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چکیده
یکی از شروط صحیحبودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقدد هردراب بدا ابدراز صدریح ن از دوی
طرفین عقد ا ت .این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجدود
و بر ا اس اصول عقالیى احراز مىگردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل
و با ؤالهای زیادی مواجه ا ت؛ از قبیل اینکه با توجه به بدیخبدری یدط طدرف ایجدا از انشدای قبدول
ا ا اً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی میشود و در فرض شرول چگونه میتوان ن را احراز
کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید ن را ابراز کند؟ عالوب بر اینها گهیهای الکترونیکی در این زمینه تا چه
ح ّد اعتبار دارد؟ این هره در حدالی ا دت کده برر دی فقهدی شدرط قصدد در قراردادهدای الکترونیکدی در
نوشتارهای موجود کرتر مورد توجه قرار گرفته ا ت .ایدن مقالده در چدارچو فقهدی و بدر ا داس تحلیدل
عرفی ،شرطیت قصد و امکان تحقق ن را در قرارداد الکترونیکی برر دی کدردب و پدس از ارائده راب احدراز
قصد در این نوع قراردادها و برر ی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احدراز ن و ضدرن برر دی
شرطیت صدراحت عقدد و لد وم ابدراز صدریح قصدد توانتدته ا دت جایگداب فقهدی فراخدوان الکترونیکدی و
گهیهای بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.
واژگان کلیدی :قرارداد الکترونیکی ،قصد عقد ،فراخوان الکترونیکی ،صراحت عقد.
طبقهبندی .N35, D18, P46, Z12 :JEL
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تو ط طرف دیگر و غیرحضوریبودن ن ،چگونه قصد انشای ایجا در زمان قبول تحقق میگردد و یدا
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مقدمه
قرارداد الکترونیکی که امروزه به جهت دربرگرفتن بخش وسیعی از تجارت و معامالت از
اهمیت ویژهای برخوردار است ،قراردادی است که با استفاده از ابزار الکترونیکی ایجاد و
امضا میگردد (محمدی ،2313 ،ص .)12در این قراردادها که در بیشتر موارد با استفاده از
فضای مجازی اینترنت انجام میگیرند ،پیوسته کسی است که با استفاده از اینترنت دست به
فراخوان معامله زده ،فرایند قرارداد را در فضای مجازی طراحی کرده و در اختیار
مشتریانش قرار داده است که «اصلساز» ( )Originatorنام دارد .بنا بر ماده  1قانون
تجارت الکترونیکی «اصلساز» کسی است که منشأ اصلی داده پیام است و داده پیام به
وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال میشود؛ اما شامل شخصی که در خصوص داده پیام
به عنوان واسطه عمل میکند ،نخواهد شد و برنامهای رایانهای که گاهی اصلساز آن را
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برای انجام قرارداد الکترونیکی به کار گرفته است تا در تعامل با مشتری مراحل قرارداد را
گونه ای طراحی شده که قادر به اجرای فرامین پیچیده کاربر
به شکل خودکار طی کند و به 
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انسانی است« ،نماینده الکترونیکی» یا «نرمافزار هوشمند» نامیده میشود (رهبری،2311 ،

ص .)261این سامانه در قانون تجارت الکترونیکی داخل بند «و» از ماده  1است که آورده
است« :سیستم رایانهای» هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سختافزاری-
نرمافزاری است که از طریق اجرای برنامههای پردازش خودکار «دادهپیام» عمل میکند.
این قراردادها به جهت اقتضائات فضای مجازی در تطبیق با فقه اسالمی نیازمند بررسی
فقهی هستند؛ زیرا مىدانیم براى شکلگیری و صحت ایجاب و قبول شروطی الزم است که
برخى از این شروط در قراردادهای الکترونیکی از دو جهت مىتواند محل بحث باشد.
یکى از جهت اصل شرطیت آنها؛ به این معنا که شاید گفته شود اطالق شرطیت برخى از
شروط مورد تردید است و شرطیت آنها فقط در مورد عقود متعارف پذیرفته شده و در
مورد عقودى مثل عقد الکترونیکى چه بسا اساساً شرطیت نداشته باشند .دیگرى از جهت
امکان تحقق و احراز برخى شروط عقد است؛ چراکه با توجه به ویژگىهاى منحصربهفرد
در قرارداد الکترونیکى نسبت به عقود سنتى ،امکان تحقق و نیز احراز رعایت بعضى از
شروط بهسادگی امکانپذیر نیست.

مهمترین شروط در تحقق هر عقد و قراردادی قصد انشاى عقد است که در ماده 211
از 
قانون مدنی از شروط اساسی برای صحت عقد شمرده شده و نزد فقیهان نیز مقوم مفهوم و
ماهیت عقد است (مراغى ،2421 ،ج ،1ص /41انصاری ،2421 ،ج ،3ص /111همدانى،2411 ،

ص /211خویى ،2421 ،ج ،3ص .)111به واسطه قصد انشای عقد عبارت عقد از عبارتهاى
نظیر جدا مىشود و بدون آن حتى عبارت ایجاب و قبول ،مصداق عقد نخواهد بود
(تسترى[ ،بیتا] ،ص)224؛ ازهمینرو اصل شرطیت قصد برای صحت عقود از امور مسلّم در
فقه اسالمی و مصرح در قانون است.
آنچه درباره شرط قصد در قراردادهاى الکترونیکى مىتواند مورد بحث باشد ،دو بحث
اصلی است :بحث اول شرطیت قصد است که شامل امکان تحقق قصد (بحث ثبوتی) و
اثبات شرطیت و طرق احراز آن (بحث اثباتی) است؛ زیرا اوالً اصلساز در مواردی که به
صورت آنالین نبوده ،یا مراحل معامله الکترونیکی توسط نماینده الکترونیکی دنبال میشود،
در این موارد این سؤال مطرح است که چگونه میتوان تحقق قصد توسط اصلساز را در 207

