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Article Info Abstract 

Promotional Article 
"Metaverse" or the Second life, as a combination of the real and virtual 

worlds, besides creating new facilities and opportunities in various fields, 

will also bring challenges to the people and the states. Legal issues will also 

challenge a large range of interactions between individuals in the metaverse. 

This essay first addresses the main question of whether the objects in the 

metaverse can be owned while opening a chapter on the opinion of jurists. 

In favour of the ownership of virtual objects, this article has presented four 

theories of ownership: Locke’s work theory, Hegel's personality theory, 

Bentham's utilitarianism theory and Ledgerwood's theft deterrence theory. 

The matter has been dealt with according to jurisprudence and legal 

principles too. This approach has been followed in that virtual objects can 

be owned with the assumption that they are property in view of the custom. 
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مقدمه

هاسابقهدرحالتوسعهوپیشرفتچشمگیراست.سالیاندرازیاستکهانسانامروزهفضایمجازیتحوالتشگرفیداشتهودرابعادیبی
هایحال،توسعۀشبکهناپذیرزندگیبشرتبدیلشدهاست.باایندرفضاهاینوینمزبورحضوردارندوتعامالتدیجیتالیبهعنصرجدایی

کردنسبکزندگیوخلقمفاهیمروزدرحالدگرگونهایجدیدتنوعاینتعامالترابهشکلعجیبیافزایشدادهوروزبهوفناوریاجتماعی
شودکههریکهدفیبرایخودمعینکردهودرصددهایدیجیتالیجدیدیشنیدهمیهاوایدهجدیداست.دراینمیان،هرروزنامپروژه

است.متاورسپروژۀ1هایجدیدونوظهورکهتوجهبسیاریراجلبکردهاستپروژۀمتاورسناست.یکیازپروژهجلبتوجهمردمجها
واقعیتمجازیبرایپیوندجهانفیزیکیبازندگیدیجیتالونسلبعدیاینترنتاست.درحقیقتمتاورسنوعیواقعیتمجازیدیجیتال

 زندگی، آن در کاربران معاشرتمیجایگزیناستکه تحصیلو عطفهمکار، متاورسنقطۀ درهایبهگراییبینتالشکنند. بارنشسته
سالهبرایایجادهایچندینهایگوناگونمانندرایانه،علماطالعات،هوشمصنوعی،گرافیکوبازرگانیاست.درواقعتمامیتالشرشته

هاصورتفراجهانبازآراییشدهاست.درمتاورس،انساندزندگیدومونظایرآنبههاییماننبسترهایتعامالتمجازیودیجیتالیدرقالب
ارتباطبه گوناگونازکشورهایمختلفدر افراد بهآسانیبا میاند، مجامعمختلفعضو بنیانراحتیدر هاییبرایجلبهمکاریشوندو

توانند،پسازساختوتوسعۀمتاورس،اعمال(.اشخاصمی10،ص1401زاده،کنند)حسنهایجدیدایجادمیدیگراندرزمینۀفعالیت
دداردحقوقیرانیزماننددیگراعمالورفتارمادیدرآنانجامدهند؛مواردیمانندخریدوفروشکاالوعقددیگرقراردادها.امامسائلیوجو

بامشکالتوچالش یافتهباشد،بازهمزد؛زیراهراندازهاینجهانفراواقعیتتوسعههاییمواجهساکهممکناستحضوردرمتاورسرا
هایفضایمتاورسشود.ویژهحوزۀحقوقاموالبایدآمادۀچالشحقوقبههایرو،حوزهبعیداستکاماًلشبیهبهدنیایواقعیباشد.ازاین

بحثمالیتدرفعالیت اشیاییکهدرهایاقتصادیاسیکیازموضوعاتجدیدراینفضا آیا تچونزیربنایهمۀمباحثدیگراست.
چیزغیرمادیفضایمتاورسوجوددارداساسًاقابلیتتملکدارند؟اهمیتپاسخبهاینپرسشبدینجهتاستکهدرفضایمتاورسهمه

دنبالآناعتبارتحققمصادیقمالوبهتوانندتصویروویدئوازمالخودداشتهباشند.اینامرممکناستامکاناستواشخاصفقطمی
پاسخجامعوتفصیلیبهپرسشمزبورخارجازظرفیتیکمقالۀپژوهشی2گرفتهدرفضایمزبورراباتردیدمواجهسازد.معامالتصورت

،نظریۀشخصیتهگل،است.دراینپژوهش،مالکیتدرفضایمتاورسازدیدگاهچهارنظریۀمالکیتدراموالمجازی)نظریۀکارالک
رومطالبدرشود.ازاینگراییبنتامونظریۀبازدارندگیازسرقتلجروود(بررسیوسپسموضوعدرفقهوحقوقایرانتحلیلمینظریۀفایده

می مبحثارائه موضوعسه مبحثاول، در تئوریشود: مبحثدوم در یایهایمالکیتاششناسیمتاورسوخصوصیاتاشیایمجازی،
 شود.هابهلحاظنظریوتحلیلیازمنظرفقهوحقوقایرانبررسیمیمجازیودرمبحثسوممالیتآن

 شناسیمتاورسوخصوصیاتاشیایمجازی.موضوع1

 شناسیمتاورس.موضوع1-1

واژه از )ِمتاِورس ِمتا معنی (Metaهای ) وفراتربه معنی (Universeیونیور جهانبه شده فراجهانتشکیل معنای به کل، در است.
(Metaverse) در1992باردرسالدرواقعمتاورسمحیطیمصنوعی،فرضیومرتبطباجهانفیزیکیاست.ایناصطالحنخستین.است

به1نوشتۀنیلاستفنسون3تصادف برفیرمانتخیلی درآنکاربراندرمفهومجهانمجازیدرموازاتجهانماده آواتارهایکاررفتکه با

                                                           
 Metaverse.1

اندکههایفروشزمیندرمتاورسرامنتشرکردهاندوحتیدرسایتدیوارنیزکهسایتخریدوفروشایرانیاستبرخیآگهیاکنوننیزبسیاریازافراددرپیخریدزمیندرمتاورس.هم2
 کرد.هارااعتبارسنجیتواناینآگهیالبتهنمی

