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زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت
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چکیده
ــتد  ــبب پیدایش نوع نوینی از داد و س ــتفاده از اینترنت س بهره برداری از فناوری های روز آمد در حوزه تجارت، به ویژه با اس
تجاری گردیده  است، که آن را »تجارت الکترونیک«)Electronic Commerce( می نامند. در این مقاله تالش می شود تا 
قانونی سازی حقوق تجارت الکترونیک در اسالم، با استفاده  از قرآن کریم و سنت، مورد مداقه قرار گیرد. اگر قانون مندی آن 
در حقوق اسالمی به  اثبات برسد مسلمانان می توانند از این فناوری نوین و سودمند استفاده کنند. بسیاری از مسلمانان در 
این اندیشه اند که آیا قوانین این شیوه ی جدید تجارت در حقوق تجارت اسالمی قابل اعمال است. کم و کیف این موضوع و 
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مقدمه 
ــر تمامی  اصول  ــتمل ب ــر این نظرند که قرآن، مش برخی ب
ــته های  ــی، ریاضی، فلکی و حتی رش ــی علوم طبیع و مبان
ــافات علمی و غیره می باشد و چیزی از علوم  صنعتی، اکتش
ــت. به بیان دیگر، قرآن  ــتنی ها را فرو گذار نکرده اس و دانس
ــمار  ــریعی کتاب علمی نیز به ش ــک کتاب تش ــالوه بر ی ع
ــانه وار خواسته اند دالیلی  می رود. برای اثبات این پندار افس
ا  ــتناد به آیات: »...مَّ ــود قرآن ارائه دهند از جمله با اس از خ
ْطَن��ا ِفي الِكَتاِب ِمن َش��ْيٍء...: در کتاب چیزی را فرو گذار  َفرَّ
لَْنا َعَلْي��َك الِْكَتاَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ  ــام/38(؛ »...َونَزَّ نکرده ایم«)انع
ــر همه چیز  ــتادیم تا بیان گ ــر تو فرس ــرآن را ب َش��ْيٍء...: ق
ــد«)نحل/89(؛ »...َواَل َرْط��ٍب َواَل َيابِ��ٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب  باش
ــک و تری نیست مگر آن که در کتابی آشکار  ِبيٍن:هیچ خش مُّ

]ثبت[ است«)انعام/59(. 
ــؤالی که متوجه صاحبان این پندار می شود آن است که  س
ــافات روز  ــا و چگونه این همه علوم و صنایع و اکتش از کج
افزون از قرآن استنباط شده، چرا پیشینیان به آن پی نبرده 
ــخ به  این سوال  و متاخرین نیز به آن توجهی ندارند؟ در پاس
ــد که مالحظه شأن نزول، تفسیر و مخاطبین  باید یاد آورش
ــرآن کریم برای  ــدر و ذیل آیات ق ــر آیه و نیز ص ــورد نظ م
ــتنباط علمی از بیان الهی امری بس الزم است که البته  اس
ــت و هم  ــوان علمی نگارندگان نیس ــوع هم در ت این موض
ــر آن که اصوالً  ــت. دیگ ــه از حوصله ی بحث خارج اس این ک
شعاع دائره مفهوم هر کالم، با مالحظه جایگاهی که گوینده 

در آن قرارگرفته، مشخص می گردد.
ــاب »من ال  ــه، کت ــک فقی ــه عنوان ی ــدوق، ب ــوم ص مرح
یحضره الفقیه« را تألیف نمود، تا به نیازهای فقهی مسلمانان 
ــی  ــت آن گاه که خداوند بر کرس ــخ گوید. هم چنین اس پاس
ــرایع نازل شده بر  ــته، در رابطه با کتب و ش ــریع نشس تش
ــاً به جامعیت  ــری ایفا کند که صرف ــران، چنین تعبی پیامب
ــریعی نظر دارد.]1[ با این حال، خوشبختانه  جنبه های تش
ــاراتی دارد لذا  ــتار، قرآن اش در حوزه ی مورد بحث این نوش
ــل به آیات و  ــالش می کند با توس ــن مقاله نگارنده ت در ای
سنت پیامبر)ص( متعرض یکی از حوزه های نوین علمی -که 
ــته ای است- با عنوان اعمال مقررات حقوق  بحثی میان رش

تجارت الکترونیک در حقوق اسالمی، شود. 
ــف گوناگونی از حقوق تجارت الکترونیک ارائه گردیده  تعاری
ــد یکی از جامع ترین آنها این تعریف  ــت، به نظر می رس اس
ــت از فرآیند خرید  ــد: »تجارت الکترونیک، عبارت اس باش
ــک از طریق  ــه صورت الکترونی ــات ب ــروش کاال و خدم و ف
ــتفاده از اینترنت، شبکه ها و  معامالت تجارتی رایانه ای با اس

سایر فنآوری های دیجیتالی.«]2[

 تجارت الکترونیکی، انقالبی از فرصت های نوین در حوزه ی 
تجارت و بازار را ایجاده کرده است.]3 [ از طرفی باعث گردیده 
ــر کند.  ]4 [ ــوق قراردادها در عمل تغیی ــگاه ما به حق ــا ن ت