گزینه هاى مختلفى بوده و مراحل گزینش و پذیرش توسط نماینده الکترونیکى دنبال
مىشود و با انتخاب هر گزینه ،گزینهاى دیگر بر اساس برنامه تدوینشده ارائه مىشود و
تقریباً همه مراحل قرارداد به صورت خودکار انجام مىشود و اصلساز از تحقق آن بیخبر
است .با وجود این شخص اصلساز چگونه میتواند قصد تحقق عقد کند؟ ثانیاً از جهت
شمول ادلهای که فقیهان برای شرطیت قصد آوردهاند ،نسبت به قرارداد الکترونیکی نیاز به
بررسی دارد؛ چراکه پیشینهای در عصر سلف نداشته و مورد نظر آنها نبوده است .ثالثاً
چگونگی احراز آن در نگاه آغازین مشکل است؛ خصوصاً در مواردی که قرارداد
الکترونیکی با بهکارگیری سامانه الکترونیکی انجام شود؛ چراکه قصد عقد در عقود
حضورى پس از احراز عقل و بلوغ متعاقدین از قرائن حالی و بر اساس اصول عقالیى
احراز مىگردد؛ اما در قرارداد الکترونیکى بهویژه در مواردی که توسط نماینده الکترونیکی
انجام میشود ،این پرسش مهم خود نمایى مىکند که چگونه مىتوان قصد طرفین قرارداد
را بدون مشاهده طرف قرارداد و اطالع از حیات و اوصاف او و شرایطی از قبیل عقل و
بلوغ احراز نمود؟
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الیکه قرارداد الکترونیکى با نماینده الکترونیکی داراى
نماینده الکترونیکی تصور نمود؛ درح 

بحث دوم در مورد ابراز قصد عقد است که آیا صراحت برای ابراز قصد و انشای عقد در
قراردادهاى الکترونیکى شرط الزم است و چگونه این شرط در قرارداد و فراخوان
الکترونیکی رعایت میشود؟ در ادامه در قالب دو بحث اصلی به پرسشهای فوق پاسخ
خواهیم داد.

شرطیت قصد در قرارداد الکترونیکى
براى اثبات شرط قصد و احراز آن در قرارداد الکترونیکی ابتدا باید دانست که منظور
فقیهان از شرط قصد چیست ،تا بتوانیم در مورد امکان تحقق قصد در قرارداد الکترونیکی
سخن بگوییم و سپس الزم است بدانیم با چه دلیلی حکم به شرطیت قصد در عقد داده
آنگاه در
شده است تا بتوانیم در مورد لزوم این شرط در قرارداد الکترونیکی قضاوت کنیم؛ 
مرحله سوم باید راه احراز تحقق این شرط و قلمرو اجرای «اصالت قصد» را در قرارداد
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الکترونیکی بررسی نماییم.
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 .1مفهوم شرط قصد در عقود
منظور از شرط قصد در شروط عقد به معنای رضایت و طیب نفس نیست ،بلکه منظور از
قصد در اینجا توجه به معنا و اثر عقد و قصد انشا و ایجاد آن است (همدانى،2411 ،

ص )211که در سخن فقها با عبارتهاى نزدیک به یکدیگر بیان شده است؛ از قبیل:
 قصد انشاى اثرى که از عقد انتظار مى رود؛ درنتیجه اگر مثالً از عقد نکاح یا طالق ،نقلملکیت را قصد کند ،اثرى نخواهد داشت (نراقى ،2421 ،ص)261؛ چراکه اساساً عقدی که
مورد نظر بوده ،تحقق نگرفته است.
 اراده لفظ و معنا :در نتیجه عقدى که لفظ آن قصد نشده ،مثل کسى که در خواب یا سهواًیا بهاشتباه الفاظ عقد را به کار گیرد ،اثری ندارد؛ زیرا کسى که مثالً به جاى کلمه «فروختم»
واژه «بخشیدم» را بهاشتباه به کار گیرد ،واژه «بخشیدم» مورد قصد واقع نشده است و نیز
عقدی که لفظ آن قصد شده ،ولی معنای آن قصد نشده است ،مثل کسی که بهشوخی لفظ
عقد را به کار میگیرد ،واقع نمیشود (مراغى ،2421 ،ج ،1ص )41و منظور از قصد معنا نیز
قصد تحقق اثر و مضمون عقد است که در سخن محقق نراقى ذکر شده بود و برخى دیگر
مراد از قصد را همین دانستهاند (ایروانی ،2416 ،ج ،2ص.)211

گونهکه محقق همدانى
همان 

با توجه به مطالب فوق بهخوبى آشکار است که در شرط قصد،
تذکر داده است ،سه شرط نهفته است(همدانى ،2411 ،ص :)211اول ،قصد لفظ؛ درنتیجه
سخن افرادى که در خواب بوده یا بهاشتباه یا سهو سخن مىگویند خارج از عقد خواهد
بود .دوم ،قصد معناى انشائى؛ درنتیجه کسى که واژه «فروختم» را به قصد معناى خبرى به
کار مىبرد ،عقد محسوب نمىشود .سوم ،قصد وقوع معنا در خارج؛ درنتیجه بهکارگیرى
الفاظ عقد به قصد شوخىکردن از مصادیق عقد نخواهد بود و بر همین اساس طبق مادۀ
« »211قانون مدنى «اگر کسى در حال مستى یا بیهوشى یا در خواب معامله نماید ،آن
معامله به واسطه فقدان قصد باطل است».
اکنون پرسش این است که دلیل شرطیت قصد به معنای یادشده چیست و چگونه در
قرارداد الکترونیکی مراعات میشود؟ در ادامه به پاسخ آنها میپردازیم.

 .2دلیل شرطیت قصد در قرارداد الکترونیکی
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با نگاه به فتاوای فقهی و متون حقوقی بر اساس عقدبودن قرارداد الکترونیکی ،چنین به
استنباطی قضاوت در مورد اینکه آیا شرطیت قصد در مورد عقود شامل قرارداد الکترونیکى
نیز مىشود یا نه ،بستگی به ادله اثبات شرطیت قصد دارد .با رجوع به ادله شرطیت قصد
در مىیابیم که برخی فقها براى اثبات این شرط به اجماع و بناى عقال استناد کردهاند
(نراقى ،2421 ،ص .)261مى دانیم این دو از ادله لبّى بوده و فاقد اطالق و شمولاند؛ درنتیجه
باید به قدر متیقن اکتفا نمود که همان عقود سنتى و حضورى ،یعنى عقود متعارف در عصر
اجماعکنندهگان است و قدر متیقن از بناى متصل به زمان معصوم  7نیز همان عقود هستند
نه عقود الکترونیکى؛ پس دلیل شرطیت قصد در قرارداد الکترونیکی چیست؟
دلیل اصلی شرطیت قصد در مفهوم عرفی عقد نهفته است و شارع مقدس از این جهت
شرط خاصی را اعتبار نکرده است و چون قرارداد الکترونیکی از مصادیق عرفی عقد است،
شرطیت قصد در عقود الکترونیکى قابل انکار نیست؛ زیرا شرط قصد داخل مفهوم «عقد»
بوده و از مقومات مفهوم آن است (مراغى ،2421 ،ج ،1ص /41انصاری ،2421 ،ج ،3ص/111

