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 سرآغاز

ی كالا به كالا بوده، قدمتی بهه وهون ایازمیهدی كه در آغاز معاوضه 1بیع
ترین شكل و ااسان دارد. ااسان پیاپی به دابان رفع ایازهای خود به ساده

وده است و هر زمان برای ایصان به این هدف، ترین روش ممكن بسریع
 های متفاوت زده است.راه عدست به ابدا

از معاوضه محصولات خود با دیگر محصولات مورد ایهاز كهه بهه معام هه 
های قیمتی مااید اامگذاری شده است تا واسطه قرار دادن سیگ 2پایاپای

ز اهوع آلیاهههای های قیمتی او ا یا اقره و ایجاد واحد پون به ازاء سیگ
های بشهر در ایهن خصهوو بهوده بخشی از ت اش ،غیرقیمتی و یا كاغذ

ههای بهر اسهاو تو هید و دور از پس از آن ایز خریهد و فروش است.
ای برای خود ایجاد امود تا جایی كه فضای معاوضات سیتی جایگاه ویژه

 هایی تیها با تو ید گیری شاهد خرید و فروشمجازی به  ورت چشم
 
 
 

 

 
و حتی شاهد ایجاد واحد بیت كوین یا  استمبیع و یا ارائه تصاویر از آن 

كه البته از سهوی كشهورهای دایها مهورد  استهمان واحد پون مجازی 
لكن آاچه مهم است اییكه آسهای  در معام هات  تایید قرار اگرفته است.

كشیده  3از سوی بشر سبب شده است كه ااسان دست از معام ات سیتی
ه بازارهای مجازی و معام ات در این فضا آورد تا جایی كه برخهی و رو ب

در مطالعهه حاضهر  باشهد.می ها بدون فضای مجازی غیهرممكناز شغل
 معام هات خیهارات در 4محققین بر ان شهداد تها ماهیهت و آ هار اخ هاقی

 را مورد بررسی قرار دهید.  5الكتروایكی

 یمعامله الکترونیک
 ی از قراردادهای از راه دور است كهه بهه وسهی ه شك یمعام ه الكتروایك

 شود. می ابزار الكتروایكی از جم ه لبتاب، تب ت، موبایل و كامپیوتر بسته
 
 

 چکیده

 بها توجهه بههگیهرد.  هورت مهی تب هتو  رایااهت فن همراه، كی از جم ه یابزار الكتروا الكتروایك شك ی از معام ات است كه بامعام اتزمینه: 
مهورد كهاوش  خیهاراتاز  اخ هاقیبا اسهتفاده  یكیالكترواح معام اتی حن ااعقادیروز، تضم یازهاین ایبا جهان و تامران یااقتصاداظام یهمگام

بررسهی ماهیهت و آ هار ح آاهها، بهه یو ااعقاد  ح یكیالكترواپژوه  حاضر با هدف پرده برداشتن از معض ات و مشك ات معام ات رد.یگیمقرار
-همچهون معام هات یكیالكتروارا در معام ات خیاراتح ادله و گسترش ق مرو آاان یو با تیقاستپرداخته یكیكتروادر معام ات ال اخ اقی خیارات

 اموده است. ی، بررسیسیت
برخهی از  .اسهتالكتروایك  هاد  تیها در خصوو بیع و برخی از خیارات مختص بیع است و بیع و عقد در آن موضوعیت دارد :گیرینتیجه

های مخت د بهوده و مااید خیار عیب و غبن مورد پذیرش در دادگاهاساو توجه به ا ون اخ اقی در فقه اس امی مورد تاكید است كه بر خیارات 
خیارات دارای مهدت و امهد اسهت و  كرد.به حق فسخ درخواست ارجاع اموان استیادتوان با حتی در  ورت ابود قااون خیارات در یك كشور می

 كهه او هاقی بهه توجهه بها و بهوده  ابهت الكتروایكمعام ات در خیار باید گفته اسقاط، سقط، اتمام مه ت پایان یابد.  وسیاین امد می توااد به 
  همچیین .باشدمی جا به سخیی سیتیمعام ات خصوو در آن تحدید و تعیین عدم و است اموده معام ات در خیار تقیین كه موادی در قااواگذار

 خیهارات البتهه .اسهت  ابهت م اك وحدت به توجه با معام ات از اوع این در است شده تاسیس الخیار لهمن ضرر دفع برای كه جهت آن از خیار
 ایهن در آن گیریشكل عدم و واحد مج س وجود در خیار بودنتوقید دلیل به این و ادارد وجود معام ات از اوع این در مج س خیار مثل خاو

