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Abstract 
The increasing use of the Internet in human societies and the emergence 

and evolution of the term "virtual property" in the field of e-commerce has 

necessitated a review of the concept of property and the criteria of 

proprietary worth in things. This necessity arises wherever the place of 

formation (cyberspace) and the composing elements (computer data) of the 

virtual property are non-physical and intangible and all relation and 

interactions of individuals and legal persons are based on electronic “data” 

interchanges. The present paper tries to show the proprietary worth of 

computer data based on two “objects-centered” and “relationship-based” 

approaches in the identification of the economic or financial value of 

material and non-material objects and to  offer a revision and comparison of 

the traditional and new criteria for the economic value of things in Islamic, 

Iranian and Common law. It also aims to analyze the expansion of the 

concept of property by introducing a new kind of property under the title 

"virtual property". 
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 ای رد حقوق اسالم، اریان و کامن ال(اهی رایاهنی مالیت دادهتطبیق  العهمط)   توسعه مفهوم و مصادیق مال رد فضای مجازی 

 1پورفردعبدیابراهیم 

 2ناصحوصالیمرتضی 

 

 چکيده 
و پیداای  و روا  اطدح    یانسان جوامعاینترنت در  کاربرد گسترش روزافزون

بازنگری در مفهوم مال و معیار  زه تجارت الکترونیک،در حو« اموال مجازی»نوظهور 
مالیت را به منظور شناسایی مصدادی  نوظهدور امدوال ردروری سداسته اسدت  اید  

هدم  و( فضدای مجدازی) یریگظرف شدک  همگیرد که می نشاءتررورت از آنجایی 
 ی و فاقدا تجسدم ورمدادیغ ای( امدوال مجدازی،های رایاندهداده) دهناهعناطر تشکی 

پایگاه سارجی هستنا و تمامی روابط و تعام ت اشخاص حقیقی و حقوقی در فضدای 
کوشدا بدا پژوه  حارر می گیرد طورت می« هاداده»مجازی بر پایه تبادل و انتقال 

در « رابحه محور»و « شیء محور»ای بر مبنای دو رویکرد های رایانهاثبات مالیت داده
 ادی یا مالیت اشیاء مادی و غیرمادی و بازبینی ومال انگاری و شناسایی ارزش اقتص

 های حقدوقی اسد م،تحبی  معیارها و رابحه های سنتی و جایا مال انگاری در نظام
 معرفی گونه جایدای از امدوال تحدت عندوان ایران و کام  ال ، توسعه مفهوم مال را با

  ، بررسی و تجزیه و تحلی  نمایا« اموال مجازی»
 

ای، هدای رایاندهامدوال مجدازی، داده محتوی دیجیتال، فضای مجازی، :واژگان کلیدی
  مال، مالیت
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 مقدمه

تحووتت  موازاتبوه هموواره نبووده و یکسانثابت  مفهوم و مصادیق مال در قلمرو زمان

موروزه و است. ا همراه بودهمفهومی و مصداقی با بسط اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی، 

وسوفه در و ت العات، بار دیگر مفهوم موال داوار بوازنگری در تفریو ی اطآورفندر عصر 

نقووری اسووت کووه در اختالف ضوورورت ایوون بووازنگری از منقوور حقوووق،انووواش هووده اسووت. 

آموده  بر فضای مجازی و اهیاء موجود در آن، به وجود تحقق عنوان و مفهوم مال خصوص

از ورود  ذکور اسوت کوه توا پوی ماهیت کامالً متفاوت اموال م نیز منشأ این اختالفاست. 

ای بورای انسوان تنها در مورد اموال بلکوه در هویز زمینوهآوری اطالعات نهانسان به عصر فن

ایز همجازی هیز تجسم خارجی وجوود نودارد و همودر فضای مسبوق به سابقه نبوده است. 

 ا تردیودرا بو تواند امکان تحقق مصادیق موال در فضوای مجوازیاین امر می غیرمادی است.

ل نترنت قابومفهوم و مصادیق مال در فضای غیرملموس و غیرمادی ای مواجه سازد. اینکه آیا

و  متفواوت و انانچه فرضیه موا پاسوخ متبوت بوه سووال فووق باهود، آیوا گونوه تحقق است؟

 نیقانو اساییبه عالم حقوق پای نهاده و ابتدا مستلزم هن «مجازی»جدیدی از اموال با وص  

توان اموال مجوازی را در قالوب یکوی ن رژیم حقوقی مناسب است؟ یا اینکه میو سپس تفیی

 یوت موجوودتحلیل نموده و در نقام حقوق اموال و مالک( از اهکال اموال سنتی )غیرمجازی

گی بوه یو  نه وابسوت و جایابی نمود؟ آیا مالکیت ایزی که اساساً نه وجود فیزیکی و مادی

 ه و حقوق صحیح است؟پایگاه خارجی دارد، از منقر فق

فوق خارج از ظرفیت یو  مقالوه پهوهشوی  هایو جامع به پرس  تفصیلی اگراه پاسخ

را موردمطالفوه و بررسوی  مجوازی و مقوروف است. این پهوه  امکان مال انگاری فضوای

خوود، مبنوی بور توسوفه مفهووم و مصوادیق موال در فضوای  و درصدد است فرضیه قرار داده

به اثبوات برسواند.  های حقوق اسالم،ایران و کامن تتطبیقی در نقام را با رویکردی مجازی
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از این رو، نتایج تحقیق در دو مبحث ارائه می هوود.در مبحوث اول ، مفهووم و ماهیوت داده 

های رایانه ای و الکترونیکی و در مبحث دوم، مالیوت آنهوا بوه لحوار نقوری و تحلیلوی و از 

 منقر حقوق موضوعه بررسی می هود.

عنوان یو  اوال  موردتوجوه بوه« امووال مجوازی»ایان ذکور اسوت، پوی  از آن کوه ه

وکارهای الکترونیوو   در عوورف تجووارت و کسووب حقوقوودانان و قانونگووذاران قرارگیوورد،

و  3«مجووازی محصوووتت» ،2«کاتهووای مجووازی»، 1«اهوویاء مجووازی»اصووطالحاتی هماننوود 

یون رونود بوه ا نیز قرارگرفتوه اسوت. هده و موردپذیرش عرفیهناسایی4«های مجازیدارایی»

تجوواری و مفوامالتی انسووان و  دنبوال تحوووتت ناهوی از پیوودای  فضوای مجووازی در روابوط

یوا  6«اقتصواد مجوازی»، 5«اقتصواد اینترنتوی»پیدای  مفهووم جدیودی از اقتصواد تحوت عنووان 

در محویط  8«هوامبادلوه الکترونیو  داده»بور پایوه  داده کوه سواختار آنرخ 7«دیجیتوال اقتصاد»

 .گرفته استهکل سایبر و فضای مجازی

 

 گيری اموال مجازیای به عنوان مبنای شکلهای رایانهمفهوم و ماهيت داده. 1

گیری نووش اساس و ماهیت هکل«ایدادهای رایانه»در فرضیه این پهوه ،  کهازآنجایی

داده »، «داده»  مفهووم ابتودا تزم اسوتجدیدی از اموال، تحت عنوان اموال مجوازی اسوت، 

بسویار  انوهامروزه در حووزه فنوروری اطالعوات و علووم رای که «محتوی»و « اطالعات»، «پیام

جازی نق  در فرآیند ساخت و انتقال مفاهیم موردنقر در هناخت فضای مو  پرکاربرد بوده

 ز موورد تبیوین وبوا رویکورد حقووقی نیو هوا راهناسایی و توصی  گردند تا بتووان آندارند، 

 حلیل قرار داد.ت

                                 
1. Virtual Items. 

2. Virtual Goods. 

3. Virtual Product. 

4. Virtual Assets. 

5. Internet Economy. 

6. V irtual Economy. 

7. Digital Economy. 

8. Electronic Data Interchange(EDI). 
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 1-1 .بازشناسی آن از مفاهيم مشابهو  تعریف داده 

اسم  است، که خود Data ی تتینواژهفارسی برای  مفادل« دیتا»یا  «داده» داده: .1-1-1

.) ردیوگیمموورد اسوتفمال قورار « هودهداده»یا « دادن»مفنای  و بهبوده  Datum جمع از واژه

در زبوان فارسوی  امروزه (بخ  تتین 1385تا  1376های مصوب فرهنگستان،فرهنگ واژه)

یو  تفریو   در .هوودیممفرد و اسم جموع بکوار گرفتوه  واژه داده در هر دو صورت اسم

یوا یو  جوزء اطالعواتی( اطالعوات )داده بوه مفنوای  عموماً فهم همگانی،و قابل ساده کلی،

