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چکیده
در سالهای اخیر تجارت الکترونیک بهسرعت توسعه یافته و معامالت زیادی از طریق وبسایتها و
اپلیکیشنها انجام میشود .بر اساس نظریه اطالعات نامتقارن ،معموالً در معامله یکی از طرفین (خریدار یا
فروشنده) اطالعات بیشتری نسبت به طرف دیگر دارد و این امر سبب زیان یکی از آن دو شده و کارایی
بازار را مختل میکند .به نظر میرسد معضل اطالعات نامتقارن در بازارهای اینترنتی از بازارهای فیزیکی
بیشتر است .در بازارهای فیزیکی ،خریدار و فروشنده یا نماینده آنها از نظر جسمی در معامله حضور دارند؛
درحالیکه در تجارت برخط (آنالین) خریدار و فروشنده حضور فیزیکی و حتی همزمان ندارند .اطالعات
نامتقارن در این معامالت میتواند مربوط به هویت خریدار و فروشنده ،کیفیت و کمیت محصول ،قیمت،
عملیات پرداخت ،تحویل ،تعهدات قرارداد و غیره باشد .به دلیل اهمیت تقارن اطالعات در کارایی بازار،
فروشندگان برخط سعی در کاهش اطالعات نامتقارن از روشهای مختلف دارند .در مقاله حاضر تحلیل
محتوای تجارب کاربران بازارهای اینترنتی کاالهای دستدوم ،نشان میدهد اطالعات نامتقارن ،پیامدهای
منفی زیادی به دنبال داشته است .تحلیل متون اسالمی نیز گویای آن است که در اسالم احکامی جهت
ازبین بردن و یا کاهش عدم تقارن اطالعات وجود دارد که در صورت استفاده از آن در تنظیم قوانین
معامالت اینترنتی میتوان تا حد زیادی پیامدهای منفی را کاهش داد .پلتفرمهای واسطه معامالت برخط
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باید در معامالت نقش نظارتی داشته باشند و بر اساس قوانین اسالمی در مواقع بروز اختالف داوری کنند تا
کارایی معامالت افزایش یافته و از مغبوننمودن یکی از طرفین جلوگیری شود.
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مقدمه
امروزه با توسعه اینترنت و تجارت الکترونیک ،حیور در بازار اینترنت روزبهروز در حال
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گسترش است .خریدوفروش اینترنت به افراد این امکان را م دهد بدون وجود مشکالت
جغرافیای با هزینه کمتری به افراد بیشتری دسترس داشته باشند .به همین دلیل ،تعداد
ارائهدهندگان کاال و خدمات در تجارت الکترونیک روزبهروز افزایش م یابد.
ویژگ خرید از طریق تجارت الکترونیک این است که خریداران نم توانند قبل از
خرید محصول را لمس نموده و بازبین کنند؛ بنابراین مصرفکنندگان باید به اطالعات
ارائهشده توسط فروشنده تکیه کنند .این امر موجب کمبود اطالعات خریداران در مورد
کیفیت کاالها و نیت فروشنده م شود .این ویژگ ها خریداران را مجبور م کند باورها و
انتظارات خود در مورد کیفیت محصول و کیفیت فروشنده (ویژگ های شخص  ،عملکرد
و غیره) را بر اساس اطالعات در دسترس شکل دهند.
در شرایط که فروشنده دارای محصول باکیفیت ،توانای انتقال اطالعات به مشتریان و
آگاهسازی آنها نسبت به کیفیت کاالی خود را نداشته باشد ،به دلیل نزدیکشدن قیمت به
قیمت متوسط بازار ،دچار زیان شده و از بازار خارج م شود و تنها کاالهای ب کیفیت در
بازار باق م ماند .این پدیده «انتخاب نامناسب ( »)Adverse selectionنام دارد .از دهه
 1970زمان که جورج آکرلوف ( )George Akerlofمدل «لیمو ( »)Lemonsرا ارائه داد،
انتخاب نامطلوب بهطور گستردهای در بازارهای دارای اطالعات نامتقارن شناخته شده است
( .)Lewis, 2007, p.3در معامالت برخط معموالً جریان یکطرفه اطالعات بیشتر است.
این ویژگ  ،فشار بیشتری بر فروشندگان محصول باکیفیت برای یافتن راهحلهای جهت
کاهش اطالعات نامتقارن و رفتار فرصتطلبانه در بازارها وارد م کند.

اطالعات نامتقارن ،نااطمینان های ( )Uncertaintyزیادی برای طرفین ایجاد م کند.
عدم اطمینان اصل که برای خریداران در هنگام خرید محصوالت برخط به وجود م آید،
ناش

از این واقعیت است که آنها نم توانند کیفیت محصول یا نشانههای اجتماع

فروشنده ی مانند تعامل فیزیک و زبان بدن ی را بررس کنند .نااطمینان در بسیاری از
شرایط معامله نظیر هویت فروشنده ،نوع بازار ،زمان و نحوه تحویل کاال ،کیفیت و کمیت
محصول و غیره وجود دارد.
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در خردهفروش سنت (آفالین) خریداران م توانند با ارزیاب فروشنده و ویژگ های
کاال بهخصوص کاالی دستدوم ،چنین ویژگ های را نم توان قبل از معامله بهطور قابل
اعتماد توصیف یا تأیید کرد .درحال که برخ از ویژگ های محصول را م توان بهراحت
در بازارهای اینترنت ارائه کرد ،ویژگ های غیردیجیتال مانند وضعیت محصول استفادهشده
(در کاالهای دستدوم) و صداقت فروشنده ،در معرض فریبکاری قرار دارند و مشکل عدم
تقارن اطالعات را برای بازارهای اینترنت

ایجاد م کنند .این مشکل م تواند منجر به

انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخالق شود و اغلب با عدم اطمینان از دو منبع همراه است:
ویژگ های شخص فروشنده و ویژگ های کم و کیف محصول.
عدم اطمینان در مورد کیفیت فروشنده م تواند منجر به مخاطرات مربوط به معامله
مانند عدم تحویل بهموقع ،حمل نامناسب یا عدم ارائه عمدی محصول شود .ماهیت
مبادالت برخط بهطورکل

مانع از آن م شود که خریداران از نشانههای اجتماع

برای

ارزیاب کیفیت فروشنده استفاده کنند ( .)Gefen, Karahanna, Straub, 2003, p.5عدم
اطمینان در مورد وضعیت محصول زمان ایجاد م شود که خریداران نتوانند محصول را تا
پس از پرداخت و تحویل ،ارزیاب فیزیک کنند؛ بنابراین خریدار باید برای ارزیاب کیفیت
محصول به وضعیت خود فروشنده اعتماد کند؛ زیرا م داند که فروشنده ممکن است
وضعیت واقع

کاالی مورد استفاده را فاش نکند .این امر بهویژه در مورد محصوالت

الکترونیک دستدوم صادق است؛ زیرا نم توان قبل از خرید ،کیفیت آنها را بهطور کامل
ارزیاب کرد.
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محصول به صورت قطع  ،نتیجه معامله را پیشبین کنند .بااینحال ،در بازارهای برخط

بنابراین عدم تقارن اطالعات یک از نگران های اصل در بازارهای برخط است که
ناش از دوری مصرفکننده و فروشنده و عدم امکان مالقات آنها با یکدیگر است .موفقیت
تجارت الکترونیک بستگ

زیادی به حداقلشدن عدم تقارن اطالعات بین فروشنده و

خریداران دارد ()Arbi, Kausar & Salim, 2017, p.924؛ ازاینرو بازارهای اینترنت
معموالً روشهای را برای کاهش این عدم اطمینانهای ناش از اطالعات نامتقارن به کار
 108م گیرند؛ به عنوان مثال بازارهای مانند آمازون و  E-Bayهزینههای جستجوی اطالعات و
معامله را برای خریداران و فروشندگان کاهش داده و مبادالت محصول را تسهیل م کنند.
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ابزارهای مبتن بر فناوری اطالعات در موفقیت این بازارهای برخط نقش اساس دارند .در
این زمینه م توان به سیستمهای شهرت ( )Reputation systemsاشاره کرد که
بازخوردهای ایجادشده توسط خریداران را در مورد فعالیت فروشنده ارائه م کند .ابزارهای
تشخیص محصول ( )Product diagnostic toolsنیز محتوای تولیدشده توسط فروشنده
برای معرف وضعیت محصول را برجسته م کنند (.)Jiang & Benbasat, 2007, p.280
بازخورد ایجادشده توسط کاربر که در پروفایل شهرت فروشنده ارسال م شود ،شامل
ارزیاب

