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بررسی ادلهی فقهی حمایت از مصرفکننده در بیع الکترونیکی


مهدی محمدیان امیری ،علیرضا عسگری ،سید محمدمهدی احمدی ،سید حسن عابدیان
(تاریخ دریافت1317/05/10 :؛ تاریخ پذیرش)1317/01/11 :

چکیده
مقالهی حاضر پیرامون ادلهی فقهی حمایت از مصرفکننده در بیع الکترونیکی تحقیق مینماید .در متون فقهی ما عنووانی اوات تحوت
عنوان حمایت از مصرفکننده مطرح نشدهاست ،ولی مواردی ذکر شده که میتوان ضمن آنها حمایت از مصرفکننده را اسوتناا نموود.
هر چند قانون گذار ایران در این اصوت به وضع قانون پرداات و در قانون تجارت الکترونیکی نیز موادی را مطرح کرد ،بوا ایون و و
بررسی ادلهی فقهی موضوع الزامی به نظر میرسد و الزم است موضوع حمایت از مصرفکننده در متون فقهی امامیه مورد بررسوی قورار
گیرد .حمایت از حقوق مصرفکنندگان در معامالت الکترونیکی از دو راه انجام میشود ،اول ،حق انصراف پو از اریود ،دوم اسوتهاده از
ایارات فسخ معامله .در این نوشتار با تکیه بر روش نظری تحقیق و تحلیل محتوا به نگاه فقه امامیه در حمایت از مصرفکننده بوا تاکیود
بر راه اول مطرح شده در قانون تجارت الکترونیک ایران (حق انصراف) ،با تنقیح منا و حکمگیری از این دادهها ،و تطایوق بوا دادههوای
قانون تجارت الکترونیکی ،این موضوع بررسی میشود .نتیجهی حا له از این تحقیق آنکه فقوه امامیوه حمایوت از مصورفکننودگان را
پیش بینی نموده و تطایق آن به عرف واگذار شدهاست .در مجموع حق انصراف مطرح شده در قانون با اقاله قابل انطااق است و موجاات
انهساخ معامله را پدید آورده و از ضرر مصرفکننده جلوگیری میکند.

کلیدواژگان
اقاله ،انهساخ ،بیع الکترونیکی ،حمایت از مصرفکننده.

 دانشجوی دکتری ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهalireza.asgari88@gmail.com :
 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 استادیار ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
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مقدمه
حمایت از حق مصرفکننده و راهکارهای مناسب برای این امر از موضوعاتی است که قاانونگااار
در نظر گرفته و برای نیل به آن به وضع قانون پرداخت .در عمل این قانون برای معاامال
مناسب و کار ساز میباشد .در معامال

واقعای

الکترونیکی موضوع مصرفکننده و حمایتهاای قاانون از

معاملهای که انجام داده نیاز به بازخوانی و بررسی دارد .در قانون تجار

الکترونیکی طی ماواد 33

تا  94در خصوص حمایت از مصرفکننده سخن به میان آمده و عالوه بر ایان در قاانون دیگاری
تحت عنوان قانون حمایت از مصرف کننده به طور عام به این موضوع پرداختهشاد .در ایان ماالاه
نگارنده به بررسی ادلهی فاهی حمایت از مصرف کننده در بیع الکترونیکی پرداختاه و مادل قابال
قبول و استناد این کار را معین میسازد.
در مادهی  2قانون حمایت از حاوق مصرفکننده مایخاوانیم( :کلیاه عرضاهکننادگان کااو و
خدما  ،منفرداً یا مشترکاً مسؤول صحت و سالمت کاو و خدما
شرای مندرج در قوانین و یا مندرجا
معامله کلی باشد ،در صور

عرضهشده مطابق با ضاواب و

قرارداد مربوطه یا عرف در معامال

هستند .اگار موضاوع

وجود عیب یا عدم انطباق کاو با شرای تعیاین شاده ،مشاتری حاق

دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئای
(عین معین) باشد ،مشتری میتواند معامله را فسخ کند یا ارش کاوی معیوب و سالم را مطالبه کند
و فروشنده موظف است پرداخت کند .در صور

فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خساار

از سوی عرضهکننده منتفی است).
قانونگاار در ماادهی  94تجاار

الکترونیکای تصاریی مایکناد مصارفکنناده در معاامال

الکترونیکی از حمایت قانون در امور مصرفکنندگان برخوردار است و هار قاانونی کاه باه ناوعی
بخواهد از حاوق مصرفکننده حمایت نکند یا از حمایت کمتری برخوردار باشد ،متوقاف شاده و
بیاثر خواهدبود .از طرفی مادهی  2قانون حمایت از حاوق مصرفکنندگان به صراحت اموری کاه
از حمایت این قانون برخوردار است ،تبین نموده .لااا مایتاوان گتات :مااده  94قاانون تجاار
الکترونیکی بار دیگر نظر خود را در حمایت از مصرفکننده در معاملهای که امکان حمایت کمتری
از آنها گردد مورد توجه قرارداده و الزام به حمایت را تاکید نمود.
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این تاکید و نظریه ،ناشی از شکل و سااختار معاامال
فروشگاهها هرچند دنیای تجار

الکترونیکای اسات .زیارا ایان ناوع از

را تتییری اساسی داد ولی از کاستیهایی رنج میبرد ،مان جملاه

عدم تعیین نوع انصراف و عدم ارائهی ضمانت اجرای قابل پیگیاری در حمایات از مصارفکنناده
است ..زیرا مصرفکننده در این نوع از معامال
دارد ،در صور

وقتی به بیع اقدام میکند ،این دغدغاه را در ههان

معیوب بودن یا پشیمانی از خرید ،چگونه میتوان بیع صاور

نماید؟! یا در صور

پدید آمدن اشکال فنی ،خداما

گرفتاه را منفساخ

پس از فروش کاو به عهدهی کدام مؤسساه

است؟! و پرسشهایی دیگر از این دسات ،باعام مایشاد اشاخاص از خریاد در فروشاگاههاای
الکترونیکی منصرف شوند؛ این موضوع باعام شاد تاا قاانونگااار باار دیگار حمایات قاانون از
مصرفکنندگان را در فضای مجازی یادآوری نماید و از فروشگاههای مجازی بخواهاد راهکارهاای
حمایتی مطمئنی را ،برای خربداران از فضای مجازی در نظر بگیرند .از طرفی شاناخت راهکارهاای
فاه در حمایت از مصرفکننده و تطبیق آن با دادهای قانون تجار

الکترونیک نیز میتواند به ایان

بررسی کمک نماید.
ادلهی حمایت از مصرفکننده در فقه اسالمي
در فرهنگ اسالمی و به تبع آن در فاه ،جهت حمایات از حاق مصارفکنناده و رعایات ماوازین
تجار  ،دستورالعملهایی صادر گردید از جمله:
 .1حرمت احتکار.
 .2حرمت بیع ربوی.
 .3کراهت دخول در سوم اخیه.
 .9کراهت گران فروشی
 .4استحباب اخا سود کمتر از مؤمنین.
 .6حرمت کمفروشی.
 .7حرمت غش در معامله.
 .8انجام اقاله.
 .4خیارا

فسخ معامله.
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در ادامهی هر یک از این موضوعا

مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی حمایت از مصارف-

کننده در این موارد مورد دقت قرار میگیرد:
ادلهی روایي حرمت احتکار

ب إيلَي يه يمن أَ حن ي حل َق ى ه ي
اْل يد ي
احََ ََ َ العه َع ا َ)( 1طریحای ،1374 ،ج ،3
يث (ََلَ حن يَ حل َقى ه
اَّللَ َو قَد ح
اَّللَ الح َعحب ُد َسا يرقاً أ َ
يِف حَ
َح ُّ ح ح َ
ص)274
مرحوم طریحی این روایت را به نال از کتاب سفینة البحار جلد اول صفحهی  214ناال نماود
بدون آنکه به سلسلهی روا

آن اشاره داشتهباشد .سایر فاها تا جاییکه نگارنده تحایق کردهاسات

از این روایت در کتب خود استفاده نکردهاناد .در هار حاال روایات احتکاار را از دزدی شانیعتار
دانست و آن را متبوض درگاه الهی معرفینمود.
يع دهٌ يم ن أََ نايََا ع ن س ِ يز ين يْج ْع ع ن ِعَ ي ين َُ هي ْد حاَلَ حْ ع ي يق ع ين ا ين الح َق دها ي ع ن أَيب عب يد هي
اا
اا قَ َ
اَّلل َ قَ َ
ح ح َ َ ح َ ح ح َ َ ح َح ح َ
َ ح َح
َ َ َ ح
اَّلل ص ح ي
وا هي
ب َم ح ُْوق َو الح ُي حنََ يَ ُ َم حلعُون( 2.کلینی ،1947 ،ج  ،4ص)164
َر ُس ُ
اْلَال ُ
این روایت از نظر سند صحیی و و اتصال آن مسند و از نوع عادی میباشد .روا این روایات
همگی امامی و ثاه هستند .در خصوص (ابن قداح) بعضی معتادند او اسماعیلی ماهب اسات ،اماا
اغلب او را اسماعیلی ندانسته و امامی ماهب میدانند .در این روایت پیامبر اکرم (صال ا علیاه و
آله) محتکر را لعنت شده معرفی فرمود و او را به عناوان قطاع کننادهی روزی انساانهاا دانسات.
بسیاری از فاها به این روایت استناد کردهاند ،از جمله :عالمهی حلی در کتاب تاکرة الفاهاا جلاد
 12صفحهی  164و احتکار را حرام دانست؛ ایشان در کتااب دیگرشاان ،مختلاف الشایعه جلاد 4
صفحهی  34احتکار را مکروه دانستند ،شهید اول در کتاب غایة المراد فی شرح نکت اورشاد جلد
 ،2صفحهی  4احتکار را حرام شمردند.
 .1در حدیثی نال شدهاست :اگر بندهای خداوند را مالقا
احتکار کند و (درحالیکه محتکر است خداوند را مالقا
 .2نگاهدارندهی افسار اسبی که برای جمعآوری زکا

کند ،در حالیکه دزد است بهتر است از آنکه (غاای مردم را)
نماید).