 .است معام ات
 

 بیع، خیارات، ا ، معام ات الكتروایكیاخ : کلید واژگان

 ramezanikheirollah@gmail.comاویسیدۀ مسئون: اشاای الكتروایكی: 
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قراردادی كه تیها فر  آن با بیع سیتی در وجود فا  ه ای است كه میان 
و ایهن فا ه ه بهه خهاور آن اسهت كهه ایهن ابهزار متبایعین وجود دارد 

 وسائل ارتبهاط از راه دورز وسائل ارتباط از راه دورهستید و الكتروایكی، ا
ای است كه بدون حضور فیزیكی همزمان تأمین اوع وسی ه هرعبارت از 

 (. 1) شودكالا و خدمات استفاده می فروش جهت ،كییده و مصرف كییده
تهوان دو گواهه می ،معام ه الكتروایكیدر با توجه به عدم حضور ورفین 

 اوع از معام ات مواجه شد: با این
هستید ولهی بهه  ی غیر مكاتبی و معمولی، قرارداداتاوع از معام  نیا. 1

فروشیده و خریدار، بعضی از خیهارات همزمان  حضور فیزیكیدلیل عدم 
ااد كهه بهه بررسهی ها مورد بحث و اقدهمچون خیار مج س این قرارداد

 امكان وقوعی آن خواهیم پرداخت.

و باید  ید، قراردادی از جیس حضور و مج س ایستاتز معام این اوع ا. 2
به  را از باب معام ه بین دو فرد غائب محسوب امود. معام ه ای كه هاآن

وور مشافهه ای مكالمه و مذاكره ای در ایجاب و قبون آن ااجام اشهده 
ب كه توسط واسطه ای همچون اامه و ت كس رقم خورده است را معام ه 

بین  ایبرای مثان اگر معام ه(  2)اامیدمی عقد مكاتبیایز  بین غائبین و
از اظهر در دو مكان مخت د حضور داراد ااجام گیهرد،  كهدو فرد با ت فن 

د از اظر زمهاای قهراردا لیو شودمی محسوب قرارداد بین غائبین ،مكاای
معام هات  ،ای از اویسهیدگانعهده لهذا. (. 3ایست) غائبین میطبق با عقد

ییتراتی را ایز از بهاب قراردادههای مكهاتبی یها بهین غهائبین محسهوب ا
 وجود واسطهای و عدم ااجام عقد به احو مشافهه ااد و دلیل آن را اموده

در بین و همچیین امكان فا  ه زماای بین ایجاب و قبون و  الكتروایكی
(. در اییصهورت ایهز 4) فا  ه مكاای بین متعاقدین وجهود داشهته باشهد

ان وقوعی خیار مج س قابل بررسی است. اما م تزم شدن به اظریهه امك
دوم از باب اییكه خود قائل به تفكیك در این معام ه اسهت مشهكل بهه 

 رسد.     می اظر

 بیع الکترونیکی
قااون مدای بیان شده است خیهار  454ماده آاچه كه در فقه و بر اساو 

پهس از آاكهه بیهع كی روایداد و ستد الكتمج س در بیع جاری است. لذا 
به همهین دلیهل اون  .محسوب شد قطعا دارای احكام بیع ایز خواهد بود

خودش مورد بررسی قرار داد، به ایهن احهو متع ق را بر اساو  باید خیار
 شواد یا خیر؟میكه آیا این اوع از معام ات واقعا بیع محسوب 

هیچ مااعی ست بر اساو توضیحاتی كه در مورد حقیقت بیع بیان شده ا
از الكتروایكی بودن بیع وجود ادارد. در ذیل از بزرگان حقیقت بیع مطرح 

 گردد.می
بیع، معاوضه م كیت مبیع و  من و دخون هر یك از آن دو در م ك فرد 

بر اساو تعرید كه از شههید اون اقهل شهده اسهت: بیهع،  مقابل است.
ایهن ایجهاب و ایجاب و قبون از سوی دو فرد كامل است در حهالی كهه 

قبون دلالت بر اقل عین در مقابل عوض مقدر و مع ومی دارد كه البته بر 
در كتاب میاهل ایهز اقسهام دیگهری از  آن ایز رضایت خاور وجود دارد.
قسهم  4جمعها در حهدود را توان آاهها میتعریفات را بر شمرده است كه 

ین مم وكهه از تهوان در ااتقهان عهمیتقسیم بیدی امود.این تعریفهات را 
شخصی به شخص دیگر در مقابل عوضی مقدّر بهه  هورت تراضهی دو 

