن  ارش  حق  ولی  ساقط  مشتری  رد  حق  بلكه 
المكاسب-  شرح  فی  تنقيح  )خويی،  است  باقی 
الخيارات، ج 39،1425 ق:174(. شهيد ثانی هم 
می فرمايند حدوث عيبی كه بعد از قبض توسط 
مشتری حادث گردد، بر مشتری هم ضمان است 
كه سبب مسقط رد برای می شود ولی عيبی كه 
در دوره خيار مشتری حادث شده باشد حق رد 

باقی است )شهيد ثانی، ج 3،1410 ق:496(.
اگر در مبيع عيبی حادث شود خواه علم به 
عيب قبل از احداث عيب داشته باشد يا بعد از 
آن علم پيدا كند، مشتری حق رد ندارد و بلكه 
عقد  از  قبل  عيبی  آن  اگر  اما  است.  باقی  ارش 
بيع حادث شده باشد، حق رد يا اخذ ارش برای 

مشتری باقی است )ديلمی،1414 ق:177(.
آنست  مشهور  نظر  آورده اند  انصاری  شيخ 
عيبی كه در دست مشتری بعد از قبض و انقضای 
چنين  شود،  حاصل  ثالثه(  )خيارات  خيار  زمان 

عيبی به سبب عيب سابق، مانع از رد می شود و 
از كتاب شرح ارشاد و ظاهر عبارت غنيه به دست 
بلكه  است؛  مشهور  قول  اين  تنها  نه  كه  می آيد 
-301 ق:   5،1420 ج  )انصاری،  است  اجماعی 

304( فقهای ديگری هم حادث شدن عيب بعد 
می دانند  رد  مسقط  را  مشتری  توسط  قبض  از 
ج  عراقی،  ضياء  ق:109؛  اول،1411  )شهيد 
5،1413 ق:196؛ مرواريد، ج 35،1413: 449(.

نتيجه، حدوث عيب جديد، زمانی می تواند در 
زمره مسقطات رد به شمار رود اوال عيب جديد 
خيارات  زمان  در  ثانيا  باشد؛  عين  قبض  از  بعد 
زيرا  نباشد؛  يا شرط  يا حيوان  مجلس  گانه  سه 
فسخ  و  رد  حق  خيارات  اين  موجب  به  شخص 
دارد. بنابراين حدوث عيب فقط حق رد را ساقط 

می كند بدون حق ارش.

2-4- تلف
شيخ انصاری در مسقط رد ناشی از تلف آورده 
عين  منزله  به  كه  يا چيزی  عين  تلف  كه  است 
است موجب اسقاط رد و خيار عيب می شود؛ بر 
ساقط  عين  تلف  با  كه  خيارات  از  برخی  خالف 
بر  عالوه  را  رد  دليل سقوط  ايشان  و  نمی شوند 
به استناد حديث مرسله  اجماع، عدم قيام عين 

می داند )انصاری، ج 5،1420 ق: 285(.
خيار  در  عين  تلف  با  رد  مسقط  در  اشكالی 
به  قائم  عين  اينكه  خاطر  به  ندارد  وجود  عيب 
عين نمی باشد و به او آنچه كه عرفا در حكم او 
می باشد ملحق می شود )ضياء عراقی، ج 5،1413 

ق: 194(
از مواردی كه حق رد  برخی ديگر آورده اند، 
ساقط می شود و خياری وجود ندارد و فقط جواز 
است  عين  تلف  می شود،  متعين  ارش  مطالبه 
)وحيد خراسانی، ج 3، بی تا:49؛ خوئی، التنقيح 
فی الشرح المكاسب-الخيارات، ج 39،1425 ق: 
173( در مقابل بعضی تلف عين را اسقاط خيار 
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 3،1418 ج  خوانساری،  )نجفی  نمی داند  ساقط 

ق: 348(.
نتيجه، به نظر می رسد كه بايد در مورد تلف 
به عنوان مسقط رد در خيار عيب، قائل به تفصيل 
شد؛ اگر تلف عين نسبت به عين مثلی باشد، در 
اين حال حق رد باقی است ولی اگر عين قيمی 

باشد، حق رد ساقط می شود.