رفته روزیرسان است و محتکر لعنت شده (نزد خداوند) است.
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حکم به حرمت یا کراهت دادن به احتکار از سوی قانونگزار شرعی ،حمایت از مصرفکنناده
محسوب میشود .زیرا عدهای سودجاو بارای پایشبارد اهاداف خاود از وضاع باد اقتصاادی و
کمبودهای موجود سو استفاده کرده و با پنهان سازی نیازهای جامعه ،اقدام به فروش آنها به چند
برابر قیمت میپردازند.
ادله روایي حرمت بیع ربوی

خداوند متعال ربا را حرام فرمود و در قرآن در بعضی از آیا
کار نزد آن ها

حکم به حرمت آن صادر شاد .ایان

بیهمتا بسیار مورد مزمت قرار گرفتاه و کااری شایطانی معرفای شاد .از ایان رو

مصادیق آن نیز به تبع حکم اولی حرام گردید .تمامی آیا

مربوط به حرمت ربا با سااختار نهای و

منفی مطرح شد ،لاا میتوان ممنوعیت و حرمت را از آنها کشف نمود .به تعادادی از ایان آیاا
اشاره میشود:
-

-
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اَّللُ ال ُيُي ُّ
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َي( 3باره)278 ،
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ه
اَّللَ لَ َعله َُ حم تُ حَلي ُنو َن( 9آلعمرا)134 ،
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 .1کسانى که ربا مىخورند[ ،از گور] برنمىخیزند مگر مانند برخاستنِ کسى که شیطان بر اثر تماس ،آشفتهسَرَش کرده
است .این بدان سبب است که آنان گفتند« :داد و ستد صرفاً مانند رباست ».و حال آنکه خدا داد و ستد را حالل ،و ربا
را حرام گردانیده است .پس ،هر کس ،اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید ،و [از رباخوارى] باز ایستاد ،آنچه
گاشته ،از آنِ اوست ،و کارش به خدا واگاار مىشود ،و کسانى که [به رباخوارى] باز گردند ،آنان اهل آتشند و در آن
ماندگار خواهند بود.
 .2خدا از [برکتِ] ربا مىکاهد ،و بر صدقا

مىافزاید ،و خداوند هیچ ناسپاسِ گناهکارى را دوست نمىدارد.

 .3اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید ،آنچه از ربا باقى مانده است واگاارید.
 .9اى کسانى که ایمان آوردهاید ،ربا را [با سود] چندین برابر مخورید ،و از خدا پروا کنید ،باشد که رستگار شوید.
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فاهای اسالمی به تبعیت از قرآن و سنت حکم به حرمت ربا داده و در ایان خصاوص فتااوای
خود را نال کردهاند .خداوند ضمن آیاتی با مضامون رباا ،در ابتادا تباین فرماود کسای کاه رباا
میخورد در اموال او ناص و هالکت ایجاد میشود و ساود و منفعاتش از باین مایرود .خداوناد
برکت را در مال حالل قرار دادهاست( .مکارم شیرازی ،1922 ،ص)11
در کتاب عیون اخبار الرضا علت حرمت ربای معاملی چنین مطرح شادهاسات( :علّات تحاریم
رباى معاملى همان نهى خداوند است از آن ،براى آن فسادى که نسبت به اموال در آن وجود دارد،
زیرا انسان چنانچه یک درهم را به دو درهم بخرد ،قیمت یک درهم در واقاع هماان یاک درهام
است ،و درهم دیگر تباه شده ،پس خرید و فروش و معامال

ربوى همه خسار

و ضارر اسات

در هر حال براى خریدار و فروشنده ،پس از این رو خداوند تبارك و تعالى ربا را حرام کرده است
براى فساد و تباهى اموال و ثروتها ،همچنان که منع فرموده اموال سفیه و کم عال و یا دیوانه را در
اختیار او قرار دهند ،چرا که بیم آنست که همه را تلف و نابود کند ،تا زمانى که از او رشاد عالاى
دیده شود (که در آن وقت منع برداشته مىشود) پس بدین سبب خداوند عازّ و جالّ رباا را حارام
فرموده است و بیع ربوى معامله کردن یک درهم به دو درهم است دست بدست .و راز تحریم رباا
بعد از دانستن حکم خدا در باره آن آنست که در آن کوچک شمردن حرامى است کاه خداوناد آن
را حرام فرموده است و شرعا حرمتش معلوم گشته و این بىاعتناایی باه محرّماا

الهاى و نادیاده

گرفتن آن ،خود دخول در کفر است (نه تنها معصیت))( .ابنبابویه ،1372 ،ج  ،2ص)189
در کتاب علل الشرایع علت حرمت ربا و بیع ربوی چنین مطرح شدهاسات( :علاى بان احماد
مىگوید :محمّد بن ابى عبد اللَّه از محمّد بن اسماعیل ،از على بن عبّاس ،از قاسم بن ربیع صاحّاف
از محمّد بن سنان نال کرده که وى گفت :حضر

ابا الحسن على بن موسى الرّضا علیهما السّاالم

در مکتوبى به او در جواب مسائلش فرمودند :علّت تحریم ربا ان است کاه حاق عازّ و جال از آن
نهى فرموده زیرا در آن اموال فاسد و تباه مىشوند چه آنکه انسان وقتى یک درهم را باه دو درهام
خرید ثمن و عوض یک درهم همان یک درهم بوده و درهم دیگر باطل و فاسد است پاس بیاع و
شرا ربوى در هر حال براى مشترى و بایع ضرر و زیاان آور اسات از ایان رو خداوناد تباارك و
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تعالى به خاطر فاسد اموال و جلوگیرى از آن ربا را حرام و ممنوع فرموده همان طورى که ساپردن
مال سفیه را به او از ممنوعا

قرار داده است زیرا بیم آن هست که سفیه مالش را فاسد کناد .بلاى

وقتى با رشد انس گرفت و خوب و بد ،صالح و فساد را تشخیص داد البته مىتاوان ماالش را باه
وى سپرد ،پس به خاطر همین علت (فساد اموال) حق عزّ و جل ربا و فروختن یاک درهام باه دو
درهم را حرام کرده و علّت حرام نمودن ربا بعد از بیان و علم به آن این است که مرتکب ربا حرام
الهى را سبک شمرده و بدون اعتنا به آن واردش شده است و این خود از معاصى کبیره ماىباشاد
زیرا با علم به حرمت و این که حق تبارك و تعالى آن را حرام نموده با این حال به آن اقادام شاود
چیزى غیر از سبک شمردن محرّم الهى نمىباشد و سبک شمردن محرّم الهى موجب دخول در کفر
است .و علّت تحریم ربا در بیع و شرا نسیه آن است که معروف از بین رفته و اموال تلف گشته و
مردم به گرفتن سود رغبت پیدا نموده و قرض را ترك کارده و اماور معاروف و پساندیده را رهاا
مىکنند مضافا به این که این ربا نیز موجب فساد و ظلام و ناابودى اماوال ماىباشاد( .ابانبابویاه،
 ،1384ج  ،2ص)497
ربا میان دو شی همجنس با محاسبهی پیمانه و وزن به وجود میآید .شااخص تعیاین جانس،
هر آن مالی است که تعیّن خااص داشاته و ارزش مباادوتی آن محارز باشاد( .شاهید اول،1914 ،
ص )117زمانی که تاجران اقدام به اخا ربا کنند امنیت اقتصادی مختل شده و مصرفکننده مجبور
است با قیمتی گزاف جنس مصرفی خود را خریداری نماید .این مسئله بیتردید چرخهی اقتصادی
را رو به زوال برده حق مصرفکننده پایمال میگردد.
ادلهی روایي کراهت دخول در سوم اخیه

از رسول خدا (صل ا علیه و آله) نال گردید ،ایشان از مداخله در معاملهی دیگاری نهای فرماود.
(تمیمی متربی ،1384 ،ج  ،2ص )39از موارد حرام در طول انجاام معاامال  ،ورود و مداخلاه در
معاملهی دیگری است .جز در هنگام انجام مزایده ،در این مدل از بیع منعی در مداخله در معاملهی
دیگری نخواهد بود ،زیرا ها

مزایده تعیین قیمت باو برای خرید ماال اسات و هار کاه بااوترین

قیمت را بده میتواند مال را خریداری نماید( .شیخ طوسی ،1387 ،ج  ،2ص )164ایان عمال نیاز
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باعم ضرر به مصرفکننده خواهدبود .زیرا این رفتار عالوه بر ایجاد تنش بین افراد ،باعام گرانای
کاهب میگردد.
ادلهی روایي کراهت گران فروشي

گرانفروشی از امور منهی در لسان پیامبر اکرم (صل ا علیه و آله) و ائمهی اطهار (علیهم الساالم)
است .این کار باعم ثرو

اندوزی عدهای میگردد ولی آثار مخرب فراوانی بر آن مترتب است .از

جمله کاهش توان خرید مصرفکننده ،انتاال گرانی به بسیاری از کاوها و خدما  ،تحمیل مخارج
هنگفت کنترل قیمتها و درگیری سازمان تعزیرا
اینها ضررهای متصوره بر جامعه است .حضر

حکومتی و شهرداریها با گرانفروشان و مانند
علی (علیه السالم) به مالک اشتر (رضی ا عناه)

فرمود :این را هم بدان که در میان بازرگانان ،کسانى هم هستند که تنگ نظر و بد معامله و بخیال و
احتکار کنندهاند ،که تنها با زورگویى به سود خود مىاندیشند .و کاو را به هر قیمتى که مىخواهند
مىفروشند ،که این سود جویى و گران فروشى براى همه افراد جامعه زیانبار ،و عیاب بزرگاى بار
زمامدار است( .شریف رضی ،1374 ،ص)483
حضر

در فرازی دیگر خطاب به همهی مسلمین فرمودند :اى گروه بازرگاان! پایش از ساودا

(از خدا) خیر بخواهید و با آسانگیرى (در معامله) برکت جویید و با خریاداران کناار بیاییاد و باه
بردبارى آراسته شوید و از سوگند باز ایستید و از دروغ دورى کنید و از ستم (و اجحااف و گاران
فروشى و کم فروشى) بیزار باشید( .ابنشعبه حرانی ،1376 ،ص)144
ادلهی روایي استحباب اخذ سود کمتر از مؤمنین

