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چکیده
با پدیدآمدن فروشگاههای الکترونیکی و انجام بیع محیط این مدل از فروشگاه ،این پرسش مطرح می-
گردد ماهیت این بیع چیست؟ بعضی معتقدند این بیع از نوع معاطات است و احکام این بیع بر آن بار می-
گردد .اما با بررسیهای صورت گرفته در واقع این بیع همراه با عقد است ،ولی همانند بیع سنتی نیست و
بعضی از شرایط مندرج در آن را دارا نیست ،بیع معاطات نیز نیست .زیرا در آن صیغهی بیع با عالمت مطرح
میگردد .همچنین بیع غایب محسوب نمیشود ،زیرا طرفین از طریق اینترنت یکیدیگر را دیده و با توصیف
کاال معامله انجام میدهند .از طرفی مالحظه میشود در بیع در فضای مجازی مشتری فروشنده را با دادن
پیام از قصد انجام بیع در آن محیط با خبر مینماید و فروشنده نیز قصد خود بر انجام بیع را با ارائهی بنر و
سایر فنآوریها مطرح مینماید .نگارندگان با اخد مالک از نمونههای اثبات شده به این نتیجه رسیدهاند ،بیع
در فضای مجازی مدل جدیدی از بیع است که همانند مدل سنتیاش همراه با صیغه بوده و طرح آن با
کتابت به کمک واسطههای الکترونیکی انجام میشود و میتواند دارای نام جدیدی باشد ،لذا آن را میتوان
بیع مخابرات نامید تا عالوه بر حفظ نام بیع ،اخباری بودن اعالم قصد در آن را بیان دارد.
کلید واژهها :بیع ،فضای مجازی ،معاطات ،مخابرات.
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 -1مقدمه
یکی از قراردادهای نوظهور ،بیع در فضای مجازی است .بیتردید یک عقد الزمهاش پیروی از الگوی
قابل دفاع و مورد پذیرش قانون میباشد .قراردادها از گذشته تا به امروز و با تغییرات گوناگون و گستردهای
همراه بوده ،هر کدام از آن ها با تحول فراوانی مواجه گردیدند .بیع نیز این دگرگونی را تجربه کرد و عرف
مناطق مختلف در مسیر انجام آن دخالت نمودند و تجربیات خود را با سایر ملل به اشتراک گذاشتند .در
گذشتههای دور هر کسی تولیدات خود را با توجه به نیازش با تولیدات دیگران معاوضه مینمود و این کار
در محدودهی محل سکونتشان انجام میشد .کمکم با افزایش جمعیت و اضافهشدن به کاالهای تولید
شده و نیاز به مشتریان جدید ،فروشندگان پا را از منطقهی محل زندگیشان فرا گذاشته و به مناطق دیگر
مسافرت تجاری نمودند و مشتریان جدیدی را پیدا کردند .این کار سالیان بسیاری به طول انجامید و در این
میان ساخت وسایل و فنآوریهای مختلف به کمک بشر آمد ،بهکارگیری حیوانات ،ساخت ارابه ،ساخت
جاده ،ساخت کشتی ،ساخت قطار و غیره کمک بسیاری به این عمل حقوقی نمود .در این میان مذهب نیز
در این کار مداخله کرد و بعضی نکات را به عرف و عادت انسانها گوشزد نمود و تغییراتی را در روند انجام
بیع داد .اسالم بخش عمدهای از بیع رایج در زمان پیامبر را پردازش نمود و دیدگاههای خود را انتقال داد.
هر چند این ادعا همچ نان باقیست ،معامالت به ویژه بیع از عرف و عادت مردمان پیروی مینماید.
عادت انجام و محققساختن بیع ،بر اساس توافق میان فروشنده و خریدار بر فروش و خرید کاالی
مورد نظرشان استوار است ،این توافق خود را با عملی به نام عقد (قرارداد) نشان میدهد .فقها و به تبع آنها
حقوقدانان میگوید :قرارداد باید لفظی باشد و آن دو در مقابل یکدیگر قرار گرفته و الفاظی تحت عنوان
ایجاب (توسط فروشنده) و قبول (توسط خریدار) بر زبانشان جاری گردد .لذا بیع از راه دور و بیع مکاتبهای
مورد پذیرش نیست .قائلین به این نظرها با دالیلی سخن خود را به اثبات رسانده و سعی در جلوه دادن
مقرون به صواب نبودن و غرری بودن بیع از راه دور و مکاتبهای نمودند.
با به وجودآمدن کامپیوتر و اینترنت ،و ایجاد فروشگاههای مجازی و رونق بیع الکترونیکی ،مجدد میان
فقها و حقوقدانان در شناخت مدل این بیع و قرار دادن آن در قالب صحیح اختالف بهوجود آمد؛ این
اختالف بین سه عنوان قابل بررسی است:
 )1این بیع همانند بیع عقدی سنتی است و به صرف الکترنیکی بودن قابل تفکیک از آن نیست.
 )2ابن بیع از نوع معاطات است .زیرا در آن ،ایجاب و قبول به صورت لفظی نیست.
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 )3این بیع ،شکل جدیدی از بیع است و در واقع بیع عقدی سنتی و یا معاطات نیست ،بلکه مدلی
نوین از آن بوده و به صورت کتبی با بهرهگیری از واسطههای الکترونیکی میباشد و میتوان آن را بیع
مخابرات نامید.
این مقاله بر آن است تا نظریهی سوم را تقویت کرده و آن را به اثبات برساند.
 – 2مفهومشناسی موضوع تحقیق
با توجه به یافتهی دانشمندان فقه و حقوق ،بیع ،عقدی الزم و از جملهی عقود معین به حساب میآید.
(کاشف الغطاء نجفی ،بیتا194 ،؛ طاهری )9 ،2 ،1418 ،همین ویژگی نیز برای بیع در فضای مجازی
تسری پیدا میکند .توسعهی این حکم از اطالق و عموم ادلهی موجود شکل میگیرد .در خصوص جواز بیع
و حلیت کسب درآمد از این طریق ،خداوند در بخشی از آیهی  275سورهی بقره فرمود :أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ 1و
همچنین در آیهی  29سورهی نساء فرمود« :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ
تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ الَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیماً .»2در آیهی اول اطالق واژهی بیع
همهی انواع آن را حالل دانسته است ،جز در مواردی مثل بیع ربوی یا بیع دین به دین و مانند اینها بنا به
دالیلی حرام اعالم نشدهاند .در آیهی دوم خداوند پس از نهی از تعدی به اموال یکدیگر ،انسانها را تشویق
به انجام تجارتی از روی توافق نمود .یکی از مصادیق این تجارت را میتوان بیع در فضای مجازی مالحظه
نمود.
با این وجود در ابتدای شکل گیری معامالت الکترونیکی و به ویژه بیع در فضای مجازی ،اختالف نظر
در پذیرش یا عدم پذیرش آن و مدل شکلگیری آن ،ما بین اندیشمندان حوزهی فقه و حقوق موضوعه
اختالف به وجود آمد.
 )1بعضی از اندیشمندان آن را ذیل عموم بیع معاطات برده و آن را پذیرفتند.
 )2قانونگذار (در بند ص مادهی  2قانون تجارت الکترونیک) آن را معامله (بیع) از راه دور معرفی
کرده و تایید نمود.
 .1خداوند بیع را حالل فرمود.
 .2اى کسانى که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد و
خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است.
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 )3عدهای دیگر ،آن را همانند بیع فرد کر و الل ،مصداقی از بیع اشاره دانستند.
 )4این احتمال میرود ،بیع در فضای مجازی از نوع بیع حصات باشد؛ زیرا شباهت زیادی بین آن دو
وجود دارد.
اما در واقع این بیع نه از نوع بیع سنتی لفظی است ،ولی همانند بیع سنتی دارای صیغه است و صیغه
در آن به صورت اشاره و عالمت مطرح میشود .بیع معاطات نیز نیست ،زیرا در آن صیغه وجود دارد .بیع
اشاره همانند بیع کر و الل نیز نیست ،زیرا خریدار و فروشنده با واسطهی الکترونیکی با یکدیگر ارتباط
برقرار کرده و بهطور واضح و صریح مقصود خود را به دیگر میرسانند و نیاز به مترجم ندارند .این بیع از
نوع بیع غایب (بیع از راه دور) نیز نیست ،زیرا اینترنت تمامی فاصلهها را از بین برد و دهکدهی جهانی را
پدید آورد ،گویی انسانها در زمان حضور در این فضا و ارتباط با یکدیگر ،در کنار هم و رو در رو قرار دارند،
این بیع ،بیع حصات نیز نخواهد بود ،زیرا انتخاب کاال توسط مشتری فرضی است و این فروشنده است که
مصداقی را از کلی به مشتری تحویل میدهد.
در هر حال بیع در فضای مجازی نوعی جدید از بیع است و از طریق مخابرهی ارادهی خریدار به
فروشنده و تأیید این اراده و همسو شدن آن با ارادهی فروشنده ،اتفاق میافتد .به عبارتی خریدار بهطور
مکتوب اراده و قصد خود را برای خرید کاال به فروشنده مخابره کرده و در انتظار پذیرش این تقاضا می-
نشیند ،فروشنده پس از تأ یید این تقاضا ،فرایند فروش و تحویل کاال به مشتری را تا پایان هدایت مینماید.
 - 3انعقاد قرارداد الکترونیکی
با عنایت به دیدگاه علماء علم حقوق ،بیع بر چهار عنصر بنا گذاشته میشود :ایجاب ،قبول ،قبض و
اقباض .ایجاب و قبول مهمترین رکن به شمار آمده و در قراردادهای معین بهطور ویژه مورد توجه قرار می-
گیرند.
منظور از قرارداد الکترونیکی قراردادی است با حفظ ارادی طرفین بر انجام عقد بیع در فضای اینترنت؛
این اراده ابتداء در عالم اعتبار شکل گرفته و سپس در فضای اینترنت با سندی که برای انجام آن فراهم
شده به وقوع میپیوندد .طرفین عقد در برابر یکدیگر متعهد (ملتزم) میشوند برای انجام تعهدات خود که به
وسیلهی بیع ایجاد گردیدهاست (مجاهد .)65 ،2003 ،این التزام محصول فرایند شکلگیری یک ماهیت
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حقوقی از طریق واسطههای الکترونیکی است که نام قرارداد الکترونیکی بر آن بار میگردد .این واسطهها
میتوانند کاربر حقیقی یا مجازی باشند .کاربر مجازی روبات نامیده میشود.
این قرارداد هر چند قرارداد مستقل و جدیدی است ،ولی از نظر ماهیت و محتوی با قرارداد سنتی
تفاوت چندانی ندارد .با این وصف در چگونگی اجراء و نحوهی عملکرد تفاوتهایی میان آنها وجود دارد.
این تفاوت ها خود را در اراده ،ایجاب و قبول ،پرداخت ثمن ،تحویل مثمن ،وصف و رؤیت نشان میدهد .با
بررسی و دقت در هر یک از این موارد میتوان تفاوتها و خاصبودن هر کدام را در بیع سنتی و
الکترونیکی متوجه شد و در مقام تحقیق از آنها بازجستی به دست داد.
 - 4اراده در بیع الکترونیکی
اراده همان خواست و تمایل به انجام عمل است (هاشمی شاهرودی .)335 ،1 ،1420 ،از این رو
شخص باید تمایل خود را به انجام یک عمل مثل بیع ابراز کند .وقتی از او پرسیده میشود به چه عملی
اقدام میکنی؟! در پاسخ بگوید :میخواهم یا تمایل دارم فالن کار را به انجام برسانم .در بیع سنتی این
اراده یا اقدام شخص و بیان لفظی که داللت بر این اراده کند تبین میشود ،چنانکه گفته شدهاست( :در
خرید و فروش صرف رد و بدلکردن مال بدون لفظی که داللت بر ارادهی طرفین عقد بر انجام آن نماید،
کفایت نمیکند ،هر چند قبض و اقباض اماره بر ارادهی بر انجام بیع است که باید این قبض و اقباض با
لفظ همراه باشد (محقق حلی .)13 ،4 ،1372 ،در بیع الکترونیکی طرفین عقد از راه شبکهی اینترنت و به
کمک داده پیامهایی که رد و بدل میکنند – برای مثال از طریق کلیک بر روی ایکن خرید ( Click on

