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شبههشًاسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترويیکی

٬كاقؾاؾهایی که ؾق ٕ٨اد هصالد هً١٭ؿ هیٌىيؿ ،بهق٤ن ظصن گىاحكؾه آيهاا ؾق جصاقتهااد ؾاؼلای و ؼااقشی و
ؾاٌحى ٬ىايیى هؽّىَ جصاقت الکحكويیکی هًىل ؾق بىیاقد ال اظکام و هىاؾ ٬ايىيی ال شهث جٙدی ٫با اِىل و هداايی
٨٭هی و ظ٭ى٬ی ؾچاق ي٭ّاو ٌؿه اوث< بهگىيهادکه ؼاوحگاه بكؼی ٌدهات اوث .بك ایى اوانًٌ ،اؼث هىاقؾ ٌدهه
و بكقوی ٨٭هی و ظ٭ى٬ی آيها و ًٌاؼث اِل اولی ٨٭هی بهً٠ىاو هىئلهاد آ٤الیى و اِلی ؾق هىاشهه ٨٭هی با ٬كاقؾاؾ
الکحكويیکی اوث که هىٔى ٞایى ه٭اله اوث.
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همذهه

٬كاقؾاؾ الکحكويیکی با بیايی واؾه ٬كاقؾاؾد اواث کاه باا باهکاقگیكد اباماق الکحكويیکای هً١٭اؿ
هیٌىؾ ،اها آيچه بیٍحك ؾق هداظد ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی هىقؾ يٝاك ٨٭اه و ظ٭اى ٪اواث٬ ،اكاقؾاؾد
اوث که ؾق ٕ٨اد هصالد و قایايهاد هً١٭ؿ هیٌىؾ ،به ایى ِىقت که ٌؽّی با ً٠ىاو ;اِال
وال :با واؼحى واهايه یا اقائه ٨كاؼىاو ؾق ٕ٨اد هصالد بكاد ايصام ٬كاقؾاؾ ا٬ؿام هیکًؿ.
٬كاقؾاؾ الکحكويیکی اهكوله ظصن ووی١ی ال هداؾالت ا٬حّاؾد ؼكؾ و کالو قا ؾق وٙط
هلثها و ؾولث ها به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه اوث ،اها ایى يى٬ ٞكاقؾاؾ باه ؾلیال يىٜهاىقد و
ج٩اوت ٨كایًؿ اي١٭اؾ آو هیجىايؿ ال شهث ٨٭هی و ظ٭ى٬ی ؾچاق بكؼی اٌاکاالت و ٌادهاجی
ٌىؾ .الایىقو بههًٝىق جؿویى ٬ايىيی هًٙد ٫بك ٨٭ه و ظ٭ى ٪اوالهی ؾق لهیًه همه اظکام
هكبىٖ به ایى يى٬ ٞكاقؾاؾ ،يیال به بكقوی ٨٭هی و ظ٭ى٬ی کاهل اوث.
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یکاای ال هداظااد ٔااكوقد و بًیاااؾیى ؾق اوااحًداٖ ظکاان ٨٭هاای و ظ٭ااى٬ی ٬ااكاقؾاؾ
ٌدهات هٙكضٌؿه یا ٬ابال ٘اكض و يیام بكقوای ه٭حٕااد
الکحكويیکی ،هٙال١ه و ًٌاؼث
ِ
اِل اولی ؾق هك هىقؾ ال آيهاوث جا به ایى ووایله ٔامى ٌاًاؼث اياىاٌ ٞادهات هىشاىؾ
بحىاو ٬ا٠ؿه و اوان ٨٭هی هًاودی قا ؾق بكابك هك کؿام ًٌاوایی کكؾ و ؾق ِىقت ٨٭اؿاو
یا اشمال ؾلیل یا ج١اقْ اؾله هكش١ی بكاد ج١ییى ظکن آو باٌؿ.
ه٭اله ظأك که به بكقوی ٌدهات هىشىؾ ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی و يیم به بكقوای اِال
اولی ؾق ظکن ٨٭هی آو هیپكؾالؾ ،پیًؾقآهؿد ٔكوقد باكاد وقوؾ باه هداظاد ٨٭های ؾق
٬كاقؾاؾ الکحكويیکی اوث.
هطلب اول :شًاخث شبهه دس زکن لشاسداد الکحشويیکى و هًاشى آو

بكاد بكقوی ٨٭هی ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ،ابحؿا بایؿ با ًٌاؼث اِل ٌدهه ؾقیابین کاه ال
يٝك ٨٭هی و ظ٭ى٬ی با چه هٍکلی قوبهقو هىحین جا ؾ٬ی٫جك بحاىايین هعال بعاد ٨٭های و
ظ٭ى٬ی قا ًٌاوایی کًین .وپه اللم اوث هًٍأ ٌدهات بهؼىبی بكقوای ٌاىؾ جاا باه ایاى
وویله يىٌ ٞدهه ًٌاوایی و قوي ٨٭هی هحًاوب با آو بهکاق گك٨حه ٌىؾ.


ىدسلشاسدادهاىالكتشوييكى
شبههشًاسىفمه

.1

ً
٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ِك٨ا به شهث ؾاٌحى ٬الب الکحكويیکی و و٬ى ٞه١اهله ؾق ٕ٨ااد
هصالد و قایايه ،ایى يام قا گك٨حه اوث .به همیى ؾلیل ٠٭ؿ و ٬اكاقؾاؾ هىاح٭ل ٠٭الیای ؾق
کًاق ٠٭ىؾد هرل بی ٟو اشاقه و ...يیىث جا هاهیث ؼىؾي هىقؾ ٌدهه باٌؿ ،بلکاه ظاالحی
بكاد ايٍا و اي١٭اؾ ٠٭ىؾد هرل بی ٟیا هك ٠٭ؿ ِعیط و اللم ؾیگك اوث و ؾق ظ٭ی٭اث ایاى
يى٬ ٞكاقؾاؾ ال شهث وددیث ايٍاد الکحكويیکی بكاد جع٭ ٫آو ٠٭ؿ باا هاهیاث هٍاؽُ
هرل بی ٟو اشاقه و  ...و يیم ال شهث جع٭ ٫آذاق و لىالم الکحكويیکیبىؾو به ودب اؼاالل ؾق
اشما و ٌكایٗ ،و جع٭ٌ ٫كایٗ بكؼی اظکام هرل ؼیاق هصله هىقؾ ٌدهه اوث.

با جىٔیط ٨ى ،٪اگك بؽىاهین هٍکل یا ٌدهه ٨٭هی ؾق هىقؾ ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکای
قا بهِىقت وإال ٘كض کًین ،ایى وإال هٙكض هیٌىؾ که الکحكويیکیباىؾو ه١اهلاه چاه
جأذیكد ؾق ظکن ٨٭هی آو ال شهث ِعث و لموم ٠٭ؿ  ،اشاما و ٌاكایٗ ٠٭اؿ و آذااق ٨٭های
ه١اهله هیجىايؿ ؾاٌحه باٌؿ؟
ً
اگك هعل بعد و ٌدهه قا بهؼىبی جّىق کًین ،به ؼىؾ اشاله يمیؾهین ِك٨ا با قشاىٞ
به ٬ىا٠ؿ ٠مىهی ه١اهالت هرل ;او٨ىا بال١٭ىؾ :یا ;اظل الله الدی :ٟبهِىقت هٙل ٫ظکان
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گفٌحه ال بكؼی ٬ىايیى ؾق هىقؾ ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی (هرل هىٔى ٞهاؾه  37و ٬ 38ايىو
جصاقت الکحكويیکی هدًی بك وشىؾ ظ ٫ايّاكا ٦باكاد هٍاحكد جاا ه٩اث قول ب١اؿ ال و٬اىٞ
٬كاقؾاؾ که ؾق هًابٌ ٟك٠ی و ٨٭ه ه١ااهالت اذداات يٍاؿه اواث)ٌ ،ادهه ؾق ظکان ٬اكاقؾاؾ
الکحكويیکی ال شهث ِعث و لموم و آذاق آو ال چًؿ ظال ؼاقز يیىث :یا هكبىٖ به جع٭٫
هاهیث ٠٭ؿ هىقؾ يٝك اوث یا هكبىٖ به شمئیث و ٌك٘یث بكؼای اهاىق و جع٭ا ٫آيهاا و یاا
هكبىٖ به هاي١یث ٬الب الکحكويیکی ٠٭ؿ اوث< لیكا ِعث یٯ ه١اهله و واددیث آو باكاد
اظکام و آذاقي قهیى وشىؾ ه٭حٕی اذك ه١اهله و ٠ؿم هاي ٟال آو اوث و چىو جًهاا ج٩ااوجی
که ؼاقز ال اشما و ٌكایٗ ٠٭ؿ بیى ٬كاقؾاؾهاد هح١اق ٦با ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی اواث٨ ،٭اٗ
٬الب الکحكويیکی ٠٭ؿ و لىالم آو اوثِ ،ك ٦الکحكويیکیبىؾو ٠٭ؿ و یا لىالم آو بهً٠ىاو
هاي ٟهعحمل هٙكض هیٌىؾ.

٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی قا ج١ییى کًین ،بلکه بایؿ آذاق الکحكويیکیبىؾو قا ؾق همه اب١ااؾ آو
هٙال١ه و آوگاه به جًاوب هك هىقؾد به اِل و ٬ا٠ؿه هًاوب ؾق آو هىقؾ جمىٯ کًین.
ؾق اؾاهه به بكقوی هعىقهاد ٌدهه ؾق ظکن ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی هیپكؾالین:
.1.1شبههدستحمكهاهيتلشاسدادالكتشوييكى
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یکی ال هعىقهااد اِالی ٌادهه ؾق ظکان ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای٠ ،اؿم ٌاًاؼث
ِعیط آذاق ٬الب الکحكويیکی ؾق جع٭ ٫هاهیث ٬كاقؾاؾ اوث .ؾق يحیصه ه١لىم يمیٌىؾ که
ً
ایى يى٬ ٞكاقؾاؾها چه يىدحی با ٬ىا٠ؿ ٠مىهی ه١اهالت ؾاقيؿ؟ آیاا اواواا ٠٭اؿ هىاحًؿ یاا
ای٭ا ٞو یا هیچکؿام؟ لیكا قوٌى يیىاث کاه آیاا ٬كاقؾاؾهااد هح١ااق ٦باك اذاك ٬كاقگاك٨حى ؾق
ٕ٨اد هصالد و یا بك اذك اوح٩اؾه ال ابماق و ٬الب الکحكويیکای ،هاهیاث باهؼّىِای پیاؿا
کكؾهايؿ که ظحی ٌمىل و ِؿً٠ ٪اویى ٠٭ىؾ ؾق هىقؾ آيها هٍاکىٮ ٌاؿه اواث یاا ایًکاه
ً
هیچ جأذیكد يؿاقيؿ و ِك٨ا ٬الب و يمىؾ ٜاهكد یا٨حهايؿ و ال شهث هاهیث و ِؿً٠ ٪ىاو،
هماو ه١اهالت هح١اق٦ايؿ؟
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بًابكایى بكقوی هاهیث ٠٭ؿ ؾق ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکای باا جعلیال آيهاا ؾق ؾو هعاىق
ايصام هیٌىؾ .1 :ال شهث اوح٭الل وشىؾد<  .2بكقوی هاهیاث ٬اكاقؾاؾ ال شهاث ٠٭اؿ و
ای٭ا ٞیا هىا٠ؿهبىؾو.
الف)ػذماستمالللشاسدادالكتشوييكى