داده  ترقیودقفوی علموی و تفری در (1379،67قلی  زاده نووری،).گیردمورد استفمال قرار می

 ریوغیوا نموادی کوه بورای مخاطوب نوامفهوم و  نشوان ،رموز عبارت است از هرگونه عالمت،

هوا مفهووم یوا موضووش خاصوی را بوه و بدون هیز عملیاتی بر روی آن مستقالًو  استفادهقابل

اعوداد،  ای از نمادها )حروف،ها مجموعهداده بنابراین،(67. ) همان ، کنندینممخاطب القاء 

-عالئم برای انسان و رمزهای صفر و ی  برای رایانه( هستند که وقایع و حقایق را نشان می

گانوه و بورای رایانوه از طریوق لووازم مخصووص دهند که برای انسوان از طریوق حوواس پنج

اصوطالحاً موورد هوا بایود استفاده از آن برای آیند وکلید، موس و غیره( به دست می)صفحه

یفنوی هور پوردازش داده منقوور از ( 1392،235روحانی روانکوهی،) قرار گیرند.« پردازش»

بوه هوکلی  اسوتفاده خوود خوارج سواختهقابل نوامفهوم و غیور داده را از هوکل فرآیندی کوه

منقور بوه عملیاتی که .کندتبدیل میی که حاوی ی  مفهوم، ارزش یا هدف مطلوبی دیگر

نوام « پوردازیداده»یوا  1«هواپوردازش داده»، اصطالحاً گیردها صورت میفهم نمودن دادهقابل

 هوادادهپوردازش  از آمدهدسوتبهی مطلووب هواارزشمفاهیم یا  و هدهاستخراج نتایج 2دارد.

 .هودیمنامیده « اطالعات»فهم هده است که برای انسان قابل

                                 
1.Data Process. 

 .ردیگیمدادن نیز مورد استفمال قرار « هکل دادن»به مفنی  Informationو  Informی واژهدر زبان انگلیسی . 2

هوا ببخشود. بوا افوزودن و مفهوم خاصی بوه آن ها، مفنیآن یدهندههوند که ارائهعات تبدیل میها زمانی به اطالداده

، هوادادهگفت انسان با هکل دادن بوه  توانیم، جهیدرنت .کنیمها را به اطالعات تبدیل میها، درواقع آنارزش به داده

 .دینمایماج استخر هاآناز است  اطالعات و دان هدف خاص و مطلوبی که همان 
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وند، اموا هم واحدی استفمال میداده و اطالعات در مفهو اطالعات: اگراه گاه .1-1-2

هوا بورای داده عبارت بهتور، اگور به و با نگاه علمی، داده مترادف با اطالعات نیست. درواقع

ان داده همو آنگواه فهم و اسوتفاده باهوند،مخاطب حاوی اطالعاتی بوده و یا به عبوارتی قابول

حواوی  نفسوهیفکوه  هوودیمتفریو   عنوان مواد خامیداده به عمدتاً لیکن اطالعات است.

فهم ابووولق اصووووتًو مطلووووبی نبووووده و پوووی  از پوووردازش  اسوووتفادهقابلاطالعوووات  هووویز

العات و ناقل مفاهیم یا اط هدهاستفادهفهم و ها قابل( برای اینکه داده1380،9،زینسنیستند.)

بوا داده  تفاوت اصلی اطالعوات باید پردازش هوند. اصطالحاًمطلوبی برای مخاطب گردند، 

بور  قابلیوت تأثیرگوذاری و ناقول مفهووم اسوت و آگواهی ت متضمناطالعا در این است که

بوه هومار « پیوام» نووعیآن را  توانیماز همین رو  (14، 1388علیدوستی، )مخاطب را دارد. 

مووتً بوه هوکل مفکوه  ی هسوتندمفنوادارهوای اطالعوات و داده مراد از پیوام د. در اینجاآور

 یابد.مود مینا دیداری صورت ارتباطی هنیداری یمدرکی مکتوب یا به

ام عتوان آن را در دو مفهوم مفهومی نسبی دارد و برای فهم بهتر می رسد دادهبه نقر می

تواند به مفهووم اطالعوات و دانو  داده می و خاص تفری  و هناسایی نمود. در مفهوم عام

ز اتا پوی   هکوقایع و حقایقی است  نیز اطالق گردد. اما در مفهوم خاص، داده فقط ناظر به

اسوتفاده گونه مفنا و مفهوومی نداهوته ولوذا قابلهیز پردازی برای مخاطبانجام فرآیند داده

 هم نبوده است.

ادبیات فارسوی بوه مفنوای مضومون ،مفواد ، مقودار و  در contentواژه  :1محتوی .1-1-3

عنواوین  بوا عمودتاًی نوین ارتباطی که هارسانهآوری اطالعات و محتوی است. در حوزه فن

مفرفووی و هووناخته  4«محتوووای مجووازی»و  3«دیجیتووال محتوووای»و  2«محتوووای الکترونیوو »

 اسوتفادهقابل هوکلی خوام اطالعوات کههنگامی هود، به مفنای مضمون و محتوی است.یم

ایون هووند. می تبودیل محتوا به هود، گرفته نقر در آن برای هدف اند یا ی  و کند پیدا

 تصوویری هوایفایل انوواش متول موسویقی(،) های صوتیفایل انواشرت صوتواند بهمحتوا می

                                 
1. Content. 

2. Electronic Content. 

3. Digital Content. 

4.Virtual content. 
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 (و ویوودئو ماننوود )و اطالعووات  مقالووه و اخبووار( کتوواب،)متنی هووایفایلانووواش ، پویانمووایی

-khosrow) .هوووای اطالعووواتی در دسوووترس عمووووم قووورار گیووورددر بان  هووودهذخیره

pour,2015,716) 

 فهم است که دارای محتوی یا حواوینی قابلاز زاویه دید حقوقی، داده الکترونیکی زما

آوری اطالعوات وضوع فون قووانینی کوه در حووزه در تموامو ناقل ی  پیام باهد.از این رو، 

ای تحوت عنووان هوای رایانوهتبع آن در تمام تألیفات حقوقی مربوطه، از دادهو به اندگردیده

 تووانیم «داده محتووی»و  «پیوامداده»در تفریو  یادهوده اسوت. 2«داده محتووی»و 1«امیپداده»

عبارت است از  نیز «داده محتوی»ای که حاوی و ناقل پیام بوده و یفنی داده« پیامداده»گفت 

ترین درنتیجوه، بوه سواده استفاده برای مخاطب باهد.ای که دارای مفهوم و محتوای قابلداده

عنوان بوه (Mullan,2014,235) اسوت.« محتووی»یوا « پیوام»همان « داده» گفت توانیمبیان 

هوور نوووش « پیووامداده»م،  1996مصوووب  آنسوویترال قووانون نمونووه تجووارت الکترونیوو نمونووه 

هستند که از طریق ابزارهای نوری یا ابزارهای مشابه مانند تبادل  اطالعات، وقایع یا مفاهیمی

ذخیوره  تولیود، ارسوال، دریافوت یوا تلگورام، تلکوس ها، پست الکترونیکی،الکترونیکی داده

م نیز همین تفری  تکورار هوده  2001 در قانون نمونه امضای الکترونی  مصوب «.هودمی

پیووام هوور نمووادی از واقفووه، داده»م(  2011ای )مصوووب در کنوانسوویون جوورائم رایانووه .اسووت

هوای جدیود اطالعوات اطالعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری

. قووانون تجووارت الکترونیوو  ایووران «هووودریافووت، ذخیووره یووا پوردازش میتولیود، ارسووال، د

پیام هر نمادی از واقفه، اطالعوات یوا مفهووم اسوت کوه بوا وسوایل داده» ( نیز1382)مصوب 

هوای جدیود اطالعوات تولیود، ارسوال، دریافوت، ذخیوره یوا الکترونیکی، نوری و یوا فناوری

هده، مصادیقی از پیام یوا د در تفاری  ارائهگردکه مالحقه می طورهمان« هودپردازش می

کوه بوه نقور  انوددهیگردمفرفوی « مفهووم»یا  «اطالعات»، «واقفه»محتوای داده تحت عناوین 

اسوتفاده بورای و قابل فهمقابول تواند ناقل هر نوش پیامجنبه حصری نداهته و داده می رسدمی

 مخاطب باهد

                                 
1. Data massage. 
2. Data Content. 
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 ایههای رایاندادهتحليل حقوقی ماهيت  .1-2

سازد، کوارکرد های مشابه، متمایز و متفاوت میآوریآنچه فضای مجازی را از سایر فن

یود توانود در تولتفاملی فضای مجازی، یفنی ارتباط دوطرفه و موثر کاربر با آن است که می

ان هود و در ارتباطوات و تفوامالت کواربراعم از مطلوب یا نامطلوب( به کار گرفته) یمحتو

ط یوورد. هموین محتووی اسووت کوه اسواس ارتباطووات اجتمواعی یوا روابووقورار گه مورداسوتفاد

ضوای مجوازی فروش و نوش تفامول افوراد را در داده و  ینترنت تشکیلامفامالتی افراد را در 

تووی الی بوین افوراد نیوز ناهوی از مح، بروز هر نوش اختالف احتمومتالعنوانبه کند.تفیین می

د تنقویم روابوط افورا که کارکرد اصلی حقوقاین، ازآنجاییهاست. بنابرنامطلوب ارتباط آن

قووقی ی فضای مجوازی در بفود نقوری، تحلیول حآورفن جامفه است، نسبت میان حقوق و

جزیوه و ت افراد در اینترنت و سوایر فضواهای مجوازی اسوت. و در ایون راسوتا، ماهیت روابط

ده هوا مقدموه توصوی  دا ها و توصوی  حقووقیتحلیل محتوی مقدمه توصی  حقوقی داده

 حقوقی رابطه میان کاربران و تفامالت اهخاص در فضای مجازی است.