 Snow crash.3
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ایآنهایمتعددتعریفشد.برایمثال،عدهها،اینمفهومبهگونهپرداختند.پسازظهورنخستینمتاورسدیجیتالیبهتعاملبایکدیگرمی
متاورسفقطبیانگررسدکهنظرمی(.ابتدابهLee et al., 2021, p.1اند)ایو...خواندهپایان،فضایجمعیمجازی،جهانآیینهرازندگیبی

توسطهدستوهدفون که واردفضاییمجازیمی2هایمخصوصیدنیایمجازیباشد، دیگرانتعاملکنندداوطلبانرا کندکهبتوانندبا
(Neuburger & Proskauer, 2021, p.2عالوه)اینجهان آموزش،سرگرمیوحتیدرآمدزاییاز اهدافدیگرینیزازجمله برتعامل،
مؤسسآن،بهدنبالآناستکهشرکترابهمتاورستبدیل3بوکنامخودرابهمتاتغییردادهوطبقگفتۀامروزهشرکتفیس شود.المیدنب

بعدیباهمدیگرتعاملکنند.بهگفتۀیکیازمنتقدان،متاورسبهدنیایمجازیاشارهداردکهتمامیمشترکانبتواننددرفضایسهکند؛جایی
ازآواتارهادرآنمیکه استفاده افرادومکان4توانبا شرکتبا هایمتاورسراهایفناوریانواعمختلفیازپلتفرمهایدیگرتعاملداشت.

لغیرقابلهاوارزهایدیجیتادهدکهبااستفادهازتوکنچیناستوبهکاربراناجازهمیهامبتنیبربالکیکیازاینپلتفرم5اند.درنظرگرفته
تعویض،زمینبخرندومحیطبسازند.

هایزندگیجهانمادهپیشیگرفتهاستوگاهیچنیننیست.برایمثال،اینفضاازعاملزمانبسیارکاستهودربرخیمواردازلذت
آواتاریمشخصدرآنیبهکشوردیگرسفرمی نمیفردبا دراینفضا امالذتخوردنونوشیدنرا اینشخصدرجهانواقع6برد.کند،

کردنآنباشدیاممکناستمحققیجوانیاکارآموزیباشدکهبهدنبالممکناستدارایکیفپولیپرازرمزارزباشدکهفقطبهدنبالخرج
اردکالسدرس،هایخود،ممکناستدراینفضاوایمانندتجارتاست.اینسهشخص،باتوجهبهاهدافوشخصیتگیریحرفهیاد

 محافلترویجفسادیامعاملۀتجاریشوند.

تواندچنینتوصیفاتیرااحساسکندومثاًلبرایخودخانهدرستیوجودداردکهبازیکنمییرایانههاامروزهشماراندکیازبرنامه
 ,Fairfield, 2005هااست)بسیاری،فقطناظربهبازی(.اینجهانمجازی،درنظرForrest, 2019, p. 1کند،کنارساحلبنشیندیا...)

p. 1060،)7درآنخواهندترنیزخواهدشدتاحدیکهانسانامابرخیازفرضیاتحاکیاستکهمتاورسپیشرفته هازندگیدومخودرا
بهارتکابجرائمسنگینیدرعالمواقعیقدراینفضادرخلجانذهنیبعضیاشخاصتأثیرگذاربودهکهگاهساخت.شایانذکراستکهآن

8منجرشدهاست.

 .خصوصیاتاشیادرفضایمجازیوانواعآن2-1

بیانمیبرخیازنویسندگان  .Fairfield, 2005, p) کنندبرایاشیائیکهدرعالمواقعتحتتملکاشخاصقراردارندسهخصوصیترا

1053-1055): 

                                                                                                                                                                                     
 Neal Stephenson.1
 VR headsets.2

 https://www.cnbc.com/2021/11/20/in-mark-zuckerbergs-metaverse-how-will-advertisements-look.html.3

 هایکاربراست.سلیقهوخواستهماننددرواقعبیانگرهویت،شود،اینتصویرانیمیشن(ظاهرمیAvatar.هرکاربردرمتاورسبایکآواتار)4

 هایویدیوییمانندزندگیدوموجوددارد.آرچتیابازیهاییمانندوی.متاورسبهشکلیمحدوددرحالحاضردرپلتفرم5

دهد.تدرجهانمادهرخمیوقوعلذهاو...ها،سرگرمیشکحتیدرموردبازییامنشألذتومباحثفلسفیازایندستنیستکهبی .سخنازمحلوقوع6
هایعلمی،نظامی،درمانیو...دارد.برایمثال،نظامیانامریکاقبلازپیشرویبهسمتعراقازطریقهمینفضاهایبسیاریدرمسائلسیاسی،آموزشبعدیکاربرد.فضایمجازیسه7

 کاماًلبافضایعراقآشنابودند.

دهدواوآنرادستآوردهبودبهدوستخودقرضمیاشارهکرد.شاکیشمشیرمجازیراکهبازحمتبهLegend of Mirتوانبهپروندۀمعروفدومردچینیدربازی.براینمونهمی8
ادرنهایتباتوجهبهتعریفقانونچینازمال،استنادشدهاستکهاموالمجازیمالکندامفروشد.شاکیبهپلیسمراجعهمیپوند(می480جایبازگرداندنبهازایمبلغیوجهواقعی)به

 نبودهوبنابراینقابلتعقیبنیست.کاربرقربانینیزدرغایتعصبانیتدوستخودراباچاقوکشتوبهحبسابدمحکومشد

(https://www.theguardian.com/technology/gamesblog/2005/jun/09/chinesegamers) 
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تواندآنشیءرااستفادهکلیۀاشیائیکهانساندرجهانغیرمجازیمالکآناستدرانحصاراوستوشخصدیگرینمی1.انحصار:1
یامصرفکند.