خریدار از ویژگ های مربوط به کیفیت فروشنده است .این ارزیاب ها م تواند

بهطور بالقوه غنای اطالعات را در نمرات ترکیب شهرت به صورت عددی افزایش داده
( )Ghose, Ipeirotis, Sundararajan, 2005, p.11و عدم تقارن اطالعات را کاهش دهد.
بااینحال ،موفقیت این مکانیسم هنوز به صورت تجرب آزمایش نشده است .ایسام با ایجاد
سیستم بازخورد و شهرت ،امکان مقایسه فروشندگان را برای خریداران فراهم نموده است.
با کلیک روی نام هر فروشنده م توان کارنامه خریدوفروش وی را مشاهده نمود.
فروشندگان

که کارنامه خوب

دارند ،از قابلیت اعتماد باالتری برخوردار خواهند بود؛

بااینحال برای بسیاری از معامالت مربوط به کاالهای استفادهشده ،معامله فقط یکبار
صورت م گیرد و فروشنده نیز فقط یکبار فروشندگ م کند؛ لذا سیستم بازخورد در این
موارد کاربردی ندارد؛ بهخصوص در وبسایتهای مانند دیوار که نقش واسطه معامالت
را بر عهده دارند ،هویت خریدار و فروشنده بیشتر نامشخص بوده و این امر عدم اطمینان
زیادی را ایجاد کرده است.

به منظور کاهش پیامدهای اطالعات نامتقارن در زمینه کیفیت و کمیت محصول و
افزایش اعتماد خریداران ،ایسام و شیپور امکان خرید امن و تیمین بازگشت پول را ایجاد
کردهاند؛ بدین معن

که خریداران در صورت

که کاال برایشان ارسال نشد و یا کاالی

ارسالشده دچار نقص بود ،بتوانند مبلغ خود را دریافت و کاال را مرجوع نمایند؛ بااینحال
این موضوع مشکالت را برای فروشندگان ایجاد کرده است؛ زیرا به دلیل عدم نظارت بر
کیفیت کاال ،امکان مخدوشنمودن کاال توسط خریدار جهت مرجوعنمودن آن وجود دارد.
در مقاله حاضر بررس
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تجربه معامله در این وبسایتها نشان م دهد که عدم

ارائهدهندگان بستر معامله کارای

الزم را نداشته است .در اسالم به مسئله عدم تقارن

اطالعات در معامالت توجه شده و برخ از احکام اسالم در راستای کاهش پیامدهای
عدم تقارن اطالعات ارائه شده است .در این مقاله ابتدا پیامدهای ناش

از عدم تقارن

اطالعات در بازارهای اینترنت کاالهای دستدوم شناسای شده و سپس آموزههای اسالم
مرتبط با کاهش این پیامدها استخراج شده است .برخ از این آموزهها ،احکام الزام بوده
و در صورت رعایتنشدن آن معامله از نظر اسالم باطل است؛ بنابراین در زمینه رعایت این
اصول نیاز به تدوین قانون و نظارت مناسب است .برخ

دیگر از آموزهها ،احکام

غیرالزام هستند؛ اما رعایت آنها م تواند به کاهش عدم تقارن اطالعات کمک نموده و
کارای بازار را افزایش دهد؛ ازاینرو م توان با استفاده از ابزارهای تشویق و ایجاد انگیزه،
افراد را به سمت رعایت این آموزهها در معامالت سوق داد.
مطالعات ( )Arbi, Kausar & Salim, 2017نشان م دهد پیامدهای اطالعات نامتقارن و
خطر شکست بازار در مشاغل برخط بیشتر است .اینکه چگونه وبسایتهای اینترنت با
استفاده از آموزههای اسالم م توانند خطر شکست بازار و پیامدهای ناش از اطالعات
نامتقارن را کاهش دهند ،موضوع اصل مقاله حاضر است؛ بنابراین پژوهش حاضر در سه
گام به صورت زیر انجام شده است:
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اطمینانهای موجود سبب بروز پیامدهای

برای کاربران شده و قوانین و هشدارهای
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فعالیت

هدف

گام اول :تحلیل محتوای
اخبار و تجربیات کاربران سایت
دیوار ،شیپور و ایسام

شناسایی و دستهبندی
پیامدهای عدم تقارن اطالعات
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گام دوم :تحلیل محتوای
کتب و اسناد اسالمی

استخراج و شناسایی احکام
اسالمی الزامی و غیرالزامی
مرتبط با تقارن اطالعات در
معامالت

گام سوم :اعمال راهکارهای
آموزههای اسالمی در
حوزههای عدم اطمینان

یافتن راهکارهای مناسب
جهت کاهش عدم تقارن
اطالعات

خروجی
دستهبندی عدم اطمینانهای
ناشی از عدم تقارن اطالعات
برای کاربران و پیامدهای
ناشی از آن
ارائه دستهبندی آموزههای
اسالمی مرتبط با تقارن
اطالعات در معامالت
ارائه راهکارهایی براساس
آموزههای اسالمی در هر حوزه
جهت کاهش عدم تقارن
اطالعات و پیامدهای آن

شکل  :1خالصه مراحل انجام تحقیق

مبانی نظری
 .1مفهوم عدم تقارن اطالعات و پیامدهای آن
عدم تقارن اطالعات پدیدهای است که در علم اقتصاد به عنوان فقدان انتقال اطالعات بین
خریداران و فروشندگان توضیح داده م شود .عدم تقارن اطالعات وضعیت را توضیح م
دهد که در آن یک نفر اطالعات بیشتر یا بهتری نسبت به دیگری دارد .این امر منجر به
عدم توازن قدرت در جریان معامالت اقتصادی م شود و گاه اوقات در بدترین حالت
م تواند منجر به شکست بازار و در نتیجه ازدسترفتن کارای

آن و سقوط معامالت

عادالنه شود ( .)Chiappori & Salanie, 1994, p.1531نمونههای

از چنین مشکالت

عبارتاند از :مخاطرات اخالق ( ،)Moral hazardانتخاب نامطلوب ()Adverse selection
و انحصار اطالعات (.)Information monopoly
عدم تقارن اطالعات شکافهای ارتباط در فرایندهای معامله ایجاد م کند و خریدار یا
فروشنده را به سمت تصمیمات اشتباه گمراه م کند .انتخاب نامطلوب و مخاطره اخالق

دو پیامد اصل

عدم تقارن اطالعات هستند که منجر به شکست بازار ،عملکرد ضعیف

سیستم اقتصادی و ناکارآمدی م شوند (.)Cohen & Siegelman, 2010, p.53
الف) انتخاب نامطلوب
انتخاب نامطلوب زمان اتفاق م افتد که یک طرف اطالعات بیشتری نسبت به طرف دیگر
داشته باشد .معموالً فروشنده اطالعات بیشتری از محصول نسبت به خریداران دارد.
اطالعات حت

تا زمان امیای قرارداد ،نامتقارن هستند .انتخاب نامطلوب منجر به تصمیم 111

گیری برای انتخاب محصوالت بد م شود .طرفِ کمترمطلع متحمل ضرر م شود و طرف
ب) مخاطره اخالقی
مخاطرات اخالق مربوط به اطالعات است که قبل از پذیرش قرارداد ،متقارن بوده ،اما پس
از آن نامتقارن هستند؛ به عبارت دیگر ،مخاطره اخالق وضعیت است که پس از اتمام
خرید به وجود م آید .هر یک از طرفهای متعهد ممکن است پس از امیای قرارداد،
متفاوت رفتار کند؛ به عنوان مثال ،در بازار کار ،فرد پس از استخدام به دلیل نبود نظارت،
م تواند کمکاری کند .در تجارت برخط اجتناب از مخاطرات اخالق دشوار است.

 .2طبقهبندی بازارهای مبتنی بر اینترنت
قبل از پرداختن به جزئیات پیامدهای عدم تقارن اطالعات در مشاغل برخط ،ابتدا باید انواع
مشاغل الکترونیک را طبقهبندی نمود .بهطورکل م توان مشاغل مبتن بر اینترنت را در دو
دسته طبقهبندی کرد:
کاالی نو
کاالها
کاالی استفادهشده

تجارت برخط
خدمات

شکل  :2طبقهبندی بازارهای برخط
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که دانش بیشتری دارد ،فقط به دلیل پنهانکردن اطالعات خاص ،سود غیرمنطق م گیرد.