2-5- تبری از عيب
فقها يكی از موارد سقوط فسخ خيار عيب را 
تبری بيان كرده اند. ابن زهره آورده اند هر عيبی 
در هنگام عقد اعم از عيب ظاهر يا باطن، عيب 
معلوم يا نامعلوم، عيب در حيوان يا غير حيوان 
باشد، تبری صورت گيرد، حق فسخ و رد از بين 
می رود. استدالل شان بر آنست كه تبری از عيب 
هنگام عقد، جزء شرط ضمن عقد است و از طرفی 
چون اين شرط، شرط جائز و مشروعی است كه 
بر خالف قرآن و سنت نمی باشد؛ لذا به موجب 
تابع  طرفين  شروطهم«  عند  »المومنون  حديث 
ايشان  می شود.  ساقط  فسخ  و  رد  و حق  شرط، 
رد،  اسقاط  عنوان  به  عيب  از  تبری  مصداق  در 
قائل به اجماع شده اند12 )ابن زهره حلبی،1417 

ق: 221(.
بعضی از فقها بيان داشته اند كه تبری حتی اگر 
به صورت اجمالی هم باشد شامل اسقاط حق رد 
است؛ مثال بگويد اين كاال را با هر عيبی فروختم. 
اساس قول مشهور، رد ساقط می شود. دليل  بر 
از  عيبی  هر  شامل  اجمالی،  تبری  كه  آنست  بر 
جمله جزئيات كه داخل در آن می شود. بنابراين 
طرفين چون بر اساس شرط تبری از عيب معامله 
كرده اند، پس برای طرفين شرط ضمن عقد ثابت 

12- »اشتراط البراءة من العيوب حالة العقد؛ فإنه يبرأ من كل عيب، 
ظاهرا كان أو باطنا، معلوما كان أو غير معلوم، حيوانا كان المبيع أو 
غيره، بدليل إجماع الطائفة. ويحتج علی المخالف بقوله عليه السالم: 
لم  ما  المسلمين  بين  جائز  الشرط  وقوله:  شروطهم  عند  المؤمنون 

يمنع منه كتاب وال سنة«

می شود و تابع قول معصوم )ع( »المومنون عند 
ق:  )طباطبايی، ج 8،1419  می شود  شروطهم« 
258( برخی تبری اجمالی را موجب سقوط رد 
نمی دانند؛ زيرا در آن جهالت و غرر وجود دارد 
به  تبری  بنابراين  نمی شود.  عيبی  هر  شامل  و 
تبری  و صرفا  نيست  موجب سقوط  مطلق  طور 
تفصيلی موجب سقوط است. در رد اين ديدگاه 
عقد  ضمن  شرط  حكم  در  تبری  اوال  آورده اند، 
تابع شرط  بر اساس نص روايت طرفين  و  است 
هستند و علم بايع و مشتری و جهل اين دو به 
عيب مالك نيست. ثانيا ديدگاه مزبور بر خالف 
اجماع فقها می باشد )برای مطالعه بيشتر: همان(

بعضی ديگر هم تبری به عيوب را از مصاديق 
را  آن  داليل  از  يكی  و  آورده اند  رد  اسقاط حق 
اين  در  می داند؛  عقود  به  بودن  وفادار  و  متعهد 
مساله فرقی بين علم بايع و مشتری به كل عيب 
ندارد  وجود  دو  اين  از  يكی  يا  دو  هر  جهل  يا 

)محقق سبزواری، ج 1، بی تا: 474(
معلوم  عيب  خواه  عيب  از  تبری  بعضی   
و  رد  حق  سقوط  موارد  از  را  باشد  مجهول  يا 
مثل  مورد  اين  كه  می گويند  و  می دانند  خيار 
می باشد  عقود  در  خيارات  سقوط  اشتراط 
)مصطفوی،1423 ق:87(. به عبارت ديگر تبری 
از عيب باعث می شود كه ديگر شخص حق فسخ 