ورف، ایجاب و قبولی كه با آاها عین مم وكه از مهالكی بهه دیگهری در 
شود، عقهدی كهه اقتضها دارد اسهتحقا  میمقابل عوض مقدری میتقل 

تصرف در مبیع و مثمن و همچیین تس یم آاها را، عقدی كه دلالهت دارد 
ن مم وكه و آاچه در حكم عین مم وكه است از سوی شخصی بهه بر عی

شخص دیگر در مقابل عوضی مقدر بهه احهو تراضهی و همچیهین اقهل 
م ك و اه ااتقان آن، از مالكی بهه دیگهری بها  هیغه مخصهوو خهود 

 (.5)خ ا ه امود
مرحوم شیخ ااصاری ایز بیع را به ااشاء تم یك عین به مان تعرید كرده 

شهود و از اظهر شهیخ میز تعریفی بهرای بیهع محسهوب است كه این ای
 (. 4) ااصاری اولی ایز همین تعرید است

 یدر هر  ورت هیچ میعی از اییكه قسمبیابر تعارید گوااگون ذكر شده، 
 به حساب آوریم وجود ادارد. یكیالكتروا عیبرا  یكیاز معام ات الكتروا

 اریخ تیماه
از  بت آن توسط یكی از دو ورف پس  4خیار به معیای حق فسخ معام ه

و یا هر دوافر از متبایعین، دارای ا ر خواهد بود. با توجه به حق بودن آن 
به ور ه ایز میتقل می شود كه گویای عدم فسهاد آن بهه واسهطه مهر  
 احب خیار است. با توجه به ماهیت حق بودن خیار می توان آن را چه 

 ی فروخت و یا اسقاط امود. در برابر دریافت و یا بدون دریافت چیز
آیها خیهار بررسی ابعاد اخ اقی آن و اییكهه یكی از مطالب مطرح در خیار 

بیابر اظر بعضهی از بزرگهان، خیهار  می باشد.  حقیقت شرعیه دارد یا اه؟
یك امر حقوقی است كه قبل از اس ام وجود داشته است، و بعد از اسه ام 

وزه غیهر مسه مین جریهان ایز، هم در حوزه مس مین هست و هم در حه
و مهوردی  این خیار جزء تأسیسهات و ابتكهارات اسه ام ایسهتدارد. بیابر

، و چون خیار تأسیسی ایست حقیقت شرعیه و یا اخ اقی و فرادییی است
حقیقت متشرعیه اخواهد داشت، در این  ورت باید در سعه و ضیق آن 

سهوی دیگهر بهه از یك سو به غرائز و ارتكازات عق ا مراجعهه كهرد و از 
 كیفیت امضای شریعت باید اظر داشت.

در معام ات متفاوت و متعدداد و هر كدام فارغ از جریان یا عدم  7خیارات
برخهی از خیهارات  جریان دیگری، در یك معام ه جریان پیدا مهی كییهد

مدت محدود داراد و برخی دیگر محدود به مدت خاو ابوده، ب كهه بهه 
 . حالت خاو بستگی داراد

ا توجه به جیبه های متفاوت معام ات و همچیهین ع  هی كهه خیهار بهه ب
خاور آن جعل می شود خیارات ایز گوااگون و متفاوت ااد كهه بهه آاهها 
اشاره می شود، لكن آاچه در میان تمام خیارات مشترك است ج وگیری 
از بروز ضرر به هر دو و یا یكی از دو ورف معام ه است كهه بهه عیهوان 

شارع به دابان لزوم عقد و الزام وهرفین بهه  .ت مطرح است مباای خیارا
پذیرش هر آاچه كه محتوای قرارداد است گاها ضرری را متوجه یكی از 
دو ورف میبیید كه لزوم قرارداد اجازه برگشهت از آن را امهی دههد، بهه 
همین دلیل با فرض وجود ضرر مجبور به پذیرش معام ه خواهد بود لهذا 

از این وضعیت ج وگیری اموده و سهبب عهدم فع یهت خیار جعل شده تا 
به تبع فقه اس امی، حقو  كشورهای اسه امی دارای خیهاراتی  ضرر شود.