ال يگاه ٠ك٨ی ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ،هاهیث هىح٭لی شؿا ال ٬كاقؾاؾهاد ٤یك الکحكويیکی
يؿاقؾ .به٘ىق هرال٬ ،كاقؾاؾ الکحكويیکی و٬حی با هٕمىو بی ٟايصام هیٌىؾ ،ؾق وا ٟ٬هماو
بی ٟاوث که با ابماق الکحكويیکی هً١٭ؿ ٌؿه اوث و و٬حی با هٕامىو هٕااقبه یاا اشااقه یاا
ِلط و ...ايصام هیٌىؾ ،هماو هٕاقبه الکحكويیکی و ...اوث< هماوگىيهکه اگاك ٘اك٨یى
٠٭ؿ بی ٟال هیکك٨ىو و بلًؿگى اوح٩اؾه کًًؿ ،هیچ اذكد ؾق هاهیث و آذاق بی ٟيؿاقؾ.
ٌایؿ گ٩حه ٌىؾ ایى ٨٭ٗ بكؾاٌاحی اشماالی ال ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای ؾق يگااه اول
اواث و هماه وا١٬یاث يیىاث< لیاكا ايصاام ٬اكاقؾاؾ ؾق ٕ٨ااد هصاالد و قایاياهاد ،ؾاقاد

هلموهاجی اوث که با جع٭ ٫آو ،اظحمال جأذیك ؾق اشما و ٌكایٗ و اقکاو ٠٭اؿ و باه جدا ٟآو،
اظحمال ٠ؿم جع٭ ٫هاهیث هىقؾ يٝك و جأویه هاهیحی هىح٭ل ؾق کًاق ٠٭ىؾ ؾیگك وشاىؾ
ؾاقؾ .وا١٬یااث ایااى اوااث کااه بااكاد ٌااًاؼث هىٔااى٠ات ٠ك٨اای و هاهیااث ا٠حداااقات و
٬كاقؾاؾهاد ايصامٌؿه ،چاقهاد شم يگاه به هح٩اهن ٠ك٨ی ياؿاقین .ال يٝاك ٠ك٨ای جكؾیاؿد
يیىاث کااه ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکاای هایچ اوااح٭اللی يؿاقياؿ و ٨٭ااٗ قوٌای يااى ؾق اي١٭اااؾ
٬كاقؾاؾهاد کهىايؿ .يیم بیجكؾیؿ ايصاام ه١ااهالت ؾق ٕ٨ااد الکحكويیکای و باا قوي ياى،
هلموهاجی ؾاقؾ که هىشب جعىل ؾق اشما و ٌكایٗ هیٌىؾ که ؾق شاد ؼىؾ بایؿ باه جّ٩ایل
آيها قا بكقوی کكؾ ،ولی ایى اهك با٠د يمیٌىؾ هاهیث کلی ٠٭ؿ ال يگاه ٠ك٨ی ج٥ییاك کًاؿ،
ً
بلکه ِك٨ا اظکام آو ال شهث اشما و ٌكایٗ و آذاق و جع٭٠ ٫٭ؿ ٬ابل بكقوی اوث.
ب)هاهيتلشاسدادالكتشوييكى

ه٩هىم ٠٭ؿ به جّكیط بكؼی ٨٭یهاو ٠داقت اوث ال هك ٠هؿ هعکن (اقؾبیلی ،بیجاَ :
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جعلیل ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ال شهث جأذیك ٬الب الکحكويیکی ؾق ٠٭ؿ یا ای٭ااٞباىؾو یاا ...
يیالهًااؿ بكقواای هٕااا ٧٠اوااث کااه جّ٩اایل آو ٨٭ااٗ بااا بكقواای اشااما و ٌااكایٗ ٬ااكاقؾاؾ
الکحكويیکی ِىقت هیگیكؾ< لیكا ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ؾق ا٤لب او٬ات به ایى ِىقت ايصاام
هیٌىؾ که ٨كؾد بهً٠ىاو اِل وال پیًٍهاؾ ٬كاقؾاؾ قا ؾق ٕ٨اد هصالد ٬اكاق هیؾهاؿ و
ؾق ه١كْ ؾیؿ همگاو هیگفاقؾ .ایى ٠مل هماو٘ىقکه بههرابه ایصاب ؾق ٠٭اؿ هایجىاياؿ
باٌؿ ،بهً٠ىاو ايٍاد شا٠ل ؾق ش١اله يیم هیجىايؿ باٌؿ و ؾق يحیصه هماو اؼحال٨ی که ؾق
٠٭ؿ و ای٭ا ٞبىؾو ش١اله وشىؾ ؾاقؾ ،هیجىايؿ ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی يیم هٙكض ٌىؾ.
ً
اکًىو وإال اِلی ایى اوث آیا وا١٬ا ٠٭ؿبىؾو ٬اكاقؾاؾ الکحكويیکای باه شهاث بكؼای
اهىق هرل ٨اِلها٨حاؾو بیى ایصاب و ٬دىل و  ...ؾچاق جململ اوث؟ با جىشه به ه٩هىم ل٥ىد
و ٠ك٨ی ;٠٭ؿ :هیجىاو پاوػ واإال هافکىق قا بهؾواث آوقؾ< لیاكا آيچاه ؾق هاىقؾ ٠٭اىؾ و
هىٔى٠ات ٠ك٨ی بكاد ايٙدا ٪اؾله و ٠مىهات ٬كاقؾاؾها هالٮ اوثِ ،ؿ ٪ه٩هىم ل٥اىد
و ٠ك٨ی ٠٭ؿ اوث و ؾق ایىگىيه هىٔى٠ات ٠ك٨ی ،وشىؾ هّاؾی ٫هح١اق ٦ؾق اؾلاه ٌاك٠ی
هىشب ج٭ییؿ ه٩هىم ل٥ىد و ٠ك٨ی يمیٌىؾ.
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 <463گیاليی (هیكلاد ٬می) <469 َ :1427 ،هكا٤ی :٪1417 ،ز )22َ ،2و ظحای بكؼای
اج٩ا٨ ٪٭ها قا بك ایى هً١ا اؾ٠ا کكؾهايؿ (يكا٬ی )21َ :٪1417 ،و بلکه هعکان باىؾو ٠هاؿ
ؾق ه٩هىم ٠٭ؿ لعا ٚيٍؿه و هً١اد آو هٙل٠ ٫هؿ اواث (ايّااقد ،کحوب اهککالبعو  :ز3
َ  <56ایكواياااای :٪1416 ،ز <91َ ،1قٌااااحیٍ٨ <9َ ، ٪1311 ،اااااقکیَ ، ٪1413 ،

ً

 <)451لیكا اوال ،ایى هً١اد ٠ام ؾق قوایات ِعیعه جّكیط ٌؿه اوث (ظك٠اهلی:٪1414 ،

ً

ز )327 َ ،23ذايیا ،ؾق کحب ل٥ث هن ـکك ٌاؿه اواث (ظمیاكد :٪1421،ز<4641َ،7

ً
ابىهًٝىق :٪1414،ز )297َ،3و ذالرا ،با ِؿ٠ ٪ك٨ی ٠٭ؿ بك ٠٭ىؾ شایم يیم والگاق اواث
و اؾ٠اد جىاهط و هصال ؾق ِؿ٠ ٪٭ؿ بك ٠٭ىؾ شایم ؼالٜ ٦اهك اوث.
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با جىٔیط ٨ى ٪بهقوًٌی واژه ٠٭ؿ بك ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی ِؿ ٪هایکًاؿ و ٨اِاله
ا٨حاؾو بیى ایصاب و ٬دىل و اهىقد ال ایى ٬دیل که هكبىٖ به ٌاکل ٜااهكد جع٭ا٠ ٫٭اؿ
اوث ،هیچ اٌکالی ؾق ِؿً٠ ٪ىاو ٠٭ؿ ایصاؾ يمیکًؿ< چًاوکاه بكؼای ٨٭هاا ؾق بٕ١ای
هىاقؾ به ایى هٙلب جّكیط ٨كهىؾهايؿ (هاه٭ايی:٪1316،ز.)252َ،2

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

ٌایؿ گماو ٌىؾ آيچه ال اِل وال ِاؾق هیٌىؾ ،به چًؿ ؾلیل ای٭اا ٞاواث ،ياه ٠٭اؿ<
ً
لیكا اوال ،اِل وال هًگام ايٍاد ایصاب با هیچکه به٘ىق هٍؽُ ٠هؿ يمیبًؿؾ ،بلکه
ً
بهِاىقت ا٠االم ٠ماىهی اواث .ذايیاا ،ؾق ِاعث ايٍااد ایصااب ،وشاىؾ ٘اك ٦ؾیگااكد
بهً٠ىاو ايٍاکًًؿه ٬دىلٌ ،ك٘یث يؿاقؾ.
ً
اها ایى گماو ؾقوحی يیىث< لیكا اوال ،اِل وال بهِىقت هٍؽُ باا هاك کىای کاه
ً
٬كاقؾاؾ قا اهٕا کًؿ٠ ،هؿ هیبًؿؾ .ذايیا ،ؾقوث اوث کاه ِاعث ايٍااد ایصااب يیالهًاؿ
ً
٬دىل ١٨لی يیىث ،اها بؿوو ٬دىل ،ولى ب١ؿا و با٨اِله باٌؿ٬ ،كاقؾاؾد ايصام يمیٌىؾ .باه
همیى ؾلیل يمیجىايؿ ای٭ا ٞباٌاؿ< لیاكا ای٭اا ٞباؿوو ٬داىل جع٭ا ٫هاییاباؿ ،ولای ٬اكاقؾاؾ
الکحكويیکی بؿوو ٬دىل هكگم جع٭ ٫يمییابؿ.
با بیاو ٨ى ٧١ٔ ٪گماو اظحمال ؾیگكد يیم قوٌى هیٌىؾ و آو ایًکه ٌؽُ اِل
ً
وال ِك٨ا یٯ هىا٠ؿه کكؾه اوث ،يه ٠هؿد بىحه و يه ايٍاد ٠٭ؿد ِىقت گك٨حه اواث،
بلکه ٨٭ٗ یٯ ؾ٠ىت بكاد ه١اهله و ا٠الم ٠مىهی ايصام ؾاؾه اواث .ؾلیال ٔا ٧١گمااو

ً
٨ى ٪ایى اوث که اِل وال یا باك اواان ٠داقتهااد بهکاقگك٨حهٌاؿهِ ،اك٨ا و٠اؿه ؾاؾه
اوث .ؾق ایى ِىقت ٠٭ؿد وا ٟ٬يٍؿه اوث و هعل بعاد هان يیىاث ،اهاا اگاك باا اقائاه
٬كاقؾاؾ و یا قاهايؿالد يمایًؿه الکحكويیکی ايٍاد ایصاب کكؾه اوث ،ؾلیلی ياؿاقؾ کاه آو قا
هىا٠ؿه ؾايىث ،بلکه ا٬ؿام به ٠٭ؿ ٬كاقؾاؾ کكؾه اواث کاه الدحاه همايًاؿ ایصااب ؾق ٠٭اىؾ
٤یكالکحكويیکی بؿوو العا٬ ٪دىل به آو يمیجىايؿ هًٍأ آذاق ٠٭ؿ باٌؿ.
.1.1شبههدسششايظواجضاىلشاسدادهاىالكتشو 
ييكى

یکی ؾیگك ال ٌدهات ؾق ایى ٬كاقؾاؾٌ ،دهه ؾق شمئیث و ٌاك٘یث بكؼای اهاىق ؾق ایاى
يى٬ ٞكاقؾاؾهاوث .هًٍأ ایى ٌدهه ؾق ظکن ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای ،اظحماال اشماال و
٠ؿم ا٘ال ٪ؾق ؾلیل اشما و ٌكایٙی اوث که ؾق ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی يمیجىاو ق٠ایاث
کكؾ .گاهی يیم هًٍأ ٌد هه ،وشاىؾ جكؾیاؿ ؾق جع٭ا ٫اشاما و ٌاكایٙی اواث کاه شمئیاث و
ٌك٘یث آيها پفیك٨حه ٌؿه اوث.