ــالم مذهبی صرف  در عین حال، همان گونه که می دانیم اس
ــت که تنها جنبه های معنوی بشر را پرورش دهد، بلکه  نیس
ــت که کلیه  ــتم گویایی از زندگی اس در حقیقت یک سیس
ــری  راه حل های عملی و نظری جنبه های مختلف حیات بش
را در بر می گیرد.]5 [ جنبه هایی همچون: معامالت، تجارت 
ــالم به آنها  ــت که دین اس ــائلی اس ــاد از جمله مس و اقتص
ــم قراردادها را می توان از منابع  ــاً اصول مه پرداخته و اساس
ــتخراج نمود.]6[ دکترین حقوق قراردادها در  ــالمی اس اس
اسالم، همه ی انسان ها را برای ورود به انواع معامالت تجاری 
ــویق می نماید. اسالم اعمالي  ــرایط عادالنه و برابر تش در ش
ــرایطی خاص  ــع و مصرف را تحت ش ــون تولید، توزی همچ
ــمارد.]7 [ در دکترین حقوق اسالمی  جزئي از عبادت مي ش
ــعه اقتصادی در جامعه بطور گسترده  ــود و توس تحصیل س
ــت.]8[ خداوند نیز به انسان ها سفارش  پیش بینی شده اس
ــتقالل  ــت آوردن اس ــوده تا به انواع تجارت ها برای بدس نم
َلُة َفانَتِشُروا ِفي اْلَْرِض  اقتصادی بپردازند. »َفِإَذا ُقِضَيِت الصَّ
َ َكِثيًرا لََّعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن: وقتی  ِ َواْذُكُروا اللَّ َواْبَتُغ��وا ِمن َفْضِل اللَّ
ــد )به اتمام رسید(، در زمین منتشر  نماز ]جمعه[ برگزار ش
شوید و در طلب روزی به داد و ستد بپردازید و خدا را بسیار 
یاد کنید. امید است رستگار شوید«)جمعه/10(. در سوره ی 
مبارکه ی بقره  آمده است : »خداوند بیع )تجارت( را حالل و 
ربا را حرام فرموده است«)بقره/275( پیامبر اسالم)ص( قبل 
از بعثت، با سرمایه ای که حضرت خدیجه)س( در اختیارش 
ــد و عقدها و  ــغول بودن ــر تجارت مش ــود به ام ــرار داده ب ق
قراردادهای تجاری را می بستند و صحابه اش را به آن تشویق 
ــه تجارت می پرداختند و  می فرمودند.]9[قبیله قریش نیز ب

سفرهای زمستانه و تابستانه داشتند.)قریش/1-2( 
ــت که آیا بر  ــش اس ــخ این پرس این مقاله در پی یافتن پاس
ــاس قرآن کریم و احادیث شریفه می توان مدعی بود که  اس
حقوق اسالمی ظرفیت حل مسائل مبتال به تجارت در دنیای 
مجازی و تجارت الکترونیک را داراست؟ یا این که از دیدگاه 
ــی و قانون گذاری  ــالمی نیاز به تئوری های حقوق حقوق اس
ــیوه ی  ــه منظور اعمال مقرارت انعقاد قرارداد به ش جدید ب
ــا توجه به این که  ــت. به عبارت دیگر؛ ب ــنتی ضروری اس س
ــاد قراردادها را به ویژه در دنیای  امروزه فنآوری، روش انعق
ــت  ــتفاده از اینترنت به کلی تغییر داده اس ــارت و با اس تج

مفهوم حقوق قرارداد را چگونه می توان بیان نمود؟]10[
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بیان مسئله
 )Online(ــان مجازی محیطی پایدار، ترکیبی و برخط جه
ــترس تعداد  ــد در یک زمان واحد در دس ــت که می توان اس
ــد  ــرار گیرد.]11[ این محیط، با فرآیند رش ــادی کاربر ق زی
ــی خود مسایل مرتبط با زندگی انسان ها را به چالش  هندس
طلبیده و مسایل جدی و جدیدی را در علوم موجود مطرح 
ــد به نظر بسیار سخت خواهد  کرده که اگر غیر ممکن نباش
بود که با تئوری ها، ایدئولوژی ها و داشته های قبلی بتوان به 
آنها پاسخ گفت.]12[حقوق تجارت آن هم اسالمی و از نوع 
الکترونیک یکی از این حوزه هاست. در زمینه حقوق به نظر 
می رسد جبر ناشی از گسترش فضای مجازی بوده است که 
این علم را به تأمل در این زمینه واداشته است. در نتیجه ی 
ــخ  این فرآیند، علم حقوق، اکنون محکوم به پیدا کردن پاس
ــت که این حوزه جدید و نوپا )جهان مجازی(  ــواالتی اس س
ــواالت  ــخ این س ــت. برای پیدا کردن پاس ــرح کرده اس مط
ــخت  ــن حقوق دانانی با دانش کافی از جهان مجازی س یافت
ــتیابی به عالمان جهان مجازی که توان درک درست  و دس
مسائل حقوقی را داشته باشند بسی سخت تر است. بنابراین 
گسترش علمی میان رشته ای، که بتواند به سواالت حوزه ی 
تجارت الکترونیک در اسالم پاسخ گوید امری ضروری است. 
ــارد و نیم نفر  ــامل جمعیتی بالغ بر یک میلی ــلمانان ش مس
ــور اکثریت و در  ــه در 48 کش ــتند ک ــر دنیا هس در سراس
ــکیل می دهند.]13[ ــور دیگر جمعیت اقلیت را تش 26 کش

ــلمانان در همه زمینه ها و حداقل در یک سوم  بنابراین مس
ــورهای دنیا نقش بسیار مهمی در مبادالت تجاری ایفاء  کش
ــایر ملل دارای  ــت انبوه با خود و س ــد. این جمعی می نماین
ــند. در  ــون از جمله روابط تجاری می باش ــات گوناگ ارتباط
ــیوه های نوین و روزآمد  ــز خود به ش ــه نیازمند تجهی نتیج
ــتند که در حوزه ی تجارت و به ویژه تجارت الکترونیکی  هس