فاها به سود نگرفتن از مؤمنین نظر دادهاند و از اطالق ادله بر مایآیاد تنهاا در صاور

نیااز و باه

دست آوردن نفاه و مخارج روز خود ،حق گرفتن سود از مؤمنین دارد .از ایان رو بهتار اسات باه
کسی که قول به رعایت حال او دادید از او سود کمتری دریافت دارید و یا مهربانی را کامال کارده
و از او سود نگیریاد( .شاهید اول ،1914 ،ص )144از طریاق روایاا

ائماهی معصاومین (علایهم

السالم) بر میآید ،باید هنگام معامله رعایت حال خریدار در نظر گرفته شود و ساود نیاز منصافانه
باشد؛ بهتر است فروشنده با کم سود گرفتن برادر مؤمن خود را یاری نمایاد( .مجلسای ،1949 ،ج
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 ،11ص )14در دنیای امروز تجار

با سود همراه است و شاخص موفایت در بازار دریافت ساود

مناسب از مشتری است ،با این وجود اگر با سود کمتر و رعایت حال مصارفکننادگان ،تااجران و
فروشگاهها اقدام به فروش با اخا سود کمتر نمایند ،میتوانند با جلب مشاتری بیشاتر در تجاار
موفق باشند.
ادلهی روایي حرمت کمفروشي

خداوند در قرآن با کم فروشی و ناص در ترازو و پیمان با الفاظی بسایار تناد و عبااراتی آکناده از
خشم ،نفر

خود را از کسانی که در هنگام وزن و پیمانه کم گااشته و کاو را از میزان واقعی کمتر

به مردم میفروشند و یا گرانفروشی مینمایند ،اعالم فرمود .در آیا

 84سوره اعراف 142 ،سوره

انعام 44 ،و  88سوره یوسف 34 ،سوره اسرا  7 ،تا  4ساوره الارحمن 8 ،و  4ساوره اعاراف144 ،
سوره کهف 14 ،سوره حجر 17 ،سوره شوری 24 ،سوره حدید 97 ،سوره انبیا  142 ،و  143سوره
مؤمنون 6 ،تا  8سوره قارعه .این موضوع مورد توجاه قارار گرفتاه و خداوناد بنادگان خاود را از
اینگونه اعمال تحایر فرمود .برای نمونه به چند نمونه اشاره میشود.
 ويحز ليحليعَيَ َ هذين إي َلا ا حكَالُوا َعلَى الَ ي
وه حم ُْح يس ُو َن( 1.مطففاین 1 ،تاا
وه حم أ حَو َوََُّْ ُ
هاس يَ حس ََ حوَُو َنَ .و إيلا ك الُ ُ
َي .ال َ
َ ُ
)3
ي ْ
ص وا الح ييَحي َ
اه حم ُْ َعحيباً ق َ
اا ج قَ حوي حاعبُ ُدوا ه
اا َو الحيي ا َن إييَ
 َو إيَّلل َم حديَ َن أَخ ُاَّللَ م ا لَ َُ حم م حن إيل ه َوحي ُوُ َو ال تَ حَ ُق ُ
اا َو الحيي ا َن يابلح يق حس ي َو ال تَ حب َخ ُس وا
ذاب يَ حوْ َُ ي ْ َ .و ج قَ حوي أ حَوَُ وا الح ييَحي َ
أَرا ُك حم يََ حْو َو إييَ أَخ ُ
اَ َعلَ حي َُ حم َع َ
الَهاس أَ حْيامهم و ال تَعَُوا يِف حاَلَر ي ي
دين( 2.هود 89 ،و )84
ح
َ َُ ح َ ح ح
ض ُم حَس َ
 .1واى بحال کم فروشان .آنهایى که چون بکیل چیزى از مردم بستانند تمام مىستانند .و چون چیزى بدهند در کیل یا وزن
کم میدهند.
 .2به سوى قوم «مدین» برادرشان شعیب را فرستادیم ،گفت« :اى قوم من! خدا را بپرستید که جز او معبودى ندارید و پیمانه
و ترازو را کم ندهید .من خیر شما را مىخواهم و بر شما از عااب روزى فراگیر بیمناکم .اى قوم من! وزن و پیمانه را
با عدالت باز دهید و اشیا مردم را کم ندهید و در روى زمین فساد نکنید.
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ي
ي
ي
ينَ .و يَُّْوا يابلح يق حس ي
هاس أَ حْ يامَ ُه حم َو ال تَ حعَُ حوا
 أ حَوَُوا الح ََحي َز َو ال تَ َُوَُّوا م َن الح ُي حخس َعاس الح ُي حسََقيمَ .و ال تَ حب َخ ُسوا الَ َ
ض م حَ يسدين .و اته ُقوا الهذق خلَ َق َُم و حي
لي( 1.شعرا  181 ،تا )189
اْلبيلهَْ حاَلَهو َ
يِف حاَل حَر ي ُ
َ حَ
َ َ
در تفسیر آیا

 1تا  3سوره مطففین میخوانیم( :معناى آیه این است که :وقتى از مردم ،کاویى

مىگیرند حق خود را به تمام و کمال دریافت مىکنند ،ولى وقتى مىخواهند کاویى به مردم بدهناد
به کیل یا وزن ناقص مىدهند ،و مردم را به خسران و ضرر مىاندازند .پس مضمون مجموع دو آیه
( 1و  )2یک مامت است ،و آن این است که مطففین حق را براى خود رعایت مىکنند ،ولى باراى
دیگران رعایت نمىکنند .و به عبارتى دیگر حق را براى دیگران آن طاور کاه باراى خاود رعایات
مىکنند رعایت نمىنمایند ،و این خود باعم تباهى اجتماع انسانى است کاه اسااس آن بار تعاادل
حاوق متاابل است ،و اگر این تعادل از بین برود و فاسد شود همه چیز فاسد مىشود( ).طباطبایی،
 ،1379ج  ،24ص)374
با توجه به آیا

قرآن ،فاها در کتب خود عالوه بر تحلیل آیه و اخا احکام از آن ،باه حرمات

کمفروشی و کمگااری در پیمانه و وزن فتوی دادند .چنانکه میخوانیم :کام گاااری در پیماناه و
وزن حرام است و خداوند در قرآن فرمود :وای بر کمفروشان ،بنابراین کسی که کارش پیمانه کردن
و وزن نمودن است ،نمیتواند زمان پیمانه و وزن ،به نفع یا ضرر کسی که از این کار آگااه نیسات،
زیاد محاسبه کند و یا کمگاارد( .عالمه حلی ،1914 ،ج  ،2ص )973به این معنی که وقتی وزن یاا
پیمانه میکنید ،اگر فروشندهاید کاو را کم نگاارید و اگر خریدارید وزن کاو را کم اعالن ننماییاد.
متاسفانه بعضی از فروشندگان وقتی کاو را وزن میکنند در یک کیلاو  144یاا  244گارم کام وزن
میکنند و در زمانی که کسی جنسی را برای فروش نزد آنها میآورد مااداری از وزن آن را کمتار
گزارش میدهند .با توجه به این نکته گفتهشد:
گفتهاند وقتی پیامر اکرم (صل ا علیاه و آلاه) باه مدیناه مهااجر
محاسبا

نمودناد ،ماردم مدیناه در

پیمانهای و وزنی بدترین مردم بودند.

 .1پیمانه را تمام بدهید و کم فروشى نکنید .و با ترازوى صحیی وزن کنید .و از حق مردم کم نگاارید و در زمین فساد
نکنید .از کسى که شما و اقوام پیشین را آفرید بترسید.
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آیه  1سوره مطففین دولت بر وجوب امانت داری در پیماناه و وزن و حرمات کامگاااری در
آنها دارد .واژهی (ویل) وازهای است که بر مامت و نکوهش دولت دارد و بعضی گفتاهاناد ایان
واژه به معنی جایگاهی در جهنم است.
بر اساس فهم فاهی در آیه  1سورهی مطففین ،وفاداری در پیماناه و وزن ،عاالوه بار وجاوب،
استحباب در بیشتر وزن کردن برای مشتری دارد .تا به فروشنده بفهماند از ورود به کمگاااری کاه
عملی حرام است ،اجتناب نماید .بر همین اساس پیامبر فرمود :ای وزن کننده ،درسات وزن کان و
برای مشتری کمی بیشتر بگاار( 1.فاضل ماداد ،1924 ،ج  ،2ص)91
بعضی از فروشندگان با انصاف وقتی کاو را برای مشتری وزن میکنند کمی بیشتر از وزنی کاه
مشتری تااضا کرده میگاارند و این عمل دو فایده دارد،
 .1حس اعتماد مشتری به فروشنده زیاد میشود.
 .2فروشنده و مشتری اطمینان دارند کاوی وزن شده به طور واقعای و باا عادالت وزن شاده
است.
عالوه بر آیا  ،رولیا

مختلفی از معصومین (علیهم السالم) در خصوص حرمت کمفروشی و

رعایت حاوق مصرفکنندگان پیرامون درست وزن کاردن کااو هنگاام خریاد مشاتری و فاروش
فروشنده مطرح گردید .فاها نیز بر اساس همین روایا

فتوی به حرمت کمفروشی داده و از آنهاا

منع کردهاند .از جملهی این روایا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ْ
ب ا حي س َ ياع ع ين ي ي
ي
اَّلل ن ِعَ ْ حي
ق يِف قُ ي
اا أَُو
َ حَ َوا َن ح ين يم حِ َا َن ح
اا :قَ َ
اْلَ هي ياا قَ َ
َعحب ُد ه ح ُ َ ح
الس حَد يق ح ين ََُ هي د َع حن َ
اْل حي َيو ُّ ح
حَ َ َ
2
ي
وا هي
عب يد هي
ي َهلَ َ ِبيييا من قَب لَ َُم يمن حاَلُم يم قَالُوا و ما ُُهَا ج ا ن رس ي
صلَََ ح ي
اا َو الح ييي َا ُن.
اا الح ييَحيَ ُ
اَّلل قَ َ
اَّلل َ إي َن َي َُ حم َخ ح
َح
َ َح ح ح َ َ
َ َ َ حَ َُ
(حر عاملی ،1944 ،ج  ،17ص)349
 .1در کتاب کنزالعرفان به نال از پیامبر (صل ا علیه و آله) نوشتهاست( :یا وزان زن و ارحج) این عبار
کتب روایی مطرح نشدهاست ،ولی در کتاب فاه الارآن با مضمون این عبار