 )the iconیا پست الکترونیکی ( )E-Mailیا گپ ( )Chatیا پیام صورتی ( )Voice Messageیا پیام
نوشتاری ( )Text Messageارادهی خود را بر انجام بیع میرسانند و تمایل به انجام آن را اعالن میدارند
(رضایی.)30 ،1387 ،
اشکالی بر این سخن مطرح است و آن اینکه بعضی میگویند اراده را نمیتوان در عالم اعتبار و در
فضای مجازی ابراز نمود .زیرا باعث اجتماع نقیضین میگردد .اراده با لفظ رسانده میشود و دو انسان می-
توانند با یکدیگر با لفظ گفتگو کنند ،در حالیکه شخصی که به عنوان مشتری مقابل رایانه اقدام به خرید
میکند ،با انسان مواجه نیست و طرف مقابل او ماشین است ،لذا چگونه میتواند با آن سخن بگوید و اراده-
ی خود را بر خرید ابراز دارد(تبریزی .)462 ،2 ،1416 ،اما این اشکال و نظریه ،ماهیتی نیست .صاحب این
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عقیده خلط موضوع نمودهاست .الزم به ذکر است ،شخص برای ابراز مقصود خود به دیگری چهار راه دارد؛
صورت محاورهای ،کتبی ،اشاره و عالمت .فالسفه اثبات کردهاند این چهار راه تفاوتی در رساندن مقصود به
طرف مقابل ندارند .البته سه صورت اول بر اساس داللت وضعی داللت بر مقصود و هدف گوینده داللت
دارند و صورت چهارم بر اساس داللت عقلی بر موضوع داللت دارد ،عالمت عقلی دال برای مدلولی است
که شخص قصد ابراز آن را دارد .این داللت عقلی نزد طرفین گفتمان تعریف میشود ،مثالً با یکدیگر
توافق میکنند فالن عالمت نشان فالن مقصود است ،به این تفاهم میتوانند مقاصد خود را به یکدیگر
برسانند .بیتردید صورت عقلی ارتباط ،از سایر موارد قویتر و دارای اعتبار بیشتری است (سلیمانی،1394 ،
.)51
علماء علوم رایانه ای برای ایجاد ارتباط از راه رایانه ،از زبان قابل تشخیص رایانه تحت عنوان (صفر و
یک) استفاده کرده و دادهها را ایجاد مینمایند؛ این دادهها میتوانند ارادهی شخص را بر انجام کاری (مثل
بیع در فضای مجازی) برساند .دادهها زبانی هستند که مقصود کاربر را به کامپیوتر میرساند؛ کاربر با
استفاده از برنامهها و ابزار موجود به کامپیوتر دستورهایی میدهد و کامپیوتر با پردازش آنها ،آن دستورها را
به اجراء درآورده و مطلوب شخص را به مرحلهی اجراء میگذارد .طراح سامانه فروشگاهی مجازی برای
ایجاد ارتباط میان خریدار و فروشنده از ابزاری الکترونیکی تحت عنوان ( )Iconبهره میبرند و با این آیکن،
خریدار ،فروشنده را خبر میکند ،متمایل به خرید کاالی معرفی شدهی اوست .این ارتباط اولین مرحله برای
خرید کاال در فضای مجازی است و طی روندی این کار به نتیجه میرسد و بیع الکترونیکی و به تعبیر
نگارنده بیع مخابرات به نتیجه میرسد.
 - 5دالیل سنتی (لفظی) و اشارهاینبودن بیع در فضای مجازی
با عنایت به عقیدهی نگارندگان بر لفظی نبودن بیع الکترونیکی ،این بیع همانند بیع سنتی دارای عقد
لفظی نیست و صیغهی آن از نوع کتابت و با دادههای واسطهای الکترونیکی منعقد میشود ،و از نوع بیع
عقدی است .در ابتدا دالیل عدم نیاز یا الزامی نبودن وجود صیغهی لفظی مورد بررسی قرار میگیرد .حقوق
دانان معتقدند بیع عقدی است که ایجاب و قبول آن لفظی باشد (جعفری لنگرودی .)119 ،1380 ،قرارداد
بیع و هر قرارداد دیگری با ایجاب و قبول تحقق پیدا میکند و طرفین عقد ارادهی خود را با بیان ایجاب و
قبول به منصهی ظهور میرسانند .به عقیدهی بعضی از محققین ایجاب عبارت است از (اعالم ارادهی منجز
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و قطعی شده یکی از متعاقدین ،به طرف دیگر که ایجاد یک اثر حقوقی را هدف گرفته است) .به عبارت
دیگر می توان گفت( :نخستین اعالم قطعی شده ،که از طرف یکی از متعاقدین خطاب به طرف دیگر ایجاد
یک اثر حقوقی را هدف میگیرد (صدری.)167 ،1392 ،
عقد بیع ،از ه ر مدلی باشد ،عقدی معین است ،یعنی برای ایجاد شدن باید الفاظ خاصی را بیان نمود.
چنانکه فقها در کتب خود نیز بهآن اشاره کردهاند (کاشف الغطاء نجفی1 ،1422 ،؛ موسوی قزوینی،1424 ،
481 ،2؛ غروی نائینی .)272 ،1 ،1413 ،لذا باید برای ایجاب از لفظ (بعت و ملکت) و برای قبول از لفظ
(اشتریت یا قبلت) استفاده شود .البته الزامی به عربی گفتن این الفاظ نیست و به هر لفظی که مشعر و
صریح بر این دو باشد و به هر زبانی تلفظ گردد مورد پذیرش خواهد بود .حتی اگر بعضی از افراد کم سواد
یا بیسواد این الفاظ را به غلط هم بیان دارند ،اشکالی ایجاد نمیکند (نکونام.)29 ،2 ،1428 ،
در قانون تجارت الکترونیکی برای ایجاب و قبول تعریف خاصی مطرح نشدهاست و عالوه بر این برای
ارکان و ویژگیهای آن نیز مطلبی نیامدهاست .این احتمال وجود دارد قانونگذار قصد دارد همان تعریف
قانون مدنی را برای ایجاب قبول را به بیع الکترونیکی تسری دهد .در بند (ص) ماده  2قانون تجارت
الکترونیکی آمدهاست:
عقد از راه دور ) (Distance Contractایجاب و قبول راجع به کاالها و خدمات بین تأمینکننده و
مصرفکننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است ).این ماده معامالت الکترونیکی و به ویژه بیع
الکترونیکی را معامله ای از راه دور دانسته و ایجاب و قبول برای وصول به این معامله معرفی گردید .با
توجه به اینکه بیع الکترونیکی بیعی ناقص است ،و در آن بعضی از کارهای بیع سنتی به انجام نمیرسد ،از
این رو باید ایجاب و قبول در آن به گونهای باشد که هم طرفین عقد بتوانند آن را بفهمند و بیان دارند و
هم فضای مجازی و کامپیوتر به عنوان شیء واسط در این عمل متوجه آن گردد (معاونت آموزش و
تحقیقات قوه قضاییه .)94 ،1389 ،از این رو کسانیکه بهعنوان برنامهنویس به طراحی سایتی برای انجام
بیع الکترونیکی می پردازند باید این موضوع را مدنظر داشته و برای رساندن مقصود طرفین راهی را در نظر
بگیرند.
الزم است گفتهشود این راهها جنبهی عقلی داشته و از نوع دال و مدلول هستند .به فرض آیکونی
( )Iconرا به عنوان سبد خرید در نظر میگیرند که این  Iconدال بر قبول است و بنری هم تنظیم می-
گردد که در آن کاال نمایش دادهشده و مشخصاتش در آن نوشته میشود ،به آن ایجاب یا معرفی کاال گفته
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میشود .لذا با کلیک بر روی سبد کاال آن کاالی انتخابشده تعیین شده و سپس از مالحظهی پیام تأیید
خرید ،ایجاب و قبول صورت میپذیرد .به عبارت دیگر در بیع مخابرات ابتدا قبول و سپس ایجاب به
وسیلهی ربات انجام میشود و سپس کاربر کنترل کنندهی خریدها آن را تأیید مینماید.
این صیغه هر چند لفظی نیست ،ولی از نوع دال و مدلول و به کمک آموزههای عقلی و پیش فرض در
نظر گرفتهشده میان عقالء برای رساندن مقصود خود ،تنظیم شدهاست .در تأیید این سخن بعضی از علماء
میفرمایند( :شارع برای هر عقد الزمی صیغهی مخصوصی وضع کردهاست و ما ناچاریم که فقط از صیغ
موضوعه استفاده کنیم .به عبارتی میتوان گفت :صیغ عقود توقیفی هستند) (فخر المحققین حلی،1387 ،