در دنیای مجازی رخ داده و یا در حال اتفاق افتادن است.
ــوت از کاربرد  ــعه ی فنآوری، دع ــی از تأثیرات مهم توس یک
ــارت و جزا به  ــور عام و در حقوق تج ــالمی به ط حقوق اس
ــالمی  ــت. چنین تجدید حیاتی در حقوق اس طور خاص اس
ــوری به کشور دیگر متفاوت است چنان که در بعضی  از کش
ــود مطابق اصل چهارم  ــورها همانند ایران تالش می ش کش
ــالمی ایران، حقوق اسالمی به  ــی جمهوری اس قانون اساس
ــورها قواعد اسالمی  ــود و در برخی کش طور کامل اعمال ش
ــی یا تلفیقی از ظاهر اسالمی و غیراسالمی  به صورت بخش
در قانون گذاری موجود اعمال می گردد.]14[ اگرچه جوامع 
ــلمانان در زمان حاضر عالقمندند که شاهد  ــالمی و مس اس
ــند،  ــم حقوق دینی خود در فعالیت های اقتصادی باش تعالی
ــاری ناگزیرند تا  ــرفت در امور اقتصادی و تج اما برای پیش

ــیر حرکت  ــارت الکترونیک روی آورده و در این مس به تج
کنند. برای اعمال حقوق اسالمی در چهار چوب سنتی آن، 
ــت تمامی شیوه های عملی حقوق تجارت امروزی را  می بایس
مطمح نظر قرار داد. این امر به خودی خود ضرورت بازنگری 

در ساختار حقوق سنتی را ایجاب می کند.]15[
 دستورات اقتصاد اسالمی براساس اصولی است که در قرآن 
آورده شده  است. صرف نظر از این که چه جنبه ای از دستورات 
ــالمی ارائه می گردد، برای آن که این امر جنبه ی  اقتصاد اس
ــاس آن بر پایه مفهوم  ــتی اس عملیاتی به خود بگیرد، بایس
ــی)Social Justice( مطابق تعالیم قرآن  ــت اجتماع عدال
ــد]16و17[ آنجا که خداوند متعال می فرماید: »خداوند  باش
بیع را حالل فرموده«)رک:بقره/275(، نوعی آزادی اساسی 
را برای ورود به معامالت خواه به شکل سنتی یا الکترونیک 
ــراردادی که یکی از  ــد. البته عناصر هر ق ــه می نمای آن ارائ
طرفین معامله را مضطر و مجبور نماید بی اعتبار می داند. در 
این زمینه در قرآن مجید آمده است: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل 
َتْأُكُلوْا َأْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِالَْباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض 
ــد اموال یکدیگر را  ــانی که ایمان آورده ای نُكْم ...: ای کس مِّ
ــروع[ نخورید مگر  ــان خود به باطل ]و از طریق نامش در می
این که تجارتی با رضایت طرفین شما انجام گیرد«)نساء/29(. 
ــالمی معتبر تلقی  ــرای آن که قراردادی از نظر اس بنابراین ب
ــکل  ــود، ایجاب باید با صراحت بیان گردد،]18[ نه به ش ش
ــوت به خرید]19[و درعین حال هر اقدام قانونی در مورد  دع
ــاس قصد و رضایی باشد که شکل  چنین قراردادی باید براس
ــارت الکترونیک در  ــت.]20و21[ از آنجائی که تج گرفته اس
ــترش است،  قلمرو معامالت برخط نفوذ کرده و در حال گس
قوانین و مقررات خاص خود را می طلبد تا بتوان با استفاده از 
آن ها قانونمند بودن چنین معامالتی را تعین نمود. از طرفی 
با وجود ماهیت جهانی فعالیت های تجاری در دنیای مجازی، 
تعیین دیدگاه حقوقی و قانونی در مورد موضوعات مطروحه 
ــالمی و بین المللی  ــر حقوق تجارت اس ــن فضا از منظ در ای

ضرورتی اجتناب ناپذیر است.]22[

الف( اسالم و تجارت
ــی قرآنی، کاری  ــی برای فهم معان ــه کارگیری ابزار تجرب ب
ــت. زیرا علم حالت ثبات ندارد و با   ــوار و ظریف اس بس دش
ــرفت زمان گسترش و دگرگونی پیدا می کند و چه بسا  پیش
یک نظریه علمی که روزگاری حالت قطعیت به خود گرفته 
ــرابی نقش بر آب، محو و نابود  ــد، روز دیگر هم چون س باش
گردد. لذا اگر مفاهیم قرآنی را با ابزار ناپایدار علمی تفسیر و 
توجیه کنیم، به معانی قرآن که حالت ثبات و واقعیتی استوار 
ــیده و آن را نااستوار می سازیم. بنابراین،  دارند، تزلزل بخش

زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت
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ــری در همه ی حوزه ها  گره زدن فرآورده های نوین دانش بش
ــد اما بس دشوار و حساس  با قرآن، اگر چه غیر ممکن نباش
ــت. آری اگر دانشمندی با ابزار علمی که در اختیار دارد  اس
ــت، بتواند از ابهامات قرآنی  ــن اس و قطعیت آن برایش روش
ــت. مشروط بر آن که  ــندیده کرده اس پرده بردارد، کاری پس
ــاید -یا  ــر خود را آغاز کند و بگوید: ش ــاید نظ با کلمه ی ش
به احتمال قوی- مقصود آیه چنین باشد، تا اگر در آن نظریه 
علمی تحولی ایجاد گردید، به قرآن صدمه ای وارد نشود.]1[ 
ــت و تبیین هر آنچه  ــاوی حقایق بی انتهاس قرآن کریم، ح
ــت را می توان  ــر تا آخرین روز دنیا بدان نیازمند اس که بش
لَْنا َعَلْيَك الِْكَت��اَب ِتْبَيانًا لُِّكلِّ  ــتنباط نمود. »...َونَزَّ از آن اس
َش��ْيٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْش��َرى لِْلُمْسِلِميَن: و این کتاب را که 
بیانگر همه چیز و مایه هدایت و رحمت و بشارت مسلمانان 
ــه این نکته باید  ــازل کردیم«)نحل/89(. اما ب ــت بر تو ن اس
توجه داشت که هرگز نباید میان دیدگاه های استوار دین و 
فرآورده های ناپایدار علم، پیوند ناگسستنی ایجاد نمود.]1[