در هیچ یک از

آمدهاست( :زن یا وزان و ارجی)

(قطبالدین راوندی ،1944 ،ج  ،2ص  )93و به منبعی استناد نشد.
 .2امام صادق (علیه السالم) فرمود :دو ویژگی در شما وجود دارد که مردمان پیش از شما با آنها نابود شدند ،حاضران
پرسیدند :آن دو ویژگی چیست؟! حضر

فرمود :پیمانه کردن و ترازو داری.
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این روایت از نظر سند صحیی و اتصال آن مسند و نوع سند آن عاادی اسات .در ایان روایات
همهی راویان امامی ماهب و جز ثاا

هستند و این روایت مورد پایرش اسات .از ایان روایات

در کتب مختلفی از جمله اونوار اللوامع فی شرح مفاتیی الشرایع نوشتهی آلعصفور بحرانای جلاد
 11در صفحهی  129و از همین نویسنده در کتاب سداد العباد و رشاد العباد صفحهی  984و شایخ
محمدحسن نجفی در کتاب جواهر الکالم فی شرح شرایع اوسالم جلد  22صفحهی  943اساتفاده
شده و به آن استناد کرده و فتوی به حرمت کمفروشی دادهاند.
حضر

در این روایت به پیمانه و وزن کنندگان هشدار دادند در کار خاود دقات نماییاد زیارا

این دو میتوانند خیر دنیا و آخر

و شر آن دو را برایتان به ارمتان آورند .زیرا در گاشاته اقاوامی

بودند به دلیل خیانت در وزن و پیمانه مورد خشم و غضب خداوند گرفتار آمدناد .در ایان رابطاه
داستانی مطرح شد( :مالک دینار گفت :مرا همسایهاى بود ،بیمار شد ،من در عیااد

او رفاتم ،او را

در نزع یافتم ،بانگ مىداشت و مىگفت :دو کوه از آتش قصد من مىکنند .من گفتم :یا هااا ،ایان
چه خیال است که تو را مىنماید یا هایانى است که تو مىگویى .گفت :نه ،حایات است .و این از
آنجاست که مرا دو مکیال بود :یکى زیاد و یکى ناصان به زیاد

بساتدمى و باه نااقص بادادمى.

اینکه مىبینم جزاى آن است ،من مىدانم( ).شعرانی ،1386 ،ج  ،3ص)1334
ص َها ير،
اْلَ َس ينَ ،ع حن أَي ييهَ ،ع حن ََُ هي يد ح ين ح
َْحَ ُد ح ُن ََُ هي يد ح ين ح
َخبَ َي أَُو ح
َخبَ َ ََن ََُ هي ُد ح ُن ََُ هي ْد ،قَ َ
اْلَ َس ين ال ه
اْلَ َس ين أ ح
اا :أ ح
أح
عن َُ هي يد ين يعيس ى ،ع ين ا ين أيَب عي ْو ،ع ن مالي ي ين ع يعيه َْ ،ع ن أيَب ْحَح ٌَ الُُّي ايي  ،قَ َ ي
ُ أ ََاب َِ حعَ ْ ََُ هي َد ح َن
َُ ح َ ح َ ح َ
ااََ :س حع ُ
َ َ ح
َح َ ح
َح
َ َ َ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ْ
ي
ي
ي
ي
ي
ت ِف كََاب َعل يي حن أَب طَالب ( َعلَحي ه ال هس ََل ُ) :إلَا ظَ َِ َ ال َ َاب م حن َ حع دق
َعلي يَي ح ين ح
اْلُ َس حي ( َعلَحيِ ُم ال هس ََل ُ) يَ ُق ُ
واَ :و َِ حد ُ
اَّلل ياب ي ي
ي
ي ي ي ي
ي
ي َو الَه حق ي
ض َ ََك ياََا يم َن
لسَ َ
ظَ ََِ َم حو ُ
صَ ،و إي َلا َمََ عُ وا الهَك ا ٌَ َمََ َع ُ حاَل حَر ُ
يز أ َ
َخ َذ ُه ُم هُ َ
ت الحَ حجأٌََ ،و إ َلا طََُُ الح َي ََا ُ
اله حريَ َو الُيَ َيا ير َو الح َي َع ياع ين ُكليَ َِا(1....،شیخ طوسی ،1919 ،ص)214
 .1ابوجعفر ثمالی گفت :از امام محمدباقر (علیه السالم) شنیدم میفرمود :در نامهی امام علی بن ابیطالب (علیه السالم) یافتم
وقتی پس از من ربا فراوان شود ،مرگ زود هنگام زیاد میشود ،هرگاه کمفروشی و ناص در پیمانه و وزن صور
گیرد ،خداوند عمر را کوتاه کرده و بیماری میآورد ،وقتی از پرداخت زکا
زراعت و میوهها و معادن میگیرد....

خودداری نمایند ،زمین برگت خود را از
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این روایت صحیی و مسند و از نوع عاادی اسات و راویاان آن همگای اماامی مااهب و ثااه
هستند .فاها از این روایت در کتب خود استفاده کرده و مستند به آن حکم به حرمات کامفروشای
نمودند ،از جملهی این کتب میتوان به موارد زیر اشاره نمود ،کتاب مصباح الفااهه ،نوشتهی آیات
ا خویی ،جلد  ،1صفحهی  293و کتاب الفاه البینه ،نوشتهی آیت ا حسینی شیرازی ،صافحهی
 78و کتاب الفاه السلم و السالم ،نوشتهی آیت ا حسینی شیرازی ،صفحهی  812و کتاب من فاه
الزهرا (سالم ا علبها) ،نوشتهی آیت ا حسینی شیرازی ،جلاد  ،2صافحهی  926و کتااب ساه
رساله ،نوشتهی آیت ا مجتهدی تهرانی ،صفحهی  73میتوان نام برد .ایشان نیز با استناد باه ایان
روایت عالوه بر فتاوای مختلف ،حرمت کمفروشی و کامگاااری در پیماناه و وزن را نیاز مطارح
کردهاند.
ادلهی روایي حرمت غش در معامله

در روایتی به نال از امام صادق (علیه السالم) آمدهاست :کسی که به غاش در معاملاه باا مسالمان
بپردازد ،خداوند در قیامت او را با یهودیان محشور میفرماید؛ زیرا آنها در معامله با مردم مسلمان،
غش مینمودند( .ابنبابویه ،1913 ،ج  ،9ص )272مرحوم ابنباویه این روایت را بادون هکار ساند
هیل روایا

مناول از امام صادق (علیهالسالم) مطرح نمود ،ولی در جایی دیگر از کتااب خاود باه

این روایت اشاره نمود .در روایتی طوونی از پیامبر اسالم تحت عنوان (حدیم مناهی الرسول صال
ا علیه و آله) با هکر سند تمام متن حادیم و مانجملاه ایان قسامت از روایات را نیاز مطارح
فرمودند.

1

در این روایت ،تنها شعیب بن واقد که شخصی است مجهولالحال ،سایر راویان امامی مااهب
و ثاه میباشند .این روایت از نظر سند ضعیف و از نظر اتصال از نوع مساند و روایتای عاادی باه
ي ين موسى ين اب وي يه الح ُق ييي الحَ يقيه ََّييز اله يق مصَيو ه َذا ال ي
حَََ ي
ض ُاو ريوق َع حن ُْ َعحي ي
ب ح ين
اا أَُو َِ حعَ ْ ََُ هي ُد ح ُن ح
 .1قَ َ
اب َر يض َي ه
اْلُ َس ح ي ح ُ َ ح َ َ َ ح َ ُّ
ُ ُ َ َُ ُ َ
اَّللُ َعحَهُ َو أ حَر َ ُ َ
ي
ي
ْ
ْ
ْ
ي
اَّللي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ْ
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
َواقد َعن ح
اا ََّ َِى َر ُس ُ
ي َعل َيي حن أَب طَالب َ قَ َ
وا ه
اْلُ َس حي حن َْيحد َعن ال ه
آابئه َع حن أَمو ال ُحي حؤمَ َ
صاعق َِ حعَ حن ََُ هيد َع حن أَ يهَ -ع حن َ
وع ي
ش مسليياً يِف يْ ْام أَو ي ْم َلَي يمَها و ُُيش ي و ال يحقيام يْ مم الحي ِ ي
اْلَحل يق ليحل ُي حسلي ييي( ......ابنبابویه،1913 ،
و
َ
أ
م
هِ
َّ
َل
و
ن
م
َ
ش ح
ه
َ
َ
ُح ُ
َ ح َح ح َ َ ح َ ُ َ ح َ َ َ َ َ َ ُ
صَ .....و َ ح
ُح
ج  ،9ص )19
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شمار میرود .فاهای متعددی از این روایت در کتاب خود بهره برده و باه آن اساتناد کاردهاناد .از
جمله :آلعصافور بحرانای در کتااب االَّ وار اللوام م َ ر ْ مَ اتير الش ايم جلاد  ،11صافحهی .112
موسوی قزوینی ،در کتااب يَ ا يم االحا ا َ ر مع َ ْ اْل َلا و اْل ا  ،جلاد  ،2صافحهی  .348موساوی

خویی ،در کتاب مصبا الَقِاهْ قسم مااسب ،جلد  ،1صفحهی  .244ترحینی عاملی ،در کتااب ال دٌ
الَقِيْ َر ْ ال وض ْ البِي ْ جلد  ،9صفحهی  .317از این رو ضعف سند آن به دلیل شاهر

روایای

حاصله از استناد فاها ،جبران میشود .به این شکل میتوان حرمت غش در معامله را استناد نمود.
ادلهی روایي انجام اقاله