است كه اشان از برتری اقتصادی در قوااین تجهاری اسهت. وجهود ایهن 
سهبب كه ااشی از اهمیت اخ ا  اسه امی اسهت مقوله در اقتصاد اس امی 
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مسائ ی گوااگون و پیشگیری از بهن ج وگیری از تضرر و اضرار ، غبن و
بست در قراردادها است. به تبع موضوعاتی كهه بهه خاورشهان خیهارات 
جعل شده است و همچیین ادله اق ی در این خصوو خیارات متیوع می 
شواد. در خصوو گهستردگی خهیارات در فههقه و اهزد فقهها اخت افهات 

ادیق اخت افهاتی بهه ادارد و ع ی رغهم ایهیكه در تعیین مصهوجودچیداای
خیارات ا  ی مورد قبون تمام فقها مهی باشهد. مشههور اماخوردچشم می

سهید محمهد بیى هاشهمى خمییهى، )اوع خیار را بیان كرده ااد 11فقهاء 
ولی در بعضی از كتب . ،301، و: 2مرجع، ج 14ح المسائل یحسن، توض
ف و دائهرۀ المعهارف كشهها(. 7)مهورد مطهرح شههده اسهت  14فقههی تها 

با این حان قهااون مهدای  (. 8)اوع را آورده است 17ا ط احات فیون تا 
به ده مورد از خیارات  ریحاً اشاره شده است و به بعضهی  394در ماده 

در دیگر مواد اشاره اموده است. اخت اف در تعداد خیارات از جهت اخت اف 
ب ماهوی و كثرت و ق ت حقیقی ایست ب كه تیها اخت اف شمارشی از بها

اما ااواع خیار و مفهوم هریك از خیهارات در ذیهل جمع و استقصاء است 
 مطرح می شود.

 خیار مجلس
خیار مج س چیااكه از اام  پیداسهت زمهاای كهه معام هه ااجهام شهد  

مادامی كه مج س معام ه برقرار است این اوع خیار وجود دارد و فر تی 
قااون  397ماده ست. برای برگشت از تصمیم بایع یا مشتری در قرارداد ا

هریك از متبایعین را بعد از عقد، فی المج هس و  مدای در این خصوو
  .(9)مادام كه متفر  اشده ااد مختار در فسخ معام ه قرار داده است

 خیار حیوان
در  ورتی كه مبیع مورد معام ه حیوان باشد مشتری تا سه روز می توااد 

 398در مهاده  ( 10)ی را برگردااداین معام ه را بر هم بزاد و  من پرداخت
اگرمبیهع، حیهوان »قااون مدای، خیار حیوان اییگواه مطرح شهده اسهت: 

خیهار «.باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسهخ معام هه را دارد
  .حیوان فارغ از سیتی بودن و یا الكتروایكی بودن در معام ات  ابت است

 خیار شرط
یكی از دو افر و یا هر دو افهر و یها شهخص  در  ورتی كه در معام ه به

 الث حق بر هم زدن معام ه تا مدت معین اعطاء شود به معیهای ایجهاد 
و به  ورت خ ا ه، خیهار را بهه حسهب ( 10)خیار شرط در قرارداد است

  .  اشتراو  در عقد، خیار شرط می اامید
د، این خیار بر خ اف خیار مج س در تمام عقود به جهز عقهد اكهاح، وقه

 .ابراء، و ا  و عتق و حتی ایقاعات، جاری می شود

 خیار تأخیر
به خیار تهأخیر  مهن،  ( 11)او ا  دیگر خیار تاخیر، خیار تأخیر  من است

. فقهاء در مقام تعریهد، ایهن اهوع از (11)خیار   ا ه هم او ا  شده است
مشترى  ه 1ااد: خیار را  به جهت جیس مثمن به دو بخ  تقسیم اموده

جیسى را كه اقد خریده تا سه روز ادهد و فروشهیده ههم جهیس را  پون
تحویل اداده باشد، و اگر مشترى شهرط اكهرده باشهد كهه دادن پهون را 

توااهد تأخیر بییدازد و شرط تأخیر جیس هم اشهده باشهد، فروشهیده مهى
 معام ه را به هم بزاد )خیار تأخیر(.

ها باشد كه اگر یك روز اگر جیسى را كه خریده، مثل بعضى از میوه ه 2 
ههم توااد معام ه را بهشود، فروشیده با وجود سه شرط مىبمااد ضایع مى

شرط اكرده باشد كه دادن پون  هرا ادهد. ب  تا شب پون آن هبزاد: الد 
بایهد توجهه (. 9)«شرط تأخیر جیس هم اشده باشد هرا تأخیر بییدازد. ج 

ضرر است به این معیا كه تاخیر، لا امود كه مبیای این اوع از خیار، قاعده
 سبب ضرر است كه باید از آن پرهیز امود.