همدانى ،2411 ،ص /211خویى ،2421 ،ج ،3ص )111و ازآنجاکه اشتراط قصد بر اساس
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ذهن میرسد که شرطیت قصد ،شامل قرارداد الکترونیکی نیز میشود؛ اما در دانش فقه

متوقفبودن تحقق عقد بر قصد انشای عقد است ،معلوم میشود که شرطیت قصد برای
انعقاد عقد یک شرط عقلی است و از شروط شرعی محسوب نمیشود.
با توجه به اینکه تحقق عرفی و صدق عرفی عقد دلیل شرطبودن قصد است ،وسیله و
روش خاصی برای ابراز شرط قصد وجود نداشته و با هر روشی از سوی انشاکننده عقد که
بتوان صورت و حقیقت عرفی عقد را ایجاد کرد ،قصد انشای عقد هم ابراز میشود؛
همانگونهکه ماده  212قانون مدنی نیز هر چیزی را که داللت بر قصد کند برای تحقق عقد
کافی میداند .بر این اساس فرقی بین قرارداد الکترونیکی و غیر آن در شرطیت قصد و ابراز
آن نیست.

 .3امکان تحقق و احراز قصد در قرارداد الکترونیکى
تحقق قصد توسط اصلساز در مواردى که قرارداد الکترونیکی به صورت آنالین و با
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ارتباط مستقیم انجام میشود ،قطعاً هیچ اشکالی ندارد و نیز در مواردی که قرارداد
الکترونیکی به صورت آفالین بوده ،اما داراى یک گزینه باشد و طرف مقابل حق انتخاب
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موارد دیگرى را ندارد ،باز هم امکان تحقق قصد با اشکال کمتری روبهروست؛ زیرا
اصلساز در هنگام تدوین آگهى ،قصد معامله داشته و عبارتهاى قرارداد را به قصد انجام
معامله با کسى که اعالم موافقت دارد ،تهیه و تنظیم کرده و عرضه نموده است.
گاهى قرارداد بهگونهاى تنظیم میشود که داراى گزینههاى فراوان است و با هر گزینه،
رایانه و برنامه تهیه شده ،شرایط ویژهاى را براى قرارداد عرضه مىکند و مراحل انجام
قرارداد به وسیله نماینده الکترونیکى انجام مىگیرد؛ درنتیجه ابتدا به نظر میرسد تحقق
قصد جازم توسط اصلساز امکان ندارد و در پی آن این پرسشها مطرح مىشوند که این
نوع معامله چه تفاوتى با تعلیق در قصد یا تردید در ثمن و مثمن دارد؟ آیا عملکرد نماینده
الکترونیکى در برابر قصد و انتخاب طرف مقابل ،همانند عملکرد وکیل است که نیاز به
قصد دارد؟ یا همانند ابزار است و همان قصد اصلساز به هنگام برنامهسازى و تنظیم
گزینههاى قرارداد کفایت مىکند یا هیچ کدام؟
پاسخ پرسشهاى فوق با دقت در چگونگى فرایند تدوین برنامه توسط اصلساز و نیز
فرایند انجام معامله معلوم مىشود؛ زیرا هیچ تعلیق و تردید و وکالتانگارى از سوی

اصلساز صورت نگرفته است ،بلکه اصلساز پس از مراحل آگهى و دعوت به معامله براى
هر پذیرنده نسبت به همه گزینهها بهطورمستقل انشاى عقد کرده است و به همین دلیل از
نظر عرفی هر یک از متقاضیان با انتخاب هر کدام ،طرف دوم قرارداد قرار گرفتهاند؛
بنابراین هرگاه تلفظ عقد را الزم ندانیم و کتابت عقد را همانند تلفظ عقد کافی بدانیم،
قصدی که در حال کتابت تحقق یافته کافی است و با حصول آن از سوى اصلساز در زمان
بارگذارى برنامه ،قصد قرارداد تحقق مىگیرد و همین مقدار از قصد که موجب اسناد عقد
به اوست ،کفایت میکند.
به تعبیر دیگر با توجه به اینکه دلیل شرطیت قصد ،توقف عرفی عقد بر قصد عقد بود،
آنچه برای تحقق عقد الزم است ،وجود قصد در تنظیم قرارداد است تا مانند عبارت
اشخاص خوابزده یا مست یا ساهی (سهوکننده) و ...نباشد که این مقدار از قصد در تنظیم
سامانه الکترونیکی وجود دارد و آنچه وجود ندارد -مثل قصد مباشری و بیواسطه و
مشخصبودن طرف مقابل و بیفاصلهبودن نسبت به انشای طرف مقابل -از نگاه عرفی 211

شاید گمان شود ابراز قصد عقد با نماینده الکترونیکی به صورتی که مطابق با قوانین
متعارف حقوقی باشد ،امکان ندارد؛ زیرا در مواد قانون مدنی و غیره نماینده الکترونیکی
ذکر نشده است .در پاسخ باید گفت ماده  212قانون مدنی تصریح دارد هر چیزی که داللت
بر قصد کند برای تحقق عقد کافی است .بر این اساس فرقی بین قرارداد الکترونیکی و غیر
آن در چگونگی ابراز آن نیست .عالوه بر این با وجود اینکه قانون تجارت الکترونیکی
کشورمان در مورد عقد قرارداد با استفاده از سامانههای پیام خودکار یا نمایندگان
الکترونیکی ،مواد صریحی ندارد .با این حال با استناد به برخی مواد این قانون از جمله بند
(ص) ماده  1یعنی «عقد از راه دور» ،میتوان گفت ازآنجاکه مطابق این ماده ،برای ایجاب
یا قبول ،ابزار خاصی تعیین نشده است ،میتوان از وسایل الکترونیکی خودکار برای این
منظور بهره گرفت .بند (م) همین ماده نیز تعریف عامی از «شخص» ارائه داده و آن را اعم
از « ...شخص حقیقی ،حقوقی و سامانههای رایانهای تحت کنترل  »...ایشان دانسته است.
دستگاههای

سامانههای رایانهای نیز در بند (و) ماده  1به «هر نوع دستگاه یا مجموعهای از
نرمافزاری ...که از طریق اجرای برنامههای پردازش خودکار (داده
متصل سختافزاری -
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برای تحقق عقد ضرورت نداشته و شرطیت ندارد.