یکی از کارهایی که میتواند به عنوان حمایت از حاوق مصرفکنندگان معرفی شود ،قایل شدن به
حق اقاله است .اغلب فاها در کتب خود در بحم متاجر باه عناوان راهای جهات انفساام معاملاه
معرفی کردهاند .این کار ،از امور عرفیه است و طرفین عاد پس از انجام بیع ممکن اسات پشایمان
شده و قصد برهم زدن معامله را داشته باشند ،از آنجا که بیع عادی وزم اسات و طارفین عااد از
مجلس عاد خارج شدند ،دیگر نمیتوانند عاد خود را ناض و از پایبندی به آن سر باز زنند ،لااا
می توانند با مراجعه به طرف دیگر و اظهار این پشیمانی تااضای انفساام آن را داشاتهباشاند .ایان
تااضا م مکن است از طرف ماابل پایرفته شود و ممکن است آن را نپایرد ،الزامی به این پاایرش
نیست .از این رو در روایا کسانی که تااضای فسخ معامله را قبول مینمایند مورد ساتایش واقاع
شدهاند و آن را کاری جوانمردانه تلای نمودند .چنانکه در روایتی آمادهاسات :و يِف حي
ص ياا َع حن ْحَح ٌََ
اْل َ
َ
ي
ي ي
ي
ْ
ي
ي
يي
اا:
اَّلل َ قَ َ
اع َْ ح ين يم حِ َا َن َع حن أيَب َعحب د ه
يس ى َع حن ََسَ َ
ح ين ََُ هي د الح َعلَ يو يَ
ق َع حن َعل يَي ح ين إ ح َاه َيم َع حن أَ ي ه َع حن عُُح َي ا َن ح ين ع َ
اف َنحَ ا َن أ حَو أ حَعََ َق ََّ َس َيًْ أ حَو َْهو َ َع َابً( 1.حاار
اَّللُ َع ه َو َِ هز إيلَ حي يِ حم يَ حوَ الح يقيَ َام يَْ -م حن أَقَ َ
أ حَرَ َع ْ يَحَمُ ُ ه
اا ََن يعم اً أ حَو أَ َو َ
عاملی ،1944 ،ج  ،17ص)387
 .1امام صادق (علیه السالم) فرمود :خداوند در قیامت به چهار شخص با نگاه بخشش و مهربانی مینگرد( .اول) کسی که
تااضای انفسام معامله توس پشیمان از آن معامله را بپایرد( .دوم) کسی که نگرانی را از نگرانی نجا
کسی که بردهای را آزاد نماید( .چهارم) کسی که برای مجردی ازدواج نماید.

دهد( ،سو)
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این روایت صحیحه است و اتصال آن مسند و سند روایت عاادی اسات .هماهی راویاان ایان
روایت امامی ماهب هستند .البته عثمان به عیسی عامی ماهب بود و سپس به ماهب امامیه گروید
و فردی قابل اعتماد معرفی شد .چنانکه از متن روایت بر میآیاد خداوناد در قیامات کاه هماهی
موجدا

به دنبال اخا رحمت و بخشش خداوند هستند ،کسانی که مشکلی از مشاکال

خلاق را

برطرف کنند مورد رحمت خداوند قرار میگیرند.

اْحَ ُد َع حن ََُ هي يد
در خصوص پایرش اقاله و اعمال آن و پایرش این تااضا در روایت آمدهاسات :ح
اق ع ن ه ارو َن ين ْح ٌَ ع ن أيَب ْح ٌَ ع ن أيَب عب يد هي
اا ُم حس ليياً يِف َحي ْم
اا :أََُّيَا َعحب ْد أَقَ َ
اَّلل َ قَ َ
ح ين َعلي َْي َع حن يَ ي َ
يد ح ين إي حس َن َ َ ح َ ُ ح َح َ َ ح َح َ َ ح َح
اَّلل َعُح َتَهُ يَ حوَ الح يقيَ َام يْ( 1.کلینی ،1947 ،ج  ،4ص)143
أَقَالَهُ ه
اَّللُ تَ َع َ
این روایت ضعیف میباشد و اتصال آن مسند است و نوع سند آن تعلیق تعیین گردید .راویاان
آن جز محمد بن علی که فردی ضعیف و اهل غلو است ،الباقی ثاه و امامی مااهب هساتند .ایان
روایت مورد تایید اهل سنت نیز هست و آنها در کتاب خاود از ایان روایات اساتفاده کاردهاناد.
(بیهای ،1914 ،ج  ،6ص )27از این روایت در کتب مختلفی استفاده شده و ضاعف آن باا شاهر

روایی انجبار گردید .از جملهی این کتب عبارتند از :کتاب اْل َلَ ،نوشتهی شیخ طوسای ،جلاد ،3
صفحهی  247و کتاب مبسوط َ ر َق ه االمامي ه نوشتهی شیخ طوسی ،جلد  ،2صافحهی  143و کتااب

عَيْ الَ وَ ال ر عيل ر االَ وا و الَ وَ ،نوشتهی حساینی حلبای ،صافحهی  228و کتااب الس ائ اْل او

لَن ي الََ او  ،نوشتهی ابنادریاس حلای ،جلاد  ،2صافحهی  ،266کتااب حت ي االحا ا الش عيه عل ر

مذهب االماميه نوشتهی عالمه حلی ،جلا  ،2صفحهی .314

فاها بر اساس این روایت گفتهاند :اقاله به خودی خود بخشش و رها نمودن است ،این کاار در
همه جا قابل اعمال است ،پس به تبع در بیع نیز میتوان به آن عمل نمود .لاا میتوان گفات :اقالاه
فسخ معامله است و به عنوان حق طرفین عاد مطرح میباشد ،این حق چه پیش از قبض کاو اقدام
شود چه پس از آن ،تفاوتی نمیکند .این حق حتی برای غیر طرفین عااد نیاز وجاود دارد( .شایخ
 .1امام صادق (علیه السالم) فرمود :هر بنده خدایی از معامل خود فسخ بیع را بخواهد و او بپایرد ،خداوند در قیامت
عااب او را برخواهد داشت.
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طوسی ،1947 ،ج  ،3ص 244و حسینی حلبی ،1917 ،ص )228از سیاق روایا

و فتاوای فاها بار

میآید پایرش اقاله و عمل به آن مستحب است و عملی جوانمردانه و خداپسندانه تلای میگردد.
ادلهی روایي خیارات فسخ معامله

از جمله مصادیق حمایت از حاوق مصرفکننده ،قانونگزاری خیار فسخ معامله در فاه اساالمی و
حاوق موضوعهی ایران است .این موضوع برای جبران ضرر در نظار گرفتاهشاد .زیارا در هنگاام
وقوع عاد ،ممکن است خریدار یا فروشنده به ضرر موجود توجه نداشته و از وجاود آن بایخبار
باشد ،ولی وقتی عاد واقع شد و زمانی گاشت ،فرد متضرر متوجه ضرر حاصله میگاردد؛ در ایان
وضعیت باید راهی وجود داشتهباشد تا بتوان عالوه بر حفظ لزوم عاد بیع ،آن را منفسخ نمود .لااا
خیارا

مصرح در قانون قابلیت اعمال پیدا خواهندنمود.

در خصوص اعمال خیار در فسخ معامله به طور مفصل در کتب فاهی و حاوقی سخن به میاان
آمدهاست .در این ماال به تعدادی از روایا

اشاره میشود که صراحت آنها در حمایت از حاوق

مصرفکننده است اشاره میشود :جمیل بن درّاج گوید :از امام صادق علیه السّالم پرسیدم شخصى
زمین کشتزارى را خریده است و خود بر سر آن زمین رفتاه و آن را دیاده و بازگشاته اسات ولاى
هنگامى که بهاى آن را پرداخته و به ساراغ زماین رفتاه و آن را بررساى کارده اسات نپساندیده و
تااضاى فسخ از فروشنده کرده است در حالى که فروشنده حاضر نیست بیع را فسخ کند امام علیه
السّالم فرمود :اگر همه آن زمین را زیر و رو کرده و ناود و ناه درصاد آن را دیاده و یاک درصاد
باقیمانده که ندیده است خیار رؤیت دارد یعنى مىتواند آن را باز پس دهد( .ابانبابویاه ،1367 ،ج
 ،9ص)366

اْللَيِب عن أيَب عب يد هي
اْلَيَ َو يان ُكليَ يه َْ ح ُط ثَََلثَ يْ أ هَجْ ليحل ُي حش َييق َ ُِ َو ياب حْلييَ ا ير َي َيِ ا إي ين
اا يِف ح
اَّلل (عليه السَل ) قَ َ
 َرَوى حَ ُّ َ ح َحا حََْ َ َط أ حَو ََلح يَ حش َيي حط( 1.ابنباویه ،1913 ،ج  ،3ص)241

 .1امام صادق (علیه السالم) فرمود :دربارهی هر نوع حیوانی برای مشتری سه روز حق فسخ معامله وجوددارد ،خواه این
خیار را شرط کردهباشند یا نکردهباشند.
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ي
ي ي
ي ي ي
ب الحبَ حي ُم.
 َو قَ َاا (عليه السَل ) أََُّيَا َر ُِ ْز ا حْ ََ َى م حن َر ُِ ْز َحيع اً َ ُِ َي ا اب حْليَ ار َح هّت يَ حَ َيقَا َ ذ َلا اَح ََ َقَا َ َق حد َو َِ َ

1

(ابن باویه ،1913 ،ج  ،3ص)242
ان ع ن أيَب عب يد هي
ْ
ي
ي ي
 و روى عب ُد هي ي ْو
اَّلل (علي ه الس َل ) قَ َ
اا الح ُي حس ل ُيو َن عحَ َد ُْ ُوط يِ حم إيهال ُك هز َْ حط َخ الَ َ
اَّلل ح ُن س ََ َ ح َح
َ َ َ َح
2
كيَاب هي
وْ( .ابنباویه ،1913 ،ج  ،3ص)242
اَّلل َعه َو َِ هز َ ََل ََيُ ُ
َ َ
در این روایا عالوه بر احترام به معاهدا میان اشخاص و رعایت شاروط شارعی و قاانونی
برای حفظ حاوق مصرفکننده احکامی صادر گردید .از طرف دیگر موضع خیار فسخ معاملاه نیاز
در این روایا

مطرح گردید .اعمال خیار عالوه بر جبران ضرر و جلوگیری از آن ،ناوعی حمایات

از مصرف کننده است؛ زیرا اگر نتوان از خیار فسخ معامله استفاده نمود ،ضارر انجاام معاملاه بااقی
مانده و شخص متضرر میگردد.
حمایت از حق مصرفکننده در حقوق موضوعه
قانونگاار برای تامین حق مصرفکنندگان و کمک به آنها برای بهرهبرداری از حمایت قاانون ،در
قانون تجار

الکترونیکی به انحا مختلف حمایت خود را برای آنها فراهم نمود .این حمایاتهاا

دارای جنبههای مختلفی هستند .بعضی از این حمایتها جنباهی شاکلی دارناد و بعضای مااهیتی
هستند.
حمایتهای شکلي

 .1اعالم مشخصا

فنی و کاری کاو توس تولید کنندگان برای مصرفکنندگان.