دوام:2 برایمثال،مجسمه2. بایدبامصرفازمیاننروند. کهاشیا هاسال)درمالکیتمالک(شودصدایکهساختهمیبدینمعنا
.پابرجاخواهدماند

گذارند.واسطۀقواعدفیزیک،تأثیرمیاشیادرعالممادهحتیبراشخاصیکهمالکآننیستند،به3.ارتباطمتقابل:3
تلقیخواهندشد.4بهنظرایننویسنده،اشیایدنیایمجازینیزاگراینسهویژگیراداشتهباشندمالمجازی

وجودبیایدارائهکرد:کهممکناستدرفضایمتاورسبهبندیازاشیائيتوانیکدستهباهمیننگرشمی
رار.اشیائیکهفقطدرانحصاریککاربرقراردارندمانندآواتارکاربر،ایمیل،خانۀکاربر؛غیرازاشیائیکهدراختیارهمۀکاربرانق1

گیرد.می
شدنهدستیادستگاهازمیانباخاموشدهند،غیرازاشیائیکهبودنکاربربهحیاتمجازیخودادامهمی.اشیائیکهحتیباآفالین2

رودمی
توانندباآنتعاملکنندوبرایکاربرپیامئیکهبردیگرکاربرانتأثیرگذاراست،مانندنشانیالکترونیکی،کهدیگرکاربرانمی.اشیا3

بفرستند،غیرازاشیائیکهویژگیمذکورراندارند.
دردادگاه2003کهدرسال6هاتمایلدارندکهاشیایمجازیراملکمادیتلقیکنند.اینمطلبدررأیمعروفیودادگاه5ارانقانونگذ

رتجدیدنظرامریکاصادرشدکاماًلمشهوداست.دراینپروندهکهدعوایطرفینبرسرنشانییکوبگاهاینترنتیبود،قضاتدادگاهتجدیدنظ
ا رأیخود میدر بایدعالم اول مستعدتصرفاست. امتیازیاستکه و منفعتنامشهود شاملهر وسیعیاستکه داراییمفهوم کنند:

مالکبایدادعایعالقه ثالثًا دومینشرطآناستکهقابلیتمالکیتیاکنترلانحصاریداشتهباشد. ایباشدکهقابلتعریفدقیقباشد.
 هکند.قانونیبرایانحصارخوداقام

هایمالکیتخواهیمپرداخت.اماایناستداللنیازمنددلیلاستودربخشبعدیبهتئوری

یه2 هایمالکیتدراموالمجازی.نظر

شود.دراینمبحثچهارنظریهکهتواناییداردکاربرانفضایمجازیرامالکاشیایمجازیتلقیکندبررسیمی

یۀکارالک)1-2 7(م1632-1704.نظر

دهندشایستۀحاصلهاییکهباعاملکاْراشیایموجوددرطبیعترابهشکلوقالبارزشمندیتغییرمیالکبراینباوربودکهتمامیانسان
باارزشکنداستفادهو(.مطابقایندیدگاه،هرکساشیایموجوددرطبیعتراباکارخودقابلChao, 2010, p.17وثمرۀآناشیانیزهستند)

(.Locke, 2003, p.299آوردوشیءدیگراختصاصیبهعموممردمندارد)آنشیءرابهملکیتخوددرمی
پذیریاینروبعضیازاشکاالتیکهبهعدمتطبیقسازند،ازاینشایانتوجهاستکهدرفضایمتاورس،کاربرانزندگیدومخودرامی

مالیتاموالمجازیدرفضایمتاورسکهبهشودنظریهبافضایمجازیواردمی مدتهایطوالنیرسدباتالشنظرمیپذیرفتنینیست.
                                                           

 rivalrousness.1
 persistence.2
 interconnectivity.3

 Virtual property.4

 قانونمجازاتهلندکهدرخصوصعنصرمادیجرمسرقتازعبارتهرنوعمالیاستفادهکردهاست.310.براینمونهر.ک:مادۀ5

https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf 
 Kremen v. Cohen VP BVI LLC, 337 f.3d 1024, 1026 (9th Circ. 2003).6
 Lockean Labor Theory.7
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اندگنجد.امااشکالیکهبرخیازنویسندگانایرادکردهسخننمیآید،مانندخانهوباغ،بحثمجزاییاستکهدراینکوتاهدستمیکاربربه
 ,Chaoکنند،بنابراینتخصصًاازموضوعنظریۀکارخارجاست)کنندوکارنمیبرانبازیمیایناستکهدرفضایمجازیاشخاصوکار

2010, p.18.) شدۀآن،چیزیبیشترازبازیبینیدفعاست،چراکهفضایمتاورس،طبقفرضیۀپیشراحتیقابلایناشکالباآنچهبیانشدبه
رواستکهنیازبهتأملبیشتریدارد.هاییروبهمتاورسباچالشهرحالانطباقایننظریهبافرضیۀاست.امابه

شروعمی ازکجا بدینبیانکهکسبمالکیتازطبیعتابتدا مالکیتمرتبطاست. وسرچشمۀ منشأ نظریۀکارالکبه واواًل شود
گماردکهمادۀطبیعیراازحالترابرکاریمیکنند.بههمیندلیل،الکتمرکزخودچگونهمفاهیمحقوقبشریاینمالکیتراتوجیهمی
هرحالزنجیرۀمالکیتانسان)منشأاولیه(بایدازجاییشروعشودوالکاولزنجیرهرااولیوطبیعیکهخودداشتهخارجکردهاست.امابه

می موادطبیعیموجوددرطبیعتمخلوطمیآنجا با را درخداندکهنوعبشرکار اما صوصفضایمجازیایناستخراجوتغییرموادکند.
دهندۀ(.بهبیاندیگر،شرکتتوسعهNelson, 2009, p.11دهندگاناینفضاصورتگرفتهاست،نهکاربرانیامشترکان)طبیعیتوسطتوسعه

 اتیدرملکاوانجامدهند.ممکناستتصرف1نهاییکاربرنامهمجوزفناوریمتاورسمالکاولیهاستوپسازاوکاربرانطیتوافق
این نمیدوم ارائه خود اموال متاورسدرخصوصانتقال تئوریراهکاریبرایکاربران این فقطکه نظریه این عبارتدیگر، به دهد.