پیام) عمل میکند» ،اطالق شده است .این بند و بند (ب) ماده  22در مورد امکان پذیرش
تشکیل قرارداد از طریق سامانه پیام خودکار ،صراحت بیشتری دارند (رهبری،2311 ،

ص.)211

 .4اجراى اصالت قصد در قرارداد الکترونیکی
دانستیم که شرط قصد در قرارداد الکترونیکی مانند سایر عقود و قراردادها الزم است و نیز
الکترونیکیبودن عقد مانع تحقق شرط قصد نیست؛ ولی باید توجه داشت که قصدی

معتبر است که بعد از عقل و بلوغ در طرف قرارداد باشد .اکنون اگر در مواردی از تحقق
قصد در قرارداد الکترونیکی مطمئن هستیم و از بلوغ و عقل اصلساز یا طرف قرارداد
آگاهی داریم ،قطعاً از جهت شرط قصد مشکلی نخواهد بود؛ اما اگر از تحقق قصد اطالعی
نداریم ،باید از اصول عقالیی برای احراز قصد بهره گیریم.
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«اصالت قصد» از اصول عقالیى و مورد توجه فقهاست که در مورد افعال اختیارى عقالیى
جارى مىشود (تسترى[ ،بیتا] ،ص /211انصاری ،2421 ،ج ،3ص /313آشتیانى ،2411 ،ج،3
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ص /126مامقانى ،2326 ،ج ،1ص /331یزدى ،2412 ،ج ،2ص /214خوانساری ،2313 ،ج،2

ص .)214بنابراین برای اثبات آن نیازی به کتاب و سنت نیست و تنها دلیل آن بناى
عقالاست (آشتیانى ،2411 ،ج ،2ص /216ایروانی ،2416 ،ج ،2ص /221خوانساری ،2313 ،ج،2

ص )214و منظور از آن این است که ظاهر حال عقال و بناى آنها در همه افعال ،داشتن
قصد است و این از امور ارتکازی در اذهان عقال و حتی اطفال است (عاملى (شهید ثانى)،
2411الف ،ص 114و  ،2412ج ،2ص 266و 2411ب ،ص /131محمد بن حسین،2311 ،

ای که تکلیف به انجام عملی بدون قصد از نوع تکلیف به ماالیطاق شمرده
ص)111؛ بهگونه 
شده است (عاملى[ ،بیتا] ،ص /42بحرانى ،2411 ،ج ،1ص.)212
بنا بر معناى قصد -که قبالً گذشت -معلوم مىشود که اصالة القصد درواقع در مورد اجراى
عقد ،بیان کننده سه اصل است :اصل قصد لفظ ،اصل قصد معناى انشایى و اصل قصد
تحقق خارجى (اصل قصد جدى داشتن) .همه اصول مذکور که در قالب «اصالت قصد»
بیان میشود ،بر اساس ظاهر حال عقالیی است؛ بنابراین اجراى اصالت قصد بعد از احراز
شروطى مثل بلوغ و عقل و حتّى حیات شخص است و بدون شک اجراى اصالت قصد در

قراردادهاى الکترونیکى نیازمند احراز وجدانى شروط عمومى مثل عقل و بلوغ در دو طرف
عقد است ،مگر در مواردى که احتمال عروض فقدان شرایط بعد از علم به حصول آن باشد
که در این موارد با اجراى استصحاب مىتوان وجود شرایط را احراز نمود؛ مثل بقای
اصلساز بر ایجاب خود یا مثل حیات اصلساز که قطعاً با اجرای استصحاب قابل احراز
است .البته شروط عمومى دو دستهاند :برخى از شروط عمومى مثل «اختیار» -اگر وجود آن

را براى اجراى «اصالة القصد» الزم بدانیم ،چنانکه برخى تصریح کردهاند؛ مثل شیخ انصارى
در کتاب مکاسب (انصاری ،2421 ،ج ،3ص )314و با تأملی اجرای اصالت قصد را در مورد
مکره ممکن دانستهاند -با اصل عقالیى قابل احراز است؛ زیرا اصل در مورد افعال ارادى
عقال و بلکه هر موجود صاحب اختیارى این است که با اختیار و رضایت انجام شود و
اثبات عدم اختیار و وجود اکراه نیازمند دلیل است؛ اما برخى دیگر مثل عقل و بلوغ چنین
نیست و نیازمند احراز وجدانى است.
بنابراین آن دسته از شروط عمومى که با اصل عقالیى قابل احراز نبوده ،و وجود آن براى 213

وجود آنها احراز نشود ،نمىتوان شرط قصد را در این نوع قراردادها احراز نمود.
با این مقدمه پس از اث بات شرطیت قصد و امکان تحقق آن در قرارداد الکترونیکی (بحث
ثبوتی) معلوم میشود که بحث دیگری در قرارداد الکترونیکی مطرح است که عبارت است
از احراز وقوع قصد در قرارداد الکترونیکی توسط اصلساز (بحث اثباتی) .پرسش اصلی در
این مرحله آن است که با توجه به اینکه «قصد» یک امر قلبى و باطنى است ،چگونه
مىتوان به وجود آن پىبرد؟
منشأ این پرسش آن است که در معامالت متعارف که به صورت حضوری انجام میشود،
عقل و بلوغ اشخاص برای معامله کنندگان معلوم شده و بر اساس آن در مورد قصد انشای
عقد میتوانند با اجرای اصالة القصد وجود قصد را احراز کنند؛ اما در مورد قرارداد
الکترونیکی به دلیل عدم مواجهه حضوری و مشاهده طرف قرارداد ،احتمال عدم عقل یا
عدم بلوغ وجود داشته و درنتیجه تا زمانی که عقل و بلوغ معاملهکننده احراز نشود،
نمیتوان اصالة القصد را جاری کرده و قصد طرف معامله را احراز نمود؛ زیرا اصالة القصد در
مورد غیرعاقل و غیربالغ جاری نیست؛ بلکه حتی اگر یقین به قصد غیرعاقل یا غیربالغ
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اجراى اصالت قصد الزم است ،مثل عقل و بلوغ تا زمانى که در قراردادهاى الکترونیکى