 .2اعالم نام شخصی حایای به عنوان مدیر کارخانه ،عالمت تجااری تجاار خاناه ،اقامتگااه
 .2امام صادق (علیه السالم) فرمود :هر کسی از دیگری مالی را بخرد ،در حالیکه میانشان خیار (خیار مجلس) وجود
داشتهباشد ،این خیار تا زمانی است که از یکدیگر جدا نشدهباشند ،وقتی از هم جدا شدند خیاری بین آنها نیست.
 .3امام صادق (علیه السالم) ،فرمود :مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند ،مگر آن شرط مخالف کتاب خدا بلندمرتبه
باشد ،در این صور

جایز نیست.
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شخص حاوقی ،پست الکتاونیکی ،شماره تلفن و راههای ارتباطی باا تولیاد کننادگان.ایان
اطالعا
صور

دائمی و توس واسطی مشاخص و باا دوام و باهروز شاده

وزم است به صور
پایرد.

 .3تعیین بهای کاو و هزینهای ارسال آن نزد خریداران (مصرفکنندگان).
 .9چگونگی انعااد قرارداد خریاد ،نحاوهی پرداخات بهاا  ،زماان تحویال ،چگاونگی فساخ،
خدما

پس از فروش و مد

زمان شروع و پایان قرارداد.

 .4چگونگی امکان انجام شکایت و رسیدگی به آن.
 .6وجود حسن نیت در انجام معامله و حفظ آن در طول اجرا قرارداد بیع.
 .7در نظر داشتن حمایت از خریداران ناتوان ،مانند کودکان و سایر محجورین ،که حین وقاوع
معامله از نظر تولید کنندگان مخفی هستند.
 .8در صور

نیاز به ارتباط صوتی و تصویری میان تولیدکنندگان (عرضه کنندگان) ،و مصرف

کنندگان؛ این ارتباط باید با اخا جواز بوده و بهصور

واضای و روشان تعیاین وضاعیت

گردد.
مجموع این حمایتها کمک میکند مصرفکنندگان اطالعاا

کاافی و ماورد نیااز خاود را از

تولید کنندگان و عرضه کنندگان در اختیار داشتهباشند تا در زمان نیاز بتوانند اقداما

ماتضی را باه

انجام برسانند .از طرفی چون در بیع در فضای مجازی خریدار و فروشنده یکدیگر را نمیبینناد و
تمامی شرای بیع توس فروشنده صور

گرفته و خریدار نمیتواند شرطی را تعیین نماید ،از ایان

رو قانونگاار باید شرایطی را فراهم آورد تا خریداران بتوانند با آساودگی خیاال از هرگوناه ضارر
محتمل به خرید از فضای مجازی بپردازند.
حمایتهای ماهیتي

 .1بر فروشنده وزم است تا در جهت حمایت از مصرفکننده جهت انصراف از خرید مدتی را در
نظر بگیرد؛ مادهی  37قانون تجار

الکترونیک حداقل هفات روز را در نظار گرفتاه اسات ،و

برای حداکثر قیدی معیین ننمودهاست .اما از منطوق این مااده مایتاوان دریافات ،ماد

حاق
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انصراف توافای است و باید این موضوع در سایت فروشگاهی مجازی تعبیاه گاردد .ایان کاار
میتواند به دو صور

انجام شود:

 سایت فروشنده تعیین نماید ،مشتری تا چند روز حق انصراف از خرید دارد. -در هنگام انجام عملیا

خرید به مشتری این امکاان داده شاود تاا مادتی را بارای حاق

انصراف تعیین نماید .مثال ایکن فعالی را در نظر بگیرناد و در آن چناد آیاتم مثال

No

 Actionو  9 ،3 ،2 ،1و غیره قرار دهند تا در صورتی که مشاتری هار یاک از آنهاا را
انتخاب نمود ،دولت بر اسااط حق انصراف یا یک روز یا دو روز یا بیشتر مایتواناد از
حق انصراف استفاده نماید .با این کار مشتری عالوه بر تعیین مد

حق انصراف ،جایی

برای اعتراض بعدی نخواهد داشت.
 .2در رابطه با حق انصراف ،در بعضی از معاامال
معامال

مثال خریاد بلای مساافر

یاا در انجاام

ملکی و خودرو ،جریمهای در نظر گرفته مایشاود .قاانونگااار در قسامت دوم

مادهی  37قانون تجار

الکترونیک در نظر گرفتن جریمه را ممنوع نماوده و باه صاراحت

اعالم میدارد تنها هزینهای که بارای خریادار در صاور
هزینهی عود

انصاراف از خریاد وجاوددارد،

کاو به انبار فروشگاه مجازی است.

 .3حق انصراف از خرید ،از لحظهی تحویل کاو توس مامور پست یا مامور تحویال خواهاد
1

بود .به این شرط که مراحل قرارداد به درستی طی شدهباشد .این مامور وظیفه دارد تاا طای
اخا رسید کتبی یا الکترونیکی لحظهی تحویل را معین سازد؛ آنگاه مصرفکننده از آن زمان
بر اساس مفاد قرارداد در صور

تمایل میتواند از حق انصراف خود استفاده نماید.

 .9پس از اِعمال حق انصراف ،فروشنده موظف است وجوه دریافتی از مصرفکنناده را باه او
مسترد دارد؛ این کار باید طبق قرارداد انجام شود و مراحل آن نیز باید از پیش تعیاین شاده

 .1به این معنا که مفاد مادهی  33و  39قانون تجار

الکترونیکی رعایت شدهباشد.
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باشد .به این معنی که عرضهکننده شرای آن را در سایت به وضاوح مشاخص کارده و باه
اطالع خریدار برساند.
 .4موارد و مصادیق کاوهایی که مشمول حق انصراف از خرید در سامانههای مجاازی هساتند
باید تعیین وضعیت گردد .هر چند قانونگاار در مادهی  92قاانون تجاار

الکترونیکای و

موارد مندرج در آن مواردی را بیان داشته و به عالوه در تصویب نامه راجع به موارد فادان
حق انصراف مصرفکننده به علت شرای خاص کاو و خدما
در بند دال مادهی  38قانون تجاار
اصالحا

به شرح مندرج در بند دال

الکترونیکای مصاوب  1383/14/4هیئات وزیاران باا

بعدی آمده ،اما سامانهی فروشگاهی مجازی باید به صور

مشاخص کاوهاایی

که مشمول حق انصراف نمیشوند را به صراحت مشخص کرده و بیان دارد.
تولید کننده یا عرضه کننده کاو در فضای مجاازی

 .6ضمانت اجرا مناسب در انجام تعهدا

موضوعی است که قانونگاار باید پیش بینی کرده و آنها را از اخا تصمیم خود آگاه نماید
و آنها را وادار کند تا ضمن اطالع رسانی آن ضامنت اجرا  ،التزام خود را به وفااداری باه
مشتری و قانون را مورد تاکید قراردهد.
 .7در مادهی  94قانون قانون تجار

1

الکترونیکی ،بر اساس آیهی یاا ایهاا الااین آمناوا اوفاوا

بالعاود (مائده ،)1 ،و قاعدهی فاهی المسلمون عند شروطهم (آلعصفور بحرانای ،1944 ،ج
 ،1ص ،)143و بر اساس التزاما

خارج از قرارداد ،پیشبینی نمود در صورتیکه فروشانده

به هر دلیلی نتواند کاو یا خدماتی که طی قرارداد با خریدار مشخص شده را تحویل دهاد،
میتواند مشابه آن (بدل) را به مشتری بدهد .این کار را مشروط به اعالم و توافاق مشاتری
نمودهاست .بر اساس آموزهی فاه و قانون مدنی تحویل بدل آخرین کاری است که متعهاد
برای متعهدله پس از آنکه نتواند مثل و قیمت کاو را بدهد ،انجام مایدهاد تاا ضارر او را
 .1این مورد در مادهی  34و  67قانون تجار

الکترونیک مطرح گردیده به نظر میرسد تدابیری در متن قراردادهای

مجازی گنجانده شود تا تولیدکننده به حوزهی مسؤولیت و خریدار به حق خود واقف شوند.
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جبران نماید .در حالیکه این نکته در قانون تجار

الکترونیکی پیشبینی نشدهاست .به نظر

میرسد در این حالت نیاز به توافق جدید دارد ،لاا ابتادا بیاع فساخ ،ساپس بیاع دیگاری
منعاد گردد.
 .8در صور

تحویل کاویی غیر از کاوی سفارش دادهشده توس مشتری ،تمامی هزینههاای
کاو به عالوه اصل کاو بر عهدهی فروشگاه مجازی است .قاعادهی فاهای

تحویل و عود

ما وقم َل يقصد و ما قصد َل يقم این نکته را تایید میکند .قانونگاار در قسمت دوم ماادهی 91
قانون تجار

الکترونیکی ،پس از بیان موضوع حاضر پیشبینی دیگار باه مشاتری عرضاه

نماید تا در صور

پایرش او برایش ارساال نمایاد .در ایان حالات بیاع جدیادی شاکل

میگیرد.
با توجه به مواردی که به آنها اشاره قانونگاار سعی نمود تا با در نظر گارفتن ماواردی بارای
مصرفکنندگان امکان جبران ضاررهای احتماالی را فاراهم آورد .البتاه ایان ماوارد بخشای از آن
حمایتهاست ،بخش دوم آنها ،خیارا
در موادی از قانون تجار

فسخ بیع است ،که تحایاا

دیگری را مطلبد .قانونگاار

الکترونیک به نکاتی پیرامون رعایت شروط و چگونگی در نظر گارفتن

آنها ضمن عاد بیان نمود.
در مادهی  96قانون تجار

الکترونیک آمدهاست :استفاده از شروط قراردادی خاالف مااررا

این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده ،مؤثر نیست.
در این ماده به صراحت هر نوع شرطی که باعم ورود ضرر به مصرفکننده شود را از درجهی

اعتبار ساق نمود .اطالق و عموم قاعدهی (الض ر و الض ار َ ر االس َل ) در ایان مااده رعایات شاده

است .از طرفی حرمت موجود در آیهی (الاتکلوا اموالام يَام ابلباطز) نیز مؤید این این ماده اسات و
رعایت بیعی شرافتمندانه و منصفانه را مطرح مینمایید .در روایتی از عبدا بن سنان آمادهاسات:
امام صادق (علیه السالم) فرمود :کسی که شرطی مخالف با کتاب خدا در نظر بگیرد ،بار او چناین
کاری جایز نیست؛ همچنین بر کسی که چنین شرطی بر او در نظر گرفتهشد نیز نمایتواناد باه آن
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عمل نماید .و مسلمانان بر شرطهایشان که مطابق کتاب خدای تعاالی اسات پایبناد هساتند 1.ایان
روایت جز روایا
سلسهی روا

مستفیضه بوده و عالوه بر سهل بن زیاد ،توسا احماد بان محماد باا هماان

نال گردید .همهی راویان این روایت امامی ماهب و ثاه هستند و ابنمحبوب جز

راویانی است که از اصحاب اجماع شمرده میشود( .به نال از نرم افزار درایاة الناور) لااا روایتای
قابل اعتماد و استناد است.