الف)اجضاوششوطػمذ

٠٭ؿ الکحكويیکی با جىشه به ایًکه ؾق ٕ٨ااد هصاالد ایًحكياث یاا ياكما٨اماق و قایاياهاد
ايصام هیگیكؾ ،با ٬كاقؾاؾ هح١اق ٦ؾق ّ٠ك جٍكی ٟج٩اوتهایی ؾاقؾ< ال ٬دیال ایًکاه جلٝ٩ای
يیىث ،ایصاب و ٬دىل آو ؾق پی هن (بؿوو ٨اِله) يیىحًؿ٨ ،ا٬اؿ هصلاه ؼااَ اواث،
ايٍاد واظؿ بكاد ٠٭ىؾ هح١ؿؾ بهکاق هیقوؾ و گاهی یٯ ٠داقت ؾق لهاو واظاؿ باكاد چًاؿ
٬كاقؾاؾ اوح٩اؾه هیٌىؾ و ظحی گاهی هكاظل ٬كاقؾاؾها به کمٯ يمایًؿه الکحكويیکی اواث
که ٨ا٬ؿ ّ٬ؿ اوث و اجىهاجیٯ ايصام هیٌىؾ و ؾیگك ج٩اوتها.
ویژگیهاد هفکىق ودب هیٌىؾ ؾق هىقؾ ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی جّىق ٌىؾ که ٌایؿ
ِك ٦الکحكويیکیبىؾو و یا لىالم ايصام ٠٭ؿ که الکحكويیکی اوث ،لهیًهوال ؤا١ی ٌاؿه

شبههشًاسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترويیکی

ٌدهه هفکىق ؾق همه اشما و ٌكایٗ اقکاو ٠٭ؿ ٬ابل جّىق اوث که ؾق ـیل باه اشماال
بااه آيهااا هیپااكؾالین و اللم اوااث ؾق شاااد ؼااىؾ جعااث ً٠ااىاو ٌااكایٗ ِااعث ٬ااكاقؾاؾ
الکحكويیکی به٘ىق هىح٭ل و هّ٩ل بكقوی ٌىؾ:
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اوث که جكؾیؿ ایصاؾ کكؾه اؾله ٌكوٖ ٠٭ؿ ٌاهل ایى يى٠ ٞ٭ىؾ هیٌىؾ .به٠دااقت ؾیگاك،
آیا ٌكوٖ هفکىق ؾق کحب ٨٭هی ؾق ٠٭ىؾ الکحكويیکی يیم ٌك٘یث ؾاقؾ؟

ب)ششوطهتؼالذيى


14



هح١ا٬ؿیى ؾق ٠٭ؿ الکحكويیکای پیىواحه بهِاىقت ٤ایباياؿ و ٌاكوٖ هكباىٖ باه آيهاا
بهقوًٌی ٬ابل اظكال يیىث ،چه ٌكو٘ی هرل ٠٭ل ،بلاى ٢و ظحای ظیاات ،و چاه ٌاكو٘ی
هرل ّ٬ؿ و اؼحیاق ،و بلکه گاهی ی٭یى به ٠ؿم ظّىل ٌكایٗ هح١ا٬ؿیى ظاِل هیٌاىؾ و
قایايه بهِىقت اجىهاجیٯ ؾق جاقیػ ه١یى ا٬ؿام به ١ٙ٬یکكؾو ٠٭ؿ هیکًؿ و یا هح١ا٬ؿیى باا
ق٠ایث ٌكوٖ ٠٭ؿ ا٬ؿام و ه١اهله قا ١ٙ٬ی هیکًًؿ ،اها قایاياه پاه ال پایااو هكاظال ٠٭اؿ،
ا٠الم ؼٙا هیکًؿ و هاي ٟذدث ٠٭ؿ هیٌاىؾ .آیاا ؾق ایاى هاىاقؾٌ ،اكوٖ هح١ا٬اؿیى جع٭ا٫
هیپفیكؾ؟ آیا جع٭ ٫همه آيها اللم اوث؟
ج)ششوطػىضيى 


سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

کاالیی که ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی هىقؾ ه١اهله و ي٭ل و ايح٭اال اواث ،بیٍاحك او٬اات ؾق لداان
کلی و پىٌیؿه ال چٍن و اظىان اوث .الهمیىقو اِل وال با بیاو ویژگیها و یاا اقائاه جّااویك یاا
٨یلنهایی ال بكؼی يمىيهها و١ی هیکًؿ کاالد ؼىؾ قا ه١ك٨ی کًاؿ .بًاابكایى ؾق بیٍاحك ه١ااهالت
ً
الکحكويیکی ،آيچه هىقؾ ه١اهله اوث ،به ٌکل ي٭ؿ يیىث< ؾقظالیکه ذمى ه١اهله ٤الدا باه ِاىقت
ي٭ؿ اوث ،ولی پیؿاوث که ه١اهله بهً٠ىاو بی ٟولن ايصام يمیٌىؾ< ؾق ظالی که ؾق ایى هىاقؾ بایاؿ
بی ٟولن ايصام ٌىؾ .به همیى ؾلیل ایى پكوً هٙكض هیٌىؾ که آیاا ٌاكوٖ ٠ىٔایى ؾق ٬اكاقؾاؾ
ً
الکحكويیکی کاهال ق٠ایث هیٌىؾ؟ گاهی يیم ؾق اِل ٌك٘یث بكؼی اهاىق جكؾیاؿ هایگاكؾؾ و ایاى
ً
وإال هٙكض هیٌىؾ که بكؼی ٌكوٖ ٠ىٔیى ،آیا اواوا ؾق ایى ٬كاقؾاؾها و یاا بهِاىقت کلای ؾق
همه ٬كاقؾاؾها ٌك٘یث ؾاقيؿ؟
.1.1شبههدسهايؼيتهىجىدياوجىدهايغ

گفٌحه ال ٌدهه ؾق هاهیث ،اشما و ٌاكایٗ ِاعث ٠٭اؿ ،ال شهاث هااي ٟيیام اظحماال
ٌدهه وشىؾ ؾاقؾ که ؾق ؾو ِىقت ٬ابل ٘كض اوث:

الف)شبههدسهايؼيتلالبهىجىد 

ً
ال آيصا که ٬الب هىشىؾ ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ٬الب کاهال شؿیاؿ و يىپؿیاؿ اواث ،چاه
بىا ِك ٦وشىؾ چًیى ٬الدی بؿوو ایًکه ؼللی ؾق اشما و ٌكایٗ ٠٭ؿ ظاِل کًاؿ ،هىشاب
ٌدهه ؾق ِعث ٠٭ؿ ٌىؾ .ودب پیؿایً ایى ٌدهه ایى اوث که بك اذك چهكه شؿیاؿد کاه
٬الااب الکحكويیکاای ایصاااؾ کااكؾه اوااثٌ ،اامىل اؾلااه و ٠مىهااات ٠٭ااىؾ يىاادث بااه ٠٭ااؿ
الکحكويیکی و هك ٜاهك يىپؿیؿد بكاد ٠٭اىؾ هاىقؾ جكؾیاؿ و بلکاه ايکااق وا٬اٌ ٟاؿه اواث،
ً
ؼّىِا بًا بك جى٬ی٩یبىؾو ٠٭ىؾٌ .دهه ؾق ٨كْ هفکىق باه جكؾیاؿ ؾق ٌامىل اؾلاه ٠٭اىؾ
بالهیگكؾؾ< بًابكایى هًٍأ آو ،وشىؾ ٌدهه ؾق ا٘ال ٪اؾله و جىهن اشمال آيهاوث.
ب)شبههدسوجىدهايغ


شًاسىشبههدسحكنلشاسدادهاىالكتشوييكى
.1هًشأ

په ال ًٌاؼث ٌدهه و هٍکل ٨٭هی ؾق هىقؾ ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای ،اکًاىو بایاؿ
هًٍأ ٌدهه ؾق هىقؾ ایى يى٬ ٞكاقؾاؾها بكقوی ٌىؾ جا با ًٌاؼث هًٍأ ٌدهه بحىاو هاهیث و
يىٌ ٞدهه قا ًٌاؼث و قوي هحًاوب با آو قا بكاد قٌ ٟ٨دهه بهکاق گك٨ث و ال ایى ٘كیا٫
هیجىاو ؾلیل و اوحؿالل ِعیط قا ال ٤یكِعیط بالًٌاوی کكؾ.
.1.1هًاشىشبههدسلشاسدادالكتشوييكىوحكنآو 

ؾايىحین ٌدهه ٨٭هی ؾق ه١اهالت الکحكويیکی ؾق ِىق هؽحل ٧هیجىايؿ ٜااهك ٌاىؾ و
به همیى هًىال هًٍأ ٌدهه يیم ؾاقاد جًى ٞگىياگىو اوث .ال آيصاا کاه ظکان ٌادهات باك



شبههشًاسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترويیکی

گاهی يیم ٠٭ؿ الکحكويیکی ال شهث اهىقد ؼاقز ال هاهیث و اشما و ٌكوٖ ٠٭اؿ ؾچااق
ٌدهه هیٌىؾ< هرل ایًکاه هاىقؾ ه١اهلاه ال شهاث وشاىؾ و ٠اؿم وشاىؾ یاا وِاىل و ٠اؿم
وِىل ،هىقؾ ا٘میًاو يیىث و هىشب ٌدهه ٤كقدبىؾو ه١اهله هیٌىؾ .ؾق ایى ظالث ایى
جكؾیؿ پیً هیآیؿ که آیا ه١اهله الکحكويیکی هدحال به هايٌ ٟك٠ی هرل ٤كقدبىؾو اوث یاا
يه؟ پیؿایً ایى ٌدهه به شهث جكؾیؿ ؾق وِىل يحیصه اواث کاه هًٍاأ ؼااقشی ؾاقؾ و باه
شهث ياقوایی و ي٭ّايی ؾق اؾله يیىث.

