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Article Info Abstract 

Original Article Metaverse is an immersive, semi-virtual, semi-real, three-dimensional, shared, cross-

border and inevitable world, extending our real world in a surprising and perhaps 

frightening way. Metaverse will likely make it possible for individuals to respond to a 

wide range of social, economic, educational, emotional, psychological, physical, and 

sexual needs through avatars and cryptocurrencies or other new technologies without 

revealing their true identity. Due to the lack of previous experiences, different norms and 

unique characteristics of the Metaverse, managing the Metaverse is much more 

challenging than the current real and virtual worlds. Developed governments of the world 

have well realized the potential hidden in the Metaverse, from the smallest family issues to 

the selection of leaders and the countries' governance. With foresight, they seek to 

guarantee their citizens' security and rights and their sovereign power in the metaverse 

space. Without a doubt, preemptive policy and premeditated criminalization in the 

Metaverse are vital. While explaining what the Metaverse is, this research has tried to 

identify some of the specific governance and legal challenges of the Metaverse and finally 

concluded that today we need a new definition of persons called "Virtual Persons" in order 

to respond to some of the emerging challenges of the Metaverse world. 
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 رانیتهران، ا ،یبهشت  د یدانشکدٔه حقوق، دانشگاه شه یشناسجرم ارشد حقوق جزا و   یکارشناس یدانشجو 

 چکیده  اطالعات مقاله 

دن پژوهشی مقالۀ   نغوطه  یایمتاورس  اجتناب  یفرامرز  ،یمشاع  ، یبعدسه  ،یواقعمهی ن  ،یمجازمهیور  به   یریناپذو  صورت است که 
چه  آوررت یح ترسناک و  دن  یبسا  وسعت  م  یماد  یایبر  آن،  در  و،  به   یاگسترده  یهات یفعال  توانیافزوده  کمک را 

واقع  تیواقع  یهاسی سرو و  د  انجام  یمجاز  ت یافزوده  انسان   رداد.  آن متاورس،  بدون  هوها  الزامًا    ی برا  تشانی که 
حت   گریکدی طردولت  یو  از  باشد،  مشخص  به   قی ها  و  ساآواتارها  و  رمزارزها  ط  ن،ی نو  یهایفناور  ریلطف    فیبه 

ن  یعیوس داد.  خود پاسخ خواهند    یو جنس  یجسم   یو حت  یروان  ،ی عاطف  ،یآموزش   ، یاقتصاد  ،یاجتماع   یازهایاز 
تراز هم  ینی نو  یبریجوامع سا  جتاً یکه نت  دهدیم  وندیرا به هم پ  یو مخاطبان متفاوت  نیبا قوان  یمتنوع  یاهامتاورس فض

دن به  جادیا  یماد  یایبا  فقخواهد کرد.  تجرب واسطٔه  و  یهنجارها  ،ی قبل  اتیدان  و  و  منحصربه  یهای ژگ ی متفاوت  فرد 
ا  یمتاورس   یای پو ادارٔه  بس  نینحؤه  دن  زتریبرانگچالش  اریفضا  مجاز  یواقع  ی اهایاز  دولت  یفعل  یو   ی هااست. 

به  یشرویپ پتانس   یخوبجهان  از کوچک  یهالیبه  پ  تیتا حاکم  یمسائل خانوادگ   نی ترنهفته در متاورس    یکشورها 
به برده و  و قدرت حاکم  تیامن   نیخواستار تضم  یدرستاند  در فضا  یتی و حقوق شهروندان  متاورس هستند.   یخود 

اند و اقدام در موضوع متاورس را آغاز کرده  دستانهشیپ  یانگار و جرم  یگذاراست یمطالعه، س  زین   هالتاز دو  یاریبس
ا  رانیا  یفور ا  یاتیح  زین  نهیزم  ن یدر  تشر  ق،یتحق  ن یاست.  سع  یستیچ  حی ضمن  پاره   یمتاورس،  از    یاکرده 

که، عالوه بر در نظر    دهیرس  جهینت  نیا  به  تاً یکند و نها  ییمتاورس را شناسا   یای دن  یو حقوق   یتیخاص حاکم  یهاچالش
س قوان  هااستیگرفتن  مجاز  یدیجد  فی تعر  ازمندین  ن،ی نو  نیو  »اشخاص  عنوان  تحت  اشخاص  تا   میهست   «یاز 
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 مقدمه 