تجارت الکترونیک کاالمحور م تواند کاالهای جدید یا کاالهای مورد استفاده را نیز
معامله کند .بسیاری از وبسایتها انواع کاال و خدمات را در یک پلتفرم واحد ارائه م
دهند .در بازارهای فیزیک در صورت تقلب ،خریدار یا فروشنده آسیب م بینند و گاه
نیز بسته به شدت تقلب هر دو تحت تأثیر قرار م گیرند .در تجارت برخط تعداد افراد
آسیبدیده در صورت کالهبرداری بیشتر خواهد بود و عالوه بر خریدار و فروشنده ،ارائه
 112دهنده پلتفرم برخط و خدمات پرداخت را نیز م توان در لیست آسیبدیدگان قرار داد
(.)Arbi, Kausar & Salim, 2017, p.924
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پدیده بازارهای دوطرفه
بازارهای دوطرفه ی که گاه

اوقات شبکههای دوطرفه نیز نامیده م شوند ی بسترهای

معامالت و مبادالت اقتصادی با دو گروه کاربری مجزا هستند که اهداف اقتصادی مشترک
دارند .اقتصاددانان چنین ترتیبات اقتصادی را تحت عنوان سکوهای چندوجه یا بازارهای
دوطرفه م نامند .این سیستمعاملها دارای ویژگ های متمایزی برای تولید نتایج اقتصادی
هستند.
این بازارهای دوطرفه دارای دو مجموعه عامل هستند که از طریق واسطهها یا بستر
خاص به هم متصل م شوند .در هر مجموعه نیز کاربران از هر دو طرف از طریق رسانه یا
پلتفرم با یکدیگر ارتباط برقرار م کنند .دیوار ،شیپور و ایسام در دسته بازارهای دوطرفه
قرار م گیرند .شرکتهای بزرگ جهان مانند آمازون و  E-Bayدر این بازارها برای جذب
خریدار و فروشندگان فعالیتهای بازاریاب انجام م دهند .سود چنین شرکتهای تجاری
با تعداد تعامالت یا معامالت بین مشتریان دوطرفه مرتبط است .این شرکتها پروتکلهای
خاص را برای حفظ سطح اعتماد هر دو گروه توسعه م دهند .آنها بیشتر اوقات تنها به
عنوان ارائهدهندگان بستر برای معامالت اقتصادی عمل م کنند و خود را درگیر
خریدوفروش محصوالت نم کنند؛ اما اعتبار نام تجاری آنها دو طرف را به تعامل برای
مبادله اقتصادی جذب م کند.
ازاینرو شرکتهای تجاری اقدامات ویژهای را اجرا کرده و بر آن تأکید م کنند تا فقط
تأمینکنندگان و مشتریان قابل اعتماد در این بستر با هم تعامل کنند؛ بنابراین مسئولیت
کاهش اطالعات نامتقارن بر دوش ارائهدهندگان پلتفرم است.

 .3بازار و آموزههای اسالمی
مطالعه متون اسالم

در زمینه تجارت نشان م دهد در اسالم آموزههای

جهت انجام

معامالت صحیح و افزایش کارای بازار وجود دارد .پس از بررس این آموزهها به نظر
م رسد برخ از آنها در کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار مؤثرند .این آموزهها در قالب
احکام الزام و احکام غیرالزام بیان شده است .احکام الزام  ،وضع یعن متوجه معامله
هستند (در مقابل احکام تکلیف

که متوجه مکلف هستند)؛ بدین صورت که صرفنظر از 113

حکم تکلیف خود ی که یک از احکام خمسه یعن واجب ،مستحب ،مباح ،مکروه و حرام
معامله مترتب م سازند؛ بنابراین برای اینکه معامله با تمام مقاصد آن بهطور کامل محقق
شود ،الزم است که این احکام رعایت شوند .در مقابل ،احکام غیرالزام

صرفاً تکلیف

هستند و اثر وضع ندارند؛ یعن مراعات آنها از نظر ترتب آثار بر معامله الزام نیست؛
اگرچه حکم تکلیف آنها واجب یا حرام باشد؛ یعن در صورت رعایت یا عدم رعایت آنها
مکلف صرفاً ثواب یا گناه کرده است ،بدون اینکه اثری متوجه نفس معامله باشد.
احکام الزام به دو دسته احکام مربوط به شرط صحت و احکام مربوط به شرط کمال
تقسیم م شوند .دسته اول حکم م کنند که در صورت عدم تحقق شروط صحت ،معامله
از نظر شارع باطل است؛ یعن احکام معامله بر این دادوستد بار نم شود .حکم دسته دوم
به این صورت است که در صورت عدم تحقق شروط کمال از سوی یک طرف ،برای
طرف مقابل حق قرار داده شده که به آن «خیار» م گویند .به موجب این حق ،شخص
م تواند در برخ موارد معامله را باطل (فسخ) کند و در برخ موارد مابهالتفاوت (ارش به
اصطالح فقه ) دریافت نماید 1.به عنوان مثال یک از شروط کمال معامله لزوم مطابقت
کاال از لحاظ کم و کیف با مواد قرارداد است که در صورت عدم تحقق این شرط برای
مشتری خیار پیش م آید:

 1وجه تسمیه این شرط آن است که اگر محقق نشود ،آثار معامله به صورت کامل یعن ملکیت مستقره نسبت بیه تمیام
مبیع محقق نم شود؛ به عنوان مثال زمان که خیار تبعض صفقه به وجود م آید ،ملکیت طرفین نسبت به بخشی از
مبیع متزلزله (در مقابل مستقره) است.
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است ی نتیجهای را ی اعم از بطالن و یا ایجاد حق خیار برای یک یا هر دو طرف ی بر

« فلو ظهر تلفه حين البيع أو استحقاقه لغير البائع أو مخالفا للوصف بطل البيع فيما يقابله في
األولين و تخير المشتري في األخير علي الظاهر» (شهید ثان 1412 ،ق ،ص.)282

با توجه به آنچه گفته شد ،به نظر م رسد آموزههای اسالم به گونهای بوده که زمینه را
برای تحقق شرایط رقابت در بازار فراهم کرده است؛ به عنوان مثال جلوگیری از غش و
تقلب در معامالت به شفافیت بازار و دسترس به اطالعات درست ،کمک شایان م کند
( 114نظرپور ،1380 ،ص .)52عالوه بر این در میان احکام فقه و حقوق موارد متعددی مانند
ممنوعیت تدلیس و غش و بهطورکل هرگونه نیرنگ و فریب و حیله که موجب زیان
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طرف مقابل شود ،پرهیز از ممانعت عمدی از افشای اطالعات که عُقال برای آن در مبادله
نقش قائلاند و پرهیز از ارائه اطالعات نادرست (رجای  ،1389 ،ص )98و غیره در زمینه
رفع کاست های اطالعات

وجود دارد .به عالوه بر اساس تعالیم حقوق

قرارداد به گونهای باشد که موجب بازتوزیع غیرمنصفانه ثروت به نفع یک

اسالم هرگاه
از طرفین

قرارداد شود ،طرف مقابل مجاز است با استفاده از حق خیار ،قرارداد مذکور را بهطور یک
جانبه فسخ نماید (شهید اول1412 ،ق ،ص .)256بهطورکل آنچه در معامالت با عنوان خیار
توسط شارع قرار داده شده است ،قابلیت زیادی برای رفع عدم تقارن اطالعات دارد؛
بهخصوص خیار شرط که در آن خریدار م تواند در صورت نپسندیدن کاال بعد از رییت،
آن را عودت داده و معامله را فسخ نماید .ایسام با مهلت  24ساعتهای که برای مشتری در
فروش های خود قرار داده ،در واقع خیار شرط فسخ به مدت  24ساعت پس از دریافت
کاال را به مشتری داده است.