15

اوان هًاٌی آيها هح٩اوت اوث ،ؾق ـیل با ـکك هًاٌای ٌادهه ،ظکان آيهاا باه اشماال و
اؼحّاق بیاو هیٌىؾ:
الف)شبههدساعالقوػمىهاتهؼاهالت
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ؾق بكقوی ٨٭های و ظ٭اى٬ی ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای باه ؾلیال يىپؿیاؿبىؾو ایاى ياىٞ
ه١اهالت ٌایؿ گماو ٌىؾ کاه ٬الاب الکحكويیکای و شؿیاؿ آو هااي ٟاواث کاه ٠مىهاات و
هٙل٭ات ٠٭ىؾ هٍمىل ایى ه١اهالت ٌىؾ< لیاكا اظحماال هایقوؾ ً٠ااویى ٠٭اىؾ یاا بیا ٟیاا
ً٠اویى ؾیگك ؾق آیات و قوایات٨ ،٭ٗ به هّاؾی ٫هح١اق ٦ؾق ّ٠ك جٍكی ٟاظکام اؼحّااَ
ؾاٌحه باٌؿ.
ؾق ایى ٨كْ اگك ال ٘كی ٫ه٩اهین ل٥ىد و ٠ك٨ی بحاىايین ِاؿً٠ ٪ااویى هىشاىؾ قا باك
هّاؾی ٫شؿیؿ ذابث کًین ،به ایى ِىقت که ِؿً٠ ٪ىاو ٠ك٨ی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و ٨٭اٗ
اظحمال ا٠حداق ؼّىِیاجی ال وىد ٌك ٞؾاؾه ٌىؾ ،هیجىاو به ایى ٠مىهات اوحًاؾ کاكؾ،
و گكيه با وشىؾ اظحمال ؾؼالث ؼّىِیات ٜاهكد ؾق ِؿ٠ ٪ك٨ی ً٠اویى ٠٭ىؾ يمیجىاو
به ایى ٠مىهات اوحًاؾ کكؾ< لیكا ال هىاقؾ جمىک به ٠ام ؾق ٌدهات هّؿا٬یه اوث.
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ب)شبههدساعالقادلهاجضاوششايظ

گاهی يیم هًٍأ ٌدهه ،وشىؾ اشمال ؾق اؾله شمئیاث و ٌاك٘یث بكؼای اشاما و ٌاكایٗ
اوث< هرل اؾله لٝ٩یبىؾو ایصاب و ٬دىل و یا اؾله هىاالت بیى آيها که گاهی ٌامىل ایاى
ً
اؾله ؾق هاىقؾ ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای هاىقؾ ٌادهه و جكؾیاؿ وا٬ا ٟهیٌاىؾ ،ؼّىِاا ؾق
هىاقؾد که اؾله اشما و ٌكایٗ ال يى ٞؾلیل لدی باٌؿ که ٨ا٬ؿ ا٘ال ٪اوث.
ؾق هىاقؾ ٨ى ٪بكاد ایًکه جمىاک باه ٠اام ؾق هاىاقؾ هٍاحده يکًاین٨ ،٭اٗ ؾق ِاىقت جع٭ا٫
هّؿا٠ ٪ك٨ی ٠٭ىؾ ؼاِی که ؾق اؾله اشما و ٌكایٗ ـکك ٌاؿهايؿ ،بایاؿ باا اواحًاؾ باه اؾلاه اشاما و
ٌكایٗ ،شمئیث و ٌك٘یث قا اذدات کكؾ و ؾق ٤یك ایى ِىقت يمیجىاو به اؾله اشما و ٌاكایٗ اواحًاؾ
شىث .ؾق يحیصه با ٠ؿم ِؿ٠ ٪٭ؿ ؼاَ ،چًايچه ً٠ىاو ٠٭ؿ به ٌکل ٠ام ِؿ ٪کًاؿ ،بایاؿ باك
اوان اِل ٠ؿم شمئیث و ٠ؿم ٌك٘یث ٠مل کكؾ .لفا ؾق ایى ِىقت با جىشه باه ٠مىهااجی هرال
;او٨ىا بال١٭ىؾ :ظکن به ِعث ٬كاقؾاؾ ٨ا٬ؿ شم یا ٌكٖ هٍکىک ؾاؾه هیٌىؾ.

ج)شبههدستحمكاجضاوششايظ 

ً
ؾق هىاقؾد که ِك٨ا جع٭ ٫بكؼی ال اشما و ٌاكایٗ ؾق ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای هاىقؾ
جكؾیؿ وا ٟ٬هیٌىؾ ،هًٍأ ٌدهه گاهی ٌاک ؾق هاي١یاث ٬الاب الکحكويیکای اواث کاه آیاا
الکحكويیکیبىؾو ٬كاقؾاؾ ،هاي ٟجع٭ ٫آيهاوث یا ؼیك؟ هرل ٌک ؾق جع٭ّ٬ ٫ؿ ؾق يمایًؿه
الکحكويیکی ،و گاهی هًٍأ ٌدههٌ ،ک ؾق وشىؾ هاي ٟؾق جع٭ ٫شم و ٌكٖ باؿوو ٌاکی
ؾق هاي١یث یا شمئیث و ٌك٘یث اواث کاه ال ياىٌ ٞادهه هىٔاى٠یه اواث< هرال ٌاک ؾق
جع٭ ٫بلى ٢اِل وال یا هٍحكد و یا جع٭ٌ ٫كایٗ اذدات یا اقج٩ا ٞؼیاق هصله.
ظکن ِىق هؽحل ٧ایى ٬ىمث ؾق ٬الب اِل اولی ؾق اؾاهه ه٭اله ـیل ً٠ىاو ;اِال اولای ؾق
٨كْ ٌک ؾق هاي١یث الکحكويیکیبىؾو :و ـیل ;اِل اولای ؾق ٌاک ؾق اشاما و ٌاكایٗ ٬اكاقؾاؾ
الکحكويیکی :ؼىاهؿ آهؿ و ؾق ایى هىاقؾ جا لهايی که ال ٘كی ٫اِاىل ٠٭الیای و یاا ٬اكائى و اهااقات
ا٘میًاوبؽً يحىاو وشىؾ اشما و ٌكایٗ قا اظكال کكؾ ،بایؿ بك اوان اِل ٠ؿم جع٭ا ٫آيهاا ٠مال
کكؾ .ؾق يحیصه به ا٬حٕاد هىقؾ هٍکىک ،ظکن به بٙالو یا ٠ؿم ي٩ىـ و یا ...ؾاؾه هیٌىؾ.
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د)شبههدسوجىددليلجضئيتوششعيت 

هـ)فمذاودليلششػى 

ً
گاهی بكؼی اظکام ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ٨ا٬ؿ ؾلیل قوٌاى ٨٭های اواث< هارال ظا٫

شبههشًاسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترويیکی

گاااهی هًٍااأ ٌاادهه ؾق هااىقؾ شمئیااث و ٌااك٘یث بكؼاای ال اشااما و ٌااكایٗ بهگىيااهاد
٨كاگیكجك هٙكض هیٌىؾ و اؼحّاِی به ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی يؿاقؾ ،باه ایاى ِاىقت کاه ؾق
اوحًداٖ ظکن ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ،هًٍأ ٌدهه جكؾیاؿ ؾق وشاىؾ ؾلیال شمئیاث و ٌاك٘یث
بكؼی اهىق يىدث به هٙل٠ ٫٭ىؾ اوث< هرل ٌكٖ جل ٛ٩ؾق ٠٭ؿ.
با وشىؾ ایًکه چًیى بعری اؼحّاَ به ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی يؿاقؾ ،اهاا ال آيصاا کاه باكاد
ؾايىحى ظکن ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی اللم اوث ؾق هىقؾ ٌك٘یث یا شمئیث ایى اهاىق ؾق اِال ه١اهلاه
(بؿوو ؾق يٝك گك٨حى ٬الب الکحكويیکی) بعد کًین جا ب١اؿ ال ظّاىل يحیصاه ،ظکان ٬كاقؾاؾهااد
الکحكويیکی قا به جد ٟآو بهؾوث آوقین< چاقهاد شم بكقوی اهىق هفکىق قا يؿاقین.

ايّكا ٦که ؾق ٬ايىو جصاقت الکحكويیکی هاؾه  37و  38آهؿه اوث ،ال شهث ٨٭اؿاو ؾلیال
ٌك٠ی بكاد اذدات آو ،هىقؾ ٌادهه اواث .ایىگىياه هاىاقؾ باا جىشاه باه ؼّىِایات هاىاؾ
٬ااايىيی ،گاااهی ؾق ٬الااب ٌااكوٖ ٔاامى ٠٭ااؿ و گاااهی بااهً٠ىاو ظکاان ظکااىهحی اقلیااابی
هیٌىيؿ.
.1.1ايىاعشبههدسلشاسدادهاىالكتشوييكى

آوچًاوکه ؾق ٠لن اِىل ٨٭ه آهىؼحهاین ،هیؾايین هكگاه هًٍأ ٌاٯ ؾق هاىاقؾ ٌادهه
یکی ال اهىق وهگايه (٨٭ؿاو ؾلیل ،اشمال ؾلیل ،ج١اقْ اؾله) باٌؿ ،يه اهىقد ؼاقشی هرل
يىیاو و ٤یكه ،يىٌ ٞدهه آو ظکمیه اوث.
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سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