عالوه بر اینها فرمودهی پیامبر اکرم (صل ا علیه و آله) الُي ز م اا ام ْم مس لم اال عي ب ََّ

مَ ه،

(ابنکثیر ،1488 ،ج  ،4ص )224این روایت مشعر بر حرمت دستاندازی به مال شاخص مسالمان
است ،مگر آنکه او خود بخواهد مال خویش را به دیگری مجانی یا با دریافت عاوض بدهاد .لااا
کسی که با هر حیله و ترفندی مال شهروند مسلمان را باه دسات مایآورد و تصااحب ماینمایاد
(بدون داشتن مجوز از صاحب مال) عمل حرامی انجام دادهاست.
در مادهی  97قانون تجار

الکترونیک آمدهاست :در معامال

از راه دور آن بخش از موضاوع

معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام مایشاود مشامول مااررا
نخواهد

ایان قاانون

بود.

این ماده به نوعی میان معامله از راه دور و معامال

الکترونیکی تفاو

قائل شادهاسات .فاهاا

معامله از راه دور را مباح ندانسته و به حرمت آن نظر دادهاند( .اردبیلی ،1943 ،ج  ،14ص )211اما
معامال

الکترونیکی این قید را ندارد .زیرا تکنولاوژی مساافت فیزیکای را باه کوتااهی گفتگاوی

رودرو نمودهاست .حتی اگر شخص با ایمیل و مالحظهی تصویر و سایر راهکارها اقدام باه معاملاه
نماید ،فضای اینترنت همهی جهان را مبدل به دهکده نموده و باعم گردیاد بعاد مساافت معناایی
نداشته باشد.
ان :عن أيَب عب يد ي
ْ
ي ي
ب ،عن عب يد ي ي ْ
واَ « :م ين ا حََْ َ َط
ااَ :يَس حعَُهُ يَ ُق ُ
اَّلل عليه السَل  ،قَ َ
َح َ
ََ َنايََاَ ،ع حن َس حِ يز ح ين يَْجع َع ين ا ح ين َحَبُو ْ َ ح َح َ
 .1عدهٌ م حن أ ح
اَّلل ح ين سََ َ ح
ي
ي
وط يِم َيييا واَق كيَاب ي
اب ي
ي
ي
ي يي
ي
اَّلل َعه َو َِ هز»( .کلینی،
وْ لَهَُ ،وَال ََيُ ُ
اَّللََ َ ،ل ََيُ ُ
وْ َعلَى الهذق ا حْ ُيي َط َعلَحيه؛ َوال ُحي حسل ُيو َن عحَ َد ُُْ ح َ َ َ َ َ َ
َْ حطاً ُمَُالَاً لَََ ي َ
 ،1947ج  ،4ص )164
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در مادهی  98قانون تجار

الکترونیک آمدهاسات :ساازمانهاای قاانونی و مادنی ،حمایات از

حاوق مصرفکننده میتوانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند .ترتیب آن به موجب آیین ناماهای
خواهد بود که به پیشنهاد وزار

بازرگانی و تصویب هیئت وزیران میباشد .در صورتی که اقامهی

دعوایی برای احااق حق مصرفکننده مطرح شود جبران آن بر اساس مادهی  16قانون حمایات از
مصرفکننده مصوب ( ،1388/7/14مسؤولیت جبران خسارا

وارده به مصرف کننده با تشاخیص

مرجع رسیدگی کننده به عهده شخص حایای یا حاوقی اعم از خصوصی و دولتی مای باشاد کاه
موجب ورود خسار

و اضرار به مصرف کننده شده است .در مورد شرکت های خاارجی عاالوه

بر شرکت مادر ،شعبه یا نمایندگی آن در ایران مسؤول خواهد بود .تبصاره ا در کلیاه ماواردی کاه
تخلف از ناحیه اشخاص حاوقی باشد خسار

باید از اموال شخص حاوقی پرداخات شاود ولای

مسؤولیت جزایی متوجه مدیرعامل و یا مدیر مسؤول شخص حاوقی است) میباشد.
در قانون حمایت از مصرفکتتده از مادهی 1تا  21به موضوع نحاوهی رسایدگی و حمایات از
شکایا

مصرفکنندگان و جریمهی متخلفین از قوانین و الزامهاا پرداختاهاسات .ایان الازامهاای

قانونی باعم میشود تولیدکنندگان و صاحبان فروشاگاههاا اعام از واقعای و مجاازی در حرفاه و
فعالیت خود مراقب بوده و حمایت از مصرفکنندگان را در اولویت کاار خاود قارار دهناد .البتاه
امااروزه مشاااهده ماایکناایم کااه تولیدکنناادگان عمااده و باازرگ از افتخراتشااان رعایاات حاااوق
مصرفکنندگان است و به همین دلیل سازمان حمایت از حاوق مصرفکننده به این واحدها جایزه
داده و لوح افتخار میدهد تا عالوه بر تشویق آن واحد تولیدی سایر واحدها را نیز وادار به رعایت
حاوق مصرفکنندگان نماید.
در مادهی  94قانون تجار

الکترونیک آمدهاست :حااوق مصارفکنناده ،در زماان اساتفاده از

وسایل پرداخت الکترونیکی ،به موجب قوانین و مارراتی است که توسا مراجاع قاانونی هیارب
تصویب شده و یا خواهدشد .این کار با توجه به قانون تجار

ایران مصوب  1349/3/12و قاانون

پولی و بانکی کشور مصوب  1341/9/18و اصالحی  1346/12/28و قانون باانکی و پاولی کشاور
مصوب  1334/3/7صور
ماالهای مستال میباشد.

خواهد پایرفت .البیته بررسای ایان موضاوع نیاز نیازمناد باه نگاارش
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موضوع حمایت از مصرفکنندگان در پرداختهای الکترونکی و استفاده از وساایل ایانگوناه
پرداختها موضوعی است که در این نوشتار با دقت به آن پرداختهشد .قانونگاار ایان موضاوع را
باردیگر در مادهی  94یادآور شد تا حساسیت و دقت در ادارهی درست این ابزارها را مهام جلاوه
دهد.
قانون تجار

الکترونیکی با موادی که به آنها اشاره شد ،چگاونگی فساخ معاملاه را در بیاان

نمود؛ مهمترین دلیل بر وضع قانون برای امکان فسخ معامله حمایت از مصرفکننده بود که به طور
مفصل به این موضوع نیز پرداخته شد.در فاه اسالمی همانطور که در ابتدای مباحام اشااره شاده
بر اساس دیدگاههای مطرح شده حمایت از مصارفکنناده را مطارح نماود .البتاه در آن مباحام،
حمایت از تولیدکننده نیز مطرح شدهاست .فاها عمده حمایت خود را از مصرفکنناده در مباحام
در ضامن عااود مطارح گردیاد و باه

خیارا

مطرح نمودند .در حاوق موضوعه موضوع خیارا

صور

مستال طرح نشدهاند ،با این وجود در بحثی مستال قابل طرح شدن خواهد بود.

نتایج تحقیق
با توجه به نکاتی که به آنها اشاره شد ،نتایج زیر حاصل میگردد:
 فاه اسالمی موضوع حمایت از تولیدکننده و بهویژه مصرفکنناده را در دساتور کاار خاودقرارداده و به آن توجه نمودهاست و با عنایت به آیا

قرآن و روایا

معصومین (صالوا

ا علیهم اجمعین) اوامر و نواهی مختلفی را بیان داشتهاند.
 هر چند در منابع اصیل فاهی ،موضوع معامالاستفاده از اطالقا

فضاای مجاازی مطارح نگردیاد ،ولای باا

و عموم ادلهی موجوده میتوان احکامی را بر این گوناه معاامال  ،باه

ویژه بیع در فضای مجازی اخا نمود .منجمله ،احکام مرتب با حمایت از مصرفکننده.
 -قانونگاار در قوانین مختلفی مانند قانون مدنی ،قانون تجار  ،قانون تجاار

الکترونیاک،

قانون حمایت از مصرفکننده و سایر قوانین مرتب به موضوع حمایت از مصارفکننادگان
پرداخته و برای نیل به این مهم اقدام نمودهاست.
 -مصرفکننده در بیع در فضای مجازی نمیتواند برای خود شرط ضمن عادی را با موضوع
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حمایت از خود ایجاد نماید ،این وظیفهی قانونگاار اسیت تا به این مهم اقادام کارده و در
قوانین جاری امکاناتی را با عنوان حمایت از مصرفکننده فراهم آورد.
 سایت فروشنده میتواند به دو صور .1به صور

امکان حقانصراف را برای خریدار فراهم آورد:

شرط ضمن عاد ،برای مصرفکننده ،حداقل هفات روز ،امکاان انصاراف از

سفارش ثبت شده را فراهم آورد.
 .2در فرایند خرید آیکنی را با حق انتخاب ایجاد کند تا خریدار خود مد

حاق انصاراف

را در آن تعیین نماید.
 مشتری پس از انصراف از خرید میتواند وجوهی را که پرداخت کرده دریافت نماید و تنهاهزینهای که بر عهدهاش قرار دارد ،هزیتهی عود

کاو به فروشنده است.