داشته باشیم ،باز هم مفید نخواهد بود؛ زیرا می دانیم که از نظر فقه و حقوق قصد و عمد
شخص غیربالغ و غیرعاقل در حکم خطا و سهو است.
پاسخ پرسش مذکور این است که در قرارداد الکترونیکی حالتهای مختلفی قابل تصور
است:
در صورتی که اصلساز و مخاطب دارای امضای الکترونیکی هستند ،با توجه به اینکه
امضای الکترونیکی طی یک سری فرایند قانونی و با اخذ مدارک معتبر فقط به افراد
میتوان از طریق قوانین موجود در
ذیصالح که دارای اهلیت معامله هستند ،داده میشود ،
مورد امضای الکترونیکی صالحیت عقل و بلوغ طرف قرارداد را احراز نمود و در پی آن با
اجرای اصالة القصد وجود قصد انشای معامله نیز احراز میشود و در مواردی که شک در
بقای آن حاصل شود ،استصحاب میشود .در صورتی که طرف قرارداد دارای امضای
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الکترونیکی نباشد ،حالتهای مختلفی وجود دارد:
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.2

از خارج عقد از طریق شواهد و قرائن حالى و غیره پى به وجود قصد مىبریم.

.1

چنانچه از طریق شواهد خارجی نتوانستیم وجود قصد را کشف کنیم ،اگر به بلوغ و
عقل طرف قرارداد اطمینان داریم ،با استفاده از اصل عقالیى «اصالة القصد» مىتوان
وجود قصد را احراز نمود.

 .3اگر طرف قرارداد کامالً ناشناس باشد و هیچ قرینهای خارج از قرارداد پیدا نکردیم،
احراز قصد انشای عقد از سوی طرف قرارداد مشکل است.
شاید گفته شود در این صورت اگر با استفاده از ظاهر حال قرارداد الکترونیکی توانستیم
عقل طرف قرارداد را کشف کنیم ،میتوانیم اصالة القصد را جاری کنیم؛ مثل اینکه نسبت به
اصلساز در مورد نماینده الکترونیکی این چنین است؛ زیرا فعالً که طراحی نرمافزار
الکترونیکی نیازمند تخصص ویژهای است ،فردی که توانسته است نماینده الکترونیکی را
طراحی کند ،با اطمینان از عقل سالم مادی برخوردار است؛ هرچند احتمال بسیار نادر داده
شود که طراحی آن توسط فرد دیگر انجام شده و بارگذاری آن در فضای مجازی توسط
شخص مجنون و بهطوراتفاقی صورت گرفته باشد .این احتمال نادر و غیرعقالیی است؛ اما
با این روش فقط عقل طرف قرارداد احراز میشود و برای اجرای اصالة القصد باید بلوغ او
هم احراز شود که با وجود افراد توانمند اما نابالغ در فضای مجازی احراز بلوغ کاربران

الکترونیکی وجه عقالیی ندارد؛ بنابراین اگر بلوغ طرف قرارداد احراز نشود و عقد نابالغ را
گونهکه در معامالت
باطل بدانیم ،نمیتوان صحت قرارداد الکترونیکی را احراز کرد؛ همان 
متعارف غیرالکترونیکی نیز اگر بلوغ متعامل احراز نشود ،حکم به صحت معامله نمیتوان
داد.

شرط صراحت عقد در قرار داد الکترونیکى
از شروط صحت عقد که در قرارداد الکترونیکی مورد توجه است ،شرط صراحت عقد و
ابراز صریح قصد انشای عقد است .به نظر میرسد این شرط که در برخی مواد قانون مدنی
مثل ماده  16مربوط به وقف و  341مربوط به بیع و  2161مربوط به نکاح تصریح شده
است ،نزد فقیهان به صورت مسلّم و مفروغعنه است؛ زیرا دیده میشود که فقهایی مثل
محقق اول برای اثبات شرط ماضى بودن عقد دلیلى همچون صراحت آن در انشا را ذکر
کردهاند (محقق حلّى ،2422 ،ج ،2ص .)261شرط صراحت از سوی برخی از فقها مثل عالمه 215

مورد توجه فقها بوده و ظاهراً در شرطیت آن در عقد نکاح و صیغۀ طالق در بین فقها
اختالفی نیست و ازاینرو برخی از فقها با وجود اذعان به عدم دلیل بر اثبات آن قائل به
شرطیت آن شدهاند (فیض کاشانی ،2412 ،ج ،1ص)161؛ اما در مورد عقود دیگر مورد
اختالف واقع شده است (نراقى ،2411 ،ص)13؛ اگرچه شرطیت آن و عدم وقوع عقد با
الفاظ کنایی به مشهور فقها نسبت داده شده است (انصارى ،2421 ،ج ،3ص.)221
برای بررسی شرط صراحت در قرارداد الکترونیکی ابتدا باید مقصود فقیهان از آن روشن
شده و سپس دلیل شرطیت آن مورد بررسی قرار گیرد و درنهایت بر قرارداد الکترونیکی
تطبیق شود.

 .1مفهوم صراحت عقد در سخن فقیهان
با توجه به اختالف فقیهان در معنای صراحت ،به نظر میرسد علت اختالف در شرطیت آن
نیز وجود اختالف در مفهوم آن است؛ زیرا شرطیت صراحت به معنای «غیرمجملبودن و
قابل فهمبودن معنا» از بدیهیات است؛ درحالیکه صراحت به برخی از معانی دیگر مورد
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حلی تصریح شده است (عالمه حلّى ،2424 ،ج ،21ص )2و در برخی عقود مثل نکاح بیشتر