و رد معامله را ناشی از عيب نداشته باشد.
حالت  چند  به  را  عيب  از  تبری  مراد  بعضی 
تصور كرده اند: اوال تبری از التزام سالمت مبيع؛ 
از خياری  تبری  ثالثا  از ضمان عيب  تبری  ثانيا 
كه به تبع عيب حاصل می شود. بر اساس اغراض 
نوعيه در تبری، تصور سوم در تعريف مالك است 
و مرجع تبری به معنی سوم می باشد كه به موجب 
آن شرط سقوط خيار و ارش می باشد و طرفين 
ج  عراقی،  )ضياء  هستند  عقد  ضمن  شرط  تابع 
5،1413 ق:190( بر اساس اين ديدگاه، تبری از 
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عيب موجب اسقاط حق رد و ارش است نه فقط 
حق رد.

موجب  را  عيب  از  تبری  هم  ديگر  بعضی   
)وحيد خراسانی، ج  ارش می دانند  و  رد  سقوط 

3، بی تا:50؛ محقق بحرانی، ج 19، بی تا:61(
برخی ديگر بيان داشته اند تبری از عيوب نزد 
مشتری مثل اين كه بگويد به هر عيبی فروختم؛ 
در اين حال هم حق رد و هم ارش ساقط می شود 
ولی اگر مشتری به عيب خاصی خريده و تبری 
ايجاد  آن  در  ديگری  گاه عيب  آن  و  باشد  شده 
خيار  يا  و  ارش  مشتری حق  حال  اين  در  شود 
برای عيب جديد را دارد13 )مرعشی، ج 2،1409 

ق: 28(

حقوق دانان 
معامله  كه  است  آن  عيوب  از  تبری  منظور 
معامله،  هنگام  را  مال  عيوب  مسئوليت  كننده 
نيست  اين صورت شكی  در  كند.  از خود سلب 
را  ارش  مطالبه  يا  فسخ  و  رد  حق  مشتری  كه 
ش:290(.   2،1387 ج  )صفايی،  داشت  نخواهد 
هر گاه بايع از عيوب مبيع، تبری جسته باشد و 
يا اين كه مسئوليت عيب را از خود سلب كند و يا 
مبيع را با وجود تمام عيوب آن بفروشد مشتری 
نمی تواند در صورت ظهور عيب معامله را فسخ 
كند. ولی هرگاه بايع از بعضی عيوب تبری كرده 
اختيار  عيوب،  همان  به  نسبت  مشتری  باشد، 
فسخ و رد ندارد و در صورت ظهور عيوب ديگر، 
خيار عيب برای او وجود خواهد داشت. در صورت 
تبری از عيوب، و يا انجام معامله با جميع عيوب 
در صورتی كه پس از عقد عيبی در مورد معامله 
ظاهر شود خريدار حق اخذ ارش نيز ندارد چون 
معامله را با احتمال وجود عيب پذيرفته و ظاهر 

13- »الرابع: أن يشترط البائع بسقوط الخيار واألرش في ضمن العقد 
ولو بالتبري من العيوب عنده بأن يقول: بعته بكل عيب. نعم لو باعه 
بعيب خاص ثم انكشف عيب آخر فيحق للمشتري الخيار أو األرش 