پیشینه پژوهش
در دهه  1980مقاالت زیادی در زمینه اقتصاد اطالعات منتشر شد و اکنون نیز به یک از
شاخههای علم اقتصاد تبدیل شده است .در سال  2001جایزه نوبل اقتصاد به سه اقتصاددان
(جورج آکرلوف ،مایکل اسپنس و جوزف استیگلیتز) برای اثر پیشگام آنان درباره اقتصاد
اطالعات اعطا شد.
مطالعه آکرلوف ( )1970مهمترین کاری بود که در نظریه اطالعات نامتقارن انجام شد .او
بازار خودروهای دستدوم را بررس

نموده و اظهار داشت که فروشندگان همیشه

اطالعات بیشتری از خریداران دارند و این تفاوت دانش ،منبع برای انتخاب نامطلوب
است.
بسیاری از اقتصاددانان دیگر از جمله ویکری ( )Vickrey, 1961و میرلس ( Mirrlees,

 )1971نیز نقش اطالعات را در زمینه تجاری بررس

کردهاند .برای کارکردن کارآمد

بازارها ،جریان اطالعات باید کامل و مرتبط باشد .به گفته رادنر ( )Radner, 1968و ارو
( )Arrow, 1974اطالعات ناقص م تواند منجر به قراردادهای ناقص با ناکارآمدیهای 115

ناش از آن شود.

عرب و همکاران ( )Arbi, Kausar & Salim, 2017نقش مدیریت دانش در به حداقل
رساندن اطالعات نامتقارن در کسبوکار برخط را بررس نموده و معتقدند عدم تقارن
اطالعات نگران

اصل

در بازارهای برخط است .موفقیت تجارت الکترونیک بستگ

زیادی به حداقلشدن عدم تقارن اطالعات بین فروشنده و خریداران دارد .آنها معتقدند با
استفاده کارآمد از اصول و فرایندهای مدیریت دانش ،به حداقلرساندن اطالعات نامتقارن
بین فروشنده و خریداران آسان شده است.
سانگ ( )Song, 2016از نظریه عدم تقارن اطالعات برای بررس تقلب در بازار برخط
استفاده نموده و به بررس استفاده از عالمتده و غربالگری برای حل مشکل انتخاب
نامطلوب ناش از اطالعات نامتقارن در تجارت الکترونیک پرداخته است .او از مدل نظریه
بازی برای توضیح پدیده کاالهای تقلب در بازار خرید برخط استفاده نموده و پیشنهادهای
برای حل مشکل کاالهای تقلب در بازار خرید برخط ارائه کرده است.
دورماز و کیلینک ( )Durmaz & Kılınç, 2017تأثیر اطالعات نامتقارن بر اعتماد
مصرفکننده در بازارهای برخط را بررس نمودهاند .نتایج نشان داد عدم آگاه مشتریان
تجارت الکترونیک از حقوق ارائهشده توسط قانون مصرفکننده ،منبع نگران و مشکالت
اعتمادی است که مصرفکنندگان هنگام انجام معامالت الکترونیک تجربه کردهاند .نتایج
نشان م دهد نااطمینان به دلیل کمبود اطالعات ایجاد م شود و عالوه بر این ،انتخاب
نامطلوب و مخاطرات اخالق

ناش

از اطالعات نامتقارن مشکل

جدی برای تجارت
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 .1بازار برخط و عدم تقارن اطالعات

الکترونیک ایجاد م کند .تالش برای افزایش آگاه

در مورد حقوق مصرفکنندگان با

اطالعرسان به آنها در مورد قانون مصرفکننده کمک زیادی خواهد کرد.
پالکاما ( )Palkama, 2020بازار برخط فروش خودرو را بررس کرده و شرایط را در
نظر م گیرد که در آن عدم قطعیت ناش از اطالعات نامتقارن بر تصمیم خرید خریداران و
قیمت فروشندگان تأثیر م گذارد .وی برای درک رفتار خرید که در آن عدم قطعیت
 116بهشدت تأثیرگذار است ،نظریه عالمتده را بهویژه در یک محیط برخط بررس کرده و
راهکارهای را برای کاهش عدم قطعیت ارائه نموده است.
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 .2بازار اسالمی و عدم تقارن اطالعات
صالحنیا و همکاران ( )1396پس از بررس خیارات موجود در زمینه تجارت ،بر اساس نظر
خبرگان هفت مورد از چهارده خیار مورد بررس را در کاهش عدم تقارن اطالعات در
بازار کاال مؤثر م دانند که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم
تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.
صالحنیا و ابراهیم ( )1394عدم تقارن اطالعات در بازار کار را بررس نموده و معتقدند
رعایت اخالق اسالم

از طریق ایجاد انگیزه کار ،تقویت وجدان کاری ،کاهش هزینه

نظارت ،پرهیز از کمکاری و اتالف وقت و منابع و  ...عالوه بر افزایش بهرهوری نیروی
کار ،منجر به کاهش عدم تقارن اطالعات و افزایش کارای بازار م شود.
صادق و آسایش ( )1394با استفاده از روش فراتحلیل اثر احکام فقه بازرگان از قبیل
پرهیز از احتکار ،پرهیز از خیانت و پرهیز از اقدامات ناپسند را بررس نمودند .نتایج نشان
دا د که تمام احکام اسالم منجر به برابری اطالعات و رفع نقص عدم تقارن اطالعات و
سوءاستفادههای مربوط م شود .طبق نتایج تحقیق آموزش آموزههای اسالم

به تجار

مسلمان در اولویت بوده و زمینهساز کاهش ریسک و سوءاستفاده از عدم تقارن اطالعات
است.
در زمینه عدم تقارن اطالعات پژوهشهای زیادی در داخل کشور انجام شده ،اما اکثر
این تحقیقات به بازارهای مال و حسابداری پرداخته است .مقاالت که به بررس عدم
تقارن اطالعات در بازار کاال و بازار اسالم پرداختهاند نیز بازار کاالهای برخط و تجارت

الکترونیک را در نظر نگرفتهاند .مقاالت خارج

مربوط به بازار برخط نیز به مباحث

اسالم نپرداخته است .ازاینرو مقاله حاضر از نظر موضوع دارای نوآوری بوده و در زمره
اولین تحقیقات مربوط به عدم تقارن اطالعات در بازار برخط و آموزههای اسالم قرار م
گیرد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر با رویکرد کیف و استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شده است .تحلیل
فرایندهای طبقهبندی نظاممند ،کدبندی و تمسازی یا طراح الگوهای شناخته شده دانست.
محقق بر اساس ادراک و فهم خود از متن مورد مطالعه ،نوشتن تحلیل اولیه را آغاز م کند
و این کار ادامه م یابد تا پیشزمینه های

برای ظهور رمزها آغاز شود .این عمل اغلب

موجب م شود که طرحریزی رمزها از متن ظهور یابد و سپس بر اساس شباهتها و
تفاوتهایشان مقولهبندی شوند .بسته به کیفیت ارتباط بین زیرمقولهها ،محقق م تواند با
ترکیب و سازمانده این زیرمقولهها ،آنها را به شمار کمتری از دستهبندی (مقوله) تبدیل
کند (ایمان و نوشادی ،1390 ،ص.)32

در این مقاله ،دو مرحله تحلیل محتوای کیف انجام شده است .در مرحله اول تحلیل
محتوا روی اخبار و تجربیات کاربران سایتهای خریدوفروش کاالهای دستدوم انجام
شده است  .در این مرحله سه سایت دیوار ،شیپور و ایسام به عنوان نمونه بازارهای اینترنت
انجام معامالت دستدوم انتخاب شد .ابتدا اخبار و تجربیات کاربران این بازارها جمعآوری
شده و سپس با استفاده از تحلیل محتوای متون بهدستآمده ،عدم اطمینانهای ناش از عدم
تقارن اطالعات در شش دسته اصل طبقهبندی شد.
در مرحله دوم تحلیل محتوای کیف روی متون اسالم جهت استخراج احکام الزام و
غیرالزام مرتبط با مسئله اطالعات و کاهش عدم اطمینان در معامالت انجام شده است .در
این مرحله احکام الزام در قالب شرط صحت و شرط کمال طبقهبندی و در مجموع 14
مورد مرتبط با کاهش پیامدهای عدم تقارن اطالعات شناسای شد .از میان خیارات نیز 7
مورد به عنوان موارد مرتبط با کاهش عدم تقارن اطالعات مشخص شد .عالوه بر احکام
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محتوای کیف را م توان روش تحقیق برای تفسیر ذهن محتوای دادههای متن از طریق
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الزام و خیارات ،در میان احکام غیرالزام نیز  9مورد از مستحبات و  5مورد از مکروهات
در کاهش پیامدهای عدم تقارن اطالعات در معامالت برخط کاالهای دستدوم مؤثر بودند.
جزئیات مربوط به تحلیل محتوای هر مرحله در ادامه ارائه شده است.