 خیار رؤیت و تخلف وصف
ذكر شده است. « خیار رؤیت»در اكثر كتب فقهی، این اوع خیار، با تعبیر 

ایهن، در هم در عوض و هم در معوض جاری می شود بیهابر 8خیار رؤیت
صو یات جیس معییى را كه فروشیده خ»فقه اییگواه تعرید شده است: 

مشترى ادیده به او بگوید، بعد مع وم شود وورى كه گفتهه ابهوده اسهت 
توااد معام هه را بهه ههم بزاهد و ایهز اگهر كه در این  ورت مشترى مى

دهد بگوید، بعد مع هوم شهود مشترى خصو یات عوض معییى را كه مى
 «ه ههم بزاهدتوااد معام هه را بهوورى كه گفته ابوده است، فروشیده مى

(10.)  

  خیار غبن
، در فقه به خیاری او ا  می شهود كهه در ا هر معام هه، غهبن 9خیار غبن

فاحشی به یكی از ورفین معام ه رسیده باشد، لذا خیار غبن می توااد در 
قهااون مهدای  454بیابر مهاده (. 12) من یا مثمن و یا هردو مطرح باشد

راردادهای اقتصادی غیر از بیهع این خیار مختص به بیع ابوده، ب كه در ق
 ایز جاری است.

 خیار عیب
در فقه خیار  ابت بر ا ر عیب موجود در یكى از دو عوض معام ه را، خیار 

در ع م حقو  در تعرید این اوع از خیار ایهن چیهین ( 13) گویید 10عیب
هرگاه پس از عقد معهوض مع هوم گهردد كهه مهورد »مطرح شده است: 

تقل الیه می توااد عقد را به هم زاد یا آن را با اخذ معام ه عیب داشته می
 (.11) «ارش بپذیرد

 خیار تدلیس
خیاری كه ااشی از تدلیس یكی از متعام ین است خواه آن معام هه عقهد 

چیااكهه در فقهه مطهرح . بیع باشد خواه اباشد را خیار تدلیس می گوییهد
آاچهه هسهت  اگر فروشیده یا خریدار، مان خهود را بهتهر از»شده است: 

اشان دهد و وورى كید كه قیمت مان در اظهر مهردم زیهاد شهود خیهار 
و در ع م حقهو  ایهز بدییگواهه تعریهد (. 10) «تدلیس محقق می شود

تدلیس، عمل موجب فریب ورف معام ه اسهت و وجهود »شده است كه: 
  .«آن سبب پیدای  حق فسخ كه آن را خیار تدلیس اامید، می شود

 خیار تبعّض صفقه

یكی دیگر از خیارات در معام ات خیار تبعض  فقه است كه در فقهه بها 
تهبعّض  هفقه ك مهه ای  .(10)عیوان خیار شركت ایز مطرح شده اسهت

است دو بخشی كه باید معیای هر دو را اولاً دااست بعد این ك مه مركب 
را از اظر ا ط احی مورد بررسی قرار داد. تبعض در لغت به معیی تجزیه

هو  فقه به معیی زدن با دست است كهه در سهیره عهرب هها شدن آمد
اییگواه بوده است كه بعد از قبون معام ه دست هایشان را بهه ههم مهی 
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زداد)كیایه از دست دادن است( سپس در وون زمان،  فقه در خود عقد 
در ا ط اح حقهوقی، اختیهاری اسهت بهرای یكهی از . استفاده شده است

به قسمتی از موضوع عقد  هحیح و  ورفین عقد معوض كه عقد اسبت
اسبت به قسمتی باول از كار در می آید، دراین  هورت بهه موجهب آن 

 اختیار، او می توااد عقد را اسبت به قسمت  حیح فسخ كید 
جهل مشتری در  بوت خیار تبعض  فقه اقه  اساسهی دارد و در غیهر 

 هفقه  خیار تهبعض بیابرایناین  ورت این اوع از خیار  ابت امی شود 
یكی بط ان قسمتی از مبیع و دیگهری »باشد: دارای دو شرط اساسی می

 (. 14)«جهل مشتری به بط ان مذكور در حین معام ه

 خیار تخلف شرط

 هم او ا  شده اسهت« خیار اشتراط»به این اوع خیار در بعضی از تعابیر 
فروشیده یا خریدار شرط كید كه كارى ااجهام » بدین معیاست كه (. 15)
دههد وهور مخصو هى باشهد و بهه آن هد، یا شرط كید مالى را كه مىد