بعدیراحمایتشماردوانتقالقراردادیوتصرفایادیکاربریراکهباتالشآواتارخانهوکالسمجازیخودراتشکیلدادهاستمالکمی
(. Muijen, p.49-50کند)مکی

کهاشیایموجوددرفضایمجازیدرعالمکهتئوریکارالکدرخصوصتغییردادناشیایموجوددرطبیعتاست،درحالیسوماین
2(.Nelson,2009, p.14رونظریۀمزبورقابلیتانطباقباآنراندارد)طبیعتوجودندارند،ازان

 

تریناشکالواردبرنظریۀکارالکرادر(مهمLastowka & Hunter, 2004, p.62-63هبهنظربرخیازنویسندگان)کچهارماین
فرنگیباشموآنکندکهاگرمنمالکیکقوطیربگوجهدانست.ایشانبیانمی3تواناشکالرابرتنازیکحینتطبیقبرفضایمجازیمی

 شوم؟هایربباآبممزوجشود،آیامنمالکدریامیکولرابهدریابریزموتمامیمول

رسدچهاراشکالمذکوربهانطباقایننظریهبافرضیۀمتاورسواردنباشد.اواًل،گاهابتدایزنجیرۀمالکیتهمچناندرفضاینظرمیبه
برشدنساختزندگیدومنگیزه،سلیقه،کهتمامًابههزینهگرددودربرخیمواقعبهکاربر.زمان،ادهندۀمتاورسبرمیمجازیبهشرکتتوسعه

شود.براینمونه،اگرکاربربرجیرابهمدتیکهفتهبرایخودبسازدودرشود،همگیتوسطکاربرانجاممیدرفضایمتاورسمنجرمی
بیتکوینبهاو10یورودرعالمواقعویا500خریدکهپیشنهادنحوینتیجۀساختکاملوهنرمندانهرغبتعمومیبهبرجافزایشیابد،به

دهندهاست؟بنابراینبایدمیانبستردریا)زمینمتاورس(وربدادهشود،آیابازهمکسیبرایننظراستکهمالکیتبرجبرایشرکتتوسعه
د.اماایراددومحاکیازخلطمنشأاولیهوسببثانویۀآید(تفکیککردستمیفرنگی)مصالحیکهباتالشکاربر،زمان،سلیقهو...بهگوجه

پذیرفتهشده4مالکیتاست.الکدرپیبیانمنشأاولیۀمالکیتاستوحالمنشأثانویۀمالکیتممکناستباقواعددیگریکهدرحقوق
زیستهوتصورفضایمیالدیمی17کدرقرناستبهعملآید.درخصوصاشکالبهنبودپایگاهطبیعی،دومطلبشایانذکراست:اوالال

بهدلیلنبودمصداْقناکارآمددانستبلکه بنابرایننبایدنظریهرا مجازیبرایاشخاصدهۀمذکوربسیارسختودورازذهنبودهاست.
(است.Dataفضاهایمجازیدیتا)کهپایگاهانطباقبافرضیۀمتاورساست.دومایناینداردوقابلطبیعتدرایننظریهخصوصیتویژه

باچشممسلحقابلیترویتداردودرطبیعتموجوداست؛مگرآن باچشمغیرمسلحنامحسوساست، کهایرادشودزنجیرۀاگرچهدیتا

                                                           
1. End user license agreement 

می2 همیناشکالرا ا. بدینتوضیحکه منحازملکایرادکرد. قاعدۀ با تواندرخصوصتطبیقایننظریه البته1400عتبارشارعدر بسترفضایمجازیصادقنیست. سالپیشبر
 رسدحقمطلبآناستکهاشکالبرتطبیققاعدۀفقهیمذکوروارداست.نظرمیتوانبدیناشکالداد،امابههاییمیپاسخ

 Robert Nozick.3

 (Pacta sunt servanda.ماننداصلقدوسیتمعامالت)4



1401،پاییزوزمستان6،شمارۀ3دورۀ،هاینوینحقوقفناوریعلمیدوفصلنامۀ

148 

پایگاهدادۀالفرسدخصوصیتیدرموردمالکاولیادوموسومنیست.برایمثال،دیتاازشرکتنظرمیخوردکهبازبههممیمالکیتبه
برایساختنرم و نهایًتتوسعهخریداریشده و شده بهشرکتبداده برایزمینافزار فضایمجازیالزم هایمتاورسشرکتجدهندۀ

د.رونشمارمیرسندنیزمالکاولبهشودشرکتمالکاولیۀزمیناستوکاربرانیکهباکارخودبهدستاوردهایجدیدمیاست.تصورمی
 درهرصورتنبایدنظریۀالکرادرتطبیقبافضایمجازیخالیازاشکالدانست.

یۀ2-2  1م(1۸32-174۸گراییبنتام)فایده.نظر

ارزشبیشتریبرایآننظریۀفایده منابعبایددردستافرادیباشدکه ایناصل، بنابر است. گراییجرمیبنتاممبتنیبراصلاقتصادکارا
بهسودمندترینشکلممکنتوسعهخواهنددادودرنتیجهبهره د،انقائل آنانمنابعرا  ,Nelson, 2009یابد)وریعمومیافزایشمیزیرا

p.16تواننداموالمجازیخودرابرایفروشآنالیندرمیرسد.اواًلکاربراننظرمی(.تطبیقایننظریهدرفضایمتاورسبسیارخوشایندبه
سرمایهوبگاه هزینۀیافتنمشتریومبادلهبسیارکاهشمیگذاریدرفضایمجازیبهاوجخودمیهاعرضهکنند.ثانیًا ازیابدورسد.ثالثًا

شود.توانگفتکهاعتمادحقوقیالزمنیزبرایطرفینایجادمیکند.درآخرمیسویدیگررغبتبهمعامالتافزایشپیدامی
اولیۀمالکیتدراینتطبیقمشخصنمی اواًلمنشأ شود.آیاکاربرانمالکاموالاماتطبیقایننظریهاشکاالتیدرپیخواهدداشت.

هایحقوقیرسدعلقهورابطۀاشخاصبااموالکاماًلدرایننظریهپوشیدهماندهاستونظامنظرمیمتاورس.ثانیًابههایشرکتاندیامجازی
کننددرخصوصاموالمجازینیزایناشکالرابرایننظریهواردبدانند.تعریفمی2محورکهمالکیترارابطه

یۀشخصیتهگل)3-2 م(1770-1۸31.نظر

گیرینظاممالکیتفکریمطرحشدهاستهایمختلفتوسطفالسفهبعدازشکلنظریۀشخصیتازجملهمبانیمهمیاستکهبهگونه
داراییدرنتیجۀبسطشخصیت (Lastowka & Hunter, 2004, p. 64(.درنظرهگل)94،ص13۸5نیاوموحدیساوجی،)حکمت

برایفردفراترازبدنشبهبخشیازجهانمادیگسترشداد.ایجادشدهاست.مالکیتمحدودۀطب 3یعیآزادیرا
شدۀهگلنظریۀبازبینی 