للعيب الجديد«

اين امر عدم مسئوليت فروشنده به طور مطلق از 
عيب است كه ارش را نيز در بر خواهد گرفت و 
يا پس از معامله اسقاط گردد ظاهر اين است كه 
خريدار حق گرفتن ارش خواهد داشت زيرا حق 
فسخ حق ارش را در بر نمی گيرد )شهيدی،1388 
ش:65( تبری از عيوب بی شک شامل تمام عيوب 
پنهان و آشكار موجود در حال عقد می باشد ولی 
از  بعد  كه  عيبی  به  نسبت  آن  نفوذ  و  شمول 
برعهده ی  معمول  طور  به  و  می شود  حادث  آن 
فروشنده قرار می گيرد ترديد وجود دارد. اما در 
حال حال اگر عيبی قبل از آن حادث شود، در 
اين حال مانند صورتی است كه خريدار نسبت به 
نمايد  نمی تواند فسخ  را  قرارداد  و  بوده  آگاه  آن 
و همچنين حق اخذ ارش هم ندارد. شايان ذكر 
موثر  در صورتی  عيوب  از  تبری  است كه شرط 
تدليسی  كاال  عيب  داشتن  پنهان  در  كه  است 
رخ نداده باشد )كاتوزيان،1381 ق:418( برخی 
آورده اند بايع بايد عيوب مبيع را قبل از عقد به 
مشتری اعالم نمايد و اال مسئول آن خواهد بود 
عقد  در  ق.م   436 مفاد  موجب  به  كه  اين  مگر 
عيوب  مسئوليت  عهده  و  تبری  مبيع  عيوب  از 
را از خود سلب نمايد و يا آنكه مبيع را با تمام 
حق  مشتری  صورت  اين  در  كه  بفروشد  عيوب 
رجوع و فسخ و رد را ندارد و حتی مطالبه ارش 
از  بايع  را هم ندارد؛ در تبری فرق نمی كند كه 
باشد  آگاه  از وجود عيب  عقد  زمان  در  مشتری 
عيوب  كه  نمی كند  فرقی  همچنان  و  نباشد  يا 
مبيع ظاهر باشد يا مخفی و ضمنا بايع ميتواند 
از عيوبی كه پس از عقد حادث و حاصل می شود 
و مسئوليت آن به عهده اوست مثال عيب حادث 
از قبض در  يا عيب حادث پس  از قبض و  قبل 
شروط  طبق  را  مشتری  به  مختص  خيار  زمان 
ضمن عقد و ماده 10 ق.م تبری نمايد و مشتری 
حق رد و فسخ را ندارد )امامی، ج 1،1388 ش: 
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به موجب ماده 436  قانون مدنی هم  495( در 
تبری از عيوب در زمره اسقاط رد و فسخ به شمار 

می رود.14
نتيجه، به نظر می رسد تبری از عيب، ظاهرا 
از عيب،  اگر تبری  مسقط رد و ارش است ولی 
اگر  اما  نيست  رد  سقوط  موجب  باشد،  اجمالی 
رد  موجب سقوط  باشد  تفصيلی  عيب،  از  تبری 
و ارش می شود. عالوه بر آن، اگر تبری از التزام 
سالمت عين باشد در اين صورت يک نوع شرط 
ضمن عقد تلقی می شود كه در اين صورت صرفا 
حق رد ساقط می شود؛ البته در صورتی كه كاال 
جبران خسارت  برای  باشد شخص  داشته  عيب 
نمايد.  جبران خسارت  ارش  موجب  به  می تواند 
بنابراين تبری از التزام سالمت عين فقط مسقط 

رد است نه ارش.

2-6- تاخير رد
در  است  رد  سقوط  موجب  كه  مواردی  از   
زهره  ابن  باشد.  رد  در  تاخير  كه  است  جايی 
می گويد: »تأخير الرد مع العلم بالعيب، ألنه علی 
الفور بال خالف«»تاخير رد در جايی كه شخص 
خيار عيب دارد و علم به عيب هم داشته باشد در 
اين صورت چون اين خيار فوری است لذا موجب 
سقوط رد می شود و در اين مورد هيچ اختالفی 

وجود ندارد« )ابن زهره حلبی، بی تا:222(.
برخی در مقابل بيان داشته اند كه اعمال خيار 
لذا  نمی باشد  فور  بر  قوی،  قول  اساس  بر  عيب 
تاخير در خيار عيب، موجب سقوط رد نمی شود 