انکار و فاقد دلیل دانسته شده است؛ ازاینرو الزم است به بررسی مفهوم صراحت پرداخته
شود.
ازآنجاکه واژه صراحت به عنوان شرط عقد در نصوص شرعی به کار نرفته است ،بدیهی
است که به دنبال شناخت معنای لغوی واژه صراحت نیستیم؛ بلکه به دنبال معنای مورد نظر
فقیهان از این واژه هستیم که با مراجعه به سخنان و دلیلهای ایشان به دست میآید.
الف) دارای ظهور (بهکارگیری الفاظ قابل فهم و غیرمجمل) :منظور این است که لفظ
انشاى عقد دارای داللت روشن بر انعقاد عقد بوده و غیرقابل تردید عقالیی باشد .این معنا
با توجه به دلیل دوم عالمه حلی (عالمه حلّى ،2424 ،ج ،21ص )2که در ادامه (بند دوم) ذکر
میشود ،بهروشنی به دست میآید و با توجه به اینکه دلیل شرطیت قصد صرفاً صدق
عرفی عقد و تحقق مفهوم عرفی عقد است ،نمیتوان غیر از داللت عرفی چیز دیگری را
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شرط کرد.
ب) دارابودن داللت حقیقی (بهکارگیری الفاظ حقیقی) :این معنا در سخن برخی فقیهان در
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باب طالق ذکر شده است (سیورى حلّى ،2414 ،ج ،3ص )313و شیخ انصاری آن را به
گروهی از فقیهان امامیه و اهل سنت نسبت داده است (انصارى ،2421 ،ج ،3ص.)211
ج) داشتن داللت بدون نیاز به نیت :این معنا طبق گفته شیخ طوسی مورد نظر برخی فقیهان
اهل سنت در باب طالق است (شیخ طوسى ،2411 ،ج ،4ص.)411
معنای دوم از سوی برخی فقیهان بهصراحت انکار شده .است (رشتی نجفى ،2322 ،ص)33

و اعتبار آن نیز فاقد دلیل است و معنای سوم از سوی فقیهان امامیه ذکر نشده و از سوی
فقهای اهل سنت نیز فقط در مورد طالق ذکر شده است و تسرّی آن به عقود دیگر مانند
اصل آن دلیلی ندارد .با توجه به اینکه متون فقیهان بعد از عالمه بیشتر به عبارت ایشان
ناظر بوده یا با توجه به جایگاه ایشان از نظر ایشان تأثیر پذیرفتهاند ،میتوان در یافت که
همان معنای اول (معنای مورد نظر عالمه) منظور فقیهان دیگر بوده و دو معنای دیگر قابل
دفاع نیست و در آینده خواهیم دید که تنها این معنا قابل اثبات است.

 .2دلیل شرطیت صراحت
شرطیت صراحت فاقد دلیل خاص روایی است و صرفاً بر اساس اصول و قواعد و تحلیل
عرفی عقد قابل توجیه است؛ بنابراین برای بررسی شرطیت آن باید به قواعد عمومی عقود
و متفاهم عرفی در تحقق مفهوم عقد رجوع شود .با توجه به اینکه عالمه حلی از پیشگامان
فقیهان در اعالم شرطیت صراحت در عقود است ،در ذیل به دو دلیلی که ایشان به آنها
استناد کرده است (عالمه حلّى ،2424 ،ج ،21ص )2اشاره میشود:
الف) اصل عدم انتقال :میدانیم که هرگاه در اجزا و شرایط عرفی عقد شک و تردید حاصل
شود به استناد اصل فساد و اصل عدم انتقال مال باید حکم به شرطیت مشکوک داده شود.
زیرا با نبودن آن شرط در تحقق عنوان عقد تردید شده و نمیتوان به عمومات صحت و
لزوم عقود مثل «اوفوا بالعقود» استناد کرد؛ زیرا از نوع تمسک به عام در مورد شبهه
مصداقی خود عام است که هیچ کسی آن را جایز نمیداند؛ درنتیجه اصالة الفساد که همان

اصل عدم انتقال مال و استصحاب بقای مال بر ملکیت سابق است ،جاری میشود و برای 217

است (همان).
ب) لزوم قابل فهمبودن عقد :عالمه حلی ظاهراً با تحلیل مفهوم عرفی عقد به اثبات آن
پرداخته است؛ به این صورت که دلیل آن را جلوگیری از غیر قابل فهمبودن عقد برای
مخاطب ذکر کرده و آورده است :اگر لفظ عقد دارای صراحت نباشد ،مخاطب نمیداند که
چه معنایی به او گفته شده است (همان) .پرواضح است که بدون فهم کالم ایجابکننده
امکان انتقال معنا به طرف مقابل و تحقق معنای عرفی عقد وجود ندارد و ازآنجاکه لزوم
انتقال معنا به مخاطب برای وقوع عقد امری ضروری و بدیهی است ،عالمه حلی برای
اثبات صراحت به آن استناد کرده است.
به روشنی معلوم است که صراحت لفظ عقد که در سخن
با توجه به دلیل دوم عالمه حلی 
عالمه حلی اثبات شده است ،به معنای روشنبودن معنا و غیرمجملبودن برای مخاطب
بهگونهایکه امکان انتقال معنا به طرف مقابل وجود داشته باشد.
است؛ 
برای اثبات شرطیت صراحت عقد به معنای حقیقیبودن لفظ و ...دلیل قابل دفاعی وجود
ندارد و شاید به همین دلیل شیخ انصاری پس از بیان معنای صراحت -که در نظر او همان
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رفع تردید باید آن شرط رعایت شود .در سخن عالمه نیز ابتدا به همین اصل استناد شده

معنای دوم است -برای ردکردن شرطیت صراحت به این معنا آورده است ظاهر نصوص و
ادله شرعی این است که در انعقاد عقد به هر لفظی که دارای معنای روشن قابل اعتمادی
باشد ،اکتفا میشود و این نظر از سوی گروهی از متأخران اخیر تقویت شده است (انصارى،