زمبتنیبرعالقهورابطۀاشخاصبااشیاییاستکهمدامبااوتعاملدارد.برایمثال،یکحلقۀازدواجیایکعکسیادگاریچیزیفراترا
دهدوباآندرارتباطاست.نظریۀهگلبرپایۀمنافعداراییبرنیازهاییهمچونآزادیوهویتداراییاستوگوییهویتماراتشکیلمی

(.Chao, 2010, p:20هیچتفاوتیباعالمواقعیندارد) روتطبیقآنبااشیایمجازیدرفرضیۀمتاورسخصوصًاآواتارهاایناست،از
دارایی ارتباطشخصبا و وچهمبنایقابلبنابراینممکناستعلقه سالقبولیبرایمالکیتکاربرانیباشدکهروزها وقتوبسا ها

کنند.می4تالشودرآمدخودراصرفساختشخصیتخوددرزندگیدوم
دربارۀسایراموالممکن اما ناگفتهنماندکهایننظریهدرخصوصبرخیازاموالیکهدرفضایمتاورسوجودداردپذیرفتنیاست،

هایشخصیبهنظرروشویم.برایمثال،پذیرشایننظردرموردآواتارهایاخانهبهستبااشکاالتیکهدرنظریۀالکمواجهشدیمدوبارهروا
هایواقعییاوجهرایجدنیایمتاورس،بازهمممکنوسازبرجدروسطشهر،حتیباخرجهزینهاشکالباقیبماندامادرخصوصساختبی

دهندگاناینفضامواجهشد.ادعاویمتعددتوسعهاستب

                                                           
  Bentham’s utilitarian Theory.1

 قانونمدنیفرانسه544.مانندمادۀ2

 property was an extension of personality. Ownership expanded the natural sphere of freedom for the individual beyond his body to part….3

of the material world 

 شود.ارتیاستکهامروزهبهمتاورساطالقمی(عبsecond life.زندگیدوم)4
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یۀبازدارندگیازسرقت4-2 1.نظر

کندکهبهکاربرانمجازی،درخصوصاموالمجازی،مالکیتاعطاشودومدعایخودراایننظریهبهلجروودمنسوباست.اوپیشنهادمی
بهرسمیتشناختنحقوقمالکیتازسویدادچنینمستدلمی باعثمیکند: افزایشحقوقاجراییدرداراییمجازیگاه شودکاربرانبا

 (.Ledgerwood, 2009, p.850وضعیتبهتریداشتهباشند)
هایامریکاوهلندنیزمطابقتدارد،زیرارویۀایندوکشورآناستکهاموالمجازیراملکاشخاصایننظریهبادیدگاهآرایدادگاه

خواندواینوضعراگذاریکاربرانناکارآمدمیلجروودهمچنینحقوققراردادهارادرحمایتازمنافعسرمایه (.Muijen, p.53دانند)می
گویدکهباوجوداتکابهگذاریدرفضایمجازیسخنمیهایسرمایهداند.همچنینازفرصتاعتمادیحقوقیسرمایهگذارانمیموجببی

 (.Ledgerwood, 2009, p.850شود)هایاقتصادیجدیدیبهبازارعرضهمیفرصتهاوایننظریهارزش

درواقعاینتئوریبازدارندۀ2005درسالLegend of Mirشهرتایننظریهازپروندۀمعروفدومردچینیدربازی آغازشد.
می اما وقوعپیوست. به مذکور درپروندۀ رخدادهایناگواریاستکه چنینمطرحتوانبه نویسندگاناستداللاینتئوریرا قولیکیاز
برایجلوگیریازدادگستریخصوصی،جلوگیریازفراهم نمیآمدنمقدماتسرقتمجازی)مانندهکساختکه آیا توانقوانینیکردن(

ترحقوقیقانونگذارانبهمسائلمهموضعکردکهاموالمجازیراملکاشخاصتلقینماید؟اگرپاسخمنفیاست،چگونهاستکهدرسایر
(Muijen, p.53-54پردازندامادرخصوصتسریحکمسرقتبهاموالمجازیاینامکانوجودندارد؟)وضعقوانینمی

میبه مینظر دربر متاورسرا ناچیزیازفرضیۀ اینرسداینتئوریمحدودۀ شاملمسئولیتکیفریمرتکبانجرائمدر وصرفًا گیرد
بربحثکیفریجرائمعلیهاموالدارایابعادحقوقیبسیاریاستکهدرمباحثقبلیکردناموالمجازیعالوهمحیطشود.اماملکتلقی

نکنندۀحقوقیدرایگذارانوبازاراقتصادیاستودلیلقانعبراین،استداللایشانعمدتًامبتنیبرسودوزیانسرمایهبدانپرداختهشد.عالوه
بندیمتداولدرنظامحقوقیخودبرخیازاموالنامحسوسراجزواند.براینمونه،کشورهایکامنالبراساستقسیمخصوصارائهنداده

کرده اشخاصتلقی میدارایی منقول یا را اموال مابقی و بهاند نامحسوسبیشتر پذیرشاموال برای حال غیرمنقول. یا داراییدانند عنوان
 نیازمندیم.2قویودکترینمحکمایبهپشتوانهاشخاص

.مالکیتومالیتاموالدرفضایمتاورسازمنظرفقهوحقوقایران3

ملکیتدراصطالحفقهوحقوقامریاعتباریباقابلیتانشاءاستوعبارتازرابطۀخاصیمیانمالکومملوکاست؛یعنیمیانمالکو
شودکهموجبسلطهواقتداروتصرفمنزلۀآنچهبهاوارتباطدارددرنظرگرفتهمیکهآنچهازمالکجدااستبهشودایفرضمیملکرابطه

انحصاریاودرمالمی درواقععقالمیانمردموآنچیزیکهدست100،ص1400شود)موسوی، مالکیتاعتباریعقالییاست؛ .)
میاوستعلقه اینرابایاعتبار میکنندکه اعتبار را آنچه استیا آنچیز تسلطویبر منشأ آنطه کنندعبارتاستازسلطۀشخصبر

 ص1370)طباطبایییزدی، می54، فضایمتاورسرا اشیایمجازیدر ایناساس، بر ملکیت(. اواًل زیرا داد؛ مصداقملکقرار شود
همان ثانیًا مفهومیاعتباریاست؛ و حقیقتخارجیندارد ملکیتاعتبارمیطور اشیایخارجیعلقۀ با عقالمیانافراد اشیایکه کنند،

تربیانشد،خصوصیاتیکه)انحصار،دوام،تأثیرمتقابل(برایاطالقملکیتدریکطورکهپیشمجازینیزازاینقابلیتبرخوردارند.همان
شیءالزماستدراشیایمجازینیزوجوددارد.