برای عموم افراد جامعه مبهم و باورناپذیر بود، اما امروزه زندگی بشری چنان به دنیای    ،سال پیش  سی در کمتر از    ،مجازی  صحبت از فضای
وکارها، چگونگی تعامل با رقبای کاری،  ر نحؤه انجام کسبدمجازی گره خورده که جدایی از آن را تقریبًا غیرممکن کرده است. دنیای مجازی  

به و  دیگران  با  تجارب  تشریک  اجتماعی،  و  کطورروابط  داشته  شگرفی  تأثیر  روانی  و  مادی  نیازهای  از  بسیاری  به  پاسخ  در  بسیار   تأثیرلی 
با دنیای واقعی بهداشت و هم  تری خواهد عمیق  ایجاد  فناوروجه دور از ذهن نیست. اگرچه هنوز زیرساخت و  هیچتراز شدن آن  ی الزم برای 
ها پا را از  بتوانند از طریق آن  2هایی که آواتارهای انسانی ایجاد جهان  ،نشده استجدید در مقیاس انبوه فراهم    1ورسازهای مجازی غوطهجهان

 .  (Sparkes, 2021)افزاری فراتر بگذارند چندان دور از دسترس نیست های نرم فرم پلت 
های اقتصادی، اجتماعی  ازپیش در حال بررسی تأثیرات انقالبی متاورس هستند. متاورس فضایی پیچیده با پتانسیلمحققان بیش  ،امروزه 

تازی در  رهبری و پیش  یافته و حتی برخی کشورهای عربی ثروتمند را در اندیشهٔ نحوی که کشورهای توسعهبه  ، ستا  العاده باالای فوقو رسانه
هزار شغل جدید و  چهلخود برای تبدیل شدن به قطب متاورسی دنیا و ایجاد    سالهٔ پنج  دبی برنامهٔ   ،است. برای نمونه  روبردهدنیای متاورس ف

حداقل   درآمد  فوری چهارکسب  ایجاد  نیازمند  قافله  این  از  نماندن  عقب  برای  نیز  ایران  است.  زده  کلید  را  متاورس  دنیای  از  میلیارددالری 
 المللی است. ای قانونی و فنی برای استفاده از این پتانسیل کلیدی در عموم مسائل داخلی و بینها و بسترهزیرساخت

تا    واقتصادی جوامع بشری است   - مجازی یاد کرد که بازیگر نوظهوری در روابط اجتماعی   توان با عنوان نسل دوم فضایاز متاورس می 
ای صورت پراکندهروی خود ندارد. تعریف و تبیین ابعاد گوناگون متاورس اگرچه بهدر پیششمول شدن راه درازی  بلوغ و جهان  رسیدن به مرحلهٔ 

و همچنان در    شدهآغاز    2021آن از اوایل سال    جانبهٔ تمرکز جدی بر شناسایی همه  ،شودمیالدی دیده می   2020در ادبیات علمی پیش از سال  
 دلیل به  ،ست. مجهوالت مرتبط با متاورس ا  های حقوقی و مدیریتی آن بحث روز دنیاپاسخ  ها وپردازی قرار دارد و شناسایی چالشنظریه   مرحلهٔ 

های  واکنش  نحوهٔ   درخصوص یافته نیز هنوز  چنان پیچیده و گسترده است که کشورهای توسعهآن  ،های آتی خصیصه  ناپذیری بینی پویایی و پیش
های موجود هستند. تا  مطالعه و شناسایی پتانسیل   اند و کماکان در مرحلهٔ لموسی نرسیدهبسا ممدیریتی و تقنینی در قبال آن به نتایج متقن و چه

باید گفت اولین    ،اند. در تأیید این سخنآن تنظیم نکرده   متاورس و نحؤه ادارهٔ   درخصوص یک از کشورها قانون خاصی  هیچ،  1401شهریورماه  
  ، ارائه شده است  3امریکا  که توسط سرویس تحقیقات کنگرهٔ   ،گذاری امریکاگذاران و نمایندگان قانونشده به سیاستها و مطالعات ارائهگزارش 

گوست   آ اواخر  است(  1401)شهریور    2022به  نیز(CRS, 2022)  مربوط  گزارش  این  در  پتانسیل  ،.  به  دامنهٔ صرفًا  و  در    ها  متاورس  تأثیر 
دادهحوزه  خصوصی  حریم  متاورسی،  فضای  محتوای  و  چیستی  ازجمله  گوناگون  متاورس  های  تجارت    منزلهٔ بهها،  تقسیمات  ابزار  رقابت،  و 