 ،2421ج ،3ص )211و این همان معنای اولی است که ما از سخن عالمه حلی برداشت
کردیم.
در تبیین شرطیت صراحت به معنای اول و کفایت وجود داللت بر تحقق عقد باید گفت با
توجه به اینکه تحقق عرفی و صدق عرفی عقد دلیل شرطبودن قصد است ،وسیله و روش
خاصی برای ابراز شرط قصد وجود نداشته و با هر روشی از سوی انشاکننده عقد که بتوان
صورت و حقیقت عرفی عقد را ایجاد کرد ،قصد انشای عقد هم ابراز میشود؛ همانگونهکه
ماده  212قانون مدنی نیز هر چیزی را که داللت بر قصد کند ،برای تحقق عقد کافی
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میداند .بر این اساس فرقی بین قرارداد الکترونیکی و غیر آن در شرطیت قصد و چگونگی
ابراز آن نیست.
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 .3تطبیق شرط صراحت در قرارداد الکترونیکی
دانستیم که در خصوص اصل شرطیت صراحت عقد به معنای روشنبودن معنا جاى بحث
و اشکالى نیست و آنچه در قراردادهاى الکترونیکى در ارتباط با این شرط جاى بحث
است ،تحقق این شرط است که آیا با وجود روشهاى مختلف قراردادهاى الکترونیکى که
گاهى شبیه دعوت به معامله است ،شرط صراحت عقد رعایت مىشود؟
با توجه به معنای مورد نظر در شرط صراحت که همان معنای اول است ،معیار تحقق
شرط صراحت این است که متون ارائهشده در فضای مجازی از نظر عقالیی داللت غیرقابل
تردید و انکاری بر عقد قرارداد داشته باشد و در هر مرحلهای که به این میزان از داللت
نرسیده باشد ،هنوز عقد قرارداد انجام نشده است؛ بنابراین به منظور بررسى رعایت شرط
مذکور در قراردادهاى الکترونیکى مالحظه متون ارائهشده در فضاهاى مجازى براى عقد
قرارداد ضرورى است.
بر اساس شرط صراحت ایجاب مىتوان ضوابط و شرایطى در طراحى سامانههاى اینترنتى
و ورود به آنها براى انجام خرید و فروش تعیین کرد که برخی از آنها عبارتاند از:

الف) ایجابنبودن پیشقراردادهای الکترونیکی
گاهى در فضاى مجازى و رایانهاى ،چه در قالب گفتوگوى الکترونیکى و چه در قالب
متون ارائهشده براى فروش ،به معرفى ویژگىها و قیمت کاال یا خدمات عرضهشده
مى پردازند و در آخر تقاضایى مبنى بر تعیین سفارش یا تکمیل فرم خرید انجام مىشود.
این عبارتها یا متون شبیه به آن درواقع مذاکرات پیشقراردادى شمرده مىشوند و
نمیتوانند سبب انشاى عقد باشند؛ زیرا صراحتى در انجام عقد ندارند و صرفاً اعالم
آمادگى براى عقد قرارداد و ورود به میز مذاکرات معامالتى است نه اتعقاد قرارداد .به همین
دلیل در موارد عروض اختالف در صورتى که اصلساز معامله را انکار نماید ،از نگاه عرفى
پذیرفته مىشود و چنین متونى بر اساس شرطیت صراحت عقد حتى اگر به قصد انشاى
عقد نیز ارائه شود تا زمانى که بهصراحت اعالم نشده باشد که این یک ایجاب براى عقد
قرارداد است ،نمىتواند ایجاب محسوب شود.
ب) عدم اعتبار فراخوان الکترونیکی
پشت میز معامله به منظور اقدامات مقدماتى قبل از عقد قرارداد عرضه شده است؛ مثل
اینکه پس از تبلیغاتى ،گزینه «سبد خرید» یا «براى خرید یا سفارش اینجا را کلیک کن» و
شبیه این گونه عبارتها در صفحه رایانه ظاهر مىشود .در این موارد که متن ارائهشده،
عارى از هرگونه داللت صریح عرفی بر انجام معامله است با وقوع قبول از سوى مشترى
هیچ گونه معاملهاى از نظر فقهى و حقوقى واقع نمىشود .به همین دلیل تشخیص ایجاب
از وعده و مذاکره مقدماتی پیش از قرارداد و پیشنهاد معامله از آن جهت اهمیّت دارد که
اگر پیشنهادی ،تنها دعوت به مذاکره باشد ،پذیرفتن آن ،عقد را تشکیل نمیدهد و
پیشنهاددهنده میتواند از آنچه وعده داده است ،عدول کند .در عوض اگر دعوتی که شده
است ،اوصاف حقوقی ایجاب را دارا باشد ،با قبول مخاطب ،قرارداد تشکیل خواهد شد.
فراخوان به معامله گاهى بهروشنى قابل تشخیص است و گاهى قرائنى وجود دارد که
بیانگر فراخوانبودن متن ارائهشده است؛ مثالً وقتى متن ارائهشده مخاطب خاص نداشته و
به صورت عمومى عرضه شود ،قرینهاى بر این است که این عبارتها به عنوان دعوت به
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گاهى متونى که اصلساز در سامانه قرارداده است ،صرفاً براى بازاریابى و کشاندن مشترى
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معامله بوده و تبلیغات محسوب مىشود به همین دلیل فراخوان و پیشنهاد به عقد قرارداد
نمىتواند به عنوان ایجاب باشد ،مگر اینکه با داللتى روشن بیان شود که این پیشنهاد به
عنوان ایجاب بوده و بقیه شرایط صحت را دارا باشد.
مطلب فوق از نکات عقالیى در فهم معانى است و در برخى متون بینالمللى نیز مورد
توجه بوده است؛ مثالً ماده  22کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از پیامهای
راینباره آورده است« :پیشنهاد انعقاد
الکترونیکی در قراردادهای بین المللی ( )1111د 
قرارداد از طریق یک یا چند پیام الکترونیکی که مخاطب آن شخص یا اشخاص معین
نبودهاند ،بلکه عموماً برای اشخاصی که از سامانههای اطالعاتی استفاده میکنند ،قابل
دسترسی بوده ،شامل پیشنهادهایی که متضمن سفارش غیرالزامآور از طریق سامانههای
رایانهای مذکور میشود ،دعوت به ایجاب تلقی میشود -نه ایجاب مگر آنکه آشکارا بر
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این امر داللت کند که شخصی که پیشنهادها را مطرح کرده ،در صورتی ملتزم به ایجاب
خواهد بود که قبول شود».
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در فراخوان معامله چنانچه قرائنى وجود داشته باشد که داللت بر قصد طرفین بر معامله
نماید ،برای انعقاد عقد کفایت مىکند ،مثل اینکه پس از تأیید متن از سوى مشترى ،متنى از
سوى اصلساز ارائه شود که حاکى از پذیرش معامله بوده و از مشترى تقاضاى واریز وجه
یا آدرس و غیره کند که نشاندهنده قصد معامله است .در این صورت قرار داد معامله واقع
شده و هیچ کدام از طرفین نمىتوانند وقوع معامله را انکار کنند.
ج) ایجابنبودن آگهىهاى بازرگانى
با توجه به آنچه در مورد فراخوان گفتیم ،معلوم میشود که آگهیهای بازرگانی نیز
نمیتواند ایجاب باشد؛ اما در صورتى که امکان استیجاب وجود داشته باشد ،مثل اینکه
بتوان اصلساز را در جایگاه مشترى قرار داد و معلوم باشد با پذیرش کاربر اینترنتى،
اصلساز نسبت به انجام معامله ملتزم است ،مىتواند به عنوان استیجاب باشد.
کفایت استیجاب از قبول مطابق نظر برخى فقهاست و مطابق این نظر نیازى به قبول بعدى
نیست ،هرچند در رویه موجود در قراردادهاى الکترونیکى پس از قبول کاربر پیامى از
سوى اصلساز مبنى بر پذیرش و اتمام معامله نمایش داده مىشود.