 .)412 ،1در شرح این عقیده آمدهاست( :شاید منظور ایشان از صیغه مخصوصی شرعاً عنوانی باشد که
شارع از آن به معامله تعبیر میکند .مثالً شارع از ازدواج زن و مرد به نکاح یا زوجیت یا متعه تغییر میکند
پس باید عقد را با این عناوین مشخص کرد؛ لذا جایز نیست که به لفظ هبه یا اجاره یا غیره محقق شود.
بیع و اجاره و دیگر عقود همین طور است ،باید با این عناوین موجود شوند یا حداکثر کلماتی که مترادف با
این عناوین باشند .پس صیغهی مخصوصی به معنی واقع کردن عقد با عناوین مخصوصهی آنهاست)
(موسوی بجنوردی.)129 ،1388 ،
به نظر میرسد در عقود معاوضی مالی محض مانند بیع ،هر لفظی که داللت بر تحقق عقد نماید کافی
است و شاید بتوان مهمترین دلیل بر پذیرش این نظریه را عرف معرفی نمود .همانطور پیش از این نیز
مطرح شد ،بیع و مسائل مربوط به آن بیشتر عرفی است و شارع مقدس بر مبنای عرف عقالء پیرامون آن
قانونگذاری کردهاست .عرف عقالء خواه متشرعه باشند خواه غیرمتشرعه ،تا زمانی که با شرع مقدس
مغایرت نداشته باشند میتوانند مورد تأیید باشند .محققین در مقاالت متعددی مشروعیت بیع الکترونیکی را
به اثبات رساندهاند .از جملهی آنها می توان به مقالهی بررسی ایجاب و قبول در معامالت الکترونیک
نوشتهی مریم آقایی بجستانی و محمد روحانی مقدم در مجلهی پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی در سال
 ،1378شمارهی  13و مقالهی مبانی مشروعیت قرارداد الکترونیکی نوشتهی امیر احمدی و محمدرسول
آهنگران و جواد پنجهور در مجلهی فقه و مبانی حقوق اسالمی ،سال  ،1396سال دهم ،شمارهی  1اشاره
نمود .در این مقاالت ثابت گردید ،بیع الکترونیکی با شرع مغایرت ندارد و میتواند بهترین نمونه برای
دستآورد بشری باشد .زیرا انسانها به داد و ستد نیازمند هستند و سالهای بسیاری را با انواع روشها به
این کار پرداختند .زمانی داد و ستدشان را با معاملهی پایاپای انجام میدادند و زمانی با مسکوکات و زمانی
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با فضای مجازی و شاید در آینده مدلهای دیگری نیز پدید آورند و بر همان اساس به معامله با یکدیگر
بپردازند.
اگر ما بیع الکترونیکی را بیع اشاره بدانیم و وضع خریدار و فروشنده در این بیع را مانند فرد کر و الل
بسنجیم ،این بیع ،بیع مجهول خواهدبود و نیازمند به تفسیر و ترجمه خواهدداشت .زیرا تا ما زبان کر و الل
را درک نکنیم ،نمیتوانیم قصد و ارادهی او را متوجه شویم ،لذا حرکات و تالشهای او برای رساندن
مقصودش بیفایده بوده و مجمل خواهدبود .فقها در کتب خود راجع به این موضوع گفتهاند :بیع شخص کر
و الل در صورتیکه همراه با اشاره و نگارش و قرینه مفهمه باشد صحیح است (عالمه حلی،2 ،1419 ،
 .)451بعضی نیز به صحت بیع اخرس اشکال گرفته و گفتهاند :بیع فرد کر و الل بدون لفظ است و این در
تعریف بیع اختالل وارد مینماید .زیرا لفظ در بیع جنس قریب است و ایجاب و قبول جنس قریب و این از
روی مسامحه خواهدبود؛ زیرا فصل از جنس قریب حاصل میشود و در بیع اخرس جنس قریب نیازمند
جنس بعید است و بدون آن تحقق پیدا نمیکند (این سخن به این معنی است :الل به خاطر عدم توانایی بر
سخن ،نمیتواند ایجاب یا قبول را جاری نماید) و چون بیع بدون ایجاب و قبول نمیتواند ایجاد شود ،پس
الل نیز نمیتواند بیع را ایجاد نماید (خوانساری ،بیتا .)358 ،با این وجود اگر اخرس بتواند اراده و قصد خود
را از بیع برساند خواه با اشارهی مفهمه از ناحیهی خود باشد ،خواه بهوسیلهی مترجم یا با نگارش قصد و
اراده ،بیعشاش صحیح است.
با توجه به نکات مطروحه و با دقت در روند انجام بیع در فضای مجازی ،مدل انجام بیع در فضای
مجازی از نوع اشاره و بیع کر و الل نیست .زیرا به حسب ظاهر خریدار و فروشنده با یکدیگر گفتگو نمی-
کنند و با ورود به سامانه ی فروشگاهی ،خریدار با انتخاب کاال با کلیک بر سبد خرید تعبیه شده ذیل کاال به
ثبت سفارش میپردازد و با ورود به پنجرهی ثبت اطالعات و تکمیل فرم خرید ،منتظر تماس اپراتور خواهد
ماند ،نمایندهی سامانه (اپراتور فروش) پس از تماس و گفتکو با خریدار ،کاال را به آدرس اعالمی پست
مینماید و خریدار وجه کاال را به مامور پست داده و کاالی خود را دریافت میدارد .البته در بعضی از
سامانهها وجه کاال را همراه با ثبت اطالعات خرید ،دریافت میدارند .به اصطالح پرداخت ثمن برخط انجام
میشود .از این رو بعضی از کاالها مثل فایل کتاب یا صوت ،به صورت برخط قابل دانلود هستند و بعضی
به خاطر نوع جنس و موقعیت آن ،بهوسیلهی مأمور پست ،به مشتری تحویل داده میشود .در نتیجه بیع در
فضای مجازی اشارهای نیست و مصداق بیع اخرس به حساب نمیآید.
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 - 6دالیل معاطات نبودن بیع در فضای مجازی
بعضی از محققین معتقدند بیع الکترونیکی مدل نوین عقد معاطات است .آنها معتقدند بیع معاطات
بیعی است که ایجاب و قبول در آن لفظی نباشد (جعفری لنگرودی .)119 ،1380 ،این سخن در ابتدا
درست به نظر میرسد اما پس از مداقه در موضوع مالحظه میشود بیع الکترونیکی دارای صیغه است و
ابراز آن با دادههای واسطهای الکترونیکی و به صورت مکتوب و با عالمت انجام میشود.
کسانی که بیع الکترونیکی را نوعی از عقد معاطات میدانند دالیلی را برای صحت نظر خود مطرح
کردهاند:
 )1احکام عقود و ایقاعات از نوع احکام تاسیسی نیستند ،بنابراین هر چه سیرهی عقالییه آن را می-
پسندد ،امضاء میکند .از این رو شارع بیع بخصوصی را تأسیس ننمودهاست.
 )2اگر عقد بدون صیغهی لفظی پدید آید ،آن عقد را معاطات گویند و بیع مخابرات (الکترونیکی) نیز
بدون صیفه و لفظ منعقد میگردد.
 )3وجود الف و الم جنس در آیهی شریفهی (احل اهلل البیع) هر نوع بیعی از هر مصداقی در بر می-
گیرد ،بیتردید بیع معاطات را نیز شامل میگردد.
 )4اغلب معامالت دنیای امروز از نوع معاطات است .بهویژه با شکلگیری ماشینآالت الکترونیکی
معامالت صورت گرفته گاهی هر دو طرف و گاهی یک طرف ماشین است و طرف قرارداد انسان نیست و
لفظی بین آنها رد و بدل نمیشود .انسانها هر آنچه از این راه بهدست میاورند برای خود و خانوادهی خود
خرج کرده ،صدقه ،زکات و خمس میدهد ،اموال خود را وقف میکنند.
 )5خداوند در قرآن کریم طی آیهی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا الَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِالَّ أَنْ
تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ»( 1نساء )29 ،ابتداء مؤمنین را از دست اندازی در مال غیر ،بدون رضایت ،منع
فرمود ،سپس آیه را به قید متصل مقید فرمود ،در صورتی که تجارتی از روی تراضی انجام دهید و به
تجارت اراده نمودید ،میتوانید مال یکدیگر را بگیرید .بیتردید اکل مال به صورت معاطات طبق این آیهی
شریفه جایز بوده و منعی بر آن نیست.
 )6به توجه به قبول عقالء عالم و عرف نسبت به بیع بودن بیع معاطات میتوان نتیجه گرفت این