ال وىد ؾیگك ،با جىشه به هداظد پیٍایى ؾايىاحین کاه بیٍاحك هىا٬ا ٟهًٍاأ ٌادهه ؾق
٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی اهىق ؼاقشی يیىث ،بلکه یکی ال اهىق وهگايه پیًگ٩حه ؾق هاىقؾ
اشااما و ٌااكایٗ و یااا ظّااىل هىاياا ٟاوااث کااه ٠لااث ٌااٯ ؾق و٬ااى ٞبیااِ ٟااعیط ؾق ٬الااب
الکحكويیکی٨ ،٭ؿاو يّىَ و اؾله ٌك٠ی ؾق هىقؾ ا٠حدااق ايٍااد الکحكويیکای اواث و یاا
جكؾیؿ ؾق ایى اوث که اؾله هىشىؾ ایى يى٬ ٞكاقؾاؾها قا ٌاهل هیٌىؾ و یا اؾله ِعث ٠٭ىؾ
الکحكويیکی ؾق ج١اقْ با اؾله ٌك٘یث ل ٛ٩و ٌكوٖ ؾیگكد اوث که ؾق ٠٭ىؾ الکحكويیکی
وشىؾ يؿاقيؿ.
ٌایؿ گماو ٌىؾ که به ٠لث جكؾیؿ ؾق جع٭ ٫بكؼای ال اشاما و ٌاكایٗ ٠٭اىؾ ؾق ٬اكاقؾاؾ
الکحكويیکی ٌ ،دهه هىشىؾ ؾق ایى يى٬ ٞكاقؾاؾها ال يىٌ ٞدهه هىٔى٠یه اوث ،يه ظکمیه<
ً
لیكا ظکن کلی اشما و ٌكایٗ ه١لىم اوث و ِك٨ا ؾق جع٭ ٫ؼاقشی آيها ٌک ٌؿه اوث .اها
ایى گماو يیالهًؿ اِالض اوث< لیكا ٌک ؾق جع٭ ٫اشما و ٌاكایٗ همیٍاه ال ياىٌ ٞادهه
هىٔى٠یه يیىث ،بلکه گاهی ياٌای ال اشماال یاا ٨٭اؿاو ياُ و ؾلیال ؾق ه٩هاىم اشاما و
ٌكایٗ اوث .به ؾیگك وؽى ،ظکن کلای ٬اكاقؾاؾ الکحكويیکای هصهاىل اواث و وادب آو
٨٭ؿاو بیاو ؾق هىقؾ اشما و ٌكایٗ ٬كاقؾاؾ اوث .الدحه گاهی اج٩ا ٪هیا٨حؿ که ٠لاث جكؾیاؿ
ؾق ظکن ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی ،اظحماال وشاىؾ بكؼای هىايا ٟهرال ٤كقدباىؾو ه١اهلاه
اوث .ایىگىيه هىاقؾ گاهی ال يىٌ ٞدهه هىٔى٠یه اوث و آو ؾق ِىقجی اوث کاه ٌامىل

ً
ه٩هىم ٤كق قوٌى اوث و ِك٨ا جع٭ ٫ؼاقشی آو هٍکىک اواث .ؾق ایاى ِاىقت ٔاىابٗ
ٌدهه هىٔى٠یه شاقد هیٌىؾ.
بًابكایى با جىشه به ًٌاؼث هًٍأ ٌدهه ؾق ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای بهقوٌاًی ه١لاىم
هیٌىؾ ٌدهه هىشىؾ ؾق بیٍحك هىاقؾ ال يىٌ ٞدهه ظکمیه اوث و يمیجىاو اظکاام ٌادهه
هىٔى٠یه ال ٬دیل اِالة الّعه قا ؾق هىقؾ آو شاقد کكؾ و ؾق هىاقؾ ٌدهه به جًاوب هاىقؾ
آو بایؿ قوي هًاوب قا اؼحیاق کكؾ.
هطلب دوم :اصل اولى دس زکن فمهى لشاسدادهاى الکحشويیکى

پیً ال ایى گ٩حین که ؾق ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی ،اِل ه١اهالت با  ٟٙ٬يٝك ال ٬الب
الکحكويیکی هىقؾ بعد ٨٭هی يیىث< لیاكا ٨اكْ باك ایاى اواث کاه اِال ه١اهلاه ال ياىٞ
ه١اااهالت ًٌاؼحهٌااؿه اوااث .بًااابكایى اگااك وااؽى ال اِاال اولاای ؾق هااىقؾ ه١اااهالت
ً
الکحكويیکی اوثِ ،ك٨ا ال شهث جأذیك ٬الب الکحكويیکی ؾق جع٭ ٫هاهیث یا اشما و ٌكایٗ
٠٭ؿ اوث.
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هیؾايین که ه٭حٕاد اِل اولی ؾق هىقؾ ظکن کلی همه ه١اهالت٨ ،ىاؾ ه١اهله اوث

ز <232 َ ،1يكا٬ی :٪1415 ،ز <)177 َ ،14لیكا ه٭حٕاد اِل ایى اوث که بایؿ بًا بك
ب٭اد ظالث واب ٫و ٠ؿم ظّىل ج٥ییك و جعىل و ٠ؿم جع٭ ٫اذك ه١اهله بگفاقین و هً١ایً
ظکن به ٨ىاؾ ه١اهله اوث و بكاد کًاقگفاٌحى ایى اِل ،ؾلیل ه١حداكد اللم اواث جاا باه
ا٠حداق و ِعث آو ه١اهله ظکن کًؿ.
ؾقؼىق جىشه اوث که هعل بعد ؾق ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی ؾق قجده ب١ؿ ال اِل اولی
٨ىاؾ و ظحی ب١ؿ ال اِل ذايىد ِعث ؾق ه١اهالت ه١یًی هرل بی ٟاواث< لیاكا ٨اكْ باك
ایى اوث که اِال ه١ااهالت الکحكويیکای ،اگاك باه ِاىقت هح١ااق ٦ايصاام ٌاىؾ ،ال ياىٞ
ه١اهالت ِعیط اوث و ٌٯ ؾق ظکن آيها ٨٭ٗ به ٠لث ٌٯ ؾق هاي١یث الکحكويیکیبىؾو
٠٭ؿ اوث که شاد اِل اولی ٨ىاؾ يیىث ،بلکه بایؿ ياى ٞجاأذیك الکحكويیکیباىؾو بكقوای

شبههشًاسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترويیکی

(٠اهلی هىوىد :٪1411 ،ز <143 َ ،1بعكايی آل ٩ّ٠ىق :٪1415 ،ز <476 َ ،23وظیاؿ
بهدهايی ،هکشعبئلاهکفمهيه <311 َ ،همى  <72 َ :٪1417گیاليی (هیكلاد ٬مای):٪1427 ،

بٍىؾ و بك اوان آو ،اِل هحد ٟج١ییى ٌىؾ که چه بىاا شااد اوحّاعاب ظکان ِاعث
باٌؿ و چه بىا يداٌؿ.
بكاد ًٌاؼث اِل اولی ال شهث جأذیك ٬الب الکحكويیکای بایاؿ جاأذیك الکحكويیکیباىؾو
٠٭ؿ ؾق وه هعىق بكقوی ٌىؾ:
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سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

 .1اِل اولی ؾق ِىقت ٌک ؾق هاي١یث ٬الب الکحكويیکی که آیا ِك ٦الکحكويیکیبىؾو
٠٭ؿ جأذیكد ؾق ظکن ه١اهله ؾاقؾ و هايِ ٟعث هیٌىؾ؟
 .2اِل اولی ؾق ِاىقت ٌاک ؾق اشاما و ٌاكایٗ کاه آیاا چًایى ه١اهلاهاد ؾق اذاك ٬الاب
الکحكويیکی آو ،جمام اشما و ٌكایٗ ِعث قا ؾاقؾ؟
 .3اِل اولی ؾق ِىقت ٌک ؾق وشىؾ هايِ ٟعث ٠٭ؿ کاه آیاا باك اذاك الکحكويیکیباىؾو
٠٭ؿ هیچیٯ ال هىايِ ٟعث (بؿوو جىشه به ِك ٦الکحكويیکیبىؾو) هرل ٤كقدبىؾو،
ؾق چًیى ٬كاقؾاؾهایی وشىؾ ؾاقؾ یا ؼیك؟
وه هعىق هفکىق ال ایى شهث هٙكض اوث که بكقوی ِعث و بٙالو ٠٭ؿ ،یا ال شهث
وشىؾ هاي ٟاوث و یا ال شهث ي٭ّاو ه٭حٕی .ؾق شهث اول (وشىؾ هاي )ٟبا جىشه به ایًکاه
ؾق هىقؾ ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی بهِىقت بؿیهی جًها ٨اك ٪آو باا ٠٭اىؾ هح١ااق ٦همااو ٬الاب
الکحكويیکی اوث ،بایؿ هن ال شهث هاي١یث ؼىؾ ٬الب الکحكويیکای (هعاىق اول) و هان ال
شهث جأذیك آو ؾق ایصاؾ هىايٌ ٟك٠ی یا ٠ك٨ی ٠٭ؿ(هعىق ؾوم) بكقوای ٌاىؾ .اهاا ال شهاث
ه٭حٕی با جىشه به ایًکه ه٭حٕی ي٭ل و ايح٭ال ؾق هك ٬كاقؾاؾد هماو ٠٭ؿ ٬كاقؾاؾ اواث و
هك ٠٭ؿد شم اشما و ٌكایٗ آو چیم ؾیگكد يیىث ،بایؿ جاأذیك ٬الاب الکحكويیکای ؾق هاىقؾ
اشما و ٌكایٗ ٠٭ؿ هىقؾ بكقوی ٬كاق گیكؾ و اها جأذیك ٬الب الکحكويیکی ؾق هىقؾ هاهیث ٠٭ؿ،
ؾق هعىق اول بكقوی هیٌىؾ.
اطلاولىدسفشعشکدسهايؼيتالكتشوييكى 
بىدو

.1

٠ك٨ی
اظحمال
هیؾايین ٠٭ىؾ الکحكويیکی ال شهث ٠ك٨ی ،هّؿا٠ ٪٭ؿ اوث و
ِ
ِ
هاي١یث ِ
٬الب الکحكويیکی وشىؾ يؿاقؾ و ٨٭ٗ به شهاث ایًکاه ٌاکل اي١٭ااؾ آو وااب٭هاد ؾق ّ٠اك
ِ
جٍكی ٟيؿاقؾٌ ،ایؿ گماو ٌىؾ ٬الب الکحكويیکی به شهاث ایًکاه هىشاب ؼاكوز ه١اهلاه ال

ظالث هح١اق ٦ؾق ّ٠ك جٍكیٌ ٟؿه اوث ،هايٌ ٟمىل اؾله گكؾیؿه اواث و یاا ٌاایؿ گمااو
ٌىؾ که ٬الب الکحكويیکی به شهث هلموهاجی که ؾق ايصام آو اواث ،با٠اد ج٥ییاك هاهیاث
٠٭ؿ هیٌىؾ و هايٌ ٟمىل اؾله و ٠مىهات ٠٭اىؾ اواث .بًاابكایى ٌاک ؾق هاي١یاث ٬الاب
ً
الکحكويیکی٨ ،٭ٗ ال شهث هاي١یث ٌك٠ی اوث و ال شهث ٠ك٨ی ١ٙ٬ا هاي ٟيیىث.
ؾق ٨كْ هفکىق (ٌٯ ؾق هاي١یث ٌك٠ی ٬الب الکحكويیکی ٠٭ؿ) با وشىؾ ایًکه اِال اولای
٨ىاؾ ؾق هىقؾ ه١اهالت شاقد اوث ،اهاا ؾق ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای شاایی ياؿاقؾ< لیاكا اِال
ه١اهله ه١لىم و ه٩كوْ اوث و الکحكويیکیبىؾو ه١اهله ظالث ٠اقٔی بك اِال ه١اهلاه اواث.
په جا لهايی که ِؿ٠ ٪ك٨ی ً٠ىاو ٠٭ؿ بك ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی وشىؾ ؾاقؾ ،ؾق ِاىقت ٌاٯ ؾق
هاي١یث ٬الب الکحكويیکی ،اِل بك ٠ؿم هاي١یث آو اوث و ؾق يحیصه اذك ٌك٠ی اِل هفکىق کاه
هماو ظکن به ِعث اوث ،ؾق ٨كْ ايصام الکحكويیکی آو يیم وشىؾ ؼىاهؿ ؾاٌث.
.1.1تمشيشاطلاولىػذمهايؼيت 