 .1تحلیل محتوای اخبار و تجربیات کاربران
در این مرحله جهت شناسای حوزههای اصل نااطمینان و پیامدهای ایجادشده در هر

 118حوزه ،اخبار و تجربیات کاربران سه وبسایت دیوار ،شیپور و ایسام تحلیل شده است .در
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ادامه نمونهای از متون مورد تحلیل نشان داده شده است:

جدول  :1نمونههای از تجربیات خریداران

خریدار  :1چند روز پیش به هوای اینکه فروشنده تهران است ،یک ست بلندگوی تسکو خریدم ،تصور
م کردم که در همان روز کاال به دستم م رسد ،در صورت که بعداً کاشف به عمل آمد که فروشنده واقع
الماس سبز برسام مقیم رشت است .امروز بعد از پرداخت پول در  1دیماه ،بلندگو به دستم نرسید و
تیپاکس هم بدون تحویل ،تعطیل شد و ماند برای روز شنبه ،تازه باید به تیپاکس ،پس کرایه هم پرداخت
کنم.
خریدار  :2منه ساده ماشین ظرفشوی دیدم قیمتش مناسبه  50تومن بیعانه ریختم تا شب برم بیارمش ...
گوشیش رو خاموش کرد.
خریدار  :3من از ایسام خریدم محصولو .وقت بدستم رسید متوجه شدم این مدل تو بازار قیمتش نصف
چیزی هست که خریدم .سریع بازخورد دادم که نهتنها پیگیری نکردن بلکه بدهکار هم شدم که کوتاه از
خودم بوده و کاری کردن که پشیمون شدم از شکایت ،عکساش را هم دارم میفرستم.
خریدار  :4از دیوار یه دستگاه شیارزن دو تیغ ماکیتا به قیمت یک میلیون و صد هزار تومن خریدم،
فروشنده تو خونش دستگاه رو به شرط سالمبودن بهم فروخت؛ ول وقت تو کار خواستم استفاده کنم دیدم
دستگاه نیمسوز هست و بد کار م کنه .حاال هم جواب تلفنم رو نم ده.
خریدار  :5از طریق سایت شیپور فریب فردی را خوردم که قصد ارسال کولر گازی را برایم داشت .مبلغ
شش میلیون هشتصد هزار تومان به کارت اعالم از ایشان واریز کردم و سپس موبایل خاموش کردند .از
طریق مراجع قیای حساب مسدود م باشد ول صاحب حساب ادعا دارد که این پول در قبال خرید دو
عدد گوش به اینجانب واریز شده است و هیچ نشان از طرف خریدار ندارم .معامله تلفن صورت گرفته
است.
خریدار  :6پس از مشاهده آگه فروش زمین مسکون در سایت دیوار با صاحب آگه تماس گرفتم و

پس از توافقات اولیه و قرار مالقات حیوری و بازدید از زمین ،آن را به صورت قولنامهای معامله نموده و
مبلغ آن را نیز پرداخت کردم؛ اما پس از گذشت چند روز و پیگیریهای انجامشده متوجه شدم که آگه
زمین جعل بوده است و زمین و شرکت مذکور اصالً وجود خارج نداشته است.
خریدار  :7من از ایسام خرید کردم نه کاال رو فرستاد نه پولمو برگردوند .کاالرو هم حذف کرده و ثبت
شکایت هم نمیکنه.
خریدار  :8اآلن دو هفته است که خرید کردم و پول دادم هنوز کاال به دستم نرسیده.

خریدار  :9فلشهای سن دیسک  usb 3تقلب بهوفور در این سایت با مزایده فروخته میشه .این فلشهای 119
تقلب در ظاهر با حجم  64گیگ یا  128گیگه ،ول خریدار بیچاره وقت خرید م کنه م بینه یک یا دو
کوچکترین اقدام نشده.
خریدار  :10من ماسک خریدم دوتا  50تومن .پول رو انتقال دادم زده بود کرایه  6هزار  350تومن .اونم
دادم؛ ماسکها نیومد و جوابگو نبودن .آخرشم گفتن برو تیپاکس .رفتم دیدم اونجا زدن کرایه به عهده
خریدار  18000تومن.
جدول  :2نمونههای از تجربیات فروشندگان
فروشنده  :1خریدار آدرس کاالی مرجوع رو عمداً اشتباه نوشت؛ به این دلیل که در یک بخش از قوانین
ایسام نوشته که در صورت که کاالی مرجوع به خاطر ثبت آدرس نادرست توسط فروشنده به مقصد
نرسد به این معن است که فروشنده از حق خود برای مرجوعشدن کاال چشمپوش کرده و موافقت م کند
که مبلغ کاال به خریدار مسترد گردد .با این روش بهراحت خریدار از من دزدی کرد و اآلن حدود  27روز
از فروش کاال م گذره و ایسام به من جواب نمیده و نه پولم رو آزاد م کنه.
فروشنده  :2من از طریق سایت شیپور برای کاالی دستدوم مشتری پیدا کردم .قرار شد ایشان پس از
تحویلگرفتن کاال درصدی از مبلغ توافقشده را پرداخت کنند و پس از استفاده از کاال و در صورت
رضایت باق مبلغ را .حدود سه هفته از زمان که ایشان کاال را تحویل گرفتند و مبلغ اولیه را پرداخت
کردند م گذرد ،اما هنوز باق مبلغ را پرداخت نکردهاند .من چندین بار به ایشان یادآوری کردم و حت از
ایشان خواستم اگر از کاال راض نیستند آن را به من برگردانند ،اما پاسخ سرراست دریافت نکردم.
فروشنده  :3خریدار با ارائه یک رسید بانک در تلفن همراه خود که نشان م داد پول به حساب فروشنده
واریز شده است مدع م شود که وجه کاال معادل  450میلیون ریال به حساب فروشنده واریز کرده و در
نهایت کاالی مورد نظر را دریافت م کند ،ول پس از گذشت چند ساعت شاک متوجه م شود که پول به
حسابش واریز نشده است.
فروشنده  :4من  500عدد ماسک سهبعدی که قیمتش  1700بود را با پیک موتوری ارسال کردم .خریدار
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گیگ ظرفیت داره .دهها بار اعتراض شده و پیام دادیم که جلوی فروش این فلشهای تقلب رو بگیرید ،ول

زده لتوپارش کرده و درب و داغون میگه که اینو همین جوری بهم تحویل دادن.
فروشنده  :5کاالی به آدرس خریداری فرستادم .یک کیف چرم بود .بعد خریدار شکایت ثبت کرد که کاال
فالن طوره .منم با کل کلنجار که این خریدار داره دروغ میگه که این کاال مشکل داره عکس فرستادم و
بحث کردیم .در انتها خریدار پیروز شد و ایسام من رو ملزم کرد که حت پول پست بازگشت کاال را هم
بهش پس بدم و خرید رو باطل اعالم کرد .خریدار م گفت من م خوام کاال رو به تو بازگشت بدم و
شماره کارت رو نوشته بود و خرید بهطور کامل در سایت لغو شده بود .بعد از پیگیریهای بسیار باالخره
 120خریدار به من گفت من کاال رو هدیه دادم همان موقع و اگه م خوای نصف پول رو بهت بدم و بعدها
زمان که راض شده بودیم بعد چهار ماه همونم دیگه نداد و دیگه جواب نداد.
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فروشنده  :6من یک لپتاپ فروختم سه ماه بود .بعد از اینکه دو هفته طول کشید ،خریدار اعالم کرد کاال
رسیده بعد چند روز طول کشید تا تأیید کند .آخر سر هم شکایت کرد خراب ،در صورت که دوماه بود کاال
رو پس فرستاد .پول پست هم دو طرف من دادم؛ اول پست ،دوم تیباکس .آخر اومد دیدم مادربرد را
درآوردن بیچاره شدم .هر کار کردم گفتن حل انتخاب نظر داده باید تمکین کرد.
جدول  :3نمونههای از اخبار منتشرشده
خبر  :1رئیس پلیس فتای استان زنجان با برشمردن وبسایت «دیوار» و «شیپور» به عنوان محل برای
کالهبرداران اینترنت  ،اظهار داشت« :شهروندان قبل از واریز هرگونه وجه حتماً کاال را رییت نموده و
مطمئن شوند که کاالی خریداریشده برای آنها ارسال خواهد شد .برخ از افراد سودجو و کالهبردار با
درج آگه های دروغین فروش اجناس و کاال در سایتهای فروشگاه خریدوفروش اجناس و کاال در
فیای مجازی ،اقدام به کالهبرداری از شهروندان م کنند.
این افراد با ایجاد انگیزه در خریداران ،اجناس و کاالهای با قیمتهای پایینتر از عرف بازار ارائه کرده و
با وسوسه و جلب اعتماد مشتریان از آنان مبالغ را تحت عنوان بیعانه از طریق واریز به شماره کارت
دریافت م کنند و پس از اخذ مبلغ ،پاسخگوی تلفن همراه خود نیستند .اکثر کالهبرداران معموالً افرادی،
خوشبرخورد و چربزبان هستند تا بتوانند طعمه خود را به دام بیندازند؛ لذا الزم است هموطنان در
انجام معامالت ،صرفاً به ظواهر و ادعاهای آنان اکتفا نکنند».
بسیاری از شکایات و نارضایت