ــده همه در کتاب مبین الهی  ــته و آین  غیب و نهان و گذش
آمده است. »َوِعنَدُه َمَفاِتُح الَْغْيِب اَل َيْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َوَيْعَلُم َما ِفي 
الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َوَرَقٍة ِإالَّ َيْعَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ُظُلَماِت 
ِبيٍن: کلیدهای  اَلْرِض َواَل َرْط��بٍ َواَل َيابٍِس ِإالَّ ِف��ي ِكَتاٍب مُّ
ــا را نمی داند. او  ــی آنه ــت و جز او کس ــب تنها نزد اوس غی
آنچه را در خشکی و دریاست می داند. هیچ برگی از درختی 
ــای زمین و هیچ تر و  ــد و هیچ دانه ای در تاریکی ه نمی افت
ــکار)در کتاب  ــکی وجود ندارد جز این که در کتابی آش خش

علم خدا( ثبت است«)انعام/59(
ــود و چون  ــدات و رفتارهاي مردم مي ش ــامل معتق دین ش
ــار، افزون بر  ــت و رفت ــدات مردم در رفتار اثرگذار اس معتق
جوانب اجتماعي و عاطفي و جوانب دیگر، جوانب اقتصادي 
ــع اقتصادي و  ــود هر دیني داراي موض ــامل مي ش را نیز ش
جهت گیري اقتصادي ویژه ی خود است.]7[ همان گونه که 
ــاره شد، اسالم آزادی اساسی برای ورود  در مقدمه به آن اش
ــرآن بیش از 20آیه در  ــالت را اجازه نموده و در ق ــه معام ب
مورد اقتصاد و امور مالی وجود دارد.]23[ شیوه های متنوع 
ــاس آن طرفین می توانند  ــی وجود دارد که بر اس و گوناگون
قراردادی را منعقد نمایند و این تنوع در انعقاد قراردادها تنها 
ــت. چراکه اگر چنین تنوعی وجود  برای منفعت عمومی اس
ــخصی که عالقمند بود تا برای معامله  ــت، برای ش نمی داش
ــیار مشکل بود.]6[ برای  دلخواه خود ایجابی را بنماید کار بس
روشن شدن موضوع مثالی ذکر می کنیم. تصور فرمائید اگر 
شیوه ایجاب در قراردادها و معامالت تنها محدود به بیان و 
ــخص الل که قوه تکلم ندارد هیچ گاه  گفتار می شد، یک ش
ــخاص  ــود و این عمل در مورد اش قادر نبود وارد معامله ش

ــه بود، چراکه عدم برخورداری از قوه ی تکلم از  الل ناعادالن
جمله اصولی نیست تا بتوان بر اساس آن قرارداد را بی اعتبار 
ــالم نیز شیوه های متفاوتی برای انعقاد  تلقی کرد.]6[ در اس
ــرار داد وجود دارد و روش های نوین انجام معامالت و قرار  ق
ــت را  دادها که از آن جمله انعقاد قرارداد به روش برخط اس
ــود. چرا که خداوند تمامی امکانات را برای  نیز شامل می ش
ــرفت بشر مهیا ساخته است. در قرآن کریم در این باره  پیش

آمده است: 
»...ُيِريُد اللُّ بُِكُم الُْيْسَر َواَل ُيِريُد بُِكُم الُْعْسَر...: خداوند آسایش 

شما را طالب است نه زحمت شما را«)بقره/185(.
ــالم و امور مربوط به  اصول انعقاد قراردادهای تجاری در اس
ــنت، عقل و اجماع  ــالت از منابع اصلی یعنی قرآن، س معام
ــند.]13[ مطابق این آیه شریفه که  ــتنباط می باش قابل اس
بَا َفَمن َجاءُه َمْوِعَظٌة  َم الرِّ ــد: »...َوَأَحلَّ اللهّ الَْبْيَع َوَح��رَّ می فرمای
َف َوَأْمُره الَى اللِّ َوَمْن َعاَد َفُأْولَِئَك  بِِّه َفانَتَهَى َفَلُه َما َس��لَ مِّن رَّ
َأْصَح��اُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخالِ��ُدوَن: خداوند بیع را حالل کرده 
ــدرزی از جانب پروردگارش به  ــی ان و ربا را حرام و اگر کس
ــین  ــا خواری خودداری کند موردهای پیش ــد و از رب او رس
ــو خداوند  ــه عف ــت و کار او ب ــم از آن اوس ــل از تحری و قب
ــانی که به ربا خواری باز گردند اهل  واگذار می شود اما کس
دوزخند«)بقره/275(، مفهوم تجارت در اسالم آن است که 
مسلمانان باید در انجام هر نوع تجارت و معامله ای خداترس 
ــند. از آنجایی که قرآن انجام معامله به  ــاف باش و دارای انص
ــنتی یا الکترونیک را برای طرفین معامله،  طور کلی خواه س
ــودمند و قانونمند دانسته است،  ــخاص و جامعه مفید، س اش
ــا اصول بیان  ــالت و انعقاد قرارداده ــر در معام چنانچه بش
ــط خداوند را رعایت نماید هیچ محدودیتی برای  شده توس
انعقاد قرارداد ولو به صورت الکترونیک وجود ندارد. تجارت 
ــا در قرآن مورد تاکید  ــه و معامالت صادقانه نه تنه منصفان
ــفارش شده و مورد تمجید هم  قرار گرفته اند بلکه به آنها س