                                                           
1. Theory of Theft Protection and Deterrence 

 .برایدیدنتاریخچۀحقوقدینیوعینیدرنظامکامنال،ر.ک:2

Smith, M., & Leslie, N, (2018). The law of assignment. Oxford university press, USA, p. 30 
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مع فضایمجازی، انتقالمعامالتیاست.مولدر تملکنقلو مبنای1ترینشیوۀ شرایطصحتمعامالتبر قانونمدنیایران، در
ازمیانشرایطمزبور،آنچهمعامالتدرفضایمتاورسراممکناستموردچالشقراردهد2مشهوردرفقهامامیهمورداشارهقرارگرفتهاست.

(وثانیًاوجودغیرفیزیکیاشیااست.9،ص4،ج1419توانمالراباالمالمبادلهکرد)انصاری،میداشتنعوضیناست،چونناواًلمالیت
تنهاوجودخارجیندارد،بلکهفقطدرفضایمزبوربرایکاربرانارزشداردوبیرونازآنمعناییشودنهمثاًلزمینیکهدرمتاورسمعاملهمی
باالَشیءمعاملهکرد)انصاری،نمینداردوطبقموازینفقهیوحقوقی (.بنابراینضروریاستکهدو76،ص3،ج1419توانَشیءرا

بودنراتحلیلکنیم.«موجودومعین»و«مالیت»شرط

.مالیتاشیایمجازیدرمتاورس1-3

استرویکردهایمتفاوتی شده ارائه مال مفهوم از ادبیاتفقهی در تعاریفیکه توصیف3در مهمدر از یکی است. شده اتخاذ ترینمال
پورفردوآوردنآناست)عبدیدستمحورهایتعاریففقهیمال،رویکردعرفیبهمفهوممالدرقالبمیلورغبتوتالشعمومیبرایبه

ایکهمردمبرایگونه(.برایناساس،مالیتاعتبارعقالییاستکهازرغبتعموممردمناشیشدهاست،به97الف،ص1396وصالی،
یکدیگرمسابقهمیدستبه آوردنآنبا تعبیر325،ص1379دهند)حکیم، عنوانمالومالیتاعتباریعرفیاستکهبه درحقیقت، .)

از(.طبقرویکردعرفی،صرفبرخوداریشیء3،ص1377شود)خویی،برخیازمحققانازرغبتومیلنوعمردمبهیکشیءانتزاعمی
برخیازفقهادراتخاذرویکردعرفیبهتأثیرطرفعرضهوتقاضانیزنظردارند،4منفعتعقالییدرتحققعنوانمالبرایآنکافینیست.

طورکاملومستقیمبهمیزانرغبتاجتماعیآنبستگیدارد.اگرمیلورغبتاجتماعیبهکاالییکاهشبدینبیانکهارزشمبادلۀکاالبه
(.بنابراینمالیتهرچیزی،164،ص136۸؛خمینی،197،ص13۸5یابد)صدر،ایآنکاالنیزکاهشمیابد،بهدنبالآنارزشمبادلهی

همازنظراصلوهمازنظرمقدار،تابععرضهوتقاضااست؛لذااگرشیئیهیچمنفعتینداشتهباشدولییکغرضسیاسییاغیرسیاسیاز
درفروشوخریدوحفظآنوجودداشتهباشدوچنینغرضیمنشأرغبتبهخریدنآنشود،آنرغبتوتقاضاباعثایجاداغراضعقالیی

شود.کهمالیتامریانتزاعیاستکهازرفتارعرفوعقالانتزاعمی(.خالصهآن164،ص136۸شود)خمینی،مالیتدرآنشیءمی
دانندبلکهمعتقدندکهرغبتومیلبعضیازعقالهمکافیاست)خمینی،تزاععنوانمالیتالزمنمیبرخیرغبتتمامعقالرابرایان

قدرکهبعضیازعقالبه(.بنایرایندرصدقمالیتالزمنیسترغبتنوععقالباشد،بلکههمین107ق،ص1423؛حائری،۸ق،ص1434
5ااگرموضوعمعاملهنیزواقعشود،آنمعاملهصحیحخواهدبود.کند؛لذیکشئرغبتداشتند،مالیتآنشئصدقمی

حالاگررویکردعرفیبهمالیترامبناقراردهیم،معاملۀاشیایمجازیدرفضایمتاورسهیچمشکلینداردوخریدوفروشدرآن
ایکهمردمبرایاستفادهازگونهاینفضاباشیم،بهایرادینخواهدداشت.اگرباتوسعۀفناوریمتاورسشاهدرغبتمردمجهانبهحضوردر

توانآنرامنزلۀیکیازشرایطصحتمعاملهمحققاستونمیگذاریباشند،مالیتبهاینفضاوامکاناتآنحاضربهپرداختپولوسرمایه

                                                           
 رسد.نظرمیهابافضایمجازیدشواربهق.ماسبابدیگرینیزبرایتملکذکرشدهاست،تطبیقآن140ۀ.هرچنددرماد1

 دربحثبیع.348ق.مبهعالوۀمادۀ217تا190.رجوعکنیدبهمواد2

شود.(؛یعنیهرچیزیکهمنفعتداشتهباشد،مالمحسوبمی127،ص1387اند)شیخطوسی،.فقهادرتعریفمالرویکردهایمختلفیدارند:برخیمنفعتمطلقهرامعیارقرارداده3
ازمنظرعناصرتشکیل53تا،ص؛مقدساردبیلی،بی344،ص1362گیرند)نجفی،برخیمعیاررامنفعتعقالییدرنظرمی اند)ایروانی،دهندۀآنمعرفیکرده(؛برخیازفقهامالرا