 .اى کسانى که ایمان آوردهاید! اموال یکدیگر را به باطل (و از طرق نامشروع) نخورید مگر اینکه تجارتى با رضایت شما انجام گیرد.
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بیع قابل پذیرش است (موسوی بجنوردی.)13 ،1388 ،
به نظر میرسد بیع الکترونیکی از نوع معاطات نیست و برای اثبات این عقیده میتوان به ادلهی ذیل
استناد نمود:
بیع الکترونیکی ،بیع عقدی و از نوع خبری است .به این معنی که خریدار برای خرید و فروشنده برای
فروش طرف مقابل را خبر میکند و با استفاده از دادههای الکترونیکی و بهرهگیری از ارتباطات فضای
مجازی بدون آنکه یکدیگر را دیده باشند و یا سخنی با یکدیگر رد و بدل کنند ،طرف دیگر را از تمایل به
خرید و فروش آگاه مینمایند؛ لذا با اِخبار یکدیگر اقدام به بیع مینمایند .لذا نمیتوان این بیع را به عنوان
بیع معاطات شناخت .دالیل اثبات این نظریه را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
 )1در بیع مخابرات اراده ،طرفین عقد ،ارادهای واقعی است و با شروع فرایند خرید و فروش به وضوح
و روشنی تعیین میگردد .زیرا فروشنده به عنوان مدیر سایت و ایجاد کنندهی سامانهی فروش اینترنتی به
قصد انجام بیع و فروش کاال به تأسیس سامانه اقدام کردهاست .این قصد او به دو صورت تجلی پیدا کرد،
اول تأسیس سایت و دوم ارادهی درونی او برای انجام تجارت .بنابراین ارادهی عملی و بیرونی مدیر سایت
بیتردید قصد او را برای همگان ثابت میکند و جایی برای تردید وجود نخواهد داشت.
 )2ایجاب و قبول در بیع الکترونیکی از نوع دال و مدلول بوده و به صورت واقعی در فرایند خرید
الکترونیکی خود را نشان میدهد .ما در سایت فروشگاهی مجازی مالحظه میکنیم طراح برای مدیر سامانه
عالوه بر بنر )Icon( ،ثبت سفارش را قرار داد ،این ( )Iconهمان القاء ایجاب است و با ایجاب لفظی تفاوتی
ندارد ،بلکه اثر و نمودش از بیان لفظ قویتر است .حتی نمیتوان کلیک ( )Clickبر روی آن را هزل تلقی
نمود؛ زیرا مشعر بر اراده بوده و حتی اگر به سهو نیز کلیک شده باشد ،ثبت سفارش شده و فروشنده اقدام
به ارسال کاال خواهدکرد و یا بر اساس همان سفارش با مشتری تماس گرفته خواهد شد .میخواهیم
بگوییم اقدام به خرید الکترونیکی روش سهو پذیر نیست و تمکامی اقدامات بر اساس ارادهی جدی تلقی
میگردد .اصولیون در کتب خود ارادهی استعمالى یا همان ارادهی جدی را ارادهی متکلم بر استعمال لفظ
در معناى حقیقى خود معنی کردهاند .به عبارت دیگر هرگاه متکلم همان معنایى را که لفظ براى آن وضع
شده است اراده کرده باشد ،اراده را جدّى گویند (خراسانی .)16 ،1409 ،بیتردید میبینیم واضع عالیم
رایانهای و مخترع سیستمهای مجازی برای نشاندادن ارادهی کاربر تدابیری را اندیشیده و نام آنها را
( )Iconنامیده تا بتوان به کمک آنها ارادهی جدی کاربر به منصهی ظهور برسد.
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 )3طرفین عقد توافق کردهاند ،قبض و اقباض ثمن و مثمن با فاصله از ایجاب و قبول باشد؛ ثمن
بهصورت پول الکترونیکی و یا به صورت نقدی (پول ،چک یا برات) پرداخت گردد و مثمن به کمک ادارهی
پست و طی توافقی که میان شرکت فروشندهی الکترونیکی و اداره پست صورت گرفته به آدرس واقعی
خریدار ارسال خواهد شد و با صدور برگهی تحویل ،مثمن به قبض مشتری در میآید .گاهی نیز فروشگاه
مجازی خود اقدام به ارسال کاال کرده و کارمند آن شرکت با مراجعه به خریدار کاال را به او تحویل داده و
بهای آن را دریافت میدارد.
 )4فضای در نظر گرفتهشده در اینترنت همانند مغازه و دکان عمل کرده و صاحب سایت و کانال
به صورت مجازی ویترین محصوالت خود را با ارسال عکس و فیلم و فلش و بنر 1نشان میدهد.
)5