 .1اوحّااعاب ظکاان ِااعث ؾق ِااىقت ٌااک ؾق هاي١یااث (ظااائكد اِاا٩هايی:٪1414 ،

َ <51واادعايی :٪1414 ،ز :)447 َ ،3ظکاان ِااعث بااهً٠ىاو ظکاان کلاای یااک
ً
ً
٬كاقؾاؾ  -هرال بی٬ - ٟدال ذابث ٌؿه اوث و ؾق ِىقت ايصام بی ٟبا اباماق الکحكويیکای،
٨٭ٗ ظالث ٜاهكد اي١٭اؾ ٬كاقؾاؾ (بی )ٟج٥ییك یا٨حه و باا وشاىؾ ٌاک ؾق ِاؿً٠ ٪اىاو
بی ،ٟهىٔى ٞکلی ال يگاه ٠ك٨ی با٬ی اوث .ؾق يحیصه ؾق ِىقت ٌاک ؾق ب٭ااد ظکان
ِعث بی ٟبایؿ هماو ظکن ِعث اوحّعاب ٌىؾ .يحیصاه اوحّاعاب ِاعث ایاى
اواث کاه ٬الاب الکحكويیکای جاأذیكد ؾق ق٨اِ ٟاعث ٠٭اؿ ياؿاقؾ و ظحای اگاك باا ایااى
اوحّعاب بؽىاهین ٠ؿم هاي١یث ٬الب الکحكويیکی قا اذدات کًین ،ال يى ٞاِل هرداث
هاي١یث هاي ٟاظحمالی ،ب٭اد ظکن ِعث با وشىؾ هايٟ
يؽىاهؿ بىؾ< لیكا هًٝىق ال ٠ؿم
ِ
اظحمالی اوث و ایى ٠یى هىحّعب اوث ،يه اللهه آو.

شبههشًاسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترويیکی

بك اوان وؽًاو ٨٭یهاو ؾق هداظد هؽحل٨ ٧٭های و اِاىلی ؾق ج٭كیاك ;اِال اولای
٠ؿم هاي١یث :هیجىاو ؾقیا٨ث که اِل اولی ؾق هىقؾ ٌک ؾق هاي١یث ٬الاب الکحكويیکای،
به همه ِىقتهاد ج٭كیكٌؿه ٬ابل جٙدی ٫اوث:
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 .2اوحّعاب ٠اؿم اللای :بًاا باك اشاكاد اوحّاعاب ٠اؿم اللای (ؼاىیی :٪1428 ،ز،1
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َ ،)641ظکن ٠ؿم هاي١یث ٬الب الکحكويیکی قا که ٬دل ال بهوشىؾآهؿو و بهکاقگك٨حى
اباماق الکحكويیکای ؾق ه١ااهالت ال بااب واالده باه ايح٩ااد هىٔاى ٞهاىقؾ ی٭ایى بااىؾه،
اوحّعاب هیکًین.
هكچًؿ ایى يى ٞاوحّعاب که ال يىٌ ٞک ؾق اجّا ٦به وِا ٧هٍاکىک اواث ،يامؾ
بكؼی هرل ٌیػ ايّاقد (ايّاقد )35َ :٪1415 ،هكؾوؾ اوث ،ولی بایؿ جىشه ؾاٌث که
با اوحّعاب ٠ؿم اللی ؾق پی اذدات اجّا٬ ٦الب الکحكويیکی به ٠ؿم هاي١یث (٠ؿم ي١حی)
يیىحین< لیكا ؾق ایى ِىقت ال يى ٞاِل هردث اوث که ظصیث يؿاقؾ .به همیى ؾلیل بكؼی
ً
اِىلیاو جّكیط کكؾهايؿ که با اوحّعاب ٠ؿم اللی ِك٨ا ٠ؿم اجّاا ٦باه هاي١یاث (٠اؿم
هعمىلی) ذابث هیٌىؾ ،يه ٠ؿم ي١حی (ؼىیی :٪1422 ،ز.)417 َ ،2
 .3ظکن ٠٭لی٠ :٭ل ٙ٨كد بٍك و بلکه ٤كیامه ظیاىايی باك ایاى اواحىاق اواث کاه هكگااه
ٌكایٗ ا٬حٕا و جأذیك بكاد ظؿوخ اهاكد وشاىؾ ؾاٌاحه باٌاؿٌ ،اک ؾق وشاىؾ هااي ٟیاا
هاي١یث هىشىؾ هاي ٟجكجیب آذاق ه٭حٕی يمیٌىؾ .به ج١دیك ؾیگك ،هك هاي ٟهٍکىکی کاه
جأذیك آو هىقؾ جكؾیؿ اوث ،به ا٬حٕاد ـات همکًات ،ه٭حٕای ٠اؿم اواث و يمیجىاياؿ
جأذیكد ؾاٌحه باٌؿ ،هگك ایًکه ودب ١ٙ٬ی بك جأذیك آو ظاِل ٌاىؾ (هصحهاؿ جدكیامد،
 <257َ :٪1317هؿيی جدكیمد :٪1413 ،ز.) 81َ ،5
 .4بًاد ٠٭ال :ؾق همه ا٬ىام و اؾیاو ؾق ِىقت ٙ٬ا ٟباه وشاىؾ ه٭حٕای و ٠اؿم هااي ٟؾق
ِىقت ٌک ؾق ظؿوخ هاي ٟشؿیؿ ،آذاق ه٭حٕی قا هحكجب هیکًًؿ و به وشاىؾ ٌاک ؾق
هاي١یث هىشىؾ ب١ؿ ال ٨عُ و شىحصى و ٠ؿم اذدات هاي١یث آو ا٠حًا يمیکًًاؿ و ایاى
قویه ٠٭الیی ؾق هًابٌ ٟك ٞه٭ؿن هىقؾ هؽال٩ث وا ٟ٬يٍؿه ،بلکه با اؾلاه اوحّاعاب
جأییؿ ٌؿه اوث.
ج٭كیك ٨ى ٪ال اِل ٠ؿم هاي١یث ؾق هىقؾ ه١اهالت الکحكويیکی هان شااقد اواث< لیاكا
ذدىت ٠ك٨ی جأذیك ه١اهله و ٠ؿم ذدىت قؾ٠ی ال وىد ٌاق ٞبكاد ظکان باه ِاعث و ٠اؿم
هاي١یث اهك هٍکىک ک٩ایث هیکًؿ .باه همایى ؾلیال بكؼای ال ٨٭یهااو باكاد ؾ٨اٌ ٟاكٖ
هٍکىک به ایى بیاو يیم پكؾاؼحهايؿ (بهصث1388 ،ي :ز.)342َ ،2

بًا بك ج٭كیك اِل ٠ؿم هاي١یث ؾق هىقؾ ٬الب الکحكويیکی به بیاو ٨ى ٪يیالد به آگااهی
ال ظالث واب ٫يیىث ،بك ؼال ٦ج٭كیك آو ال ٘كیا ٫اوحّاعاب (بعكال١لاىم :٪1413 ،ز،4
َ .)224

 .5اِل بكائث :به ظکن اؾله ٌك٠ی ؾق هىاقؾ ٌاک ؾق ذداىت ظکمای ال شملاه شمئیاث و
ٌك٘یث و هاي١یث ،بایؿ بًا بك ٠ؿم گفاٌث< لیكا به ٌکل ٠اام هاك ظکان هٍاکىک جاا
لهايی که به ؾلیل ه١حدكد ذابث يٍؿه اوث ،به ظکن ٜاهكد هىقؾ ش١ل ٌك٠ی يیىث
(ؼىیی :٪1428 ،ز.)641َ ،1
.2.1يمذ و بشسعى ػذم هايؼیث

اها ایى اٌکال يمیجىايؿ واقؾ باٌؿ< لیكا ٌٯ ؾق ظّىل اذاك ؾق ه١ااهالت الکحكويیکای
ؾق ایًصا به ٠لاث ٌاٯ ؾق هاي١یاث ٬الاب الکحكويیکیباىؾو اواث و باك اواان آو ،اِال
اوحّعاب که ؾق هىقؾ ٌٯ ؾق ظّىل اذك شاقد هیٌاىؾ ،ال ياى ٞاِال هىاددی اواث و
اِلی که ؾق هىقؾ ٌٯ ؾق هاي١یث شاقد هیٌىؾ ،ال ياى ٞاِال واددی اواث و هایؾاياین
اِل وددی با اِل هىددی ج١اقْ يمیکًؿ و با شكیاو اِل وددی ،هىٔى ٞاِل هىددی
ال بیى هیقوؾ .به همیى ؾلیل پیىوحه اِل وددی بك اِل هىددی ه٭اؿم اواث( .ايّااقد،
 :٪1416ز <242َ ،2ایكوايی1371 ،ي :ز  <228َ ،2ظاائكد یامؾد :٪1418 ،ز َ ،2
 535و ٘ <546دا٘دایی٠ <91 َ :٪1371 ،كا٬ی :٪1421 ،ز .)249 َ ،2

٬ابال اشاكا
اولی ِ
يحیصه ایًکه ؾق ِىقت ٌٯ ؾق هاي١یث ِك ٦الکحكويیکیبىؾوِ ،
اِل ِ
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ؾق ِىقجی که بكاد اذدات و ج٭كیاك اِال ٠اؿم هاي١یاث باه اوحّاعاب اواحًاؾ کًاین،
اهکاو ؾاقؾ اٌکال ٌىؾ که ؾق ِىقت ٌٯ ؾق ِعث ه١اهله و ظّىل ي٭ل و ايح٭ال ،شاد
اوحّعاب ٠ؿم ظّىل اذك ه١اهله (ي٭ل و ايح٭ال) اوث کاه يحیصاه آو بٙاالو اواث ،ياه
اوحّعاب ِعث ،و یا الا٬ل ایى اوحّعاب با اوحّعاب ظکن
٠ؿم هاي ٟیا
اوحّعاب ِ
ِ
ِ
ِعث ه١اهله یاا اوحّاعاب ٠اؿم هااي ،ٟج١ااقْ هیکًاؿ و ؾق يحیصاه هیچکاؿام شااقد
يمیٌىيؿ و الهمیىقو بال هن يمیجاىاو باا اواحًاؾ باه اوحّاعاب هافکىق ،اِال اولای ؾق
٬كاقؾاؾ الکحكويیکی قا ِعث ه١اهله ؾايىث.