 های رایانه ایجایگاه و ماهيت حقوقی داده .1-2-1

ها محودود بوه بحوث امووال و مالکیوت نیسوت. از دیدگاه حقوقی اهمیت و جایگاه داده

حقووق امووال و مالکیوت  بوه ایهوای رایانوهآثار حقوقی مالیت بخشی بوه دادههمانگونه که 

بایود مالیوت داهوته و « رد مفاملوهموو»قراردادهوا حقووق در  متالعنوانبوه گردد.محدود نمی

مسوئولیت  ققانون مدنی ایران( و یا در حقو 215متضمن منففت عقالیی مشروش باهد. )ماده 

ای خواهود های رایانوهدرگروی اثبات مالیت داده لزوماً «هاتحقق ضرر بر داده»امکان  مدنی

ای در تحقوق هوای رایانوهتووان بوه آثوار مالیوت داهوتن دادهبود. در حوزه حقوق جزا نیز می

ط ی که با مفهوم موال و مالیوت ارتبوابردارکالهای متل تخریب، سرقت و یا عناوین مجرمانه

ال، موه عنووان دارند، اهاره نمود. عالوه بر کارکرد و جایگاه حقوقی داده هوای رایانوه ای بو

شور، باین دادها در حوزه های مختل  حقوقی همانند حقوق جزا ، حقوق عمومی و حقووق 

حقوق ارتباطات، حقوق تجارت و حقووق تجوارت بوین الملول، حقووق مسوئولیت مودنی و 

حقوق مربوط به هخصیت، برحسب محتوی داده و بر اساس وضفیت حقوقی دیگوری غیور 

 از مال بودن، موضوش حکم قرار می گیرند.
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 اییمحتوودارد؛  هوااز آن وش اسوتفاده کواربراننها بستگی به وا و ماهیت حقوقی دادهمحت 

  یوحاوی و حامول  تواندمی بین افراد مورد تبادل قرارگرفته، ایو  که توسط فرد تولیدهده

متال عنوانبوه .مفهوم یا پیامی باهد که آثار و نتایج حقوقی متبت یا منفی برآن مترتب گردد

ا فوراهم ن مجرمانه باهند یا ابزار وقوش جورم رحامل و ناقل عناوی توانندای مییانههای راداده

تحوت عنووان  ایدر حقوق کیفری فضای مجازی ازجرایم رایانههمین روست که  از نمایند.

توانود عنصور یادهده که حاکی از آن است کوه محتووی مجوازی می زین« محتوای مجرمانه»

 مینه ارتکاب جرم را فراهم کند.مادی جرم را تشکیل دهد یا ز

پیام ها می توانند ابزار اعالم اراده اهخاص در وقوش توافوق  دیگر این است که داده متال

و انفقاد قرارداد باهند و در واقع هر داده پیامی جزء عمل حقوقی عقد ، یفنی ایجاب و قبول 

یوامی کوه حواوی اعتبوار ، یا فی نفسه ی  عمل حقوقی و تفهدی مستقل باهد هماننود داده پ

اسنادی یا تفهد بان  گشاینده یا تاییدکننده اعتبار باهد. در این مووارد و سوایر مووردی کوه 

 اسوناد وتواننود در قالوب ادلوه میداده ها قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاش داهوته باهود، 

مبورزات اراده  متابوههبای عالوه بر آنکوه های رایانهالکترونی  تحلیل گردند. در واقع، داده

در دعواوی حقووقی یوا  بفوداًگوردد ممکون اسوت مورد تبوادل قورار می کنند، آنچهعمل می

اتفاق آوری اطالعوات بوهالمللی حووزه فونملی و بین نیقوان مورد استناد قرار گیرند. کیفری

 1اند.داده قرارموردپذیرش  انحاءمختل بهها را ارزش اثباتی داده

موی  ده پیام در توصی  حقوقی بوه عنووان داده پیوام هوای هخصوی تلقویبرخی اقسام دا

نود. بوا هوند که نوعاً در قلمرو حریم خصوصی اطالعاتی یا ارتبواطی اهوخاص قرارموی گیر

ی قورار موردبررسوهوا از منقور حقووق امووال حقووقی ماهیوت داده ذکر ایون مقدموه تحلیول

 .ردیگیم

                                 
پیوام بووده و صوورت دادهی اثبات دعوی ممکون اسوت بهاسناد و ادله» قانون تجارت الکترونی  ایران، 12مطابق ماده  .1

پیوام( را صورفاً بوه دلیول ی موجود، ارزش اثبواتی )دادهتوان بر اساس قواعد ادلهی دولتی نمیدر هیز محکمه یا اداره

 .«هکل و قالب آن رد کرد
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 منظر حقوق اموالها از پيامتوصيف و تحليل داده .1-2-2

هوای دیجیتوال هوکل بور مبنوای داده توای مجوازی،محتر بیان گردید پی  طور کههمان

اسوت. از هموین « هوای الکترونیکویبیت»دهنده آنهوا اصلی و اولیه تشکیلگیرد و اجزای می

&  ,Meehan)یادهوده اسوت. 1«امووال مبتنوی بور بیوت»روست که از اموال مجازی با عنوان 

2007, 283-309 874 Fairfield, 2015,)  در تحلیوول حقوووقی، تفوواوت  رسوودیمبووه نقوور

در اینجا «)محتوی حقوقی»اساس تشکیل  یکدامو اینکه  »داده»و  «تبی»مفهومی و ماهیتی 

را متورادف  هاآندر تحلیل محتوی  توانیماموال مجازی( هستند، اهمیتی نخواهد داهت و 

در روابووط و تفووامالت افووراد مووورد تبووادل قوورار فوورک کرد.زیوورا در فضووای مجووازی آنچووه 

 ، نه بیت و نه داده محض، بلکه محتوی است.ردیگیم

 منففوت نیوز وعالوه بر عین ، بر عمول « مال»در حقوق موضوعه ایران به تبع فقه ، عنوان 

فت الیت منفمصدق می کند. اگراه منففت حیتیت تفلیلیّه برای مالیت عین است اما مفموتً 

ت منففوت مالیت عین محو می هود و مالیت مستقلی ندارد. با ایون هموه، گواه مالیو در ضمن

یوز موال هیء مستقل از عین ارزیابی و مورد مبادله قرار موی گیورد. عمول و کوار اهوخاص ن

یوا  محسوب می هود و مفموتً در قراردادهوای خودمات موورد مفاملوه قرارموی گیورد. حوق

ی هوود. موارزش اقتصادی پیدا می کند و موال محسووب حقوق مالی هم به اعتبار متفلّق آن 

پرسو   (بهرحال، در تحلیل ماهیت داده یا محتوی دیجیتال ایون107:1428)حسینی حائری،

ن؟ نود؟ اعیواقابل طرح است که داده های رایانه ای یا دیجیتال در کدام دسته قورار موی گیر

 منافع؟ یا حقوق مالی؟

ر در خارج یافت هود جسمی است که مشوتمل در اصطالح فقیهان عین آن است که اگ

( درحالیکوه داده یوا محتووی  16:1417بر ابفاد سه گانه عرک و طول و عموق اسوت)خویی،

دیجیتال این اوصاف را ندارد. ممکن است گفته هود عینیت خارجی موضوعیت ندارد زیرا 

دو قسوم اخیور  در ادبیات فقهی عین اعم است از عین مفین ، کلی در مفین ، کلی در ذموه و

عینیت و تجسم خارجی ندارند زیرا کلی اصوتً مفهومی اعتباری است و در بیوع کلوی مبیوع 

                                 
1. Bit Property.  
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  فرک و اعتبار می هود و وجوود اعتبواری دارد نوه خوارجی. اموا ایون راه حولّ در خصووص

محتوی دیجیتال کارساز نیست زیرا محتوی دیجیتال وجود فرضوی یوا اعتبواری نودارد بلکوه 

کترونیکی دارد اگراه فی نفسوه تجسوم نودارد و در عوالم مواده قابول لموس وجود واقفی ال

 نیست.گذهته از آن عین کلی به اعتبار مصداق خارجی خود وجود خارجی دارد.