توااد معام هه را بهه ههم شرط عمل اكید كه در این  ورت، دیگرى مى
هر گاه بعد از عقهد »و در ع م حقو  اییگواه ذكر شده است: ( 10)«بزاد

شرط  فت( اشود كسی كه به افع  هوفا به شروی كه شده )شرط فعل 
اد معام ه را فسهخ، و عهوض را بگیهرد و مهی توااهد او شرط شده می توا

 (. 11) «معام ه را به همان احو )بدون اخذ ارش(قبون كید

 

  معاملات آثار اخلاقی خیارات در

می باشد و در حقهو  بهین الم هل و  11عیوان خیار مختص به فقه اس ام
اگرچه خیار از م زومات فقه شهیعی و اما كاربردی ادارد  12تجارت جهاای

لبته از قوااین اقتصادی در جمهوری اس امی است، ولی آاچه محرز است ا
وجود اختیهار در فسهخ معام هه در وسیع آن است و اییكه  13ابعاد اخ اقی

 ور خا ی است كه در وحداایت دلیل با خیار یكی است. برای مثان در 
 ورت ضرری بودن یك معام ه بعد از ع م به عیب معتدبه و یا ضرر در 

غیرقابل چشم پوشی اسهت امهی  اخ اقیغبن فاح  كه از اظر  ورت 
توان ورف مغبون را مجبور به پذیرش معام ه و رضهایت اجبهاری بهدان 

 ( 14این امر خ اف عقل و اخ ا  است.) كرد.
و توان ایجاد یهك اختیهار در معام هه بهر  14از ورفی ا ل حاكمیت اراده

فسخ آن به دلای ی و یا به هیچ دلی ی را دلی ی مهم بهر آن دااسهت. مهی 
توان الزام در قرارداد به هر احوی و ورود بهدون اختیهار خهروج از آن را 

 .(17)مخالد آزادی ااسان عیوان امود و آن را افی كرد
ایا وجود اهدارد كهه تراضهی در اقتصاد د و اخ اقی هیچ گواه اظام فكری

اشخاو را بر فسخ معام ه در  ورت خاو و یا به شكل عام رد اماید و 
آن را از ورفین معام ه س ب اماید. از ورفی برخی از قرارداد ها در برهه 
ای از زمان و یا در موارد خاو غیرممكن خواهد شهد و یها در برخهی از 

و سخت خواهد شهد. در موارد اگرچه ممكن است ولی بسیار مشقت آور 
چیین مواردی امی توان حق فسخ و یا تراضی بر فسخ را اادیده گرفت و 

 .(18)آن را غیرممكن عیوان كرد
غیرقابل چشم پوشی  ای مسألهبه لحاظ اخ اقی حق فسخ،  یالكن فسخ 

بها اهام ههای دیگهر همچهون  در كیوااسیون های بهین الم  هی است و 

Fraud اامه ااگ یسی بهه معهاای همچهون:  ك مه ای است كه در واهه
، شیاد، گوش بر و گهون 15فریب، غبن، حی ه، شیادی، تق ب، ك اه برداری

زای، اغفان، دغ كاری، حقه بازی، فریب كاری، )آدم( متق ب، ك هاهبردار، 

، مهورد توجهه بهوده  حقو ( ك اهبرداری آمهده اسهت(ق ابی، چیز تق بی،
 . (20و  19)ااكار كرد ااهمیت اخ اقی آن ر امی توان بیابراین

 

 گیرینتیجه
اس امی مبیی بر تشریع خیهارات و  و اخ ا  با توجه به ادله موجود در فقه

فهم ع ل تشریع خیار از این ادله و همچیین تیقهیح میهاط و اسهتفاده از 
ادله جواز تمسك به عمومات و او اقات موجود در بین و همچیین عق ی 

توان به این مسهأله پهی بهرد كهه جعهل  بودن برخی از ادله خیارات، می
خیارات برای معام ات الكتروایك قطعی و ب اشك است. لكهن برخهی از 
خیارات كه مختص به بیع است و بیع و عقد در آن موضوعیت دارد تیها 
در خصوو بیع الكتروایك  اد  بوده و در خصوو باقی آاها ااتوان از 

 جریان است.
تروایك تیها در یك ماده و الیته به مهدت قااواگذار در قااون تجارت الك

هفت روز برای ورف معام ه اختیار فسخ قرارداد را ایجاد اموده است كه 
با فرض پذیرش آن از سوی ورفین معام ه و بیا اهادن معام هه بهر آن و 
بر فرض پذیرش آن شهاید بتهوان از مصهادیق خیهار شهرط محسهوب  