)وحيد خراسانی، ج 3، بی تا:50(.
از حقوق دانان می نويسد خيار عيب، پس از 
رد  حق  تاخير،  صورت  در  و  است  فوری  اطالع 

14- ماده 436 ق.م: »اگر بايع از عيوب مبيع تبری كرده باشد، به 
اينكه عهده ی عيوب را از خود سلب كرده يا با تمام عيوب بفروشد 
مشتری در صورت ظهور عيب حق رجوع به بايع نخواهد داشت و 
اگر بايع از عيب خاصی تبری كرده باشد فقط نسبت به همان عيب 

حق مراجعه ندارد.«

ساقط می شود )شهيدی،1388 ش:65(.
خيار  بودن  فور  كه  می رسد  نظر  به  نتيجه، 
ضرر  سبب  فور  عدم  كه  زيرا  باشد  صائب  عيب 
بنابراين  و زيان به طرف مقابل معامله می شود. 
تاخير در رد، سبب اسقاط حق رد می شود ولی 
به خاطر جبران  شايان ذكر است كه حق ارش 

خسارت باقی است.

2-7- رضایت به عيب
می شود،  رد  سقوط  موجب  كه  مواردی  از 
رضايت به عيب است؛ كه برخی گفته اند اختالف 
)ابن  ندارد  وجود  آن  بودن  مسقط  در  نزاعی  و 

زهره حلبی، بی تا:222(.
لو  أيضاً  »ويسقط  می گويد:  سبزواری  محقق 
دست  به  العقد«؛  حين  بالعيب  المشتري  علم 
می آيد كه اگر مشتری علم به عيب هنگام عقد 
پيدا  و عقد  به عيب  نوعی رضايت  باشد،  داشته 
نظر ساقط  به  ارش  و  رد  اين حال  كرده كه در 
باشد،  داشته  عيب  به  رضايت  اگر  ولی  می شود 
فقط رد ساقط می شود )محقق سبزواری، ج 1، 
بی تا: 474( بعضی، رضايت به عيب داشتن بعد 
همانند  می دانند؛  ارش  و  رد  مسقط  را  عقد  از 
اسقاط خيار، كه رد و ارش ساقط می شود )وحيد 
را  رد  مسقط  49(امام خمينی،   ،3 ج  خراسانی، 
التزام و رضايت به عقد بيان كرده اند15 )خمينی، 

كتاب الخيارات، ج 1،1375 ش: 43(.
به  التزام  و  رضايت  می رسد  نظر  به  نتيجه، 
عقد، مسقط رد و ارش است ولی اگر رضايت به 
خود عيب باشد، مسقط رد است و حق ارش باقی 

است مگر اين كه اسقاط شده باشد.

15- »الثالث: االلتزام والرضا بالبيع فإنه أيضا يوجب السقوط، حسبما 
ملتزما  ربه  وبين  بينه  المالک  كان  فلو  العبارات،  جملة  من  يظهر 
في  الالزم  األول  الرضا  ال  ثانيا،  رضا  به  ورضي  عليه،  وبنی  بالبيع، 
أصل تحققه، فيلزم سقوطه، سواء كان ذلک بمظهر خارجي قولي، أو 
تصرف، أو تغير. وانضمام التصرف إليه ألجل كشفه، وإال فال مقومية 

له، وال جزئية، وال شرطية«
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3- نتایج و یافته ها
برآيند  گرفته،  صورت  پژوهش  و  مطالعه  با 
نهايی اين نوشتار را به اختصار می توان در موارد 

ذيل بيان نمود:
1- با واژه شناسی عيب معلوم گرديد كه عيب 
تعريف خاصی ندارد و برای تعيين و مصداق عيب 

بايد به عرف و عادت مراجعه كرد.
2- مصاديق مسقط رد در خيار عيب از منظر 
اين  در  واحدی  نظر  ولی  می باشد  متعدد  فقها 
مسقط  مصاديق  بنابراين  ندارد.  وجود  مصاديق 
شرح  بدين  كه  می شود  محقق  شرايطی  با  رد 