کاربران دیوار به این مربوط م شود که عکس کاال با چیزی که

تحویل آنها داده شده است مطابقت ندارد .گاه
مشابه عکس باشد ول

ممکن است ظاهر کاال و رنگ و مدل آن هم

مثالً باتری معیوب داشته باشد یا به نام نو به شما فروخته شده ول

کارکرده است .ممکن است حت مدل تقلب و به اصطالح «های کپ » آن برند باشد؛ بنابراین باید
مهلت تست بگیرید.

خبر  :2عمده کالهبرداری های که از سایت دیوار به پلیس فتا گزارش شده مربوط به بیعانه است!
سرهنگ امین یادگارنژاد ،رئیس پلیس فتای کرمان م گوید  :افراد آگه های فروش کاالها را بسیار
پایین تر از قیمت واقع خ ود در سایت دیوار قرار م دهند .وقت خرید ار با آنها تماس م گیرد از
او درخواست بیعانه م کنند تا کاال را برای او نگه دارند .پس از اینکه خریدار پول بیعانه را واریز
کرد ،ناپدید م شوند و دیگر پاسخ تماس را نم دهند.
خبر  :3با توجه به اینکه یک

از شگردهای مجرماین و متهمان سابقهدار جهت کسب منابع مادی

زودهنگام و سریع خریدوفروش خودرو و یا اجناس دیگر با چکهای جعل م باشد ،این افراد سابقهدار
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با جعل چکهای بینبانک رمزدار و تماس تلفن با شهروندان که جهت فروش اجناس خود در شبکه
در ایام آخر هفته و ساعات پایان روز در محل قرار حاضر شده و با فریب و نیرنگ و معرف خود به
عنوان افراد متشخص و حائز شغل و منزلت اجتماع اقدام به خرید م نمایند و در قبال آن یک فقره
چک بینبانک رمزدار جعل ارائه م نمایند که تاکنون پروندههای متعدد در این خصوص تشکیل شده
است.
خبر  :4سرپرست پلیس فتا تصریح کرد :در روش دیگر کالهبرداران خود را در نقش خریدار لوازم جا
م زنند و درخواست اطالعات درجشده در کارت بانک و رمز دوم کارت جهت واریز اینترنت وجه را
دارند و پس از دریافت اطالعات اقدام به برداشت وجه م کنند.
خبر  :5یک دیگر از انواع کالهبرداری های انجام شده در دیوار ،آگه های مشکوک مانند پرداخت
وام کم بهره اس ت .به این صورت که آگه

پرداخت وام را در سایت یا اپلیکیشن دیوار قرار

م دهند و از مراجعان م خواهند برای ط مراحل قانون و تشکیل پرونده ،مبلغ را به حساب
آنها واریز کنند؛ یا مثالً آگه استخدام در شرکت یا کارخانه های را منتشر م کنند و از مراجعان
م خواهند برای دریافت فرم ثبت نام  ،مبلغ را پرداخت کنند.
خبر  :6قیمت خیل ارزان اجناس هم باید شما را به شک وادارد .اگر قیمت کاالی با عرف بازار
بسیار متفاوت بود ،به احتمال زیاد دام است که برای شما پهن شده است! ممکن است آن کاال
دزدی باشد و عواقب خرید آن بر گردن شما بیفتد .پس گول قیمت ارزان کاالی
به ویژه موبایل ،لپ تاپ ،تبلت و دوربین.

را نخورید؛
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های اجتماع یا جراید آگه فروش منتشر کرده بودند تمایل خود را جهت خرید خودرو اعالم و غالباً

دریافت محصول و پرداختنکردن وجه
هویت خریدار

معرفی خود به عنوان خریدار و صدور چک جعلی

معرفی خود به عنوان خریدار و دریافت اطالعات کارت فروشنده و سوءاستفاده مالی
هویت

قرارگذاشتن در مکان خلوت و خفتگیری از خریدار
دریافت بیعانه و پاسخگونبودن بعد از آن

فروشنده
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پیامدهای اطالعات نامتقارن در بازار برخط کاالهای دست دوم
(ایسام ،دیوار ،شیپور)

در دسترس نبودن اطالعات فروشنده جهت پیگیری و لغو معامله
فریب خریدار با درج آگهی دروغین و اعالم قیمتهای پایینتر از عرف
قیمت پایین برای فروش کاالی دزدی

قیمت کاال

قیمت باال و سوءاستفاده از عدم آگاهی خریدار
دریافت مبالغ اضافی به عنوان هزینه پست
عدم مطابقت کاال از نظر صفات
عدم مطابقت از نظر مقدار

عدم مطابقت از نظر کیفیت و عملکرد

کیفیت و کمیت
کاال

فروش کاالی تقلبی

فروش کاالی سرقتی
فروش کاالی معیوب
عملیات
پرداخت

ارسال رسید جعلی
معرفی سامانه جعلی سایا و هدایت کاربران به درگاه جعلی و سرقت اطالعات بانکی آنها
سوءاستفاده و جعل نام سازمانهایی مانند پلیس راهور و اخاذی از کاربران
عدم ارسال بهموقع کاال

زمان و نحوه
تحویل کاال

ارسال کاالی مرجوعی به آدرس اشتباه جهت سوءاستفاده از قوانین ایسام
عدم ارسال به موقع کاالی مرجوعی
آسیبدیدن کاال در زمان حمل

سایر تعهدات
قرارداد

آسیبرساندن به کاالی دریافتی و ارجاع کاال به فروشنده
پاسخگونبودن پس از دریافت کاال یا وجه
معامله با کودکان و سوءاستفاده از آنان

شکل  :3نتایج تحلیل محتوای تجربیات کاربران

 .2تحلیل محتوای کتب و اسناد اسالمی
پس از بررس متون اسالم در زمینه تجارت و احکام مربوط به آن ،آموزههای اسالم
مؤثر در کاهش عدم تقارن اطالعات استخراج و در قالب احکام الزام و غیرالزام دسته

بندی شد .در این مقاله تأکید بر احکام الزام

و خیارات است؛ بااینحال به احکام

غیرالزام نیز اشاره شده است.

جدول  :4احکام الزام (شرط صحت) مؤثر در کاهش عدم تقارن اطالعات

شرط صحت :شرط الزامآوری که در صورتِ عدم تحققِ آن ،معامله منفسخ (خودبهخود باطل) است؛
یعن ثمن (پول) و مثمن (خدمات یا کاال) از همان ابتدا به طرف مقابل منتقل نشده است و هر کدام در
مالکیتِ همان شخص که پیش از معامله بر آن ملکیت داشت ،باق م ماند.
معامله)

ص)282

شروط طرفین معامله (متعاقدین) :بلوغ ،عقل ،قصد انجام معامله ،اختیار (در

(شهید ثان 1412 ،ق ،ج،1

مقابل اکراه و نه اضطرار) ،ملکیت ،اذن تصرف داشتن (محجورنبودن)

ص)36

ضرورت معامله در هر شهر با واحدهای اندازهگیری همان شهر

(شهید ثان 1412 ،ق ،ج،1
ص)340

پرهیز از غرر :عقد غرری عقدی است که به جهت از جهات نتیجه و پایان
آن برای طرفین معامله و یا یک از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال
ضرر و زیان وجود داشته باشد.
مانند لزوم معلومبودن کاال از لحاظ مقدار ،جنس و وصف؛ بهطوریکه از
لحاظ عرف از آن رفع غرر (جهالت) شده باشد.