ت و از منففو با این وجود، این مساله قابل حلّ است زیرا تفری  یادهده برای تمایز عین

ق ت و نوه منففوت آن و نوه یو  حواس« خود هیء»عمل و حق مالی است و مقصود از عین 

بودی ه داد.)عمالی راجع به آن و باید برحسب نیازها و اقتضائات تجاری مفهوم عین را توسف

ای ( پس خوود داده پیوام یوا محتووی دیجیتوال هوم در فورک داهوتن مفیارهو149:1391پور،

لوه فامممالیت، می تواند به عنوان ی  عوین دیجیتوال و هویء دارای ارزش اقتصوادی موورد 

نووان عوند. به قرارگیرد. و از این منقر بسیاری از داده ای دیجیتال می تواند مال محسوب ه

 یو  کوات متال نسخه الکترونی  ی  فیلم یا قطفه موسیقی و حتی کتاب و مقاله به عنووان

ا خوود ودارای منففت عقالیی مورد مفامله قرارگیرد. در برخی مووارد ممکون اسوت عوین یو

وک گذار نشود و منففت آن برای مدت زمان خاصی در ازاء دریافوت عومحتوی مجازی وا

ز سوتفاده ااواگذارهود. همانند برخی نرم افزارها که کاربر در مدت خاصی اجازه و امکوان 

ده واگذاره آن را پیدا می کند. در این موارد منففتِ آن مال انگاری هده و در ازای عوک

، حقوی را یا اطالعات عالوه بر عوین یوا منففوت آناست. گاه نیز ممکن است برخی داده ها 

د حقووق برای دارنده آن ایجاد کند و این حق ممکن است جنبوه موالی داهوته باهود. هماننو

 مالکیت فکری ی  نرم افزار یا اپلیکیشن و مانند آن.

 

 ایهای رایانهماليت داده .2

رسومیت  در بوهنقور اختالف موجوب داده هوای رایانوه ای« مجازی»یا « سایبری» تیماه

در ایون ( Horowitz,2007,443هوده اسوت.) اموالگونه جدیدی از  عنوانها بهآن هناختن

« کاربردی وص »به خاطر تر بیان گردید، که پی  طورهمان ،حالی است که اموال مجازی

 2009,97,دادوستد قرارگرفته اسوت.) وموردپذیرش  تجارت در عرف آن «ارزش محور»و 

Lehdonvirta) هوا نیازمنود تحلیول حقووقی بیشوتر و اثبات مالیوت و موال انگاهوتن داده البته
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ای از دریچوه امووال و هوای رایانوههاست. از همین رو، دادهمستلزم انطباق مفهوم مال بر داده

 گیرند.موردبررسی قرار می و کامن ت رانیا های حقوق اسالم،مالکیت در نقام

 تعریف مال و اوصاف ماليت. 2-1

 تزم اسوت هوا، ابتودامال بر آن اوصاف و انطباق ایهای رایانهمنقور اثبات مالیت دادهبه

منقوور  نیبود هوای مالیوت بیفکنویم.و ویهگی نگاهی اجمالی به مفیار حقوقی تشخیص موال

 گذرانیم.ن ت ازنقر میو کام رانیا نقام حقوق اسالم،مفهوم مال و مالیت را در سه

موال  از مفهووم در ادبیوات فقهوی در تفواریفی کوهحقووق اسوالم: در مال و مالیت  ال (

یوده اسوت. موال اتخواذ گرد هوایویهگیمتفواوتی در توصوی   رویکردهایاست  هدهارائه

وردن و تالش عموومی بورای بوه دسوت آرویکرد عرفی به مفهوم مال در قالب میل و رغبت 

ارزش مبادلوه »س، . بر ایون اسوامحورهای تفاری  فقهی مال بوده است ترینمهماز  یکیآن

غبت طور کامل به میزان رغبت و میل اجتماعى آن بستگى مستقیم دارد. اگر میل و رکات به

اه  اى آن کات نیز کواجتماعى نسبت به کاتیى کاه  پیدا کند به دنبال آن، ارزش مبادله

اى هور کوات بوا هادلوکنود کوه ارزش مبیابد. این مطلب به نحو واضح و آهکار اثبات مىمى

ر از ایون منقو (197،توایبصودر، )«آن کات در ارتباط است. لهیوسبرآوردن نیازهاى انسان به

که مردم  یاگونهبه هودیمالیت خصوصیتی است که موجب ایجاد میل و رغبت عمومی م»

 «کننوددهند و بر سر آن باهم نوزاش مىدر به دست آوردن آن باهم رقابت کرده و مسابقه مى

 (325 ،1،تایب)حکیم، 

 «موال ایوزى اسوت کوه موورد رغبوت و تقاضواى عقوال باهود»طور خالصوه ، بوهنیبنابرا

 ، مفیوار دیگوری رارغبوت عموومی ویهگوی( 1395:20،5کاه  الغطوا، ؛1363،20)خمینی،

ن ت. ایون بودامال اسو« کمیابی»بالفاصله برای مفهوم مالیت به دنبال داهته است و آن عنصر 

ابراین نسبت تمایل و رغبت کات با امکوان دسوتیابى بوه آن مفکووس اسوت؛ بنو»مفناست که 

یابود؛ نوزّل مى، قیمت آن تافتهیهراه امکان دستیابى به کات بیشتر باهد، رغبت به آن کاه 

، توایبصودر، «)و روهن است که امکان دستیابى به کات توابع کمیوابى و فراوانوى آن هسوت

198) 
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 مووده و هورط تحلیول ن« رافع نیواز بوودن»و « منففت داهتن»منقر  برخی از فقها مال را از

ر مفیود راى بشوبوکوه  یزیهر ا» ،نیاند؛ بنابرامالیت را در مفید بودن و رافع نیاز بودن دانسته

 «، مووال اسووته سووازدرا بوورآوردضووروری یووا کمووالی او باهوود و بتوانوود یکووى از نیازهوواى 

لزاموی بوا قیود حلیوت بورای مالیوت اهویاء ا برخی نیز هرط منففوت را (20:1389)بجنوردی،

، 1، 1415انصاری، )«است منافع حالل مبتنی بر داهتن مالیت هر ایزى،»، جهیاند. درنتدانسته

یوت دی از موردم قابلکه برای فرد یا افرا گرددیبه ایزی اطالق م» مالکیتمال از زاویه  (88

خیوره سوت از ایوزی کوه ارزش ذعبوارت ا»نیوز  و از منقر ذخیره کردن «تمل  داهته باهد

فیار هناسایی از فقها نیز ضابطه و مفیار عرفی را م یگروه( 388، 1408سفدی، )«داهته یاهد

فنای مال م»این منقر  از. اندنهادهمال دانسته و اعطای مفهوم مالیت به اهیاء را به عهده عرف 

ا رها عورف و لغوت راى آنیا لغوى است که به دلیل هرعى نیاز ندارد. بلکه ب و مالیت عرفى

 (14،87، 1415نراقی، )«باید دید

ارائوه « المو»از مفهووم  هاحقوقوداندر تفواریفی کوه : مال و مالیت در حقووق ایوران ب(

 اقتصادی ازنقر و دگیر قرار دادوستد مورد بتواند که هودمی گفته ایزی به»، مال اندنموده

مفیود » یونا برو عالوه  (1382:284؛ههیدی،1381،1،19)امامی، «باهد داهته را مبادله ارزش

. «هودبا را داهوته اختصواص بوه هوخص یوا ملوت مفینوی یوتبوده و نیازی را بورآورده و قابل

و قابول « مشروش بوودن»ها عناصر دیگری از قبیل برخی از حقوقدان (9، 1372،1)کاتوزیان، 

، یلنگورود یجففورانود. ) اضافه کوردهتقویم بودن نفع موردنقر از مال را نیز به موارد فوق 

1388،35) 

عنوان یو  به کامن ت، مال عرفی یا حقوقنقام در  :کامن تحقوق  رمال و مالیت دج( 

زیادی را طی کرده و متأثر از تحووتت  یهابیمفهوم حقوقی، فلسفی و اقتصادی فراز و نش

 نیوز یحقووقام این نقو فرهنگی بشر داار تغییر و تحوتت بوده است. در  یسیاسی، اقتصاد

دارای تفریو  واحود و دقیقوی نیسوت. مفهووم « موال» همانند حقوق اسالمی و حقوق ایران،