تأکید بر لفظیبودن انشاء عقد در عقود تملیکی بهویژه بیع ،توسط قائلین به نظریهی انشاء لفظی

در عقود ،روایات متعددی با مضمون تأکید بر انعقاد لفظ برای محققشدن عقد مطرح میباشد؛ این روایات
عالوه بر این مقصود توسط کسان دیگری نیز مطرح گردید ،آنها توسط این روایات قصد اثبات باطلبودن
بیع معاطات یا حداقل اباحهی در تصرف بودن این بیع را دارند .اما علیالنهایه ثابت خواهد شد این روایات
در مقام بیان موضوعی دیگر هستند و با آنها نمی توان موضوع الزامی بودن بیان لفظ در معامالت را ثابت
نمود .آنچه مطلوب نگ ارنده در این مقال است ،اثبات عدم نیاز به لفظ خاص برای تحقق عقد بیع است .هر
چند در بیع الکترونیکی عالمت و نشانه برای ابراز ارادهی طرفین عقد وجود دارد اما نیاز به بیان لفظ نیست
و لفظی بودن قرارداد جایی نداشته و عدمش بطالن معامله را در بر نخواهدداشت.
خصوص اثبات نظریهی مختار نیاز به ذکر ادلهای قاطع و دالیلی صریح داریم تا بتوان ثابت کرد،
(اول) بیع وابسته به بیان لفظ ایجاب و قبول نیست( .دوم) بحث پیرامون بیع عقدی و معاطات در زمان ما
ثمره ندارد و با آن نمیتوان عرف و عادت شهروندان را در بیع تغییر داد( .سوم) در واقع بیع در فضای
مجازی نه مانند بیع سنتی است و نه از نوع معاطات است ،پس باید آن را با نام دیگری معرفی کرد و آن
بیع مخابرات است .در ادامهی مطالب روایاتی که مطرح میشوند نزد بعضی از علماء دلیل بر لزوم لفظ در
انعقاد قرارداد بیع است و مستنداً به این روایات بیع معاطات را باطل میشمارند .نگارنده در خصوص اثبات
ادعای خود نیز از این روایات بهره میگیرد تا ثابت کند ،لفظ در بیع به عنوان شاخص و ضابطهی صحت
نیست و بیع تابع عرف است و در هر زمانی میتواند بر اساس زمان و مکان سنجیده شود.
1 Photos and videos and flash and banner
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شاید بتوان گفت :زمانی تقسیم بیع به بیع عقدی و معاطات توجیه داشته و اگر در این خصوص بحث و
اعالن نظری صورت میگرفت قابل قبول بود .اما در زمان ما قائلشدن به این تقسیمبندی و گفتگو درباره-
ی آن توجیه نداشته و ثمرهی قابل طرحی ندارد .زیرا عمدهی بیعهایی که صورت میپذیرد بدون عقد و
لفظ خاص میباشد .عالوه بر این با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در انجام معاهدات و معامالت میتوان مدل
جدیدی را نیز پیشبینی نمود .نکتهی قابل توجه آن است ،شرع با ابن روش مخالفت دارد یا خیر؟! جهت
پاسخ به این مسأله الزم است ادلهی آن مورد بررسی قرار گیرد:
روایت اول) مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَ الْمَصَاحِفَ لَنْ تُشْتَرَى فَإِذَا اشْتَرَیْتَ فَقُلْ إِنَّمَا أَشْتَرِی مِنْکَ
الْوَرَقَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْأَدَمِ وَ حِلْیَتِهِ وَ مَا فِیهِ مِنْ عَمَلِ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا.
عبدالرحمن بن سلیمان گفت :از امام صادق (علیه السالم) شنیدم میفرمود هرگز قرآن نخرید ،پس
هرگاه خواستید قرآن بخرید ،بگویید (اینگونه عمل کنید) از تو (فروشنده) کاغذ و آنچه بر آن است از رنگ
(جوهر) و زینت و کاری که روی آن انجام دادی و افزونههای دیگر به فالن قیمت میخرم (کلینی،1407 ،
.)121 ،5
این روایت از نظر سند ضعیف و نوع اتصال آن مسند و در رده بندی جزء روایات عادی به شمار میآید.
(نرم افزار رجالی داریه النور ،به آدرس الکترونیکی  )noorsoft.orgاز این رو نمیتوان به این روایت استناد
نمود؛ نگارنده در جستجو از دفعات استناد به این روایت تنها در کتاب مصباح الفقاهه ،نوشتهی آیت اهلل سید
ابوالقاسم موسوی خویی استناد شدهاست .با این وصف در متن روایت ،مالحظه میشود امام (علیه السالم)
در خصوص خرید قرآن ،قصد و نیت خریدار را معطوف به خود قرآن ندانست و امر فرمود خریدار باید قصد
خود را بر خرید ورق ،جلد ،جوهر و سایر لوازم تولید کتاب جلب نماید .حتی امام (علیه السالم) توصیه
نمودند برای سودرسانی به تولیدکننده هر قسمت را جدا قیمت بگذارند تا بهاء مناسبی برای آن شیء در
نظر گرفته شود.
روایت دوم) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ
اللَّهِ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ -وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْوَرَقَ وَ
الدَّفَّتَیْنِ وَ قُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا.
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عیسی بن سماعه گفت :از امام صادق (علیه السالم) دربارهی خرید و فروش قرآن پرسیدم ،فرمود:
کتاب خدا را نخرید ،ولی صندوق آهنی و کاغذ و جلد آن را خریداری کنید ،بگویید :اینها را ،به فالن قیمت
از شما میخرم (حر عاملی.)158 ،17 ،1409 ،
سند این روایت موثقه بوده و از نوع اتصال آن تعلیق میباشد و راویان آن ذکر شدهاند (نرم افزار رجالی
داریة النور ،به آدرس الکترونیکی  )noorsoft.orgاین روایت را محمد بن یعقوب با واسطه از بعضی راویان
مورد اعتمادش نقل کردهاست .این روایت هم مانند روایت اول در مقام بیان عظمت و شأن قرآن است و
تأکید بر قابل خرید و فروش نبودن قرآن دارد .لذا ،خریدار باید قصد خود را از این خرید ،بر جعبهی بسته-
بندی و جلد و کاغذ آن مقرر نماید .در قسمت پایانی روایات آمدهاست( :بگویید :اینها را ،به فالن قیمت از
شما میخرم) مقصود بیان قصد نوع معامله است نه بیان الفاظ ایجاب و قبول.
با عنایت به نظرات مطروحه میتوان ثابت کرد بیع الکترونیکی از نوع معاطات نیست و با این مدل
جدید نیز مغایر با آراء فقها و نگاه شرع مقدس نیست.
 - 7دالیل بیع غائب و حصات نبودن بیع در فضای مجازی
علت اصلی بطالن بیع غائب نزد فقها ،به وجود آمدن غرر برای خریدار تعیین گردید .زیرا وقتی کاال
توسط خریدار دیدهنشود جهل در وصف و ساختار آن پدید میآید (عالمه حلی )60 ،10 ،1414 ،مؤید این
سخن ،در روایتی از امام صادق (علیه السالم) به نقل از پدران بزرگوارش آمده است؛ رسول خدا (صل اهلل
علیه و آله) از بیع غرری منع فرمود .این بیع ،عبارت است از بیعی که روی شیء مجهول نزد طرفین عقد
یا یکی از آنها بهوجود آید (ابوحنیفه مغربی )21 ،2 ،1385 ،مفهوم مخالف این فتوی ،بیع غائب را صحیح
میداند ،زیرا اگر فروشنده کاال را برای خریدار وصف نماید ،به گونهای که هر نوع غرر متوجه خریدار نباشد
و البته با وجود خیار غبن و امکان فسخ معامله ،ضرری شدن معامله منتفی شده و چنین بیعی صحیح
خواهد بود .با این وجود ،بیع در فضای مجازی در واقع بیع غائب یا از راه دور نیست .زیرا اینترنت دنیایی تازه
را به انسانها تقدیم کرد و جهان را به مانند دهکدهای کوچک تبدیل ساخت؛ هر کسی بخواهد میتواند با
سرعت و بدون محدودیت با هر کسی اعم از حقیقی یا حقوقی در دورترین نقاط جهان ارتباط برقرار نماید و
یکدیگر را دیده و اگر بخواهند میتوانند بیع انجام دهند .زمانی که شخصی به نام مارشال مک لوهان این
موضوع را مطرح نمود ،کسی تصور نمیکرد این دانش جدید با سرعتی باورنکردنی پیشرفت کرده و
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تحوالت شگرفی را در زندگی بشر ایجاد کند (ذوالقدر و همکار 118 ،1391 ،تا  .)141در هر حال اینترنت و
فضای ایجاد شده از راه آن و بهویژه فروشگاه مجازی فاصلهاش با خریدار به اندازهی کلیک بر روی آیکن
و آدرس اینترنتی است ،لذا نمیتواند به عنوان بیع غائب برای خریدار ایجاد غرر نماید .بنابراین از این
موضوع تخصصاً خارج است.
بیع حصات عبارت است از روشی از خرید که در دوران جاهلی میان آنها جاری بود و خریدار سنگ-
ریزهای را به سمت کاالی مورد نظر خود پرتاب میکرد و آن سنگ به هر یک از آنها اصابت مینمود،
توسط مشتری خریداری میشد .این عمل به نوعی نشانگر عزم و اراده و قصد خرید کاال توسط مشتری
بود (جعفری لنگرودی.)118 ،1380 ،
ممکن است بیع در فضای مجازی را نوعی بیع حصات به شمار آوریم ،زیرا مشتری بدون دیدن کاال و
انتخاب آن ،تنها به صرف دیدن تصویر یا بنر یا فیلم مربوط به کاال و یا تبلیغات صوتی دربارهی آن ،اقدام
به خرید نماید و با انتخاب کاال گویی سنگی انداخته و به کاالیی که پس آن به دستش میرسد اصابت
می نماید .در روایات نقل گردید ،رسول خدا (صل اهلل علیه و آله) از این نوع بیع منع فرمودند« .فِی مَعَانِی
الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ الزَّنْجَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى النَّبِیِّ
ص أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَه 1وَ الْمُلَامَسَةِ 2وَ بَیْعِ الْحَصَاه »(شیخ حر عاملی.)358 ،17 ،1409 ،
هر چند این روایت از نظر سند ضعیف است ،زیرا محمد بن هارون زنجانی و علی بن عبدالعزیر هر دو
مجهول الحال و قاسم بن سالم عامی غیر زیدی ثقه است (نرم افزار رجالی داریه النور ،به آدرس
الکترونیکی ( )noorsoft.orgولی علماء با استدالل به ادلهی عقلی مستنداً به روایات صحیحهی دیگر قائل
به عدم پذیرش معامالت غرری و مجهول شدند.
چنانکه در روایتی از امام صادق (علیهالسالم) میخوانیم« :عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ
الشَّحَّامِ قَالَ :سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیهالسالم) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِهَامَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا

 .1بیع منابذه بدین گونه بود که هر یک از فروشنده یا خریدار به دیگری میگفت :هرگاه من کاال را بر زمین انداختم یا تو آن را افکندی،
بیع الزم میشود یا آنکه می گفت :کاال را به طرف من بینداز یا من کاال را به سوی تو میاندازم تا بیع الزم گردد (محقق کرکی،1 ،1409 ،
.)186
 .2بیع مالمسمه بیعی است که با لمس کاال توسط خریدار بیع الزم میشده است (طوسی.)158 ،2 ،1387 ،
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یَشْتَرِی شَیْئاً حَتَّى یَعْلَمَ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَى شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ( »1طوسی.)67 ،7 ،1407 ،
این روایت صحیحه بود و مسند است و راویان آن امامی مذهب و ثقه محسوب میشوند .من جمله حسن
بن محبوب از اصحاب امام موسی کاظم و امام رضا و امام جواد (علیهمالسالم) به چشم میخورد؛ وی
یکی از ارکان چهارگانه شیعه در فقه و حدیث و از اصحاب اجماع است (طهرانی .)69 ،21 ،1403 ،نفر
بعدی ابواسامه زید شحام ازدی کوفی از شاگردان و راویان امام باقر و صادق (علیهماالسالم) است .او
محدثی عالی قدر و از چهرههای مشهور روایی شیعه محسوب میشود (کشی.)628 ،2 ،1404 ،
با توجه به دو روایت مذکور مالحظه میشود اگر بیع ایجاد غرر کند و مفاد آن مجهول باشد ،بیع باطل
است .زیرا برای متعاملین ایجاد ضرر مینماید .قاعدهی الضرر حکم میکند هر آنچه موجبات ضرر را
فراهم آورد از درجهی اعتبار ساقط است و نمیتوان به آن عمل نمود.
با دقت در روند وقوع بیع الکترونیکی و طرز ایجاد آن از ایجاب و قبول و سایر امور مرتبط با آن،
مشتری با انتخاب کاال بیع کلی را منعقد نمود ،زیرا فروشنده بر اساس انتخاب خریدار ،از میان کاالی
موجود در انبار یکی را جهت تحویل به مشتری ارسال مینمایند .این کار تهیه کنندهی کاال و فروشنده
همانند پرتاب سنگ و تحویل آن به عنوان موضوع عقد بیع نیست .لذا تخصصاً این مورد نیز از بحث ما
خارج است.
 - 8نظریهی مختار
با توجه به آنچه آمد عقیدهی مورد قبول نگارندگان آن است .بیع در فضای مجازی از نوع بیع عقدی
کتابتی با واسطههای الکترونیکی است .اما با دقت در آراء فقها مالحظه میشود مشهور فقها قائل به عدم
پذیرش عقد مکتوب هستند و دالیلی را نیز برای این عقیده مطرح کردهاند .چنانکه گفتهاند :در ایجاب و
قبول نوشتار کفایت نمیکند (طباطبایی یزدی .)599 ،5 ،1419 ،آیتاهلل شبیری زنجانی در توضیح کالم سید
محمدکاظم یزدی مینویسد( :به حسب فتاوى فقهاء امامیه مسلّم و مورد انفاق است که ایجاب و قبول کتبى