(شهید ثان 1412 ،ق ،ج،1
ص)26

یا معلومبودن نحوه و هزینه ارسال در صورت که هزینه به عهده مشتری
باشد.
منبع :جمعآوری محقق.
جدول  :5احکام الزام (شرط کمال) مؤثر در کاهش عدم تقارن اطالعات
شرط کمال :شرط الزامآوری که در صورت عدم تحقق آن ،معامله خودبهخود باطل نم شود؛ اما حق به نام
خیار برای یک از طرفین یا شخص ثالث ایجاد م شود که م تواند معامله را باطل کند و یا مابهالتفاوت
بگیرد.
لزوم آشکارکردن عیب و نقص کاال

(شهید ثان 1412 ،ق ،ج ،1ص /105عالمه حل 1333 ،ق ،ج،2
ص)1002

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /شناسایی پیامدهای عدم تقارن اطالعات ...

لزوم مطابقت کاال از لحاظ کم و کیف با مواد قرارداد (قصود طرفین

(شهید ثان 1412 ،ق ،ج،1

123

پرهیز از غش

(نراق 1415 ،ق ،ج ،14ص /171نجف 1412 ،ق ،ج ،22ص/112

1

انصاری1393 ،ق ،ج ،1ص)284
(شهید ثان 1412 ،ق ،ج ،1ص /20نجف 1412 ،ق ،ج،23
ص /264حل 1412 ،ق ،ج ،2ص /1002محقق سبزواری،

پرهیز از تدلیس

1381ق ،ص)84

پرهیز از نجش (تبان برای باالبردن

124

قیمت)

2

(شیخ طوس 1428 ،ق ،ج ،2ص /159عالمه حل 1410 ،ق ،ج،2
ص /10نجف 1412 ،ق ،ج ،22ص)476

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /صالحنیا و نصر هرندی

منبع :جمعآوری محقق.
جدول  :6خیارات مؤثر در کاهش عدم تقارن اطالعات
منبع

خیارات

(نجف 1412 ،ق ،ج،23
خیار عیب :حق فسخ یا اخذ ارش (دریافت مابهالتفاوت قیمت کاالی
سالم و معیوب) در مواردی که مشتری در کاال عیب بیابد.

ص /236انصاری1393 ،ق،
ج ،5ص /278محقق
سبزواری1381 ،ق ،ج،1
ص)475

خیار غبن :حق فسخ یا اخذ ارش (دریافت مابهالتفاوت ارزش واقع با
قیمت فروختهشده) اگر فروشنده /خریدار به قیمت کمتر /بیشتر از بهای

(موسوی خمین  ،1374 ،ج،1
ص)522

معمول بدون اطالع از قیمت واقع معامله کرده باشد.
خیار اشتراط :تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب تخلف

1

(مشکین اردبیل 1419 ،ق،

در صورت که غشّ به نشاندادن چیزی برخالف جنس آن محقق شده باشد ،مانند آبکاری آهن با طال و

فروختن آن به عنوان طال ،معامله باطل است (انصاری1393 ،ق ،ج ،1ص)284؛ لیکن نسبت به دیگر موارد
غشّ ،بسیاری از فقها معامله را صحیح دانستهاند (نراق 1415 ،ق ،ج ،14ص /171نجف 1412 ،ق ،ج،22
ص /112انصاری1393 ،ق ،ج ،1ص )284و برای خریدار حق خیار به وجود م آید.
2

عمل کس که نجش م کند حرام است و در روایات ملعون شمرده شده است؛ ول برای بهوجودآمدن

حق خیار برای خریدار دو حالت باید پیش بیاید .1 :اگر نجش با تبان بایع باشد ،برخ قائل به خیار برای
مشتری شدهاند؛ زیرا نوع تدلیس است (شیخ طوس 1428 ،ق ،ج ،2ص .2 .)159اگر نجش منجر به غبن
فاحش شود ،برخ قائل به خیار برای مشتری شدهاند (عالمه حل 1410 ،ق ،ج ،2ص.)10

مشروطٌ علیه از شرط

ص)239

خیار تدلیس :وجود حق فسخ یا اخذ ارش در صورت که عملیات یا
گفتاری موجب فریب طرف معامله شود مثالً صفت گفته شود که کاال

(مشکین اردبیل 1419 ،ق،

ندارد یا کاری انجام شود که عیب کاال را بپوشاند و میل خریدار را

ص)239

افزایش دهد
خیار تبعض صفقه :فروشنده یا خریدار م تواند کل عقد را باطل کند ،به
این دلیل که بخش از معامله ،خواه از جانب کاال یا بهاى آن ،باطل است؛
و یا معامله را در قسمت صحیح آن بپذیرد.
از روی توصیف شخص دیگری بدون مشاهده بخرد و بعد کاال را
خالف وصف مذکور بیابد و یا کاال خالف وصف خرید سابق باشد.

ص)511-509
(نجف 1412 ،ق ،ج،23
ص)93-92

خیار تأخیر :تسلط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روز در صورت که

(نجف 1412 ،ق ،ج،23

خریدار در این مدت بهای کاال را نپردازد.

ص)55-51

منبع :جمعآوری محقق.

بنابراین در میان آموزه های اسالم در زمینه تجارت برخ از احکام الزام (شرط کمال
و شرط صحت) م تواند پیامدهای ناش از عدم تقارن اطالعات در بازار کاالی دستدوم
را کاهش دهد .این موارد در شکل زیر نشان داده شده است:

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /شناسایی پیامدهای عدم تقارن اطالعات ...

خیار رییت :وجود حق فسخ یا اخذ ارش در مواردی که خریدار ،کاال را

(شهید ثان 1412 ،ق ،ج،3
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آموزههای اسالمی مؤثر در کاهش عدم تقارن اطالعات
احکام الزامی
شرط صحت

126

خیارات

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /صالحنیا و نصر هرندی

شرط کمال

خیار عیب

پرهیز از غرر

آشکارکردن عیب کاال

خیار غبن

لزومِ مطابقت کاال از لحاظ کمی و کیفی با مواد
قرارداد

پرهیز از غش

بلوغ (فتوای برخی ،داشتنِ قدرتِ تمییز) ،عقل،
قصد انجام معامله ،اختیار ،مالک تصرف بودن
طرفین معامله

لزوم مطابقت میانِ ایجاب و قبول

خیار رؤیت

خیار تدلیس
پرهیز از تدلیس
خیار اشتراط
پرهیز از نجش (تبانی برای
باالبردن قیمت)
خیار تبعض صفقه

معلومبودن کاال

خیار تأخیر

تعیین مقدار کاال به شیوه معمول

معامله در هر شهر با واحدهای اندازهگیری
همان شهر

شکل  :4نتایج تحلیل محتوای متون اسالم

عالوه بر احکام الزام  ،در اسالم برخ احکام غیرالزام در قالب احکام تکلیف (عمدتاً
مستحبات و مکروهات) بیان شده که م تواند به کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار کمک
کند .جهت تشویق افراد به سمت اجرای این احکام ،نیاز به فرهنگسازی و ایجاد ابزارهای
انگیزش است؛ به عنوان مثال ،مکانیسم بازخورد و شهرت تا حدی م تواند فروشنده را به
سمت رعایت بیشتر این اصول اخالق سوق دهد.

احکام غیرالزامی
مستحبات
اصالح مالالتجاره و آوردن جنس مرغوب

قرارگرفتن کاال در تصرف مشتری تا برای او رفع
جهالت شود ولی به کاال آسیب نزند.

آسانگیری در معامله

نوشتن قرارداد هنگام هر نوع دادوستد و قرضدادن

پذیرش اقاله فرد پشیمان

فروش کاال در محلی که عیبش نشان
داده نشود.