، 1«رغبووت و تمایوول عمووومی»، 2«تملوو » ، 1«اختصوواص»مالیووت از منوواظر مختلفووی از قبیوول 

                                 
1. Exclusivity. 

2. Ownership. 
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 &Murphyمورد تفریو  قرارگرفتوه اسوت.) 4«حمایت قانونی»و  3«، ارزش تصرف2«یابیکم»

Roberts & Flessa,2004,22) 

در نقور « مالکیوت»متورادف بوا مفهووم « موال»در تفاری  کالسی  از مال،گواه مفهووم 

مال ایزی است که قابلیت تمل  دارد اعم از اینکه کوات، ملو  یوا »هده است یفنی گرفته

بوه عبوارت بهتور، مفهووم موال در  (Aylmer, 1980, 87-97) .«فکری باهود یهان یاز آفر

ت؛ و در اینجا منقور از مالکیت حوق انحصواری و اختصاصوی یو  مفهوم مالکیت نهفته اس

فرد در تصرف و استفاده ایوزی اسوت کوه موانع تصورف و اسوتفاده دیگوران خواهود بوود؛ 

صووورت حووق تصوورف و اسووتفاده مووال ایووزی اسووت کووه امکووان مالکیووت آن به»، نیبنووابرا

گواهی مواقوع  ( ,22009,55Garner«)وجوود داهوته باهود. ی  یا اند نفر یانحصاری، برا

مال ایزی است کوه »هده است. از این منقر در نقر گرفته« ارزش»مفهوم مال مفادل مفهوم 

ارزش »یوا هموان  5«ارزش بوازار»منقور از ارزش نیوز «. در بازار ارزش مبادله و دادوستد دارد

ضومانت اجورای »و « ارزش تصورف و ذخیوره» زیواست؛ و در برخی از تفواری  ن« اقتصادی

کوه مشومول  هوودیمال به ایوزی گفتوه م»مفیار مالیت بوده است و لذا از این منقر « یقانون

حمایوووت حقووووقی بووووده و بووورای افوووراد ارزش تصووورف کوووردن و انووودوختن داهوووته 

 (Murphy& Roberts & Flessa,2004,52).«باهد

سونجیده  ءیهوروابط افراد نسبت بوه آن  در تفاری  مدرن از مال، مالیت هیء بر مبنای

حقووق سونتی  یهاهیبا عدول از نقرعرفی  به مفهوم مال،  حقوقجدید  کردیرو. در هودیم

« روابط افوراد»ناظر به  مالیت اهیاء، بلکه نگرفته تفلّق« اهیاءخود » بهمفهوم مال  گرید ل،اموا

دیگر، اهیاء به خاطر ارزهی که در روابط افراد دارنود، موال عبارتبه .اهیاء استآن درباره 

موال ترکیبوی از ». از ایون منقور دارای ارزش باهند نفسهیفو  ذاتاًنه اینکه  هوندیب ممحسو

 در تفبیور دیگور، (Warren,2015,11).«روابط حقوقی بین افراد در مورد یو  هویء اسوت

                                                                          
1. Effort. 

2. Scarcity. 

3. possession. 

4. Enforcement by Law. 

5. Market Value. 
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 پیودا ، مالیّوتترسوادهبوه عبوارت  گردد.مفهوم مالیت از مطلوبیت عرفی و عقالیی انتزاش می 

 بلکه مالیت اهیاء بداند؛ مال را اهیا آن عرف که نیست به این دلیل فعر نقر در اهیا کردن

یوا کوارکرد مطلووب اهویاء در روابوط  عرف، توسط های مطلوب آنریکارگبه از اگونگى

 (Bride 2015,26,) عرف قابل انتزاش خواهد بود.

 ایهای رایانهتطبيق اوصاف مال بر داده .2-2

واجود  مال در فقه و حقوق بیان گردید، هر هویئی کوهبنابرآنچه در باب عناصر مفهومی 

هوای پوس، صودق عنووان موال بور دادهی گوردد. مومالیت باهد وارد قلموروی موال  اوصاف

منوط به سنج   و ارزیابی آنها براسواس مفیارهوا و ضوابطه هوای فقهوی و حقووقی  ایرایانه

 منقوربوهشوخیص مالیوت، تفدد تفواری  متنووش و تکتور ضووابط تبا توجه به  است. بنابراین،

 1«محووری هویء»را با دو رویکورد  از مال هدهارائهاوصاف  مذکور، ضوابطساختن  مندنقام

ای را بور مبنوای های رایانوهبندی کرده و مالیت دادهدر هناسایی مال دسته 2«یمحور رابطه»و 

 دهیم.این دو رویکرد مورد تحلیل قرار می

 «:یشیء محور» ها با رویکردماليت داده.2-2-1

اسوت، محوور  هودهارائهدر عمده تفاری  سنتی و مرسومی که از موال و مفهووم مالیوت 

 ،گریدعبارتبوه .گرفته اسوتهوکل« هویء»مفهوم مالیت حول یو  و  بوده« هیء»تفری  

یفنوی ؛ ی هوده اسوتبندصوورتی هویء هوایهگیوبر مبنای اوصاف و  مفهوم حقوقی مال

در تشوخیص مالیوت  دانوانحقوقتلزم اوصافی است که فقهوا و مس عنوان مال بر اهیاء صدق

در تفریو  موال، بوا عبوارت  این رو، تمامی گزاره ها از .دانندیمها را تزم اهیاء، وجود آن

ی هوابا توجوه بوه تفودد تفواری  موال و تنووش مفیار .هوندمیهروش  «...مال هیئی است که »

از دهوواری  نقرصرف،هاوصاف مال بر دادهدر فقه و حقوق، تطبیق تمامی ا تشخیص مالیت

مشترک مفیارهای موال در  قدربه ی مال،غیرضروری است.بنابراین بایدهایهگیو در احصاء

 «اختصواص»و  «انتفواش»یفنی دو مفیار یا ویهگی  .دکر، اکتفا موردمطالفهحقوقی  نقامسههر 

بوه مالیوت اهویاء تلقوی عناصور اختصاصوی موال در فقوه و حقووق بورای اذعوان  عنوانبوهکه 

                                 
1. Object- based approach. 

2. Relation- based approach. 
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هوا ها از دو خصیصه مذکور برای اثبوات موال بوودن آن،برخورداری دادهجهیدرنتست. اهده

 .رسدیمکافی به نقر 

هوده از موال اولین وص  مالیت که در تمام تفواری  ارائه ها:ال  ( رافع نیاز بودن داده

از مفیود بوودن موال  منقوور است. بودن دیمف انتفاش یا به بیان ساده، تیقابل گردد،مشاهده می

. بر همین مبناسوت کوه باهدانسان  ضروری یا کمالی فع یکی از نیازهایاراین است که مال 

ارزش » .کنودیپیودا م نیوز« ارزش حقووقی»آن  تبعبوه و «ارزش اقتصادی» در نقر عموم مال

ارزش  ایون گوردد.کوات یوا خودمات ناهوی می از اسوت کوهای از منففوت سونجه 1«اقتصادی

هود که افوراد حاضورند گیری میدرواقع ارزش مالی است که با نسبت به واحد پولی اندازه

 دیگر، انانچوه افورادعبارت( بوه&Manninen,2007,43-69) Kujanpaaبابت آن بپردازند.

آن هیء را  آنگاه موردنقر خوی  از اهیاء حاضر به پرداختن بهایی باهند،« مطلوبیت»بابت 

پوی  از آنکوه  ای،های رایانهباید پذیرفت تکلی  مالیت داده اند.وارد قلمروی اموال نموده

یوا ویهگوی  ارزش اقتصوادی از منقور حداقل طورکلی مفهوم داده وارد علم حقوق گردد،به

عورف تجوارت و اقتصواد الکترونیو  مشوخص  توسوط و رافوع نیواز بوودن، انتفاش، کواربرد

اقتصواد »، «اقتصواد اینترنتوی»پیدای  مفهوم جدیدی از اقتصواد تحوت عنووان  گردیده است.

سازی فضای مجوازی در اقتصواد و تجوارت حکایت از ظرفیت« دیجیتال اقتصاد»یا « مجازی

گرفته هوکل و در فضوای مجوازی هوای دیجیتوالآوریبر پایه فن آنقسمت اعقم  که است

 2.است

                                 
1. Economic value. 

بوازی و حووزه  دهود،های مجازی که اهمیت بحوث امووال در فضوای مجوازی را نشوان میمتال یکی از عرصهعنوانبه .2

از سووی  یاههیووکه در دو دهوه اخیور توجوه  فنّاوریاقتصادهای نوین و مبتنی بر  ازجمله سرگرمی در اینترنت است.