قرار گرفته اند.]24[
 از طرفی قرآن می فرماید: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأْوُفوْا بِالُْعُقوِد:

ــانی که ایمان آورده اید به پیمان ها )قراردادها( وفا   ای کس
کنید.«)مائده/1( این آیه بیانگر این است که طرفین قرارداد 
ــد ولو به صورت برخط، باید تمام تعهدات  از هر نوع که باش
ــد گردیده اند را  ــه به صورت ایجاب و قبول متعه خود را ک
ــازند. اساساً قرارداد زمانی منعقد می گردد که یک  محقق س
ایجاب معتبر با موضوع معین مورد قبول قرار گیرد.]25[ در 
این زمینه خداوند متعال می فرماید: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا اَل 
َتْأُكُلوْا َأْمَوالَُكْم بَْيَنُكْم بِالَْباِطِل ِإالَّ َأن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض 
ــانی که ایمان آورده اید اموال یکدیگر را در  نُكْم ...: ای کس مِّ
ــروع نخورید مگر این که  میان خود به باطل و از طریق نامش



21

تجارتی با رضایت طرفین شما انجام شود«)نساء/29(. 
و نیز می فرماید: »َواَل َتْأُكُلوْا َأْمَوالَُكم بَْيَنُكم بِالَْباِطِل َوُتْدلُوْا بَِها 
ْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإِلْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن:  اِم لَِتْأُكُلوْا َفِريًقا مِّ ِإلَى الُْحكَّ
ــوال یکدیگر را به باطل و ناحق در میان خود نخورید و  و ام
ــوه  ــی از اموال مردم به گناه آن را به رش برای خوردن بخش
ندهید در حالی که می دانید این کار گناه  است.«)بقره/188( 
ــتند که هیچ کس حق ندارد مال  آیات مذکور مبین آن هس
ــیوه نامشروع تصاحب کرده یا  دیگری را من غیرحق و به ش
ــرف نماید. حتی در معامالت تجارتی که  در آن دخل و تص
اراده ی آزاد طرفین قرارداد در انعقاد آن شرط صحت است، 
احدی از طرفین حق مغبون نمودن دیگری را ندارد. پیامبر 
ــم واالی آیات فوق را  ــالم)ص( در حدیثی مفاهی گرامی اس
اینگونه تبیین می فرمایند: »خداوند بخشش و آمرزش خود 
ــد و فروش )معامله(  ــی می فرماید که در خری را نصیب کس
انعطاف و نرمی نشان دهد.«]26[ در این رابطه قانون مدنی 
ــالمی ایران که بر گرفته از فقه امامیه و مطابق  جمهوری اس
احکام و مقررات اسالمی است، در ماده ی190 خود شرایط 

صحی معامله را اشعار داشته است: 
و  است:1.قصد  اساسی  ذیل  شرایط  معامله  صحت  »برای 
رضای طرفین 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد 

معامله باشد. 4. جهت معامله که باید مشروع باشد.«
ــت که عالوه برموارد مذکور  ــه امروزه گرایش بر این اس البت
که از شرایط اساسی صحت معامله هستند، مطابقت قرارداد 
ــه می دانند و  ــت معامل ــرط صح ــا نظام حقوقی را نیز ش ب
ــد  ــنه مطابق نباش اگر قرارداد با نظم عمومی و اخالق حس
ــت و قرارداد در صورتی نافذ است که  ــت نیس از اصل درس
ــه ی دیگر آن که اگر حتی  ــد. نکت موافق مصالح عمومی باش
ــه در آن دو طرف قصد  ــد ک ــرارداد به صورت صوری باش ق
ــت.]20[  ــد، چنین قراردادی باطل اس ــه عقد را ندارن نتیج
مطابق آنچه که قانون مدنی ایران برای صحت معامله اشعار 
ــته و نیز ابتنای این قانون بر احکام اسالمی و همچنین  داش
ــکل برخط یا  ــد، قرارداد به ش ــات و احادیثی که بیان ش آی
ــالمی در  ــه دلیل آن که اصول قرارداد اس ــک آن، ب الکترونی
ــود قانونمند تلقی می گردد.]24[ از طرفی  آن تأمین می ش
ــمان ها  ــه دلیل آن که خداوند متعال هر آنچه را که در آس ب
ــاخته و بشر می تواند از تمام  ــت مسخر انسان س و زمین اس
زیبایی های خلقت در تمامی حوزه ها از جمله تجارت ولو به 
ــود ببرد، لذا قانونمند بودن تجارت از  ــیوه الکترونیک س ش
طریق اینترنت و در فضای مجازی نیز می تواند جایگاهی در 

حقوق اسالمی داشته باشد. قرآن کریم می فرماید: 
َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر:  ْمَس َوالَْقَمَر َدآئَِبيَن َوَسخَّ ر لَُكُم الشَّ »َوَسخَّ
به  حرکتند،  منظمی  در  برنامه  با  که  را  ماه  و  خورشید  و 

را مسخر شما ساخت«  روز  و  و شب  درآورد  تسخیر شما 
این  مقصود  موارد  این  همه ی  در  بنابراین،  )ابراهیم/33( 
و  انسان  رام  که  شده اند  آفریده  طوری  امور  این  که  است 