 حق انصراف ،خیار مجلس نیست و نمیتواند جایگزین آن باشد و یا معادلی بارای آن باهحساب آید ،بلکه اخباری است توس مشتری به فروشنده بر اقالهی بیع صور

گرفته.
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منابع و مآخذ
قرآن کریم ،مترجم کاظم پورجوادى 1919( ،ق) ،ناشر بنياد دائرة المعارف اسالمى ،تهاران ،چاا
اول.
 .1آلعصفور بحرانى ،یوسف بن احمد بن ابراهیم 1944( ،ق) ،الحداائ الناردرة دح ام داع الع درة
الطاهرة ،مصححین محمدتای ایروانی و سید عبادالرزاق ماارم ،ناشار دفتار انتشاارا
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چا

اساالمى

اول.

 .2آلعصفور بحرانى ،یوسف بن احمد بن ابراهیم( ،بیتا) ،األنوار اللوامع دح ردرم متدا يل الئدرائع،
مصحی محسن آلعصفور ،ناشر مجمع البحوث العلمية ،قم ،چا

اول.

 .3آلعصفور بحرانى ،حسین بان محماد 1921( ،ق) ،سدااد العبداد ر ررداد العبداد ،محااق محسان
آلعصفور ،ناشر کتابفروشى محالتى ،قم ،چا

اول.

 .9ابنادریس حلّى ،محمد بن منصور بن احمد 1914( ،ق) ،السرائر الحدار ل حرردر الت دار  ،ناشار
دفتر انتشارا

اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چا

دوم.

 .4ابنبابویه ،محمد بن على 1372( ،ش) ،عیون أخبار الرضا علیاه الساالم ،متارجمین حمیدرضاا
مستفید و علیاکبر غفارى ،ناشر نشر صدوق ،تهران ،چا

اول.

 .6ابنبابویه ،محمد بن علی 1384( ،ش) ،علل الئرائع ،متارجم محمادجواد ههناى تهراناى ،ناشار
انتشارا

مؤمنین ،قم ،چا

اول.

 .7ابنبابویه ،محمد بن علی 1913( ،ق) ،من ال رحضره التقيه ،مصحی علیاکبر غفاارى ،ناشار دفتار
انتشارا

اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چا

دوم.

 .8ابنبابویه ،محمد بن علی 1367( ،ش) ،ترجمه من الرحضدره التقيده ،متارجم علایاکبار غفااری،
محمدجواد بالغی و محمد صدر ،نشر صدوق ،تهران ،چا

اول.

 .4ابنشعبه حرانی ،حسن بن على 1376( ،ش) ،تحاف العااول (رهااورد خارد) ،متارجم پرویاز
اتابکى ،ناشر نشر و پژوهش فرزان روز ،تهران ،چا

اول.
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 .14ابنکثیر ،اسماعیل بن کثیر الدمشای 1488( ،م) ،الباارة ر النهاردة ،ناشار دار اميدا ال دراث العربدى،
اول.

بیجا ،چا

 .11اردبیلى ،احمد بن محمد 1943( ،ق) ،مجمع التائاة ر البرهان ح ررم إرراد األذهان ،محاااین آقاا
مجتبى عراقى -علىپناه اشتهاردى -آقا حسین یزدى اصافهانى ،ناشار دفتار انتشاارا
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چا

اساالمى

اول.

 .12ترجینی عاملى ،سید محمدحسین 1927( ،ق) ،الزباة التقهية ح ررم الرررة البهية ،ناشر دار التقده
للطباعة ر النئر ،قم ،چا

چهارم.

 .13تمیمی متربى ،ابو حنیفه نعمان بن محمد 1384( ،ق) ،دعائم اإلسدالع ،ناشار مؤسساه آل البیات
علیهم السالم ،قم ،چا

دوم.

 .19حسینی حلبى ،ابن زهره حمزة بن على 1917( ،ق) ،غنية النزرع إلى علمح األصول ر التررع ،ناشار
مؤسسه امام صادق علیه السالم ،قم ،چا

اول.

 .14حسینی شیرازی ،سید محمد 1928( ،ق) ،من قه الزهرا عليها السالع ،ناشر رشید ،قم ،چا

اول.

 .16حسینی شیرازى ،سید محمد 1924( ،ق) ،التقه البيئة ،نارر مؤسسة الوعح اإلسدالمى ،بیرو  ،چا
اول.
 .17حسینی شیرازى ،سید محمد 1926( ،ق) ،الَق ه الس لم و الس َل  ،نارر دار العلوع لل حقيد ر الطباعدة ر
النئر ر ال وزرع ،بیرو  ،چا

اول.

 .18حر عاملى ،محمد بن حسن 1944( ،ق) ،رسائل الئيعه ،ناشر مؤسسة آل البيت عليهم السدالع ،قام،
چا

اول.

 .14شریف الرضى ،محمد بن حسین 1374( ،ش) ،نهج البالغة ،مترجم محمد دشتى ،ناشر مشاهور،
قم ،چا

اول.

 .24شعرانى ،ابوالحسن 1386( ،ش) ،پژوهش هاى قرآنى عالمه شعرانى در تفاسایر مجماع البیاان،
روح الجنان و منهج الصادقین ،ناشر بوستان کتاب ،چا

دوم.
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 .21شهید اول ،محمد بن مکی عاملی 1919( ،ق) ،غارة المراد ح ردرم ن دت اإلررداد ،مصاحی رضاا
مختاری ،ناشر انتشارا

دفتر تبلیتا

اسالمى حوزه علمیه ،قم ،چا

اول.

 .22شهید اول ،محمد بن مکى عاملی 1914( ،ق) ،اللمعة الامئقية ح قه اإلمامية ،مصحی محمدتای
مروارید و علیاصتر مروارید ،نارر دار ال راث -الاار اإلسالمية ،بیرو  ،چا

اول.

 .23شیخ طوسی ،محمد بن الحسن 1387( ،ق) ،المبسوط ح قده اإلماميدة ،محااق ساید محمادتاای
کشفی ،ناشر الم بة المر ضورة إلميا اآلثار الجعتررة ،تهران ،چا

سوم.

 .29شیخ طوسی ،محمد بن الحسن 1947( ،ق) ،الخالف ،ناشر دفتر انتشاارا
جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چا

اساالمى وابساته باه

اول.

 .24طباطبایى ،محمدحسین 1379( ،ش) ،تسير الميزان ،ناشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قام دفتار
انتشارا

اسالمى ،قم ،چا

پنجم.

 .26طریحی ،فخر الدین بن محمد 1374( ،ش) ،مجمع البحررن ،محااق احماد حساینی اشاکوری،
ناشر انتشارا

مرتضوی ،تهران ،چا

سوم.

 .27عالمه حلّى ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى 1913( ،ق) ،مخ لد الئديعة دح ام داع الئدررعة،
ناشر دفتر انتشارا

اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چا

دوم.

 .28عالمه حلّى ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى 1919( ،ق) ،ذكرة التقها  ،ناشر مؤسسه آل البیت
علیهم السالم ،قم ،چا

اول.

 .24عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر 1914( ،ق) ،بصرة الم علمين دح ام داع الدارن ،متارجم
ابوالحسن شعرانی ،ناشر منئورات إسالمية ،تهران ،چا

پنجم.

 .34عالمه حلّى ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی 1924( ،ق) ،حررر األم اع الئدرعية علدى مدذه
اإلمامية ،محاق ابراهیم بهادری ،ناشر مؤسسه امام صادق علیه السالم ،قم ،چا

اول.

 .31فاضل ماداد ،ماداد بن عبد اللّه سیورى 1924( ،ق) ،كنز العر ان ح قده القدرآن ،ناشار انتشاارا
مرتضوى ،قم ،چا

اول.
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 .32قطب الدین راوندى ،سعید بن هبدة ا  1944( ،ق) ،فاه الارآن ،مصحی احمد الحسینى و محمد
مرعشى ،نارر م بة آرة الله المرعئح النجتح ،قم ،چا

دوم.

 .33کلینى ،ابو جعفر محمد بن یعاوب 1947( ،ق) ،ال ا ح ،محاق علیاکبر غفاری ،ناشر دار ال د
اإلسالمية ،تهران ،چا

چهارم.

 .39مجتهدی تهرانى ،احمد بن محمد باقر 1923( ،ق) ،سه رسااله ،ناشار در راه حاق ،قام ،چاا
ششم.
 .34مجلسى ،محمد باقر بن محمد تاى 1949( ،ق) ،مرآة العقول ح ررم اخبار آل الرسول ،محاق ساید
هاشم رسولی محالتی ،نارر دار ال

اإلسالمية ،تهران ،چا

دوم.

 .36مکارم شیرازی ،ناصر 1922( ،ق) ،الربا ر البنك اإلسدالمح ،مصحی ابوالااسم علیان ناژادی ،ناشار
انتشارا

مدرسه امام على بن ابى طالب علیه السالم ،چا

اول.

 .37موسوی خویی ،سید ابوالااسم 1372( ،ش) ،معجم رجال الحارث ،نارر مركز نئر الثقا دة االسدالمية
ى العلم ،قم ،چا

اول.

 .38موسوی خویی ،سید ابوالااسم( ،بیتا) ،مصبام التقاهة (م اس ) ،ماارر علای توحیادی ،بایناا،
موجود در نرم افزار جامع فاه اهلالبیت علیهم السالم.
 .34موسوی قزوینى ،سید على 1929( ،ق) ،رنابيع األم اع ح معر دة الحدالل ر الحدراع ،مصاحی ساید
على علوى قزوینى -سید عبد الرحیم جزمئى قزوینى ،ناشر دفتر انتشارا
جامعه مدرسین حوزه علمیه ،قم ،چا

اساالمى وابساته باه

اول.

 .94نجفى ،محمد حسن 1949( ،ق) ،جواهر ال الع ح ررم ررائع اإلسالع ،نارر دار إميا ال راث العربح،
بیرو  ،چا

اول.