ی مجوازی بوا فضا .است« اقتصاد گیم»، ترمصطلحمجازی یا به عبارت  یهایبازه، اقتصاد کشورهای جهان به آن هد

موجوب تحوولی هووند، هوناخته می« هوای مجوازیبازی»که بیشتر با عنوان  ایهای رایانهمفرفی نسل جدیدی از بازی

در حوال حاضور،  سوت.سرگرمی هده و کارکردهایی فراتر از تفریح و بازی در آن ایجاد کورده ا هگرف در صنفت

های تجاری و سازیتوجهی در ظرفیتنق  قابل طور خاص(،های مجازی )بهطور عام( و بازیای )بههای رایانهبازی

 وکار الکترونی  دارند.اقتصادی در حوزه کسب
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 یوا « قابلیوت اختصواص»در اینجوا  از اختصواص موراد هوا:ب( قابل اختصواص بوودن داده

مفنا کوه تملو  و انتفواش اختصاصوی مالو  از موال  نیاست. بد« قابلیت تمل  اختصاصی»

از اختصواص، اسوتفاده  منقوور بنوابراین،؛ گرددیاست که مانع از انتفاش سایرین م یاگونهبه

ه یو  نفور از موال کوه اسوتفاد ایگونوهبهی ی  فرد از ی  مال است انحصاراختصاصی و 

 عمودتاًویهگی مخصووص امووال واقفوی اسوت کوه  نیا هود.مانع استفاده دیگران از آن می

 ایون اسوتفاده نقر از امووال مشواعی کوهصورف)هوا انحصواری اسوت انتفاش و اسوتفاده از آن

نقام حقوقی اسالم،ایران و این ویهگی در هر سه (انحصاری در اختیار بی  از ی  نفر است

فقه یکوی از  در و ملکیت موردتوجه و پذیرش قرارگرفته است. مالیت  در تشخیصکامن ت

هوا را قلمورو موال است و فقدان انین ویهگوی بورای اهویاء آن« قابلیت تمل »مقومات مال 

جز موال ایوزی بوه»( در کالم برخی از فقها اصوتً 386،1381محقق داماد، ) سازد.خارج می

 ، نیسوت. )طباطبوایى«ای که مانع انتفواش دیگوران از آن هوودگونهسلطه هخصی بر ایزی به

بووی  از هوور ایووزی، از  ( ویهگووی اختصوواص در نقووام حقوووقی کووامن ت1411،11یووزدى، 

 که رابطه مال  را با مال انحصاری و بدون رقیوب آیدحساب میخصائص اصلی مالکیت به

هوود و در می بردهنوامنیز  2«رقابت»عنوان  تحت 1«اختصاص»از ویهگی  نماید. از همین رومی

 ,2006 137)گردیوده اسوت.  برخووردار از اهمیت بیشوتری های مالمقایسه با سایر خصیصه

Blazer) 

نیز یادهوده اسوت )جففوری « تیمالکریشه و روح »عنوان ویهگی اختصاص که از آن به

توری های مجوازی اهمیوت و جایگواه مهمدر بحث اموال و مالکیت ،(1387،143لنگرودی، 

 رسود. اصووتًای کافی بوه نقور میو اثبات این ویهگی برای مال هناختن دادهای رایانه یافته

های فکری در حقوق کوامن اموال سنتی )مادی و عینی( از حقوق مالکیت مفیار اصلی تمییز

هوای که امروز نیز همین نق  را برای تمایز امووال مالکیت ت همین ویهگی اختصاص است

فکوری  ، در اموالدیگرعبارتبه (Blazer ,137,2006)نماید.ال مجازی ایفا میفکری از امو

هوا اسوتفاده نماینود، تواننود از آنزمان میطور همبه دلیل اینکه تفداد بسیار زیادی از افراد به

                                 
1. Exclusivity. 

2. Rivality or Rivalrousness. 



م و 
مفهو سعه  تو

زی 
مجا ای 

فض ل رد 
ق ما

ی مصاد
   (

ت  لعه  مطا
طبیقی م

اده ت د
لی ا

ایاهن ی ر
اه

ن ال(
م ن و کا

 اریا
الم،

س ق ا
حقو ی رد 

ا
 

 

 

103 

 
توانند در استفاده انحصاری ی  یا انود نفور قورار و لذا نمی وجود نداهته قابلیت اختصاص

ایون قابلیوت  1«پست الکترونیو »که برخی از مصادیق اموال مجازی ازجمله گیرند؛ درحالی

را دارند که در استفاده اختصاصی و انحصاری ی  نفر قورار بگیرنود و اسوتفاده و انتفواش از 

در  (Barcelos, 2012, p 33& Quadrini,2014,55)هوود.مانع اسوتفاده دیگوران می هاآن

ای هستند، همین ویهگی اختصاص است های رایانهدهخصوص اموال مجازی که مبتنی بر دا

هوای فکوری متفواوت ی( مشوابه و از امووال مالکیترمجوازیغهوا را بوه امووال واقفی)آن که

البته این تمایز منافاتی بوا موال انگواری مالکیوت هوای  (Przemysław, 2016,7-9)سازد.می

 فکری  بر اساس مبانی و مفیارهای دیگر، ندارد

 «:رابطه محور»ها با رویکرد يت دادهمال .2-2-2

. در ایون هوودسونجیده  ءیهوروابوط افوراد نسوبت بوه آن  اگر مالیت هرایزی بر مبنوای

صورت اعمال مفیارهای نقریه سنتی مالیت ضورورت نودارد و بایود دیود کوه آیوا اهویاء یوا 

میوان اطالعات و داده های فضای مجازی ،صرفنقر از خود هیء، در کاربردهان در روابوط 

افراد و تفامالت آنها اه تاثیراتی دارند و میزان ارزهومندی آنهوا در روابوط میوان اهوخاص 

مال ترکیبی از روابوط حقووقی بوین افوراد در موورد یو  هویء »از این منقر اگونه است ؟ 

بودیهی اسوت، داده هوای  (Warren,2015,11).«دارای ارزش نیستند  نفسهیفو  ذاتاً و است

ر اهیاء موجوود در فضوای مجوازی میوزان تاثیرگوذاری آنهوا و درجوه ارزش رایانه ای و سای

مندی آنها در روابط میان اهخاص و کاربران فضای مجوازی یکسوان نیسوت و نتیجواً ارزش 

اقتصادی و مالیتی که در ااراوب این روابط انتزاش می هود، متفاوت است. اما قودر مسولم 

ز ارزش مندی و تاثیر گذاری در روابوط انسوانی آن است که اکتر داده ها دارای درجه ای ا

هسووتند و از ایوون دیوودگاه دارای مووالیتی کووم و بووی  هسووتند. مووتالً داده هووای موجووود در 

پایگاههای اطالعاتی که نق  و اهمیت غیر قابول انکواری در روابوط انسوانی دارنود، ارزش 

اده هوا در روابوط اقتصادی خاص خود را دارند اموا درجوه تاثیرگوذاری ایون اطالعوات یوا د

                                 
1. E-mail. 
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  انسانی و حیات اجتماعی در ابفاد مختل  آن متفاوت و در نتیجه ارزش موالی آنهوا یکسوان

 نخواهد بود.