می باشد:
2-1- تصرف بما هو تصرف مسقط رد نيست 
بلكه تصرفی مسقط است اوال بعد از علم به عيب 
التزام  بر رضايت و  ثانيا تصرفی كه داللت  باشد 
به عقد داشته باشد ثالثا به نظر تصرف اعتباری 
كه  است  مسقط  تصرفی  بلكه  و  نيست  مسقط 
شود.  كاال  در  تغيير  يا  ملكيت  از  خروج  موجب 

شايان ذكر است تصرف مسقط ارش نمی شود.
از موارد مسقط رد است  2-2- اسقاط خيار 
محل  آنچه  البته  نيست؛  اختالفی  نظر  به  كه 
اختالف است آن كه اسقاط خيار، صرفا حق رد 
را اسقاط می كند يا حق رد و ارش. در پاسخ آن 
به عبارت ديگر،  به ظهور لفظ داشت؛  نگاه  بايد 
فقط حق  می رسد  نظر  به  بيان شود  مطلق  اگر 
صريح  بايد  حق  اسقاط  زيرا  می شود؛  ساقط  رد 
اسقاط حق  فقط  اسقاط خيار،  از  و  اعالم گردد 
رد حاصل می شود و حق ارش باقی است. نتيجه 
اين كه اسقاط خيار، فقط مسقط رد می شود نه 

ارش يا هر دو.
توسط  عين  در  جديد  عيب  حدوث   -3-2
اوال عيب جديد  مشتری زمانی مسقط رد است 
در  ثانيا  آن؛  از  قبل  نه  باشد  عين  قبض  از  بعد 
يا  زمان خيارات سه گانه مشتری يعنی مجلس 

حيوان يا شرط نباشد چون شخص به موجب اين 
خيارات حق رد و فسخ دارد.

2-4- در مورد تلف عين به عنوان مسقط رد 
بايد قائل به تفصيل شد. تلف عين ممكن است 
نسبت به عين، قيمی يا مثلی باشد؛ به نظر اگر 
عين، مثلی باشد تلف عين مسقط رد نمی شود؛ 
زيرا امثال آن عين حتی در حالت عيب داشتن 
هم زياد است و می تواند قائم عين گردد ولی اگر 

عين، قيمی باشد مسقط رد می شود.
2-5- تبری از عيب، ظاهرا مسقط رد و ارش 
به  باشد  اجمالی  عيب،  از  تبری  اگر  ولی  است 
اگر  اما  نيست  رد  سقوط  موجب  می رسد  نظر 
رد  موجب سقوط  باشد  تفصيلی  عيب،  از  تبری 
و ارش می شود. عالوه بر آن، اگر تبری از التزام 
سالمت عين باشد در اين صورت يک نوع شرط 
ضمن عقد تلقی می شود كه در اين صورت صرفا 
حق رد ساقط می شود؛ البته در صورتی كه كاال 
جبران خسارت  برای  باشد شخص  داشته  عيب 
نمايد.  جبران خسارت  ارش  موجب  به  می تواند 
بنابراين تبری از التزام سالمت عين فقط مسقط 

رد است نه ارش.
2-6- طبق نظر مشهور فقها، خيار عيب جزء 
خيارات فوری به شمار می رود و چنانچه شخص 
نوعی  به  باشد  داشته  تاخير  خود  رد  حق  در 
ساقط  رد  حق  شود،  خارج  فوريت  از  خيار  كه 
برای  ارش  حق  می رسد  نظر  به  ولی  می شود؛ 
جبران خسارت باقی است. بنابراين تاخير در حق 

رد می تواند مسقط اين حق باشد.
2-7- به نظر می رسد رضايت به عقد موجب 
به  اگر رضايت  اما  است؛  ارش  و  رد  سقوط حق 

خود عيب باشد، فقط رد ساقط می شود.
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1. کتاب ها
الف( کتاب های فارسی