نتیجهگیری و پیشنهاد

در این مقاله نتایج ذیل به همراه پیشنهادی بر اساس مباحث فقهی برای بهبود و حمایت از
قرارداد الکترونیکی قابل ارائه است:
 .2با توجه به اینکه دلیل اصلی شرطیت قصد تحقق عرفی و صدق عرفی عقد است،
با هر روشی از سوی انشاکننده عقد که بتوان صورت و حقیقت عرفی عقد را
ایجاد کرد ،شرط قصد ابراز و رعایت میشود و فرقی بین قرارداد الکترونیکی و
غیر آن نیست.
 .1با دقت در چگونگى فرایند تدوین برنامه توسط اصلساز و استفاده از سامانه
خودکار (نماینده الکترونیکی) معلوم مىشود هیچ تعلیق و تردید و وکالتانگارى
از سوی اصلساز در قرارداد الکترونیکى و نماینده الکترونیکی صورت نگرفته
است ،بلکه اصلساز پس از مراحل آگهى و دعوت به معامله براى همه گزینهها
بهطورمستقل انشاى عقد کرده است؛ به همین دلیل از نظر عرفی هر یک از
میدانیم ،با حصول آن از
قم) ابراز قصد را به هر روشی کافى 
قانوناً (ماده  212
سوى اصلساز در زمان بارگذارى برنامه ،قصد قرارداد تحقق مىگیرد و با توجه به
اینکه دلیل شرطیت قصد صرفاً توقف عقد بر تحقق قصد بود ،آنچه برای تحقق
عقد الزم است ،وجود قصد در تنظیم قرارداد است تا مانند عبارت اشخاص
خوابزده یا مست یا ساهی (سهوکننده) و ...نباشد که این مقدار از قصد در تنظیم

سامانه الکترونیکی یا به صورت وجدانی یا به صورت استصحابی تا زمان قبول
وجود دارد و آنچه وجود ندارد -مثل قصد مباشری و بیواسطهبودن نسبت به
انشای طرف مقابل -برای تحقق عقد ضرورت نداشته و شرطیت ندارد.
 .3برای احراز شرط قصد با وجود عدم احراز عقل و بلوغ طرف قرارداد در صورتی
که اصلساز و مخاطب دارای امضای الکترونیکی هستند ،با توجه به اینکه امضای
الکترونیکی طی یک سری فرایند قانونی و با اخذ مدارک معتبر فقط به افراد
میتوان از طریق قوانین
ذیصالح که دارای اهلیت معامله هستند ،داده میشود ،
موجود در مورد امضای الکترونیکی صالحیت عقل و بلوغ طرف قرارداد را احراز
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متقاضیان با انتخاب هر کدام ،طرف دوم قرارداد قرار مىگیرد و ازآنجاکه عرفاً و
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نموده و در پی آن با اجرای اصالة القصد وجود قصد انشای معامله نیز احراز
میشود.
در صورتی که طرف قرارداد دارای امضای الکترونیکی نباشد ،از طریق شواهد و قرائن
حالى و غیره پى به وجود قصد مىبریم و چنانچه از طریق شواهد خارجی نتوانستیم وجود
قصد را کشف کنیم ،اگر به بلوغ و عقل طرف قرارداد اطمینان داریم ،با استفاده از اصل
عقالیى «اصالة القصد» مىتوان وجود قصد را احراز نمود؛ اما اگر طرف قرارداد کامالً
ناشناس بوده و هیچ قرینهای خارج از قرارداد پیدا نکردیم ،احراز قصد انشای عقد از سوی
طرف قرارداد مشکل است.
 .4معیار تحقق شرط صراحت در قرارداد الکترونیکی این است که متون ارائهشده در
فضای مجازی از نظر عقالیی داللت غیرقابل تردید و انکاری بر عقد قرارداد داشته
باشد و در هر مرحلهای که به این میزان از داللت نرسیده باشد ،هنوز عقد قرارداد
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الکترونیکى مالحظه متون ارائهشده در فضاهاى مجازى براى عقد قرارداد ضرورى
است.
.1

بر اساس شرط صراحت ایجاب در قرارداد الکترونیکی نتیجه میگیریم که
پیشقراردادها و فراخوان الکترونیکی و نیز آگهىهاى بازرگانى نمیتوانند به
عنوان جزئی از عقد شمرده شوند ،مگر اینکه با صراحت در آنها به ایجاببودن
گونهایکه طرف اصلساز از نگاه عرفی ملتزم به آن باشد
به 
آنها تصریح شده باشد؛ 

پیشنهاد مهم در پایان این مقاله این است که ازآنجاکه احراز شرط صحت عقد بدون وجود
امضای الکترونیکی مشکل است ،با توجه به عدم رواج امضای الکترونیکی در ایران و
نداشتن مجوز اعطای امضای الکترونیکی در اغلب دفاتر اسناد کشور الزم است
دستاندرکاران تجارت کشور و متولیان قانونی امور بازرگانی و وزارت اقتصاد و اتاق
بازرگانی و ...کمیسیون اقتصادی مجلس برای رواننمودن اخذ امضای الکترونیکی مقدمات
الزم را فراهم آورند و چنانچه رفع محدودیتهای قانونی بینالمللی به جهات وجود برخی
سامانهای داخلی برای پاسخ به این نیاز اقتصادی

تحریمهای ناعادالنه امکانپذیر نیست،
فراهم آورند.
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