 در فقه و حقوق ایران هاماليت داده .2-3

عنوان بوه الیت داهتن مورد مفاملوه،لزوم م که فقهای عقام به بحثدر فقه امامیه، هنگامی
خاص موردنقر اهو« عقالیی منففت»، از پردازندیمت یکی از اوصاف اساسی صحت مفامال

وه بور پوذیرش مالیوت، عوال بورای و در تشخیص این منففت عقالیی آورندیمسخن به میان 
 ،1413خمینوی،) نیوز هسوتند. «منففوت هخصوی»، حتی قائل به مالک «منففت نوعی»مالک 

 ست بلکوهاوت عرفی نیو انتفاش عمومی یا قض مالیت درگروی اقبال اعتبار ( یفنی10ص ،3ج
ت به همین اندازه که ایزی برای عده محدودی یا حتی هوخص خاصوی مطلوبیوت یوا منففو

ادن به دی مالیت داهته باهد، ولو اینکه در نقر عرف نه رافع نیاز و نه موجد رغبت باهد، برا
فی موضوووش دادوسووتد واقووع هووود،کا« مووورد مفاملووه»آن و ایوون کووه کووه بتوانوود بووه عنوووان 

ر نقو  فقها ب دیتأکبا توجه به  (1428:107؛حسینی حائری،1410،12یزدى، باطبایىط)است.
توان رویکرد حقوق اسالم در هناسایی موال اهیاء، می در تشخیص مالیت« هخص»محوری 

هوم  ی حتی بورای یو  نفورزیاگر انامید.این بدان مفناست که « هخص محور» کردیرورا 
ی هوادادهال در بحوث اذعوان نمود.حو لیوت آن در فقوهتووان بوه ماباهود می مفید و رافع نیاز

 ای که در اکتر موارد مطلوبیوت عموومی و منففوت عقالیوی آنهوا و در بسویاری موواردرایانه
نیست؛  انکارقابل مطلوبیت آنها برای هخص یا اهخاص خاص براساس ی  مفیار عقالیی، 

 .ماندینمها باقی هیز تردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده جای
یوا ضووابطی بورای تشوخیص مالیوت  اگراه در حقووق موضووعه ایوران تفریفوی از موال

 یهاشوهیاندایران بور  ه رژیم اموال و مالکیت در حقوقکییازآنجاگردد، لکن مشاهده نمی
مفیارهوای  در حقوق موضووعه ایوران نیوز بور اسواس دادهافقه امامیه استوار گردیده، مالیت 

تووان یاسوت. عوالوه بورآن، م رشیموردپوذحقوق اسالمی که فوقاً بیان گردیود،  مالیت در
ین نمود.در قوان ی اطالعات نیز تجزیه وتحلیلآورفنرا بر مبنای حقوق کیفری  دادهامالیت 

 هاداده از راستای حمایت ای دررایانه جرائم گذارقانونی اطالعات آورفنحوزه  موضوعه

هوا بورای داده ایرایانوه جورائمقوانون  دهودیمنشوان  موده است کهاقدام به وضع مقرراتی ن
 ا را در زمور و تفودیّ بوه آنهو اسوت داده قورار را در همار اموال آن وارزش مالی قائل بوده 

 جرایم علیه اموال قرارداده است که ذیالً به برخی موارد اهاره می هود:
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 21فهرسوت مصوادیق مجرمانوه مواده  «ه»در بنود  :هواداده دادوستدقابلیت و امکان  (ال 

ای بوه برای ارتکواب جورائم رایانوهاست که ی یمحتواکه در خصوص  ایرایانه جرائمقانون 
سوخن بوه میوان  2()بنود دوم «هوافوروش داده»و نیوز  1(بند اول)« هامفامله داده»از  ،رودیکار م

کی از اوصاف موال و از و ارزش مفامله کردن ی وانتقالنقل آمده است. بدیهی است، قابلیت
امکوان  از صوراحتبهای رایانوه جورائمو قانونگذار  آیدحساب میضوابط تشخیص مالیت به

ای رایانوه جورائمتوان ادعا نمود که از منقر قوانون . بنابراین میدیگویمها سخن مفامله داده
 ها در زمر  اموال هستند. داده

 هوا: مبحوث دوم از فصول دومالل در دادهاخ برای «تخریب»ب( اتصاف عنوان مجرمانه 
ی هاسوامانههوا یوا که به تخریب و اخوالل در داده 1388 ای ایران مصوبرایانه جرائمقانون 
طبوق  3.گذارنودیمای صوحه های رایانهداده تلویحی بر مالیت طوربه، افتهیاختصاصای رایانه
ای یوا رایانوه یهاگری را از سامانههای دیطور غیرمجاز دادههرکس به»قانون مذکور  8 ماده

بوه حوبس از  کند، پردازشرقابلیهای داده، حذف یا تخریب یا مختل یا غمخابراتی یا حامل
هور دو مجوازات محکووم  ه  ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده تا اهل میلیوون ریوال یوا

« اخالل و تخریوب»از ای رایانه جرائمگردد قانونگذار طور که مشاهده میهمان «خواهد هد
ماهیوت )«هوای دادهای یا مخوابراتی یوا حامولرایانه یهاسامانه» و ی(افزارنرمماهیت ) هاداده

بوه تفواوت نشوده  قائولهوا در کنار هم نام برده و از حیث ماهیت متفاوت آن (یافزارسخت
اطالعاتی ،کوه  یهاسامانهای در کنار اخالل در های رایانهداده اخالل در است. جرم انگاری

 ذیول عنووان ها نباید تردیود کورد،در اکتر موارد براساس مفیارهای پی  گفته در مالیت آن
 مقوررات و ایرایانوه جورائماین دارد کوه قانونگوذار  ؛ حکایت از« و تخریب اخالل»واحد 

 در رملمووسیغ یهاییدارا جدید اهکال و داده گسترش را تخریب به مربوط ففلی قوانین

 (1395،84)عالی پور،.است قرارداده آن همول تحت را یپردازداده عرصه

                                 
بوه  یاانوهیکوه صورفاً بورای ارتکواب جورائم را ییافزارهاها یا نرمیا مفامله داده انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن .1

 .رودیکار م

هوا یوا کوه امکوان دسترسوی غیرمجواز بوه داده ییهاها و دادهانتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ،فروش .2

 .ندکییا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم م یاانهیرا یهاسامانه

را تخریوب  یگورید بوهاهیای منقول یا غیرمنقول متفلق  عمداًهرکس : داردیم قانون مجازات اسالمی مقرر  677ماده  .3

 .اندازد به حبس از ه  ماه تا سه سال محکوم خواهد هد کار ازتل  نماید و یا  بفضاًیا  کالًنماید یا به هر نحو 
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 ءیهو ایو موال بوه نسوبت جزئی یا یطورکلبه عمدی زدن لطمه» از است عبارت تخریب

بوه   (529 ،1386)گلودوزیان، . «قانون در مذکور طرق به حقوقی یا حقیقی هخص به متفلق
و  یمرتکوب جورم، موردتفود یهیوآنچوه از ناح گموانیباعتقاد برخی مولفان حقووق جوزا 

است که اختصاص آن به هخص حقیقی یا  یگیرد، عبارت از هر ایز باارزهتجاوز قرار می
ی، ولیوود). رمنقووولیء مووال منقووول باهوود یووا غ یهوو حقوووقی ممکوون باهوود. اعووم از اینکووه آن

ه اهوخاص بواما می توان حکم یادهده را این گونه تفسیر کرد کوه اهویاء متفلّوق  (1376،13
خوواه از  وخواه از حیث موال بوودن  «داده های متفلق به اهخاص«حقیقی یا حقوقی از جمله 

 آنهوا یوا حیث مل  بودن یا حق بودن آنها، مورد حمایت قانوگذار قرارگرفتوه و تفودّی بوه
 تخریب آنها جرم تلقی هده است.

 حقوق کامن ال: در هاماليت داده .2-4

ونوه در فضوای مجوازی و بوه رسومیت هوناختن گ هوااگراه امروزه موضوش مالیوت داده
هوده ی کامن تیی امری پذیرفتههاکشورها، در نقام های ملی جدیدی از اموال مبتنی بر آن

 یهوااال ح امووال مجوازی از ابتودای طور گورددیم خاطرنشوانگردد، لکن محسوب می
ه و سوپس مطورح گردیود ی الکترونیو وکارهاکسباینترنت که ابتدا در عرصه تجارت و 

 715) .، سوویری تکوواملی پیموووده اسووتفراخوانوودهحقوووق را بووه حضووور در فضووای مجووازی 
Chander,2003,)  بوور  یی در هناسووایی محتوووای مجووازی مبتنوویهووامقاومتاگراووه درابتوودا

بور  تیومالک و یی کامن تیی، اموال مجوازهانقام داهته، لکن در حال حاضر وجود هاداده
و  و رژیوم مناسوب حقووقی حواکم بور آن در هورف طراحوی هدههناختهآنها را به رسمیت 

 (Xiaying & Xu 2015,142,)تکامل است.
ی وارده بوه افوراد در فضوای هواانیزدعواوی مطورح در خصووص  از آغاز طورح اولوین

ایون  منشوأبوا اوال  مواجوه بودند. هاخواهانمجازی، محاکم کامن ت برای جبران خسارت 
، تا پوی  متالعنوانبه 1بوده است.« عنوان مالاطالعات به»اال  مقاومت محاکم در پذیرش

 قابول مسوتقالًها و اطالعات، ، دعاوی مطالبه زیان بر دادهمتحدهاتتیامحاکم  2003سال  از
یوا  هاسوامانهبوه  منوط بوه ورود زیوان استماش نبوده است. بدین مفنا که طرح دعاوی مذکور

                                 
بووده اسوت.  هواآن ی و نواملموسرمادیغماهیت  ها و اطالعات و دیگریمالیت داده یکی تردید در مقاومتعلت این  .1

بوا انوین  گواهزیهو بوا پوذیرش مالیوت اعتبواری،  با تقدم اند قرنی نسبت به حقوق کامن ت حقوق اسالم کهیدرحال

 یی در حوزه اموال و مالکیت مواجه نبوده است.هااال 
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بوده اسوت. اسوتدتل محواکم نیوز مبتنوی بور  افزارهاسختی طورکلبهی اطالعاتی و سرورها

،که مستلزم مادیت و ماهیت فیزیکی برای امووال اسوت، 1«تفدی هبه جرم»عدم صدق عنوان 
لکن افزای   (Nelson,2010,281-309ها و اطالعات بوده است.)ی وارده به دادههاانیزبر 

توا بوا  وادار کورد کوا رادعاوی مطالبه خسوارت در اهوکال مختلو  آن، رویوه قضوایی آمری
 موادی در خصووص امووالفقوط که «به اموال تفدی»گسترش مفهوم و دامنه قلمرو هبه جرم 

هووا و اطالعووات را نیووز هووامل ی وارده بووه دادههوواانی، زهوودیدنیووای واقفووی بکووار بوورده م
بوا عنووان  هوبه جورم تفودی« مجوازی» ( بدین ترتیوب هوکل,Kam 453-2004,427گردد.)