پردازیم.سنجند.کهبهتوضیحآنمیاند؛یعنیعنصرمالرابراساسرفتارعرفدرارتباطبااشیامیفیرامبناقرارداده(.برخیرویکردعر165،ص1384
 شودوکسیحاضرنیستبرایتحصیلآنپولبپردازد.کهداریمنفعتعقالییاست،درعرفمالمحسوبنمی.مثاًلنورخورشید،بااین4

دستکند،آنعکسبرایعمومعقالارزشیندارد،ولیپسرحاضراستپولبیشتریرابدهدتاهمینعکسقدیمیرابهفرزندییکعکساززمانجوانیپدرشپیدامی.برایمثال،5
 کند.ق(.براینمبنا،اگریکنفررغبتبهاخذشیءداشتهباشد،مالیتبرآنصدقمی1423بیاورد)حائری،
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چنانچهثابتشود1ثارمالیتراازآنسلبنکردهباشد.کهشارعآاعتبارتلقیکرد.البتهاینحکممنوطاستبهاینبهعلتفقدانمالیتبی
ق،1434شودومعاملهمعتبرنخواهدبود)خمینی،کهمتعلقمعاملهامرینامشروعباشد،اثرمالیتعرفیهکهصحتمعاملهباشدسلبمی

ه(.درخصوصمتاورس،اگردرآیندهرغبتجمعیمردمبهآنتعلقبگیردوشارعنیزمشروعیتموضوعیاجهتمعاملهراالغانکرد10ص
باشد،مالیتعرفیوشرعیآنثابتخواهدشد.شایانذکراستکهاگرمالیتعرفیچیزیمسلمبودوشکحاصلشدکهشارعآثارمالیت

(؛زیرا۸ق،ص1434هامعاملهمعتبراست)خمینی،رااسقاطکردهاست،اینجاجایتمسکبهعموماتواطالقاتاستوباتمسکبهآن
شیءعرفًامالاستودلیلقطعیدیگریبرعدممشروعیتنداریم،لذامعاوضهومبادلۀصحیحتلقیخواهدشد.یقینداریماین

بودن.موجودبودنومعین2-3

عبارتیغیرواقعیاست؛یعنیموضوعقراردادوجودفیزیکیوخارجینداردوواقعیگیرد،مجازییابهآنچهدرمتاورسمورددادوستدقرارمی
ست.بنابراینممکناستاشکالواردشودکهشیئیکهموجودنیستچگونهمعاملۀآنصحیحاست؟درپاسخبایدگفتکهوقتیازاشیاینی

شود،مراداشیاییاستکهدرفضایمجازیهست،ولیآیادرفضایمجازیشیئیوجوددارد.دراینجابرخیاعتقادمجازیسخنگفتهمی
ایکهشیءمجازیدرفضاهایدیجیتالی،صرفًامجموعهتحلیلکارکردیوجودداردتاتحلیلفلسفیشیءمجازی.توضیحآندارندکهنیازبه

ایازفضایدهد.اینبدینمعناستکههردادههااستوکاربرمعمواًلآنراازسایرچیزهاییکهدرفضایمزبوروجودداردتمییزمیازداده
(.از35،ص1399هاارتباطیزندهوواقعیاست)حسنی،شودوارتباطکاربرباآنخاصدرفضایمجازینمایانمیدیجیتالباصورتی

آن وجود که اعتباریهستند امور حقوقیاز فقهیو مفاهیم عمدۀ میسویدیگر توسطعرفاعتبار توسطها نیز حقوقیالزم آثار و یابد
دبارهابیانشدکهمالازمفاهیماعتباریاستکهلزومًاموضوعآناشیایمادیوملموسنیست؛زیرایکیشوهاتحمیلمیقانونگذاربرآن

شوند.هایمالتقسیمآنازحیثماهیتفیزیکییاتجسمعینیوبیرونیاست.ازاینمنظراموالبهمادیوغیرمادیتقسیممیبندیازدسته
یندارندوقابللمسواشارهنیزنیستند،بلکهوجودذهنیواعتباریدارند.بهعبارتدیگراگرچهتجسماموالغیرمادیوجودخارجیوعین

(،70الف،ص1396پورفردووصالی،هاراانتزاعکردهوقانوننیزبهرسمیتشناختهاست)عبدیخارجیندارند،عرفوجودوارزشآن
قبیلحق حقوقمالکیتفکریاز کلیۀ اقتضائاتجامعهمانند و نیازها زاییدۀ بنابراینایناموال اختراع. ازاینمؤلفو پیشرفتاند؛ با رو،

هایدیجیتالیاستکهباشکلخاصدرفضاهایمجازیهاهمیندادههادرحالگسترشاستکهیکیازمصادیقآنجوامع،قلمرویآن
علتنداشتنتجسمبیرونیازحوزۀاموالخارجدانست.توانبهشود.بنابرایناشیایمجازیرانمیظاهرمی

کند.حقیاحقوقمالینیزبهاعتبارمتعلقنیزصدقمی2برعینبرعملومنفعتدرحقوقموضوعۀایران،بهتبعفقه،عنوانمالعالوه
درمفهومعین،دادهایمجازیرادردستۀاعیانقرارتوان،باتوسعهرسدکهمینظرمیشوند.بهیابندومالمحسوبمیآنارزشاقتصادیمی

گانۀعرضوعمقوطولدهیم.عیندراصطالححقوقیچیزیتعریفشدهاستکهاگردرخارجیافتشود،جسمیمشتملبرابعادسه
ندارند.ولیتعریفمزبوربرایتمایز(.بی16،ص1377است)خویی، عینازمنفعتوعملوحقتردیددادهایمجازیایناوصافرا

است،نهمنفعتونهحقمالیمربوطآن،وبایدحسبنیازهاواقتضائاتقلمرویمفهومعینرا«خودشیء»مالیاستومقصودازعین

                                                           
شودتواندمالیتعرفیراساقطکند،هرچندنزدعرفعامیاخاصمالمحسوبمیتواندمالیتعرفیهراساقطکند؟دراینمطلبدونظریهوجوددارد:الف(شارعمیمی.آیاشارع1

مثاًلمالیتشرابکهعرفعامقبلازتشریعحرمتبهآنرغبتداشتولیچنینگفته340،ص1373)خوانسارینجفی، ساقطکردهاست.ب(شارع(. شودکهشارعمالیتآنرا
تواند(.بنابراینوقتیشرابنزدعرفمالیتداشتهباشد،شارعفقطمی10ق،ص1434تواندبعضیاتمامآثارآنراسلبکند)خمینی،تواندمالیتعرفیرااسقاطکندبلکهفقطمینمی