مورد استفاده و بهره بردای وی قرار گیرند.]5[

ب( قانون تجارت الکترونیک و حقوق اسالمی
دنیا در همه ی زمینه ها در حال تجربه کردن گسترش فن-

آوری الکترونیک است. حجم رایانه ها کوچک شده، اما سطح 
ــترش مبادالت را به وجود آورده اند  غیرقابل تصوری از گس
ــفر کردن و عبور از  ــد و برای س که زمان و مکان نمی شناس
ــر تاریخ حقوق، بیع  ــاز به گذرنامه ندارد.]27[ از نظ مرز نی
مولود معاوضه ساده ای است که احتیاجات بشر از دیر زمان، 
آن را به وجود آورده و به تدریج قیودی به آن افزوده شده تا 
ــت.]28[ ساده ترین شکل بیع  به صورت کنونی در آمده اس
ــت که دارنده کاال آن را به خواستار آن عرضه می کند  آن اس
ــده،  ــی را که مورد توافق واقع ش ــر کاالیش، بهای و در براب
دریافت می دارد. نه در کاال ابهامی است و نه در بها، تاریکی 
ــدن  ــی؛ اما تحوالت اقتصادی که در پی صنعتی ش و جهالت
تولید با سرعت و شتاب وصف ناشدنی در همه شؤون جامعه 
بشری تأثیرات شگرف گذارد، نهاد بیع را نیز از مرحله سنتی 
ــه جدیدی وارد کرد.  ــاده تاریخی خود به مرحل و حالت س
ــدات صنعتی را از این  ــتی های بخار که تولی با حرکت کش
ــوی زمین به آن سوی می برد و با همگانی شدن تلگراف،  س
تلفن، تلکس و تازه تر از همه رایانه و اینترنت، حجم تجارت 
ــایل نو پیدایی در حوزه  جهانی ده ها برابر افزایش یافته، مس
قرارداد بیع مطرح شده است.]29[ توسعه و گسترش تجارت 
الکترونیک فرصتی را فراهم نموده تا قوانین و مقرراتی وضع 
گردد که تجار و مصرف کنندگان بتوانند با استفاده از آنها از 
ــیوه های نوین فن آوری در ماشینی کردن روابط تجاری  ش
ــود برده و شیوه های دستی و سنتی را رها سازند.]30[ با  س
پیدایش و معرفی دنیای مجازی با استفاده از اینترنت دنیای 
ــی و زمانی خداحافظی  ــا محدودیت های مکان تجارت نیز ب

کرده و در فضای الکترونیک قرار گرفته است.]31[
ــالم انواع مختلفی دارد. ماده ی184  عقود و معامالت در اس
ــود و معامالت را از جمله  ــامی از عق قانون مدنی ایران اقس
ــت.  ــز و معلق احصاء نموده اس ــاری، منج ــز، خی الزم، جای
ــام معوض، مجانی، تملیکی  ــه برخی علمای حقوق اقس البت
ــد.]32[ در میان  ــیم بندی افزوده ان و عهدی را بر این تقس
ــر را می توان در زیر  ــالمی عقود زی ــود و قراردادهای اس عق

مجموعه ی تجارت الکترونیک قرار داد.]24[

زمینه های حقوق تجارت الکترونیک در قرآن و سنت
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الف( فروش سفارشی)Ordered Sale( يا بیع السلم: 
ــت که در آن ثمن مورد معامله  نوعی قرارداد فروش کاالس
ــود و محصول  قبل از تحویل کاال بطور کامل پرداخت می ش
ــلیم می گردد. دراین خصوص حدیثی از پیامبر  در آینده تس
ــد: »هر کس می خواهد  ــت که می فرماین اکرم)ص( نقل اس
بیع السلم کند، منعی نیست اما وزن مشخص و دوره زمانی 

معینی برای آن در نظر گرفته شود.«]34و33[

ب( فروش تولی�دی)Manufactured Sale( يا بیع 
االستثناء: نوعی قرار داد فروش است که در آن خریدار به 
ــاخت نوع معینی از کاالیی را می دهد  فروشنده سفارش س
که توافق نموده اند مبلغ یا دستمزد معین پس از ساخت به 
فروشنده پرداخت شود. وجه مشترک آن با بیع السلم همان 

موجود نبودن کاال در زمان انعقاد قرارداد است
.

ج( فروش مؤج�ل)Deferred Sale( يا بیع المؤجل: 
ــه درآن طرفین قرار داد  ــت ک ــی اس عبارت ازقرارداد فروش
توافق می کنند تا ثمن مورد معامله مؤجل شود یا به عبارتی 

پرداخت ثمن حال نیست.
ــالمی افزون بر تعیین قطعی و نهایی ثمن،  البته در فقه اس
ــت. به عبارت  توافق بر روش تعیین ثمن نیز مصحح بیع اس
ــز از مصادیق تعیین  ــن مکانیزم تعیین ثمن، نی ــر تعیی دیگ