ؾق ایى ٨كْ ،اِل ِعث اواث ،ياه ٨ىااؾ .ؾق يحیصاه اگاك پاه ال بكقوای ٬كاقؾاؾهااد
الکحكويیکی ،هیچ ؾلیلی بك اؼحالل ؾق اشما و ٌكایٗ ٠٭ىؾ ؾق ایاى ٬كاقؾاؾهاا یاا ؾلیلای باك
ً
٨ىاؾ ایى ٬كاقؾاؾها پیؿا يٍؿ و ٨٭اٗ اظحماال ؾاؾه ٌاىؾ کاه ِاك٨ا ٌاکل اي١٭ااؾ آو هاايٟ
ٌمىل اؾله ٠٭ىؾ اوث ،بایؿ ظکن به ِعث آيها کكؾ و يیالد به شىاحصىد ؾلیال ِاعث
يیىث.
.1اطلاولىدسشکدساجضاوششايظلشاسدادالكتشوييكى 
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شكیاو اِل اولی ؾق ٨كْ ٌدهه ظکمیه ،ؾق ِىقت ٌک ؾق ظّاىل اشاما و ٌاكایٗ
٠ك٨ی ،با هىاقؾد که ٌک ؾق اشاما و ٌاكایٗ ٌاك٠ی اواث ،ج٩ااوت قوٌاًی ؾاقؾ< لیاكا ؾق
ِىقت اول جع٭اً٠ ٫اىاو ٠٭اؿ اظاكال يٍاؿه اواث و ِاؿ٠ ٪ك٨ای ً٠اىاو ٠٭اؿ ظاِال
يمیٌىؾ .ؾق يحیصه بكاد جع٭ً٠ ٫ىاو ٠٭ؿ ،ظّىل اشما و ٌاكایٗ ٠ك٨ای اللم اواث ،باك
ؼالِ ٦ىقت ؾوم که با جىشه به ِؿ٠ ٪ك٨ی ً٠ىاو ٠٭ؿ ،اِل اولی باك ٠اؿم ٌاك٘یث و
ً
شمئیث اهىق هٍکىک اوث< هرال ؾق ِىقت وشىؾ ٌک ؾق ٌك٘یث جلِ ٛ٩ی٥ه ٠٭ؿ که ؾق
٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ؾق ا٤لب هىاقؾ ق٠ایث يمیٌىؾ ،اِل اولی ٠ؿم ٌك٘یث اوث< یً١ی جا
لهايی که ؾلیل ٠ام یا هٙل٭ی ؾق هاىقؾ ٌاك٘یث جل٩ا ٛپیاؿا يٍاىؾ ،بًاا باك ٠اؿم ٌاك٘یث
گفاٌحه هیٌىؾ.
اِل ٠ؿم شمئیث و اِل ٠ؿم ٌك٘یث هىقؾ ٬دىل ٨٭یهاو بىؾه اوث (اِ٩هايی ٨أل
هًؿد  :٪1416ز )198 َ ،7و به هماو ِىقت که ؾق هىقؾ اِل ٠ؿم هاي١یث بیاو ٌاؿ،
٬ابل ج٭كیك اوث ،بلکه اِل ٠ؿم هاي ٟؾق ظ٭ی٭ث ٨ك٬ی با اِل ٠ؿم ٌاك٘یث ياؿاقؾ< لیاكا
٠ؿم هاي ٟؼىؾي ال شمله ٌكایٗ اوث (اِ٩هايی يص٩ی :٪ 1429 ،ز.)588َ ،3
.1اطلاولىدسفشعشکدسوجىدهايغدسلشاسداد الكتشوييكى

گفٌحه ال ٌک ؾق هاي١یث ٬الب الکحكويیکی (ٌادهه ظکمیاه) کاه ؾق گ٩حااق اول بیااو
ٌؿ ،گاهی يیم ایى اظحمال ؾاؾه هیٌىؾ که باك اذاك الکحكويیکیباىؾو ٠٭اؿ یکای ال هىاياٟ
ِعث ٠٭ؿ جع٭ ٫یا٨حه باٌؿ .ؾق ایى ِىقت که ٌک ؾق وشىؾ هاي ٟاواثٌ ،ادهه ال ياىٞ
ٌدهه هىٔى٠یه اوث.

ؾق ٌدهه هىٔى٠یه ٌک ؾق وشىؾ هااي ،ٟؾو گىياه اواثِ .1 :اىقت ٌؽّای< هرال
ایًکه ٌؽُ ٠ا٬ؿ ب١ؿ ال ايصام ٬كاقؾاؾ ،ؾق ظّىل هاي١ی ال هىايِ ٟاعث ٌاک کًاؿ .ؾق
جع٭ ٫هاي ،ٟظکن به ِعث ٬كاقؾاؾ ذاباث هیٌاىؾ.
٠ؿم
ایى ِىقت با اشكاد
اوحّعاب ِ
ِ
ِ
ایىگىيه هىاقؾ ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی هعل بعد يیىث< لیكا قبٙی به ظکن کلای ٬اكاقؾاؾ
الکحكويیکی يؿاقؾٌ .2 .ک هىشىؾ باه ِاىقت کلای ؾق هاىقؾ ٬اكاقؾاؾ الکحكويیکای هٙاكض
هیٌىؾ که ایى ٨كْ ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ؾاؼل هعال بعاد اواث٨ .اكْ هافکىق ؾو
ظالث ؾاقؾ:
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 .1گاهی ٌٯ هىشىؾ ال شهث ٌٯ ؾق ظّىل هايٌ ٟك٠ی هرال ٤كقدباىؾو و اهراال آو
ً
اوث< هرال به ودب ایًکه پكؾاؼث هدل٬ ٣كاقؾاؾ به ٌکل ي٭ؿد و الکحكويیکی و ؾقیا٨ث
کاال ب١ؿ ال آو و با ٨اِله لهايی اوث ،چه بىا بك اذك ٌک ؾق ٠ؿم وِىل کاال یاا ٠اؿم
ا٘میًاو به ٠ملکكؾ يمایًؿه الکحكويیکی و اؼحالل ؾق بكؾاٌث ال ظىاب و  ...ؾق ايصام
٬كاقؾاؾ اظىان ؼٙك ٌىؾ و ؾق يحیصه ؾق ایىگىيه ه١اهالت الکحكويیکی اظحماال ؾاؾه
ٌىؾ که ه١اهله ٤كقد اوث.
ؾق ٨كْ ٨ى ٪اِل اولی بك ٠ؿم ظّىل هاي ٟاوث و هصكاد اِل ِاعث اواث ،ياه
٨ىاؾ< لیكا ودب ٌٯ ؾق ِعث و جكجیب اذك ه١اهلهٌ ،ٯ ؾق وشىؾ هايِ ٟعث ٠٭ؿ اوث.
ؾق يحیصه اِل شاقد ؾق هىقؾ هاي ،ٟال يى ٞاِل وددی اوث و اِل شاقد ؾق هىقؾ ٌٯ ؾق
جكجب اذك و ِعث ٠٭ؿ ال يى ٞاِل هىددی اوث و اِل وددی همیٍاه باك اِال هىاددی
ه٭ؿم اوث .په بایؿ ظکن به ٠ؿم ظّىل هايٌ ٟىؾ و اذك آو ِاعث ٠٭اؿ و ق٨اٌ ٟاٯ ؾق
ِعث ؼىاهؿ بىؾ.
گماااو يٍااىؾ ٌااک ؾق وشااىؾ هاااي ٟيیاام هىاادب ال ٌااک ؾق وشااىؾ ؼٙااك ؾق ه١اهلااه
الکحكويیکی اوث .ؾق يحیصه با اشكاد اِل ٠ؿم وشىؾ ؼٙك که یاک اِال واددی اواث،
٠ؿم ٤كقدبىؾو ه١اهله اظكال و ِعث ه١اهله ذابث هیٌىؾ .ایى گماو اٌحداه اواث< لیاكا
اذدات ٠ؿم ٤كقدبىؾو ه١اهله ال ٘كی ٫اِل ٠ؿم ؼٙك ال يى ٞاِل هردث اوث.
 .2گاهی ٌٯ ؾق ظکن ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی ال شهث ٌک ؾق ظّىل هاي٠ ٟك٨ی ٠٭ؿ
اوث< هرل ایًکه ٨اِله لیاؾ ؾق بیى ایصاب و ٬دىل قا هاي٠ ٟك٨ی ؾق جع٭٠ ٫٭ؿ بؿايین

ً
و اظحمال ؾهین ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی ٨اِلهاد که ٠ك٨ا هىشب اؼالل به ٠٭ؿ اوث،
بیى ایصاب و ٬دىل اج٩ا ٪ا٨حاؾه اوث .ؾق ایى ِىقت ٌک هفکىق همايًؿ ٌک ؾق اشما
ً
و ٌكایٗ ٠ك٨ی اوث که ٠ك٨ا هىشب ٌک ؾق ِؿً٠ ٪ىاو ٠٭ؿ ؼىاهؿ ٌؿ.
ٌایاو ـکك اوث که يمیجىاو با اشكاد اِل ٠ؿم جع٭ ٫هاي٠ ٟك٨ی ٠٭ؿ ،و٬ى٠ ٞ٭ؿ قا
به ً٠ىاو هىٔى٠ی بكاد ظکن ٌك٠ی اظكال کكؾ< لیكا ال يى ٞاِل هرداث اواث< چكاکاه باا
اشكاد اِل ٠ؿم جع٭ ٫هاي٠ ٟك٨ی ٠٭ؿ هیؼىاهین جع٭ ٫هىٔاى٠ ٞك٨ای ٠٭اؿ قا اذداات
کًین و ایى ال آذاق ٌك٠ی يیىث ،بلکه ال لىالم ٠٭لی یا ٠ك٨ی اوث .په اِل شاقد ال يىٞ
ً
اِل هردث ؼىاهؿ بىؾ .ؾق يحیصه با وشىؾ ٌک ؾق جع٭ ٫هااي٠ ٟك٨ای ٠٭اؿ ،اواواا و٬اىٞ
٠٭ؿ هٍکىک اوث و اِل شاقد ؾق ایى ٨كْ ،اِل ٠ؿم و٬ى٠ ٞ٭ؿ اوث.
يحیدهگیشى
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 .1یکاای ال هعىقهاااد اِاالی ٌاادهه ؾق ظکاان ٬كاقؾاؾهاااد الکحكويیکاای٠ ،ااؿم ٌااًاؼث
ِعیط آذاق ٬الب الکحكويیکی ؾق جع٭ ٫هاهیث ٬كاقؾاؾ اوث .ؾق يحیصه ه١لىم يمیٌىؾ
ً
که ایى يى٬ ٞكاقؾاؾها يىدث به ٬ىا٠ؿ ٠مىهی ه١اهالت چه ؤ١یحی ؾاقيؿ؟ آیاا اواواا
٠٭ؿ هىحًؿ یا ای٭ا ٞو یا هیچکؿام يیىحًؿ؟
 .2ب١ؿ ال ایًکه ه١لىم ٌؿ الکحكويیکیبىؾو٬ ،الب شؿیؿد بكاد ه١اهالت ه١یى ٌك٠ی یاا
ه١اهالت ٠٭الیی اوث ،هاهیث ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی يیام همااو اِال ه١اهلاهاد
اوث که بهِىقت الکحكويیکی هً١٭ؿ ٌؿه اواث و ٨٭اٗ ؾق ِاىقجی کاه واشاؿ ج١هاؿ و
ايٍاد ٠٭ؿ باٌؿ ،هً١٭ؿ هیٌىؾ و ؾق ایى ٨كْ ،الکحكويیکیبىؾو يه هىشب جدؿیل به
ای٭ا ٞاوث و يه هىا٠ؿه ،بلکه ال يگاه ٠ك٨ی ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی جع٭٠ ٫٭ؿد اوث کاه
با ٬الب هفکىق ايصام ٌؿه اوث.
 .3ؾق بكقوی ٬كاقؾاؾهاد الکحكويیکی به٘ىق کلی يمیجىاو ابحؿا باه اِال اولای ٨ىااؾ ؾق
ه١اهالت اوحًاؾ کكؾ< لیكا به ه٭حٕاد ًٌاؼث هعل بعد ؾق ایى يى٬ ٞكاقؾاؾها اِل
اولی به جًاوب هىاقؾ ٌدهه ٨ك ٪هیکًؿ< هماوگىيهکه اِل ذاايىد ِاعث و اؾلاه آو
هرل ;ا٨ىا بال١٭ىؾ :يیم به جًاوب ایى هىاقؾ هح٩اوت اوث.