رسد.مالیتاساسًانظرمیتربه(.باتوجهبهمطالبگذشته،دیدگاهدومصحیح48،ص1399کهمالیتآنراساقطکند)یوسفی،کند،نهآنآثارمترتببرآنمانندخریدوفروشراسلب
شودکهاینیبود،ازاینرغبتانتزاعمیکند.وقتیرغبتجمعیازمردمبهاخذچیزمفهومیانتزاعیازعرفاستودخالتشارعبهاینصورتاستکهآثاراینامرانتزاعیراالغامی

توانداصلمالیتعرفیراالغاکند.شیءمالاست،لذاچونمالیتامرانتزاعیاست،شارعمقدسنمی
 گیرد.شودوموردمعاملهقرارمییمیشودومالیتمستقلیندارد.بااینهمه،گاهمالیتمنفعتشیءمستقلازعینارزیاب.معمواًلمالیتمنفعتدرضمنمالیتعینمحومی2
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(.درتقویتاینرویکرد،کالمبعضیازمحققانمبنیبرعدمشرطیتتجسمخارجی96الف،ص1396پورووصالی،گسترشداد)عبدی
تواندمالاستومی«اطالعات»اندکهعالوهبرخیازفقهاتصریحکرده(.به17ق،ص142۸درصدقمالقابلاستداللاست)جزائری،

هایمجازینیزازاقساماطالعاتبرایناساس،داده1(.204،ص1397نقلدرکاظمی،191،ص1316موضوعمعاملهواقعشود)رشتی،
هاراتوانآنتواننتیجهگرفتکهاشیادرفضایمتاورسهرچندتجسمبیرونیندارندولیمیابلمعاملهاست.بنابراینمیودرحقوقکنونیق

هانیز،درصورتوجودسایرشرایطصحت،معتبرخواهدبود.منزلۀیکعینمجازیودارایمنفعتتلقیکرد؛معاملۀآنبه

گیرینتیجه

هایحقوقیجدیدیرابهعرصۀبحثوبررسیخواهدکشید.دراستکههریکچالشاقعیدارایابعادگوناگونیمتاورسهماننددنیایو
نظریۀ شخصیتهگل، نظریۀ الک، کار مالکیت)نظریۀ نظریۀ چهار دیدگاه از مجازی اشیای مالیت و مالکیت بعد صرفًا جستار این

اموالمجازیموردتطبیققرارگرفت.هریکازچهارنظریۀگراییبنتامونظریۀبازدارندگیازسرقتفایده لجروود(وفقهوحقوقایرانبا
توانپذیرفتتئوریکارالکاست،گرچهمخالفانصریحیایکهمیهاییدارند،اماجامعنیستند.بهتریننظریهشدهدرمقالهمزیتمطرح

مستندحقوقیاینتئوریمی وانصافباشدکهدربسیاریازنظامعملانسانشمردنتواندمحترمدارد. مانندفقهاسالمیپذیرفتهها شدهها
شدنیاست.طبقاینتحلیل،تنهاراهاحرازمالیتیکشیءاست.چالشعدممالیتاشیایمتاورسباپذیرشرویکردعرفیبهمالیتحل

کندوموضوعمعاملهنیزمشروعباشد،معاوضۀعرفیۀآناست.اگرباتوسعۀمتاورسدرآیندۀنزدیکم بادلهدرآنفضارغبتجهانیپیدا
چنیندادوستدیمعتبرفرضخواهدشد.فقدانتجسمبیرونیموردمعاملهنیزقابلایرادنیست؛زیراعدمتجسمخارجیمانعازتحققعنوان

تلقیکرد.توانآنرانوعیعیندیجیتالیشیئیتنیستوباتوسعهدرمفهومعینمی

منابع

 .قم:تراثشیخاعظم،چاپاول.4و  3مکاسب، ج (.1419انصاری،مرتضی)

.تهران:نشرکیا.1حاشیه المکاسب، جلد (.13۸4ایروانی،علی،)
بیروت:تاریخالعربی،چاپاول..2هدی الطالب إلی شرح المکاسب، جلد (.142۸جزائری،سیدمحمدجعفر)

.قم:مجمعالفکراالسالمي.1فقه العقود، جلد (.1423حائری،سیدکاظم)
.تهران:مرکزملیفضایمجازیمالکیت در فضای مجازی از منظر فقهی(.1399حسنی،ابوالحسن)

.14-7(،1)8،علوم و فنون مدیریت اطالعاتهایاطالعاتی.(.متاورسوسرنوشتسامانه1401زاده،محمد)حسن
 (،۸)2،حقوق اسالمی(.جایگاهمبانینظریدرفهموترسیمنظاممالکیتفکری.13۸5نیا،محمودوموحدیساوجی،محمد)حکمت

.104-۸9
بهمن،چاپاول.22.قم:انتشارات1نهج الفقاهه، جلد(.1379حکیم،محسن،)
سماعیلیان،چاپسوم..قم:مؤسسۀا1المکاسب المحرمه، جلد (.136۸الله)خمینی،سیدروح
.تهران:مؤسسةتنظیمونشرآثاراالمامالخمینی،چاپچهارم.3البیع، جلد (.1434الله)خمینی،سیدروح

تهران:مطبعهمنیه الطالب في حاشیه المکاسب )تقریرا البحاث آیت... محمدحسین الغروي النائیني((.1373نجفي،موسي)خوانساری .
حیدري.
.قم:انتشاراتداوری.2مصباح الفقاهه، جلد (.1377القاسم)خویی،سیدابو

                                                           
 نگارد:مجرداشتمالالکتبعلیالمطالبالباطلةالیخرجهاعنالمالیـة،الناالطالعمنفعةعقالنیه،یبذلالجلهاالمال..درذیلفرعمربوطبهحرمتمعاملهکتبضاللچنینمی1
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.تهران:المکتبةالمرتضویة،چاپسوم.6المبسوط في فقه الالمامیة، جلد (.13۸7شیخطوسی)
.قم:مؤسسۀبوستانکتاب،چاپدوم.اقتصادنا(.13۸5صدر،سیدمحمدباقر)
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