دخالت در معامله دیگران

تعریف از جنس خود و بدگویی از جنس
دیگران

قسمخوردن در معامله

توزین و شمارش و پیمانهکردن توسط
افراد ناوارد

مغبوننمودن مشتری

عدم تزیین کاال

هر کاال و خدمتی را در بازار خودش قراردادن

محکمنمودن معامله با عبارات و صیغههای الزم

شکل  :5احکام غیرالزام مؤثر در کاهش عدم تقارن اطالعات

 .3تطبیق نتایج حاصل از تحلیل محتوای متون اسالمی و تجربیات کاربران
تحلیل محتوای اخبار منتشرشده در زمینه پیامدهای نقص اطالعات در بازارهای اینترنت
دیوار ،شیپور و ایسام و بررس تجربه فعالیت بیش از  50نفر از کاربران این پلتفرمها نشان
داد پیامدهای عدم تقارن اطالعات در این بازارها را م توان در شش دسته :هویت خریدار
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خوشرفتاری در خرید و فروش و گذشتکردن

مکروهات

و فروشنده ،قیمت گذاری کاال ،عملیات پرداخت ،زمان و نحوه تحویل کاال ،کیفیت و کمیت
کاال و تعهدات قرارداد طبقهبندی نمود.
تحلیل محتوای متون و اسناد اسالم نیز نشان داد در میان آموزههای اسالم  ،مواردی
جهت کاهش پیامدهای عدم تقارن اطالعات بیان شده است .در جدول زیر آموزههای مؤثر
در کاهش هریک از پیامدهای عدم تقارن اطالعات مشخص شده است؛ به عنوان مثال،
« 128لزوم مطابقت کاال از لحاظ کم و کیف با مواد قرارداد» در کاهش پیامدهای ناش از عدم
تقارن اطالعات در زمینه «کیفیت کاال»« ،کمیت کاال» و «تعهدات قرارداد» مؤثر است.
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /صالحنیا و نصر هرندی

جدول  :7کاربرد آموزههای اسالم در کاهش عدم تقارن اطالعات
حوزههای نااطمینان
احکام اسالم

هویت
طرفین

قیمت کیفیت
کاال

لزوم مطابقت کاال از لحاظ کم و
کیف با مواد قرارداد
شرایط طرفین (بلوغ ،عقل ،مالک
تصرف بودن و غیره)

کاال

کاال







معلومبودن کاال




تعیین مقدار کاال به شیوه معمول






لزوم آشکارکردن عیب کاال



پرهیز از غش



پرهیز از تدلیس





خیار عیب
خیار غبن





واحدهای اندازهگیری همان شهر

پرهیز از نجش

پرداخت

کاال

قرارداد



ضرورت معامله در هر شهر با

پرهیز از غرر

کمیت

عملیات تحویل تعهدات









خیار اشتراط


خیار تدلیس
خیار تبعض صفقه







خیار رییت



خیار تأخیر
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نتیجهگیری و پیشنهادها
کاالهای دستدوم و ارائه راهکارهای

بر اساس آموزههای اسالم

جهت کاهش این

پیامدها انجام شد .به این منظور سه گام به صورت زیر انجام شد:
 در گام اول با تحلیل محتوای تجربیات خرید کاربران و اخبار مربوطه ،پیامدهایناش از عدم تقارن اطالعات در بازار شناسای شد.
 در گام دوم تحلیل محتوای متون اسالم جهت شناسای آموزههای اسالم مؤثربر کاهش عدم تقارن اطالعات در این بازارها انجام شد.
 در نهایت تطبیق نتایج انجامشده و آموزههای مناسب برای کاهش هر یک ازپیامدهای ناش از عدم تقارن اطالعات در بازار مشخص شده است.
نتایج نشان م دهد تدوین قوانین سایتها بر اساس احکام اسالم م تواند نااطمینان
های موجود در معامالت کاالهای دستدوم را کاهش دهد .عالوه بر این ،پلتفرمها و
سایت های واسطه فروش باید از حالت واسطهگری خارج شده و نقش نظارت را بر عهده
بگیرند.
پلتفرمها باید موارد زیر را رعایت نمایند:


جهت تطبیق شرایط طرفین معامله با شرایط مشخصشده در اسالم احراز هویت
افراد ثبتنامکننده در بازار (بهویژه فروشنده) را انجام دهند.



ارزیاب مناسب کیفیت و کمیت کاال توسط واسطه انجام شود تا:
 -کاال از لحاظ کم و کیف با مواد قرارداد مطابقت داشته باشد.

فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /شناسایی پیامدهای عدم تقارن اطالعات ...

تحقیق حاضر با هدف بررس پیامدهای ناش از عدم تقارن اطالعات در بازار اینترنت

 توضیحات فروشنده در زمینه توصیف ویژگ های کاال به گونهای باشد که تمامویژگ های کاال از نظر وصف و مقدار برای خریدار معلوم باشد.
 مقدار کاال به شیوه معمول تعیین شده باشد. عیب و نقص کاال بهدرست مشخص شود.

در برخ موارد کاال بدون عیب به مشتری تحویل داده شده ول به علت یکطرفه
بودن تی مین بازگشت پول به نفع خریدار ،مشتری در کاال مشکالت ایجاد کرده
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و سپس به فروشنده مرجوع نموده است .جهت رفع این مشکل باید ارزیاب
فصلنامه علمی اقتصاد اسالمی /مقاله علمی پژوهشی /صالحنیا و نصر هرندی

کیفیت کاال قبل از ارسال به مشتری توسط ناظران انجام شود تا در صورت بروز
اختالف بین طرفین ،حل اختالف به صورت عادالنه انجام شود.
 امک انات و فیای مناسب جهت افزایش توانای فروشندگان محصوالت باکیفیت،
برای افشای اطالعات مربوط به کاال فراهم شود (لزوم قراردادن عکس ،فیلم،
توضیحات و گفتوگو با فروشنده).


سامانه بازخورد و شهرت جهت امتیازده

به فروشندگان و خریداران طراح

شود.


بر اساس ارزیاب

انجام شده از کیفیت و کمیت محصول و نتیجه معامله ،بر

امتیازات کاربران نظارت شود تا از درج امتیاز ناعادالنه جلوگیری شود.


ارزیاب کیفیت محصول و فروشنده قبل از معامالت انجام شود تا در صورت بروز
اختالف ،در صورت خدشهدارشدن شرط صحت ،معامله از سوی سایت باطل و
در صورت عدم تحقق شرط کمال ،بر اساس خیارات مشخصشده در اسالم
تصمیمگیری شود.



برای رفع مشکالت مربوط به پرداخت وجه ،سامانه پرداخت امن توسط پلتفرم
معرف شود و پرداخت در قالب این سامانه انجام شود.

عالوه بر این م توان از راهکارهای زیر برای کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار
استفاده نمود:
استفاده از ضمانتنامه ( :)Guaranteeدر بازار کاال ضمانتنامه کاال م تواند عالمت
مناسب برای کیفیت کاال باشد و تردیدهای ناش از نقصان اطالعات مشتریان را از بین

ببرد .فروشندگان محصوالت باکیفیت م توانند با ارائه ضمانتنامه برای کاالی خود به
خریداران عالمتده کنند که کاالی ضمانتشده کیفیت باالی دارد.
طراحی نهادها :انگیزه نفع شخص در بازار سبب م شود که تجار برای کسب سود
بیشتر ،اطالعات را کتمان کنند .نهادها م توانند با فرهنگسازیِ یک رفتار اجتماع ،
الزامات بهمراتب قویتر از الزامات دولت برای کنترل رفتار فردی ارائه کرده ،انگیزهها را
برای افشای اطالعات و ممانعت از سودجوی های غیرمتعارف افزایش دهند و در غلبه بر 131

عدم تقارن اطالعات مؤثر باشند.
نهاد سبب شکلگیری ساختاری م شود که بهآسان تخط از آن امکانپذیر نیست .برای
مثال ،اصناف مختلف در بازار مقررات وضع م کنند که هرچند الزام قانون ندارد ،ول م
تواند ضمانت اجرای باالی داشته باشد؛ بهگونهایکه تخط از آن با واکنش دیگران روبه
رو شده و در مواردی به حذف متخلف از بازار منته شود.
غربالکردن از طریق بررسی :در صورت وجود سیستم شهرت و بازخورد ،خریداران
و فروشندگان م توانند با بررس سوابق خریدار و فروشنده نسبت به انجام معامله با وی
تصمیمگیری نمایند.
مشاهده رفتار در بازار :از طریق مشاهده رفتار در بازار نیز م توان تا حدودی به
اهداف فروشنده و خریدار پ برد؛ به عنوان مثال در صورت مشاهده آگه های غیرمتعارف
مثالً قیمت بسیار پایین برای کاال م توان به کیفیت کاال یا فروشنده مشکوک شد .یا در
صورت درخواستهای غیرمتعارف مانند درخواست اطالعات بانک یا درخواست انجام
معامله و گفتو گو خارج از محیط پلتفرم واسطه بهتر است از انجام معامله خودداری شود.
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