اهی قااواگذار از بحث خیهارات امودولی این ااتمام است و به معیای كوت
در این قااون بوده است، مگر با ادعای عمومتی خیارات در قااون مهدای 
در این قااون كه این مسأله را جبران امایهد. لكهن در ههر  هورت ایهن 

 قااون كامل ابوده و حداقل در این خصوو ایاز به اضافات دارد.
ش در دادگهاه ههای برخی از خیارات مااید خیار عیب و غبن مورد پهذیر

مخت د بوده و حتی در  ورت ابود قااون خیهارات در یهك كشهور مهی 
 توان با استااد به حق فسخ درخواست ارجاع اموان كرد.

خیارات ابدی ایست و دارای مدت و امد است و این امهد مهی توااهد بهه 
وسیه اسقاط، سقط، اتمام مه ت پایهان یابهد. در ایهن مهدت قهرارداد در 

 خیار بوده و البته مالكیت متزلزن می باشد. معرض اعمان
تصرفات مااعه از خیار ممیوع است و در  ورت ااجام آاهها داراهده خیهار 
حق اعمان خیار و و ب مبیع را دارد كه در این  ورت بدن یا قیمت آن 

 به وی بر می گردد.
با توجه به غیای حد بالای فقه اس امی و به تبع آن قوااین برگرفته از آن 
پیشیهاد می شود قوااین دسته بیهدی شهده خیهار بها بیهان ادلهه آن بهه 
كیوااسیون های بین الم  ی و سازمان های اقتصادی بهین الم هل ارائهه 
شود تا این قوااین به  ورت واحد در تمام قراردادهای بین الم هل مهورد 

 استفاده قرار گیرد.
 معام ات لزوم از ضرر دفع برای ا ل در معام ه فسخ حق معیای به خیار

 ع هاوه و اسهت شده تشریع شارع توسط كه. است الخیار له من عهده بر
. كیید می ایجاد ایز تاسیسی  ورت به بعضا خود معام ات در عق اء برآن،

 بهه یها متعاقهدین جعل به یا كه است اعتباری امر یك خیار ك ی وور به
 از برخی كه هتج آن از. است شده ایجاد عق اء اعتبار به یا و شارع جعل
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 معام هات در كهه اسهت میصهوو البتهه و خهاو ف سفه دارای خیارات
 كهه. اسهت  ابت ایز آاها در خیار  بوت لاجرم دارد، وچود ایز الكتروایك

 ضهرری غبن خیار مبیای. زد مثان امواه این برای غبن خیار به توان می
 عهرف حد از كمتر فروش  ورت در فروشیده یا خریدار شخص كه است
 فهاح   هورت بهه بهازار قیمی عرف از بالاتر خریدی خریدار، یا و بازار

 بهرای لهذا. باشهد واقعهی قیمت به جاهل ایز مسئ ه این در و دهد ااجام
 برخی در لكن. است شده جعل غبن خیار فاح  ضرر پذیرش از ممااعت

 ایهز خیهار و كیهد مهی فهر  مسهئ ه  ورت كه جهت آن از ایز موارد از
  ابهت را خیهار و گذاشهت فراتهر را پا توان امی است، یفیتوق و تشریعی
 همچیهین. شهود مهی محسهوب دسهته ایهن از مج هس خیار كه دااست

 بهر كهه باشهد ایهز لهوم یا جواز به متصد توااید می الكتروایك معام ات
 همهین ایز اییجا در جایز سیتی معام ات در خیار  بوت در اخت اف حسب
 معام ات در جایز معام ات در آن  بوت  ورت در و باشد می مطرح بحث

  ورت تیها الكتروایك معام ات واقع در. است  ابت ایز جایز الكتروایكی
 تب ت و رایااه جم ه از خاو ابزار واسطه با كه است معام ات از شك ی و
 سهیتی معام هات برابر در كه خاو اوعی اه و گیرد می ااجام موبایل یا

 یها و اامهه مثهل مكاتبهاتی معام هات یصورتغیرای در كه چرا گیرد، قرار
 به. ایست اییگواه كه باشد معام ه از خاو اوعی باید ایز غیره و وكالتی

 فرقهی سهیتی معام هات بها مهاهوی اظر از الكتروایك معام ات دیر بیان
 ایهن در لكهن. شواد می محسوب معام ات از خاو شك ی تیها و اداراد