کفایت نمىکند .البته اطالق عدم کفایت در کالم سید رحمه اهلل شامل قادر بر تکلم و غیر قادر هر دو مىشود،
 .1زید شحام گفت از امام صادق (علیهالسالم) درباره ی مردی که سهم قصابی را از تعدادی گوسفند که با عدهای دیگر از قصابان شریک
بوده ،پیش از تقسیم بخرد پرسیدم .حضرت در پاسخ فرمود :نباید پیش از آنکه تقسیم انجام شود خرید انجام دهد و باید صبر کند تا وقتی
که سهم آن قصاب فروشنده معین گردد؛ اما اگر از آن گوسفندان بخرد ،وقتی سهم آن قصاب تعیین شد ،خیار فسخ خواهد داشت.
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ولى به نظر مىرسد مطلب چنین نباشد ،زیرا در مورد اخرس که گفتیم توکیل بر او متعین نیست ،مطمئناً
داللت کتابت او اگر قوىتر از داللت اشاره بر انشاء نکاح نباشد ،الاقل کمتر از آن نیست و به طور طبیعى راه و
رسم عقال این است که آن را مقدم مىدانند و به حسب روایات هم ،چون در باب طالق ،کتابت اخرس را کافى
بلکه آن را بر اشارهاش مقدم دانستهاند .پس محتواى روایات باب طالق و جریان سیرهی عقالء و تقریر شارع
مقدّس دلیل کفایت کتابت براى اخرس است .و عدم کفایت کتابت مختص شخص قادر بر تکلم است .بدیهى
است کتابت هم مانند صیغهی لفظى ایجاب و قبول ،باید با توجه به قرائن و مقام ،دالّ بر انشاء عقد باشد نه
اینکه اخبارى باشد و حکایت از واقع شدن امرى بکند یا انشائى بودن آن مشکوک باشد) (شبیری زنجانی،
.)3234 ،9 ،1419
کسیکه بر سخن گفتن تواناست ،نمیتواند برای ایجاب و قبول به نگارش روی آورد .اما کسی که نمی-
تواند سخن بگوید ،برای ایجاب و قبول یا باید وکیلی برگزیند یا عالوه بر اشارهی رسا ،متن ایجاب و قبول را
بنویسد (اصفهانی .)831 ،2 ،1393 ،دلیل اصلی بر عدم کفایت کتابت برای ایجاب و قبول ،کنایه بودن آن
است (انصاری دزفولی .)358 ،1 ،1411 ،علماء برای آنکه دچار چنین اشکالی نشوند احتیاط کرده و عقد با
کتابت را نپذیرفتهاند .از طرف دیگر در روزگار گذشته رسم و عرف در معامالت بر مبنای گفتمان بوده و به-
کارگیری نوشتار مرسوم نبود .از این رو کتابت را برای ایجاد ایجاب و قبول کافی نمیدانستند (طباطبایی
یزدی .)831 ،2 ،1428 ،از طرفی پس از آنکه ثابت شد برای وقوع عقد باید انشاء لفظی فراهم گردد ،دیگر
دلیلی باقی نمیماند تا به نوشتار اکتفا شود (موسوی خویی.)142 ،33 ،1418 ،
در مقابل این عده از علماء ،عالمانی دیگر کتابت را از لفظ ارجح دانسته و به آن استمساک کردند و
برای سخن خود دالیلی مطرح نمودند .از جمله :مقایسهی نوشتار با لفظ ،کاری بیهوده است ،زیرا نوشتار
ماندگار است و به راحتی از کسی به دیگری منتقل میشود و مدتهای زیادی در اختیار دارنده باقی می-
ماند .برای روشنشدن مفاد قرارداد و الزمهی بقاء آن نوشتار بهترین دلیل به حساب میآید .عالوه بر این
وقتی الفاظ عقود یا ایقاعات بر زبان جاری میشوند به سرعت معدوم میشوند و اثری برای آنها باقی نمی-
ماند ،اما اگر الفاظ عقود نوشته شوند ،ماندگار بوده و اتصال آنها از زمان عقد تا مدت زمان مدیدی باقی
میماند .عرف ایجاب و قبول نوشته شده را بیشتر میپسندند و در مواقع نزاع و درگیری و در مقام دفاع به
مستندات مکتوب استناد کرده و بر صحت گفتار خود مدرک ارائه میدهند .این در حالی است که در الفاظ
چنین قابلیتی وجود ندارد .زیرا اگر بخواهیم به لفظی استناد کنیم شیء قابل ارائهای در دست نداریم
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(مکارم شیرازی .)124 ،1425 ،در جهت ابراز بیرونی عقود کتابت بهترین روش بوده و از لفظ قابل اعتمادتر

است (سبزواری.)218 ،24 ،1413 ،
با جمعبندی دیدگاههای موافقین و مخالفین میتوان گفت :در متون اصلی ما پیرامون لفظ و کتابت
سخن گفته شده و هر دوی آنها مورد تأکید قرار داده است .در قرآن طی آیهی إِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوارِیِّینَ

1

(مائده )11 ،لفظ و اشاره مطرح گردید و در آیهی فَأَوْحى إِلَیْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُکْرَةً وَ عَشِیًّا( 2مریم )11 ،به
معنای کتاب آمدهاست (ابن شهرآشوب مازندرانی .)209 ،1 ،1369 ،لذا هر دوی این روشها قابل استناد و
اجراست و نمیتوان میان آنها تفاوت قائل شد .همچنین در آیهی شریفهی «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا تَدَایَنْتُمْ
بِدَیْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَ الَ یَأْبَ کَاتِبٌ أَنْ یَکْتُبَ کَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْیَکْتُبْ
وَ لْیُمْلِلِ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ الَ یَبْخَسْ مِنْهُ شَیْئا»ً 3خداوند در این آیه پیرامون نگارش قرارداد
دین و بهطور عام همهی قراردادهای مدتدار اشاره نمودهاست .عموم این آیه تفاوتی میان اخرس و غیر آن
ندانسته و آن را بهترین کار معرفی کرده و به نویسنده نیز دستور داده تا موافق آموزش الهی به نگارش
بپردازد .از همه مهمتر این کار را موافق با نظم و عدالت دانستهاست .در تفسیر این آیه آمد :از آنجا که
نسیان و فراموشی بر انسان غلبه دارد الزم است قراردادهای خود را مکتوب نماید .در این مسأله تفاوتی
میان بزرگ و کوچک و زن و مرد نیست .از آنجا که پرداخت بدهی ممکن است به اقساط انجام شود ،الزم
است اقساط پرداختی نوشته شود (فیض کاشانی.)873 ،18 ،1406 ،
عالوه بر استدالل به آیات قرآن الزم است گفته شود :در روزگار ما ،کتابت نسبت به لفظ ،قابل اعتماد
و استنادتر است .در جمع میان مادهی  10قانون مدنی و مواد  7و  9و  10قانون کار میتوان گفت :در
قرارداد کار که ارادهی طرفین عقد را بر انجام کار تعیین میکند ،عالوه بر آنکه آن را محترم میداند مقرر
داشت این قرارداد میتواند مکتوب یا شفاهی باشد و یک قرارداد در کارگاه کوچک در سه نسخه و در
کارگاه بزرگ در چهار نسخه تنظیم گردد.
وقتی به حواریون وحی فرستادم.
به آنها وحی کردیم که خداوند را صبح و شام تسبیح گویید.
 .اى کسانى که ایمان آوردهاید! هنگامى که بدهى مدّت دارى (به خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید ،آن را بنویسید! و باید
نویسنده اى از روى عدالت( ،سند را) در میان شما بنویسد! و کسى که قدرت بر نویسندگى دارد ،نباید از نوشتن -همان طور که خدا به او
تعلیم داده -خوددارى کند! پس باید بنویسد و آن کس که حق بر عهده اوست ،باید امال کند و از خدا که پروردگار اوست بپرهیزد و چیزى
را فروگذار ننماید!
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یکی از دالیل عمدهی مخالفین عقد با کتابت ،احتمال تزویر و تقلب در آن است .آنها در بحث
شهادات موضوع گواهی با کتابت را مورد بررسی قرارداده و به داستانی اشاره کردند که در آن دو یهودی در
زمان یکی از خلفاء به نامهای از پیامبر اکرم (صلاهلل علیه و آله) استناد کردند و دو تن از صحابه را نیز
شاهد گرفتند که پیامبر آنها را از پرداخت جزیه معاف نمودند .در حالیکه چنین ادعایی از پایه دروغ بوده و
سند جعلی و گواهی گواهان دروغ بود (حسینی شیرازی .)219 ،86 ،1366 ،وجود احتمال تزویر و دروغ در
کتابت آنها را بر آن داشت تا نتوانند به کتابت اعتماد نمایند .لذا به نوشتههایی اعتماد میکردند که شاهدانی
راستگو آن کتابت را مورد تأیید قرار داده و خط را شناسایی کرده و بگویند این خط فالنی است و انطباق
نوشته با داستان واقعی را نیز گواهی نمایند .عکس این نکته نیز جاری است؛ اگر گواهان نوشته و داستان
مربوط به آن را تأیید نکنند ،نمیتوان به آن نوشته اعتماد کرد و آن را از اعداد ادله خارج خواهیمدانست .در
این رابطه به روایتی صحیحه از عمر بن یزید اشاره گردید :مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ :قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ
یُشْهِدُنِی عَلَى الشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ شَیْئاً مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ
صَاحِبُکَ ثِقَةً وَ مَعَکَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ( 1کلینی.)382 ،7 ،1407 ،
این روایت موثق و مسند است و تمامی راویان این روایت امامی مذهب و ثقه میباشند (نرم افزار
رجالی داریه النور ،به آدرس الکترونیکی  )noorsoft.orgاما مرحوم شیخ طوسی ذیل این روایت مینویسد:
(این خبر ضعیف است و با اصول مذهب ما مخالف میباشد؛ زیرا ما مشخص کردیم گواهی داده نمیشود
مگر با علم به داستان مربوط به آن .ما پیش از این به روایاتی اشاره کردیم که در آن اقامهی گواهی به
همراه نوشتار و مهر قابل استناد نیست ،مگر آنکه داستان موضوع مورد گواهی نیز در ذهن وجود داشته-
باشد .اما در هر حال این روایت میخواهد بگوید وقتی گواه به وسیلهی گواه دیگری تأیید گردد در حالیکه
این گواه مورد اطمینان و راستگو باشد و گواهی گواه مورد نظر به جهت ضمیمهشدن به نوشته و مهر و
تأیید گواه می تواند قابل قبول باشد .هر چند بهتر آن است به گواهی بر اساس نوشتار اعتماد نشود) (طوسی،
.)22 ،3 ،1390
 .1عمر بن یزید گفت :به امام صادق (علیه السالم) عرض کردم :مردی مرا بر گواهی گواه گرفت ،خط و مهر خود را شناسایی کردم ولی از
داستان آن خط و مهر تنها چیز کمی به خاطر دارم و دانسته ی من زیاد نیست( .برای گواهی دادن چه کنم؟) حضرت به من فرمود :هرگاه
دوست تو فرد راستگویی باشد و به همراه تو مرد راستگو درستکاری باشد به نفع او گواهی بده.