- امامی، سيد حسن )1388 ش(، حقوق مدنی، 
جلد اول، انتشارات اسالميه، چاپ بيست و نهم، 

تهران.
 1386( محمدعلی  طاهری،  مسعود،  انصاری،   -
ش(، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد يک، چاپ 

دوم، تهران.
- جعفری لنگرودی، محمد جعفر )1382 ش(، 
گنج  كتابخانه   ،15 چاپ  حقوق،  ترمينولوژی 

دانش، تهران.
 1 معين  عقود  )1388 ش(،  مهدی  - شهيدی، 
يازدهم،  چاپ  مجد،  انتشارات   ،6 مدنی  حقوق 

تهران.
- صفايی، سيد حسين )1387 ش(، حقوق مدنی 
نشرميزان،  جلددوم،  قراردادها،  عمومی  قواعد 

چاپ ششم، تهران.
مدنی  حقوق  ش(،   1381( ناصر  كاتوزيان،   -
سهامی  شركت  قرارداد-ايقاع،  حقوقی  اعمال 

انتشار، چاپ هشتم، تهران.
عمومی  قواعد  ش(،   1376(  ------------  
انتشار،  سهامی  شركت  پنجم،  جلد  قراردادها، 

تهران.
مدنی،  حقوق  )ش(  محمد،  بروجردی،  عبده   -

چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران.
- -------------- )1383 ش(، كليات حقوق 

اسالمی، موسسه چاپ و انتشارات تهران.
جلد  معين،  فرهنگ  )1382 ش(  محمد  معين، 

سوم، انتشارات زرين، تهران.

ب( کتاب های عربی
الفائده،  مجمع  )1411 ق(،  محقق  االردبيلی،   -

جلد هشتم، موسسه النشر االسالمی،، قم.
- انصاری، مرتضی )1420 ق(، كتاب المكاسب، 

جلد پنجم، چاپ اول، الموتمر العالمی.
- بحرانی، محقق )بی تا(، الحدائق الناضره، جلد 

نوزدهم، موسسه نشر اسالمی، قم.
- جوهری، اسماعيل بين حماد، )بی تا( الصحاح، 

بيروت، دار العلم للمالبين، بيروت - لبنان.
- حسينی عاملی، سيد محمدجواد )بی تا(، مفتاح 

الكرامه، موسسه آل البيت، چاپ سنگی، قم.
- حكيم، سيدمحسن )1410 ق-1990 م(، منهاج 

الصالحين، جلد دوم، دار التعارف للمطبوعات.
- حلبی، ابن زهره )1417 ق(، غنيه النزوع، چاپ 

اول، موسسه امام صادق )ع(، قم.
الفقه،  فی  الكافی  تا(،  )بی  ابوالصالح  حلبی،   -
مكتبه امام امير المومنين، تحقيق رضا استادی، 

اصفهان.
كتاب  ش(،   1379( اله  روح  سيد  خمينی،   -
البيع، جلد پنجم، موسسه تنظيم و نشر آثار امام 

خمينی، تهران.
كتاب  ش(،   1375( مصطفی  سيد  خمينی،   -
الخيارات، جلد اول و سوم، موسسه تنظيم و نشر 

آثار امام خمينی، تهران.
- خويی، ابوالقاسم )1425 ه.ق-2005 م(، تنقيح 
فی شرح المكاسب-الخيارات، موسسه احياء آثار 

امام خويی، جلد سی و نهم، چاپ اول، قم.
- ------------- )1413 ق(، مصباح الفقاهه، 

جلد پنجم، مكتبه الداوری، چاپ اول، قم.
منهاج  ق(،   1410(  --------------  -
بيست  چاپ  العلم،  مدينه  دوم،  جلد  الصالحين، 

و هشتم، قم.
العلويه  المراسم  ق(،   1414( سالر  ديلمی،   -
للمجمع  الثقافيه  المعاونيه  النبويه،  االحكام  فی 