ثمن است.
 در مصاحبه ای که با مصطفی عمر استاد دانشگاه بین المللی 
ــان در جواب این  ــالمی مالزی)IIUM( بعمل آمد، ایش اس
ــر مجموعه ی  ــارت الکترونیک در زی ــوق تج ــؤال که حق س
ــالمی قرار می گیرد گفتند:  کدام یک از انواع قراردادهای اس
»تجارت الکترونیک نوعی محصول مدرن است که می تواند 
با بسیاری از انواع قراردادهای اسالمی تعامل داشته باشد و 
ــت بتوان تجارت الکترونیک را در زیر مجموعه ی  ممکن اس
ــرار داد. البته این امر به  ــالمی مذکور ق ــر یک از عقود اس ه
نوع رابطه ی قراردادی و معامله ای که انجام می شود بستگی 
ــرکتی به صورت برخط  ــت«]35[ زمانی که ش خواهد داش
ــرف کننده یا  ــد، ابتدا از مص ــود را انجام می ده ــروش خ ف
مشتری ثمن مورد معامله را دریافت می نماید و تسلیم کاال 
به آینده موکول می گردد. چنین قراردادی را می توان از نوع 
ــی یا همان بیع السلم محسوب کرد.  قرارداد فروش سفارش
ــرکتی با مشتری یا مصرف کننده به توافق برسند که  اگر ش
ــده تولید گردد و تنها پس از ساخت  ــفارش ش محصول س
ــا محصول، ثمن را دریافت نماید، چنین قراردادی در  کاال ی
ــتثناء قرار می گیرد و اگر  زمره ی فروش تولیدی یا بیع االس
شرکتی با مشتری یا مصرف کننده به توافق برسد که ثمن 

ــود و  مورد معامله در قبال فروش کاال یا محصول مؤجل ش
ــید پرداخت گردد، چنین قراردادی را می توان  یا در سررس

از نوع فروش مؤجل یا بیع المؤجل به حساب آورد.]24[
ــده، در واقع این مملوک است که محدود  در مباحث مطرح ش
ــده و مالکیت و تملیک مقید به زمان نشده است و  به زمان ش
اگر مدت قید مملوک باشد چنین بیعی بی اشکال است.]36[ 
ــن حال قراردادهای اینترنتی یا برخط می تواند به دو  در عی

شیوه انجام شود:
ــت که  ــاد قرار داد از طریق آدرس الکترونیکی اس  اوالً: انعق
ــیوه ای گاه خرید آنی  البته امکان انجام معامله در چنین ش
ــازد و مشتری یا مصرف کننده بایستی  را غیر ممکن می س

منتظر جواب فروشنده بماند؛
ــیوه دیگری که تنها با فشار دادن یک دکمه که به   ثانیاً: ش
ــود و  ــار دادن دکمه" گفته می ش آن "توافق الزام آور با فش
معموالً عبارت "می پذیرم" یا "موافقم" را نشان می دهد و در 
صفحه رایانه یا تارگاه ظاهر می شود و بدین ترتیب ایجاب و 

قبول محقق می گردد.]37[
از منظر حقوق قراردادهای اسالمی برای تحقق قبول، هیچ 
ــتثناهایی  ــت بجز اس بیان یا عبارت خاصی مورد لزوم نیس
ــت.]38[ بعنوان مثال  ــخص نموده اس ــه قانون آن را مش ک
ــت که حتماً باید  درعقد ازدواج، قبول واجد بیان خاصی اس
به همان صورت ادا شود و نکاح تنها با الفاظ صریح در بیان 
ــود و معاطات در آن راه ندارد.]32[  قصد ازدواج واقع می ش
قبول در قراردادهایی که در فضای مجازی و الکترونیک منعقد 
می شوند می تواند از طریق نوشتار)آدرس الکترونیکی( یا پرکردن  
و فشار دادن یک دکمه اتوماتیک جواب و یا از طریق دانلود کردن 
یک برنامه و نرم افزار که آزادانه نمی توان به آن دست یافت، عماًل 

تحقق  یابد.]39[
ــاب برای خرید  ــالمی، ایج  در معامالت تجارتی حقوق اس
ــن می تواند بصورت  ــاص به قیمت معی ــروش کاالیی خ و ف
ــود.]40[ اما همان گونه که قباًل  تصریحی یا تلویحی بیان ش
ــز بیان گردید باید میان دعوت به خرید و ایجاب تلویحی  نی
که آثار حقوقی هر یک متفاوت است تمایز قائل شد. اگرچه 
اراده الکترونیکی فاقد هر گونه بیان شفاهی است اما بصورت 
تلویحی بیانگر نوعی زبان است. بنابراین چه در دنیای چهره 
ــد انعقاد قرارداد از  ــه چهره و چه در دنیای مجازی، فرآین ب
طریق ایجاب و قبول انجام می شود اما ویژگی دنیای مجازی 
در این حقیقت نهفته است که طرفین قرارداد در محل واحد 
ــد و اغلب در دو موقعیت مکانی کاماًل متفاوتند  حضور ندارن
ــت.]41[  ــیله ی ارتباط آنها از طریق اینترنت اس ــا وس و تنه
بنابراین داللت بر قصد ممکن است حتمی باشد و از اعمالی 
که به منظور دیگر انجام می شود استنباط گردد.]42و43[در 
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همین زمینه قانون مدنی درماده ی192 اینگونه آورده است 
ــی از آنها تلفظ ممکن  ــواردی که برای طرفین یا یک »در م

نباشد اشاره ای که مبین قصد و رضا باشد کافی است«.
ــه در آن هیچ مرز و  ــت دنیای مجازی ک ــت ماهی در حقیق
محدودیتی از نظر مکانی و زمانی قابل تصور نیست می تواند 
مجسم کننده این ایده ی زیر بنایی و اساسی در اسالم باشد 
ــد و  ــلمان نمی شناس که هیچ مرزی را برای ملیت های مس
ــالم یا امت واحد  ــاً از آن به عنوان اتحاد جهان اس اصطالح

اسالمی یاد می شود.