. شهواد مهی محسهوب آن اركان از ساز ا ل و  پیام داده معام ات از اوع
 یكهدیگر با چیداای فر  الكتروایك و سیتی معام ه از شكل دو در احكام
 .امود میاط تیقیح توان امی خصو ه به كه مواردی در الا ادارد
 بهر و اسهت وهرفین توسهط تاسیسهی امهری كه جهت آن از شرط خیار

 معام هات در باشهد مهی غیرمیههی و مشروع امری ها اراده آزادی اساو
 در را خیهار تواایهد مهی وهرفین از یهك هر و است  ابت ایز الكتروایك

 .امایید ایجاد  الث شخص یا و ورفین از یك هر برای معام ه ضمن
 مشهتری و بایهد وجهود و حیوان معام ه تابع كه جهت آن از حیوان خیار
 تمعام ا خصوو در دارد وجود معام ات از اوع این در ایز دو هر و است

 .است جاری و  ابت الكتروایك
 از اهوع ایهن در و هد تخ هد و رویهت خیار تاخیر من، خیار  همچیین
 را الكتروایهك معام هات تهوان مهی حتهی. اسهت جاری و  ابت معام ات
 و و هد از تخ هد خیهار بهه بودن محتاج در سیتی معام ات از ایازمیدتر

 تیهرؤ اریهخی ك ه عیب در كه اكته این به توجه با البته. امود ادعا رویت
 .باشد بوده سیتی یا و باشد الكتروایك بیع این چه ستیا

 معام هات ودت بهه توجهه بها ایهز تهدلیس و شهرط تخ هد عیهب، خیهار
. است جاری و  ابت اظر مورد خیارات تشریع وجه در سیتی و الكرتوییك

ی وقته  فقه تبعض اریخ و است همییگواه ایز  فقه تبعض خصوو در
 جههات ازی جهته بهه عیهمب بعض به اسبت عیب عقد هك شودیم حا ل
 دیهاما فسهخ را عیب داشت خواهد حقی مشتر  ورت نیا در باشد باول

ی قسمت به اسبت و كید قبون است شده واقع عیب كهی قسمت اسبت به ای

 .كید استرداد را  من است بوده باول عیب كه

 از فهارغ ایهك،الكترو تجهارت قهااون 37 مهاده اساو بر قااواگذار البته
 فسهخ اختیهار و گذاشهته فراتر را پا كیفی و زماای اظر از و فو  خیارات
 معام ه هر در: كه دارد می مقرر و اموده بیان روز 7 را الكتروایك معام ه

 ااصراف یبرا وقت ،یكار روز هفت حداقل دیبا كییده مصرف دور راه از
 داشهته لیهدل ارائه ای و مهیجر تحمل بدون خود قبون از( ااصراف حق)

 كالها فرسهتادن بهازپس یههیهز كییدهمصرف بری  یتحم یهیهز تیها.باشد

 .بود خواهد
 جهواز در حهق بهارز  فت به توجه با و خیار، بودن حق اظریه اساو بر

 تهوان می ، ایز الكتروایك معام ات در واگذاری یا و بردن ارث یا اسقاط
 .امود اسقاط یا گذاشت ارث به یا و كرد واگذار را آن

 كهه زمهاای در كالها در الخیار ع یه من تصرف جواز در اخت اف همچیین
 شدكه بیان آاچه به باتوجه البته. دارد وجود ایز اییجا در است  ابت خیار

 در و دارد را كالها از اسهتفاده حق الخیار ع یه من س طیت قاعده دلیل به
 بهه تیهها وی ،آن فسهخ و الخیهار له من توسط خیار شدن عم ی  ورت

 .كید می دریافت را آن بدن و كرد خواهد رجوع بدن

 

                 خالقیا یمالحظهها
در این پژوه  مروری با معرفی میابع مورد استفاده، ا ل اخ ا  اماات  

 داری ع می رعایت و حق معیوی مولفین آ ار محترم شمرده شده است.
 

 هنام واژه
 Sale .1 بیع

 Barter transaction .2 معام ه پایاپای

 Traditional transactions .3 معام ات سیتی

 Ethical works .4 آ ار اخ اقی

 Electronic transactions .5 معام ات الكتروایكی

 Terminate the transaction .6 فسخ معام ه

 Options .7 خیارات

 Sight option .8 خیار رویت

 Lesion option .9 خیار غبن

 Defect option .10 خیار عیب

 Islamic jurisprudence .11 ه اس امیفق

 World trade .12 تجارت جهاای

 Ethical dimensions .13 ابعاد اخ اقی

 The rule of will .14 حاكمیت اراده

 Scam .15 ك اهبرداری
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