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال پانزدهم /شماره پنجاه و پنج

156

عالوه بر این روایت ،مخالفین کتابت به روایات دیگری از امام رضا (علیه السالم) استناد کردند .فِقْهُ
الرِّضَا ،علیه السالم :وَ إِذَا أُتِیَ الرَّجُلُ بِکِتَابٍ فِیهِ خَطُّهُ وَ عَلَامَتُهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الشَّهَادَةَ فَلَا یَشْهَدْ لِأَنَّ الْخَطَّ یَتَشَابَهُ
إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهُ ثِقَةً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ ثِقَةٌ فَیَشْهَدُ لَهُ حِینَئِذ( 1نوری مازندرانی.)413 ،17 ،1408 ،
عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) :أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَاءَ جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی
عَلَى مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّ یَدِی قَدْ عَرَفْتُهُ لَا أَشُکُّ فِیهِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَه فَمَا تَرَى قَالَ لَا
تَشْهَدْ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّکَ قَدْ أُشْهِدْتَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ال یَمْلِکُ الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفاعَةَ إِالَّ مَنْ شَهِدَ
بِالْحَقِّ وَ هُمْ یَعْلَمُونَ (زخرف( 2)86 ،نوری مازندرانی.)413 ،17 ،1408 ،
شهید اول با استناد به این روایات مینویسد :گواهیدادن جایز نیست مگر انکه موضوع مورد گواهی
به یاد آید .لذا به نوشته توجهی نمیشود مگر آنکه ایمن از تزویر باشد .بسیاری از علماء گفتند :اگر مدعی
(گواه) فرد راستگویی باشد و او را فرد راستگوی دیگری گواهی کند میتواند گواهی خود را در محکمه بیان
دارد .دلیل ما روایت عمر بن یزید از امام صادق (علیه السالم) است (شهید اول.)134 ،2 ،1417 ،
همهی روایات و بررسیهای فقهی ،صرف تزویر را به عنوان دلیل اصلی عدم پذیرش کتابت معرفی
نمودند ،اگر با راهکارهایی بتوان امکان تزویر را از بین برد ،کتابت بهترین راه برای ثبت اطالعات و به ویژه
قراردادها خواهد بود .همین موضوع در خصوص بیع در فضای مجازی نیز صدق پیدا میکند؛ اگر بتوانیم
احتمال تزویر در کتابت الکترونیکی را از بین برد یا به حداقل رساند ،میتوان اعتماد نمود .با عنایت به
همین امر ،اگر طراحان اینگونه سامانهها با بهکار گیری ترفندهایی راههای تخلف را سد نمایند ،میتوان با
اعتماد ،در اینگونه سامانهها به بیع اقدام نمود .به نظر میرسد با توجه به پیشرفتهای ارتباط در فضای
مجازی و کنترل آن ،احتمال تزویر و تقلب در بیع مخابرات بسیار ضعیف بوده و میتوان از طرق متعددی آن را
به صفر رساند.

 .امام رضا فرمود :هرگاه مردی نوشتهای در دست داشت که به خط خودش و مهرش مهمور باشد و چیزی از داستان آن را به خاطر
نداشتهباشد ،نمی تواند بر اساس آن نوشته گواهی دهد .زیرا نوشته قابل جعل است (مشابه خواهد داشت) مگر انکه دارندهی آن شخص
راستگو باشد و گواهی نیز صحت گفتار او را تایید نماید.
 .گفته شد شخص ی از امام صادق (علیه السالم) پرسید :پسر رسول خدا (صل اهلل علیکما) همسایهام به همراه نوشتهای نزد من آمد و
گمان کردند میتوانند مرا با توجه به آنچه در آن نوشته شده گواه بگیرند ،در آن نوشته ،خط خود را شناسایی کردم و شکش در آن ندارم
ولی چیزی از آن ماجرا ب ه خاطر ندارم ،چه کنم؟! حضرت فرمود :گواهی نده مگر آن بدانی به چه چیزی گواهی میدهی .خداوند در این باره
فرمود :و کسانى که به جاى او مىخوانند [و مىپرستند] اختیار شفاعت ندارند ،مگر آن کسانى که آگاهانه به حقّ گواهى داده باشند.
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راههایی که تا به این زمان مورد توجه قرار گرفته عبارتند از:
 )1ورود از طریق حساب کاربری و رمز ورود اولی .در این روش مشتری پس از ورود به سامانه و
ثبت نام ،دارای نام کاربری و رمز ورود میشود و به خود او اختصاص دارد .این شخص باید از افشای این
نام کاربری و رمز ورود به دیگران خودداری نماید .زیرا در غیر این صورت هر کسی میتواند وارد سامانه
گردیده و اقدامات مخرب انجام دهد.
 )2ایجاد رمز شناور توسط سامانه .الزم است فروشگاه اینترنتی برای امنیت بیشتر برای هر مشتری
خود این امکان را فراهم آورد؛ وقتی او با نام کاربری و رمز ورودی اولیه وارد سامانه شد ،فوری رمز شناور
دومی را به موبایل او ارسال نماید و شخص پس از واردکردن این رمز بتواند وارد سامانه شود.
 )3احراز هویت .مشتری باید برای احراز هویت خود پس از ورود به پرسش امنیتی سامانه پاسخ دهد.
این پرسش می تواند در ثبت نام اولیه تعیین گردد و پاسخ آن تنها توسط مشتری واقعی قابل اجرا است.
 )4ورود با ثبت اثر انگشت .زمان ورود به سامانه میتوان با استفاده از دستگاه بیومتریک با شناسایی
اثر انگشت مشتری امکان ورود به سامانه فراهم آید.
 )5محدودیت دسترسی و حداقل اجازه .با این کار که با قرار دادن رمزهای شناور متعدد و موانع
گوناگون میتوان هکرها را از ورود به الیههای سامانه مانع شد و ضرر کمتری را تحمل کرد (داوری،
موجود در سایت .)ssu.ac.ir
 )6ایجاد امضاء ال کترونیکی و رمزگذاری بر آن .با این کار نخست کسی که به عنوان خریدار وارد
سامانه میشود ،خود را معرفی میکند و برای فروشنده شناخته میشود .دوم ،این کار یکی از راههای اثبات
دعوی است و در صورت بروز اختالف میان خریدار و فروشنده میتوان مورد استناد قرار گیرد .از طرفی
امضاء اسناد از قدیماالیام مورد توجه بوده و بدون آن قرارداد یا هر برگهی دیگری فاقد اعتبار است و
صاحب امضاء پس از انجام این کار به رسمی شدن عمل خود توجه کرده میداند باید پاسخگوی هر تعهدی
باشد که در متن قرارداد نموده است (معاونت آموزش و تحقیقات قوهی قضائیه.)208 ،1389 ،
 - 9نتایج تحقیق
با توجه به مطالب مطروحه ،این نتیجه حاصل است :تفکیک میان بیع عقدی و معاطات بیفایده و
عبث مینماید .انسانها به دلیل هوشمندبودن و تنوع طلبی ،به دنبال سادهکردن کارها و سهلالوصولشدن
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اهداف خود هستند و تالش میکنند آنچه پیچیدگی ایجاد میکند ،کنار گذاشته و آن را ساده نمایند .البته
این مهم فراموش نمیشود ،زمانی مسلمان میتواند به کاری اقدام کند که با شرع مقدس در تنافی و تضاد
نباشد .به عبارت دیگر عمل همراه با منع شرعی نباشد .در موضوع ما نحن فیه با توجه به استداللهای
صورتگرفته و بررسی های همه جانبه در این خصوص ،بیع در فضای مجازی که از نوع بیع مخابرات است،
منع شرعی و مخالفت با نظر شارع ندارد .زیرا بیع مخابرات دارای ایجاب ،قبول ،قبض و اقباض است .کاال
به رؤیت مجازی و سپس واقعی مشتری در میآید و ثمن معامله واقعی و یا مجازی (پول الکترونیکی)
پرداخت میشود ،کاال نیز در وقت مقرر و توافق شده به خریدار تحویل میگردد .در این میان مصداق
حرامی نیز مالحظه نمیشود تا با اتکاء به آن بیع مخابرات را باطل دانست.
از طرف دیگر ییع مخابرات از نوع بیع عقدی است ولی مانند بیع سنتی محقق نمیشود؛ بیع معاطات
نیز نیست ،زیرا همانند بیع معاطات بدون لفظ ایجاد نمیگردد .بیع غایب نیز محسوب نمیشود؛ زیرا طرفین
معامله از طریق فضای مجازی با یکدیگر در ارتباط هستند .مدل این بیع عقدی کتابتی است و با استفاده از
واسطهها و دادههای الکترونیکیی انجام میگردد و با در نظر گرفتن اقداماتی پیشگیرانه ،احتمال هرگونه
تزویر و تقلب در آن منتفی است .لذا بیع مستقلی از سایر موارد خواهد بود و بهجاست نام دیگری برای آن
انتخاب گردد .به نظر ،نام (مخابرات) میتواند نام مناسبی برای این قرارداد باشد .زیرا در عمل ،خریدار،
فروشنده را با دادههای الکترونیکی از خرید خود باخبر مینماید و به او خبر میدهد قصد خرید فالن کاال را
از سایت فروشگاهی دارد.
فهرست منابع
 .1قرآن مجید.
 .2آلعصفور بحرانی ،یوسف بن احمد بن ابراهیم( ،بیتا) ،األنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع ،مصحح محسن
آلعصفور ،ناشر مجمع البحوث العلمیه ،قم ،چاپ اول.
 .3ابوحنیفه مغربى ،نعمان بن محمد تمیمى ،)1385( ،دعائم اإلسالم ،ناشر مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ
دوم.
 .4ابن شهر آشوب مازندرانی ،رشید الدین محمد بن على ،)1369( ،متشابه القرآن و مختلفه ،ناشر دار البیدار للنشر،
قم ،چاپ اول.
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 .5انصارى دزفولی ،مرتضى بن محمد امین ،)1411( ،کتاب المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات ،منشورات دار
الذخایر ،قم ،چاپ اول.
 .6تبریزى ،جواد بن على ،)1416( ،إرشاد الطالب إلى التعلیق على المکاسب ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ سوم.
 .7جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،)1380( ،ترمینولوژی حقوق ،کتابخانه گنج دانش ،تهران ،چاپ یازدهم.
 .8حسینی شیرازی ،سید محمد ،)1366( ،موسوعه االستداللیه فی الفقه االسالمی ،مؤسسه الفکر االسالمی ،قم،
چاپ اول.
 .9حکیم ،محمدتقی ،)1418( ،األصول العامه فی الفقه المقارن ،مجمع جهانی اهل بیت (ع) ،قم ،چاپ دوم.
 .10خراسانى ،محمد کاظم بن حسین ،)1409( ،کفایه األصول ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 .11خوانسارى ،آقا جمالالدین محمد بن آقا حسین بن محمد( ،بیتا) ،التعلیقات على الروضه البهیه فی شرح اللمعه
الدمشقیه ،ناشر منشورات المدرسه الرضویه ،قم ،چاپ اول.
 .12داوری ،محمدرضا ،آشنایی با امنیت تجارت الکترونیکی موجود در سایت .ssu.ac.ir