 .4په ال ٨كْ جع٭٠ ٫٭ؿ ٠ك٨ی هىقؾ يٝك هرال بیا ٟؾق ٬الاب الکحكويیکای ،ؾق ِاىقت
اولای ٬ابال اشاكا ؾق ایاى ٨اكْ ،اِال
ٌٯ ؾق هاي١یث ِك ٦الکحكويیکیبىؾوِ ،
اِل ِ
ِعث اوث ،يه ٨ىاؾ .ؾق يحیصه اگك پاه ال بكقوای ٬كاقؾاؾهااد الکحكويیکای ،هایچ
ؾلیلی بك اؼاحالل ؾق اشاما و ٌاكایٗ ٠٭اىؾ ؾق ایاى ٬كاقؾاؾهاا یاا ؾلیلای باك ٨ىااؾ ایاى
ً
٬كاقؾاؾها پیؿا يٍؿ و ٨٭ٗ اظحمال ؾاؾه ٌىؾ که ِك٨ا ٌکل اي١٭اؾ آو هايٌ ٟمىل اؾلاه
٠٭ىؾ باٌؿ ،بایؿ ظکن به ِعث آيها کكؾ و يیالد به شىحصىد ؾلیل ِعث يیىث.
 .5به٘ىق کلی ؾق ؾو ِىقت ،اِل اولی ٨ىاؾ ؾق ٬كاقؾاؾ الکحكويیکی شااقد اواث :یکای
ؾق هىاقؾد که به ِىقت ٌدهه ظکمیاه اواث و ٌاک ؾق اشاما و ٌاكایٗ و ٠اؿم هاايٟ
٠ك٨ی باٌؿ و ؾیگكد ؾق ٌدهه هىٔى٠یه اوث ،ا٠ن ال ایًکه ؾق جع٭ٌ ٫ك٠ی باٌؿ یاا
٠ك٨ی ،و اها ؾق هىاقؾ ؾیگك یً١ی ٌدهه ظکمیاه ؾق ٌاكٖ و شام و ٠اؿم هاايٌ ٟاك٠ی،
اِل اولی بك ِعث اوث.
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کحابًاهه
 .1ابىهًٝىق ،ابىالٕ٩ل ،شمال الؿیى ،هعمؿ بى هکاكم ( ،)٪1414کغوب اهکروش  15 ،شلاؿ ،ؾاقال٩کاك
للٙدا٠ة و الًٍك و الحىلی - ٟؾاق ِاؾق ،بیكوت ،چاپ وىم.
 .2اقؾبیلی ،اظمؿ بى هعمؿ (بی جا) ،صبذةاهکبيب افياأظالب اهکمشآ  ،یٯ شلؿد ،المکحدة الص٩١كیة إلظیا
اآلذاق الص٩١كیة ،جهكاو  -ایكاو ،چاپ اول.
 .3اِ٩هايی (٨أل هًؿد) ،هعمؿ بى ظىى ( ، )٪1416کؾفاهکلرب اواهإلبهب اعو الىهعوذاهحظالوب ،
 11شلؿ ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .4اِ٩هايی يص٩ی (ایىاو کی٩ي) ،هعمؿج٭ی بى ٠دؿالكظین ( ،)٪1429رذهيةاهککغحشؽذي ٬ ،ن ،چااپ
ؾوم.
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 .5ايّاقدٌ ،یػ هكجٕی بى هعمؿاهیى ( ،)٪1415هکعبؽيةاعلىاهعحقعب اهکمىهني ٬ ،ن ،چاپ اول.
ُ
 .6اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1416فشهئذاهالفىل٬ ،ن ،چاپ پًصن.
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 .7ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1415کحوووب اهککالبعووو  6 ،شلاااؿ ،کًگاااكه شهاااايی
بمقگؿاٌث ٌیػ اٝ٠ن ايّاقد٬ ،ن  -ایكاو ،چاپ اول.
 .8ایكوايی٠ ،لی ( ،)٪1416ظبؽيةاهککالبع  2 ،شلؿ ،ولاقت ٨كهًگ و اقٌاؾ اوالهی ،جهاكاو ،ایاكاو،
چاپ اول.
 .9ااااااااااااااااا (1371ي) ،نهبيةاهکنهبيةافياؽشضاهکالفبية٬ ،ن ،چاپ اول.
 .11بعك ال١لىم ،هعمؿ بى هعمؿج٭ی ( ،)٪1413بلغةاهکفميه 4 ،شلؿ ،هًٍىقات هکحدة الّااؾ ،٪جهاكاو،
ایكاو ،چاپ چهاقم.
 .11بعكايی آل ٩ّ٠ىق ،یىو ٧باى اظماؿ باى اباكاهین (،)٪1415اهکعوذهئكاهکنبرو اشةافوياأظالوب اهکرحوشةا
هکغبرشة 25 ،شلؿ ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقوایى ظاىله ٠لمیاه ٬ان٬ ،ان ،ایاكاو،
چاپ اول.
 .12بهصث ،هعمؿج٭ی (1388ي) ،مببظداهحفىل٬ ،ن ،چاپ اول.
 .13ظائكد اِ٩هايی ،هعمؿظىیى بى ٠دؿالكظین ( ،)٪1414هکفقىلاهکغشويةافياهحفىلاهکفمهية٬ ،ن،
چاپ اول.

 .14ظائكد یمؾد٠ ،دؿالکكین ( ،)٪1418دسسهکفىهئذ٬ ،ن ،چاپ ٌٍن.
 .15ظك ٠اهلیٌ ،یػ هعمؿ بى ظىاى ( ،)٪1414وعوبئلاهکؾويرةایکوىاجعقويلامغوبئلاهکؾوشيرة٬ ،ان،
هإوىة آل الدیث إلظیا الحكاخ.
 .16ظمیااكد ،يٍااىاو بااى واا١یؿ ( ،)٪1421ؽووکظاهکرلووى اوادوهماکو اهکرووش امو اهکاللووى  12 ،شلااؿ،
ؾاقال٩کك الم١اِك ،بیكوت ،لدًاو ،چاپ اول.
 .17ؼىیی ،ابىال٭اون ( ،)٪1428غبيةاهککأمىل٬ ،ن ،چاپ اول.
 .18اااااااااااااااااااااا ( ،)٪1422مقببضاهحفىل (هداظد ال٩ا ،)ٚهکحدة الؿاوقي٬ ،ن ،چاپ اول.
 .19قٌحی يص٩ی ،هیكلا ظدیب الله ( ،)٪1311کحب اهإلشبسه ،یٯ شلؿد ،بیيا ،چاپ اول.
ُ
 .21ودعايی جدكیمد ،ش٩١ك ( ،)٪1414هککعقىلافياعلماهالفىل٬ ،ن ،چاپ اول.
٘ .21دا٘دایی ،هعمؿقٔا ( ،)٪1371جنميطاهالفىل (ج٭كیك بعد آ٬أیا ٠كا٬ای) ،المٙد١اة العیؿقیاه،
يص.٧
٠ .22اهلی ،هعمؿ بى ٠لی هىوىد ( ،)٪1411نهبيةاهککشه افياؽشضامخحقشاؽوشهئ اهإلعو  2 ،شلاؿ،
ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
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٠ .23كا٬یٔ ،یا الؿیى ( ،)٪1421ممبالتاهحفىل٬ ،ن ،چاپ اول.

 .25گیاليی ،هیكلاد ٬می ،ابىال٭اون بى هعمؿظىاى (،)٪1427اسعوبئلاهککيوشصهاهکمکوي ،ؾو شلاؿ ،ؾ٨حاك
جدلی٥ات اوالهی (ٌ١ده ؼكاواو)٬ ،ن ،ایكاو ،چاپ اول.
 .26هاه٭ايی ،هعمؿظىى بى ٠دؿالله ( ،)٪1316غبيةاهآلمبلافياؽشضاکحب اهککالبع  3 ،شلؿ ،هصماٟ
الفؼائك اإلوالهیه٬ ،ن ،ایكاو ،چاپ اول.
 .27هصحهؿ جدكیمد ِ ،اؾ ٪باى هعماؿ ( ،)٪1317هککموبالت هکغشيوةافوياجعميوكاهککببظوداهحفوىکية،
جدكیم ،چاپ اول.
 .28هؿيی جدكیمد ،یىو ،)٪1413( ٧دسساهکفىهئذافياؽشضاهکفشهئذ٬ ،ن ،چاپ وىم.
 .29هكا٤ی ،ویؿهیك٠دؿال٩حاض باى ٠لای ظىایًی ( ،)٪1417هکرنوبوي اهکفمهيوة 2 ،شلاؿ ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی
وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن< چاپ اول.
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ٍ٨ .24ااقکی ،واایؿهعمؿ بااى ٬اواان ٘دا٘دااایی ( ،)٪1413هکشعوبئلاهکفؾووبسکية ،یااٯ شلااؿد ،ؾ٨حااك ايحٍاااقات
اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.

 .31يكا٬ی ،هىلی اظمؿ بى هعمؿ ههؿد ،)٪1417( ،عىهئذاهحيب افيابيب الىهعوذاهحظالوب  ،یاٯ شلاؿد،
ايحٍاقات ؾ٨حك جدلی٥ات اوالهی ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .31اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1415مغحنذاهکؾيرةافياأظالب اهکؾشيره 19 ،شلاؿ ،هإوىاه
آل الدیث٬ ،ن ،ایكاو ،چاپ اول.
 .32وظیؿ بهدهايی ،هعمؿبا٬ك بى هعمؿ اکمل ( ،)٪1419هکشعبئلاهکفمهيه ،یٯ شلؿد ،هإوىه ٠الهاه
وظیؿ بهدهايی٬ ،ن ،چاپ اول.
 .33اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1417ظبؽيةامصک اهکفبئذةاواهکبشرب  ،یٯ شلاؿد،
هإوىة ال١الهة المصؿؾ الىظیؿ الدهدهايي٬ ،ن ،چاپ اول.
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