 نتیجه
ــنت  ــر پایه ی قرآن و س ــه مبانی آن ب ــالمی، ک ــوق اس حق
ــت واجد  ــت، اگرچه ممکن اس ــر)ص( بنا گردیده اس پیامب
ــد،  کلمه به کلمه ی اصول حاکم بر فعالیت های تجاری نباش
ــد دربردارنده ی قواعد  ــالمی را نبای ــا از طرفی حقوق اس ام
سخت گیرانه و اصول قدیمی دانست که قادر به پاسخگویی 
نیازهای جاری و امروزین بشر در حوزه ی تجارت نمی باشد. 
بلکه دکترین حقوق اسالمی محورهای اساسی و تصمیم سازی 
ــر می تواند و اجازه  ــل به آن بش را ارائه می نماید که با توس
ــت تا به هر نوع فعالیت تجاری چه در شکل سنتی  یافته  اس
ــالمی را  ــط و الکترونیک آن مادامی که قواعد اس ــا برخ و ی
نقض ننماید و یا اساساً حرام نباشد، مشغول گردد. بنابراین 
ــرایط و ضوابط اجرای  ــی موارد در صورت وجود ش در برخ
اصاله الصحه می توان آن را جاری نمود مگر این که دلیلی بر 
ــته باشد. پس تا زمانی که قانوناً یا شرعاً  بطالنش وجود داش
ــده و یا یکی از عناوین حرام بر آن صدق  از عقدی منع نش
نکند آن عقد و معامله درست است.]34[ پیامبر اسالم)ص( 
ــدار باید از پنج خصلت دوری  ــنده و خری می فرمایند: فروش
ــودداری نمایند. اول ربا  ــد و فروش خ ــد و  ااّل از خری گزینن
ــوم نهان داشتن عیب ها،  ــوگند خوردن، س خواری، دوم س
ــم نکوهش کاال  ــتایش کاال هنگام فروش و پنج ــارم س چه
ــالل و مباح تلقی می گردد  ــگام خرید.]45[ هر عملی ح هن
مگر آن که حرمت آن را شرع یا قانون به وضوح بیان داشته 
ــد)اصل اباحه(.]46و47[ این اصل و اصل صحت که در  باش
ــاره شده »هر معامله که  ماده ی223 قانون مدنی به آن اش
ــت مگر این که فساد  ــده باشد محمول بر صحت اس واقع ش
ــالم در انعقاد قرارداد  ــلم اس ــود« از اصول مس آن معلوم ش
ــت که شک و نزاع در  ــند. البته الزم به یادآوری اس می باش
ــا اصل صحت نمی توان رفع  ــوع عقد و تحقق تراضی را ب وق
ــرد.]32[ در نتیجه هیچکس نمی تواند و این صالحیت را  ک
ــکلی ولو  ندارد که تجارت یا هر نوع معامله ی دیگر به هر ش
ــرام اعالم نماید. خداوند  ــق برخط را غیرقانونی یا ح از طری

َم ِزيَنَة اللهّ الَِّت��يَ َأْخَرَج لِِعَباِدِه  متعال می فرماید: »ُق��ْل َمْن َحرَّ
ْنَيا  ْزِق ُقْل ِهي لِلَِّذيَن آَمُنوْا ِف��ي الَْحَياِة الدُّ يَِّب��اِت ِمَن ال��رِّ َوالْطَّ
ُل اآلَي��اِت لَِقْوٍم َيْعَلُموَن: بگو  َخالَِص��ًة َيْوَم الِْقَياَمِة َكَذلَِك نَُفصِّ
چه کسی زیبایی ها و ]منافع[ الهی را که برای بندگان خود 
ــت؟ بگو این ها  ــده و روزی های پاکیزه را حرام کرده اس آفری
ــت که ایمان آورده اند ]اگر  ــانی اس در زندگی دنیا برای کس
ــارکت دارند ولی[ در قیامت فقط  چه دیگران نیز با آنها مش
برای مؤمنان خواهد بود، این گونه آیات خود را برای کسانی 
که اگاهند شرح می دهیم.«)اعراف/32(؛»...َوآَخُروَن َيْضِربُوَن 
ِ ...:  و بعضی برای تجارت  ِف��ي اْلَْرِض َيْبَتُغ��وَن ِمن َفْض��ِل اللَّ
ــتند«)مزمل/20(  ــی روزی خدا هس ــفر می کنند و در پ س
بنابراین انعقاد قرارداد خواه به شکل سنتی و یا الکترونیک، 
ــد چنانچه غیر قانونی  ــه طرفین قرارداد اراده کنن مادامی ک
ــد حالل و  ــا یا غرر( نباش ــکل رب ــرعی)مثال به ش و غیر ش
ــمان و زمین  ــت. این بیان قرآن که آس عماًل قابل تحقق اس
ــتفاده ببرند، واجد این  ــخر انسان دانسته تا از آن اس را مس
حقیقت و مفهوم است که انسان حق استفاده از منابع جهان 
ــتفاده، این مزیت را دارد که تمام  ــت.]44[ حق اس را داراس
ــان  ــایش انس معامالت و افعال و اعمالی که برای تأمین آس
ــامل  ــکل آن ضرورت دارد را ش ــه تجارت در هر ش از جمل
َر لَُكُم اللَّْيَل َوالْنََّهاَر  ــود.]23 [. قرآن می فرماید: » َوَسخَّ می ش
َراٌت بَِأْمِرِه ...: شب و روز و  ��ْمَس َوالَْقَمَر َوالْنُُّجوُم ُمَس��خَّ َوالشَّ
ــتارگان نیز به  ــخر شما ساخت و س ــید و ماه را مس خورش
ــما هستند«)نحل/12( نیز  ــخر و در خدمت ش فرمان او مس
می فرماید: »... َوَتَرى الُْفْلَك َمَواِخَر ِفيِه َولَِتْبَتُغوْا ِمن َفْضِلِه....: 
و کشتی ها را می بینی که سینه ی دریا را می شکافند تا شما 
]به تجارت بپردازید[ و از فضل خدا بهره گیرید«)نحل/14(.
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