 .13ذوالقدر ،حسین ،قاسمزاده عراقی مرتضی ،)1391( ،بررسی نقش شبکههای اجتماعی در بازنمایی دهکده جهانی
مک لوهان ،نشریه فرهنگ ارتباطات ،دوره دوم ،شماره  ،8زمستان ،صفحات  118تا .141
 .14رضایی ،علی ،) 1387( ،حقوق تجارت الکترونیکی ،نشر میزان ،تهران ،چاپ اول.
 .15سبزوارى ،سید عبد األعلى ،)1413( ،مهذّب األحکام ،مؤسسه المنار ،قم ،چاپ چهارم.
 .16سلیمانی آملی ،حسین ،)1394( ،منطق باب فلسفه ،ناشر انتشارات زوار ،تهران ،چاپ اول.
 .17شبیری زنجانى ،سید موسى ،)1419( ،کتاب نکاح ،ناشر مؤسسه پژوهشى راىپرداز ،قم ،چاپ اول.
 .18شهید اول ،محمد بن مکى عاملی ،)1417( ،الدروس الشرعیه فی فقه اإلمامیه ،ناشر دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چاپ دوم.
 .19شیخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،)1409( ،وسائل الشیعه ،ناشر مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 .20صدری ،سید محمد ،)1392( ،معامالت الکترونیک ،اندیشههای حقوقی ،تهران ،چاپ پنجم.
 .21طباطبایی یزدى ،سید محمد کاظم ،)1419( ،العروه الوثقى ،ناشر دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه ،قم ،چاپ اول.
 .22طباطیایی یزدى ،سید محمد کاظم ،)1428( ،العروه الوثقى مع التعلیقات ،ناشر انتشارات مدرسه امام على بن ابى
طالب علیه السالم ،قم چاپ اول
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 .23طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ،)1407( ،الخالف ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه ،قم ،چاپ اول.
 .24طوسى ،محمد بن الحسن ،)1407( ،تهذیب األحکام ،دار الکتب اإلسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم.
 .25طوسى ،ابو جعفر محمد بن حسن ،)1387( ،المبسوط فی فقه اإلمامیه ،ناشر المکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار
الجعفریه ،محقق سید محمدتقی کشفی ،تهران ،چاپ سوم.
 .26طوسى ،محمد بن الحسن ،)1390( ،اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،مصحح حسن الموسوى الخرسان ،دار
الکتب اإلسالمیه ،تهران ،چاپ اول.
 .27طهرانی ،شیخ آقا بزرگ ،)1403( ،الذریعه الی تصانیف الشیعه ،انتشارات اسماعیلیان ،قم ،چاپ اول.
 .28عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،)1414( ،تذکره الفقهاء ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 .29عالمه حلّى ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى ،)1419( ،نهایه اإلحکام فی معرفه األحکام ،مؤسسه آلالبیت
علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.
 .30غروی نائینی ،میرزا محمد ،)1413( ،المکاسب و البیع ،ناشر دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه ،مقرر میرزا محمدتقی آملی ،قم ،چاپ اول.
 .31فخرالمحققین حلی ،محمد بن حسن بن یوسف ،)1387( ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد ،مصحح سید
حسین موسوى کرمانى -علىپناه اشتهاردى -عبدالرحیم بروجردى ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ اول.
 .32فیض کاشانى ،محمدمحسن بن شاه مرتضى ،)1406( ،الوافی ،کتابخانه امام أمیرالمؤمنین على علیه السالم،
اصفهان ،چاپ اول.
 .33کاشف الغطاء نجفی ،على بن جعفر بن خضر ،)1422( ،شرح خیارات اللمعه ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به
جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چاپ اول.
 .34کاشف الغطاء نجفی ،حسن بن جعفر بن خضر ،)1422( ،أنوار الفقاهه -کتاب البیع ،مؤسسه کاشف الغطاء ،نجف
االشرف ،چاپ اول.
 .35کاشف الغطاء نجفی ،عباس بن حسن بن جعفر( ،بیتا) ،الفوائد الجعفریه ،مؤسسه کاشف الغطاء ،بیجا.
 .36کشی ،محمد بن عمر ،)1404( ،اختیار معرفه الرجال ،خالصه کننده محمد بن حسن طوسی ،مصحح
محمدباقربن محمد میرداماد ،محقق مهدی رجایی ،مؤسسه آل البیت ،قم ،چاپ اول.
 .37کلینى ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ،)1407( ،الکافی ،مصحح علی اکبر غفارى و محمد آخوندى ،دار الکتب
اإلسالمی ،تهران ،چاپ چهارم.
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 .38مؤسسه خدمات کامپیوتری نور ،نرم افزار رجالی داریه النور ،به آدرس الکترونیکی noorsoft.org

 .39مجاهد ،اسامه ابوالحسن ،) 2003( ،خصوصیه التعاقد عبر االنترنت ،دار النهضه العربیه ،قاهره ،طبعه ثانیه.
 .40محقق کرکی ،على بن حسین عاملی ،)1409( ،رسائل ،ناشر کتابخانه آیه اهلل مرعشى نجفى و دفتر نشر
اسالمى ،محقق محمد حسون ،قم ،چاپ اول.
 .41مصطفوی خمینى ،سید روح اللّه( ،بیتا) ،کتاب البیع ،مقرر محمدحسن قدیری ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینى ،تهران ،چاپ اول.
 .42معاونت آموزش و تحقیقات قوهی قضائیه ،)1389( ،قواعد حقوق تجارت الکترونیک ،انتشارات جنگل ،تهران،
چاپ اول.
 .43مکارم شیرازی ،ناصر ،)1422( ،الربا و البنک اإلسالمی ،مصحح ابوالقاسم علیان نژادی ،انتشارات مدرسه امام
على بن ابى طالب علیه السالم ،چاپ اول.
 .44مکارم شیرازى ،ناصر ،)1425( ،أنوار الفقاهه  -کتاب البیع ،انتشارات مدرسه اإلمام علی بن أبی طالب علیه
السالم ،قم ،چاپ اول.
 .45ملکى اصفهانى ،مجتبى ،)1379( ،فرهنگ اصطالحات اصول ،بینا ،قم ،چاپ اول.
 .46موسوی بجنوردی ،سید محمد ،)1388( ،فقه مدنی ،ناشر انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول.
 .47موسوی بجنوردی ،سید محمد ،)1387( ،اندیشههای حقوقی ( 2حقوق مدنی و کیفری) ،به کوشش ابوالفضل
احمدزاده ،ناشر انتشارات مجد ،تهران ،چاپ اول.
 .48موسوی خویى ،سید ابوالقاسم ،) 1418( ،موسوعه اإلمام الخوئی ،ناشر مؤسسه إحیاء آثار اإلمام الخوئی ره ،قم ،چاپ
اول.
 .49موسوی قزوینى ،سید على ،)1424( ،ینابیع األحکام فی معرفه الحالل و الحرام ،مصحح سید على علوى
قزوینى -سید عبد الرحیم جزمئى قزوینى ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم،
چاپ اول.
 .50اصفهانى ،سید ابو الحسن ،)1393( ،وسیله النجاه ،شارح سید محمدرضا موسوس گلپایگانی ،چاپخانه مهر ،قم،
چاپ اول.
 .51نراقى ،مولى محمدمهدى بن ابىذر )1425( ،أنیس التجار ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه ،قم ،چاپ
اول.
 .52نکونام ،محمدرضا ،)1428( ،تحریر التحریر ،انتشارات ظهور شفق ،قم ،چاپ اول.
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 .53نورى مازندرانی ،حسین بن محمدتقى ،)1408( ،مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،مؤسسه آل البیت علیهم
السالم ،قم ،چاپ اول.
 .54هاشمی شاهرودى ،سید محمود و همکاران ،)1426( ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السالم،
مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمى بر مذهب اهل بیت علیهم السالم ،قم ،چاپ اول.