بوه رسومیت هوناخته  دادهوا بوه و اضرارغیرمجاز  یهایدسترسدر خصوص  2«تفدی مجازی»
 (Epstein 94-79 ,2003 ,) .هد

مفتقود اسوت در کوه  3«ایده آل حقوقی» یبر تئور دی، با تأکآمریکا حقوقدر حال حاضر 
 فضوای ،برخوورد کورد انوهیگراو عمل انوهیگرابرخورد با مفواهیم فضوای مجوازی بایود واقع

امووال »عنوان بوه را نیوز آن مجازی محتوایکلیه و « واقفی مکان»عنوان بهرا  مجازی اینترنت
اینترنوت  را بورای 6«رویکورد موال محووری» یوا 5«رژیم مبتنوی بور موال»و در نقرگرفته  4«مادی

بوا  متحودهاتتیادرنتیجه، رویوه قضوایی ( Hurich,2016,573.)است قرارداده رشیموردپذ
تفودی بوه امووال،  جورمر اینترنوت، از حیوث حقووق هوبه پذیرش مالیت محتوای مجوازی د

دنیووووای واقفووووی قائوووول نشووووده اموووووال  فضووووای مجووووازی واموووووال  تفوووواوتی بووووین
اگور بوا ، متحودهاتتیحقووق ا انوهیگراعمل سمیدئالی( برمبنای اLemley,2003,521)است.

 برخوورد گوردد، آنگواه محواکم 7«موال واقفوی»عنوان یو  به آن و محتویات فضای مجازی
توانند مفاهیم حقوقی را از دنیوای واقفوی بوه دنیوای مجوازی اینترنوت نیوز وارد می یسادگبه

اگراوه هماننود امووال سونتی تجسوم  امووال مجوازی» (,Hunter, 2003 519-439«.)نماینود
هسوتند، ولوی  های فکری فاقود پایگواه بیرونویفیزیکی و مادیت ندارند و نیز همانند مالکیت

أ اثر هسوتند وتوا زموانی کوه حقووق موضووعه در موورد امووال مجوازی و منش واقفیت داهته

                                 
1. Trespass. 

2. Cyber Trespass. 

3. Legal Ideal. 

4. Materials goods. 

5. Property-based Regime. 

6. Property-based approsch. 

7. Real Property. 



الم 
س ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه ه ژپو
نام

فصل
 و

ب
غر

  

 

 

108 

 
را هماننود امووال دنیوای واقفوی موردحمایوت قورار  هواگیری ننماید محاکم بایود آنتصمیم
 (,Dacunha 54-35 ,2010) «.دهند

ها و اطالعات بدین ترتیب، اگراه در ابتدا دادگاههای آمریکا برای پذیرش مالیت داده
کوه  1«عنوان موالنقریه اطالعات به»لیکن در حال حاضر بر مبنای  انددادهنشان یی هامقاومت
ای هوای رایانوهمالیت محتوای مجازی مبتنی بور داده است، 2«ارزش اطالعات نقریه»مبتنی بر 

از  «امووال مجوازی»امروزه تحوت عنووان  بر آنچهمفهوم و مصداق مال  و صدق هدهرفتهیپذ
 حاضوور، حووال در (Horowitz 2007,443,)اسووت. هوودهواقع شریموردپووذآن یوواد گردیده،

ی کوامن تیوی مرتفوع هوانقامنیوز در  هواداده« مالیوت»بلکوه مشوکل « مادیوت»تنها اال  نه
حقووق  که در نقام هوندیمعنوان گونه جدیدی از اموال هناخته و اموال مجازی به گردیده

 2015 ,4اند.هودهتوصی  3«محسووس امووال منقوول غیور»اموال و مالکیت کامن ت در دسوته 

850) Fairfield,) 

 

 گيرینتيجه
اسوت کوه نقام حقوق اسوالم،ایران و کوامن ت حواکی از آن ها در سهداده مطالفه مالیت

مالیوت موردپوذیرش قرارگرفتوه و در  اعتباری نقام موردمطالفه مفیار عرفی واوتً: در هر سه
هخص)اهوخاص( در موورد اهویاء  ابطوه)روابط(حال حاضر ضابطه تشخیص مال مبتنی بور ر

است.بدین مفنا که مالیت ذاتی اهیاء نبوده بلکه بر مبنای ارزهی که آن اهیاء برای اهوخاص 
پذیراست کوه هویز ی ء فقط زمانی امکانه  ی مالیتنفی گردد. بنابراین، دارند، تفیین می

                                 
1. Theory of property as an information. 
2.Information cost theory. 

3.Intangible personal property. 

حیوث قابلیوت  از (personal property) (منقوول هخصوی) «اموال هخصی» در حقوق کامن ت گرددیمی ادآوری .4

 غیووور امووووال»و  (property tangible)«امووووال محسووووس»بوووه دودسوووته  فیزیکوووی()لموووس یوووا وجوووود موووادی 

اموالی هستند کوه وجوود فیزیکوی داهوته و  اند. اموال محسوس،بندی هدهتقسیم (property intangible)«محسوس

لمس و تصرف مادی محسوس وجود فیزیکی نداهته و قابلکه اموال غیر قابلیت لمس و تصرف مادی دارند درحالی

امووال منقوول » تحت عنوان بیرونی هستند، لذا ای نیز فاقد تجسم عینی وهای رایانهداده بر همین مبنا، اون هم نیستند.

 اند.توصی  حقوقی هده «محسوس غیر
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انین نگرهوی بوه مفهووم  نداهته باهد. در آن هیء وجود« هخصی»هیز  برای «ارزهی»نوش 

 بردهنوام -« رویکورد هویء محوور»در مقابول  -«رویکرد رابطه محور»مال که از آن با عنوان 
 حقوق اسالم،ایران وکامن ت قابل پذیرش است. نقامسههد در هر 

هووا پووی  از مداخلووه حقوووق، موردپووذیرش عرفووی تجووارت : اگراووه مالیووت دادهاًیووثان
ی  رویکورد کالسو هوم بوا ، لکون از منقور حقووقیرارگرفتهقمجازی  الکترونی  و اقتصاد

هوم  و ها، واجد مالیت بودهیفنی تطبیق عناصر مفهومی و اختصاصی مال بر آن «هیء محور»
: رویکورد ثالتواًهوا بالاهوکال اسوت. مال بور آن صدق عنوان «رابطه محور»بر مبنای رویکرد 

هوا هو مالیوت داد (طورکلیلیوت اهویاء)بهحقوق ایران، در اذعان به ما حقوق اسالمی و بالتبع
یوت ت است.در حقوق اسالم از ابتدا ضابطه مال از کامن رتریپذانفطاف طور خاص( بسیار به)

ر گرفتوه و دبوده و مالیت اهیاء بر مبنای اعتبار عرف موورد هناسوایی قرار ی  مفهوم عرفی
 لکون هوه نمووده اسوت.طول زمان بوا هموین رویکورد ثابوت بوا مصوادیق نوظهوور موال مواج

 حاصل ی  ی مدرن و مفاصر در نقام کامن تیی در بحث حقوق اموال و مالکیت،هاهینقر
فهووم و تلقوی رویوه قضوایی را در پوذیرش بسوط م جیتودربهسیر تکاملی تاریخی است کوه 

سومیت ها و اطالعات و به رمصادیق مال در طول زمان تغییر داده است. اذعان به مالیت داده
 نبوده است. مستتنامال از این فرآیند  عنوانبه هاآنتن هناخ
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