العالمی االهل البيت )ع(، چاپخانه امير، قم.
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فقه  ق(،   1414( محمدصادق  سيد  روحانی،   -
الكتاب،  دار  موسسه  جلدهفدهم،  )ع(،  الصادق 

چاپ سوم، قم.
- ---------------------- )1418 ق-1376 
المكاسب  علی  )التعليق  الفقاهه  منهاج  ش(، 
الشيخ االعظم(، جلد ششم، چاپ چهارم، چاپخانه 

العلميه.
االحكام،  كفايه  تا(،  )بی  محمدباقر  سبزواری،   -

مدرسه صدر مهدوی، اصفهان.
نشر  موسسه  االنتصار،  تا(،  )بی  مرتضی  سيد   -

اسالمی، قم.
الدمشقيه،  اللمعه  ق(،   1411( اول،  شهيد   -

منشورات دارالفكر، چاپ اول، قم.
فی  البهيه  الروضه  ق(،   1410( ثانی  شهيد   -
النجف  الدمشقيه، منشورات جامعه  اللمعه  شرح 

الدينيه، جلد سوم، چاپ اول، قم.
دوم،  جلد  المبسوط،  تا(،  )بی  طوسی  شيخ   -

المكتبه المرتضويه الحياء آثار جعفريه.
- شيخ مفيد، محمد بن مفيد )1410 ق(، مقنعه، 

موسسه نشر اسالمی، قم.
- صافی گلپايگانی، لطف اله )1416 ق(، هدايه 
اول،  چاپ  الكريم،  القران  دار  اول،  جلد  العباد، 

جمادی االول، قم.
رياض  ق(،   1419( علی  سيد  طباطبايی،   -
المسائل فی بيان االحكام بالدالئل، جلد هشتم، 

موسسه نشر اسالمی، قم.
تبصره  )1413 ق(، شرح  الدين  عراقی، ضياء   -
اسالمی،  نشر  موسسه  پنجم،  جلد  المتعلمين، 

چاپ اول، قم.
- عالمه حلی، حسن بن يوسف )بی تا(، القواعد 
چاپ  رضی،  انتشارات  يازدهم،  جلد  االحكام، 

سنگی، قم.
- -------------------------- )1420 ق(، 

)ع(  بيت  آل  موسسه   ،11 جلد  الفقهاء،  تذكره 
الحياء التراث، چاپ اول، قم.

جلد  المومنين،  منهاج  ق(،   1409( مرعشی   -
دوم، چاپ اول، مكتبه آيه اهلل العظمی المرعشی.

م(،  ق-1993   1413( اصغر  علی  مرواريد،   -
الينابيع الفقهيه، جلد پنجم، موسسه فقه الشيعه، 

چاپ اول، بيروت- لبنان.
- مصطفوی، سيد محمدكاظم )1423 ق(، فقه 

المعامالت، چاپ اول، موسسه نشر اسالمی، قم.
اللغه،  فی  المنجد   ،)1378( لويس  معلوف،   -

انتشارات قدس، قم.
- مغنيه، محمدجواد )1421 ق-1379 ش(، فقه 
االمام الصادق )ع(، جلد سوم، موسسه انصاريان، 

چاپ دوم، قم.
ق(،   1418( موسی  شيخ  خوانساری،  نجفی   -
سوم،  جلد  المكاسب،  شرح  فی  الطالب  منيه 

موسسه نشر اسالمی، چاپ اول، قم.
جواهر  ه.ش(،   1365( حسن  محمد  نجفی،   -
و  بيست  جلد  االسالم،  الشرائع  شرح  فی  الكالم 

سوم، چاپ هشتم، دار الكتاب اسالميه. بيروت.
- وحيد خراسانی )بی تا(، منهاج الصالحين، جلد 

سوم، بی نشر
- يزدی، سيد محمد كاظم )1378 ش(، حاشيه 

مكاسب، جلد دوم، موسسه اسماعيليان، قم.

2- قوانين
- قانون مدنی جمهوری اسالمی ايران.