، فعاًل مسائل حقوقی مرتبط با متاورس تابع قوانین عمومی مدنی،  درنتیجهها پرداخته شده است.  ها و چالشسایبری و دیجیتالی و نهایتًا فرصت
 واهیم بود.متاورس خ  های جدید در حوزهٔ گذارییقین شاهد قانون های آتی به احتمال قریب بهکیفری و سایبری موجود است و در سال

حاکمیتی به    ی بلکه ضرورت   ،دنیای متاورس اکنون یک انتخاب نیست  که  های جهانی، باید اذعان داشتها و نگرانی با نگاهی به تالش 
نچه  المللی را بسیار زودتر از آهای عمومی و اقتصادی ملی و بینآید که تمام ابعاد زندگی انسان از مسائل خانوادگی تا کنترل فعالیتمی   شمار
  یتصور باشد در آینده هدایت خواهد کرد. متاورس چیزی فراتر از صفحات اجتماعی و فضای اینترنتی است و گزافه نیست اگر آن را دنیایقابل

اینترنت ورود  با  بدانیم.  مجازی  دنیای  درظاهر  ماهواره واقعی  و  های  بالکیفناورای  نوین  برای    ،چینهای  فضاها  این  کردن  محدود  و  فیلتر 

 
 . کندیالقا م یرا به و یواقع یایدن یشهٔ که حس و اند دهدیقرار م مجازی یاست که شخص را چنان در فضا یرو فراگ یتعاملفوق  یحالت  یورسازمنظور از غوطه. 1

آواتارها در دن2 آواتار د  یجسم مجاز  ی،به عبارت   .از خود کاربر هستند  ی بعدو عمومًا سه  یمجاز   هاییتمتاورس شخص  یای.  به شکل  برا  و هر  شودیم   یدهکاربر  اتار  آو  یکخود    یکاربر 
  ی، که از هوش مصنوع   دارند یشدن گام برم  ی واقعسمت فوق . آواتارها امروزه به کندیم  یرمتاورس س  یایکه در پوشش آن در دن  کندیم  یجادا  ی انسان  هاییژگیفرد با وبهو منحصر  یاختصاص

 . برندیبهره م مجازی یو حرکات انسان در فضا  هایژگیو یقدق یشنما یبرا یوگرافیو الکتروم یچیدهپ یسازمدل هاییک تکن

3. Congressional Research Service (CRS) 
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ها و معضالت شناسایی فرصت  وعقالئی    ی با تفکر  ،حاکمیت عماًل وجود ندارد و امکان پاک کردن صورت مسئله هم وهمی بیش نیست. لذا
 اندیشی پرداخت.آتی باید به چاره 

 روش تحقیق و اهداف  

  ،که چیستی امری مشخص نباشد   زمانی تواند موضوع تحقیقات متعددی باشد. لیکن تا  های متاورس خود می واضح است که هرکدام از چالش
خواهد   ارائهٔ  کاستی  از  مملو  و  احتمالی  پاسخی  مقالهٔ   هرگونه  تحلیل  ،حاضر  بود.  توصیفی  روش  به  ،براساس  را  متاورس  کرده  صورت سعی 

مهم از  برخی  یافتن  نوشتار  این  اهداف  از  کند.  تعریف  موجود  خارجی  ادبیات  براساس  دقیق  و  چالشصحیح  حترین  و  های  موجود  قوقی 
های موجود برای حل  تواند یکی از پاسخمگر در مورد خاص به رسمیت شناختن »اشخاص مجازی« که می   ،حاضر  احتمالی آتی است. مقالهٔ 

ها را به تحقیقات دیگر سپرده است. و پاسخ به چالش  نیستهای متاورسی  در مقام پاسخ به سایر چالش  ،ای از مشکالت متاورسی باشد پاره 
اداره و حاکمیت در متاورس مداقه   نحوهٔ دربارٔه    ،سپس  .د کنمتاورس را تعریف و تشریح می   ،ابتدا   نوشته شده است.  حاضر در سه بخش  الهٔ مق

های  به تعداد محدودی از چالش  ،های موجودبا تمرکز بر مفهوم شخصیت و مالکیت در دنیای متاورس و با امعان به پتانسیل،  و نهایتاً کند  می 
 کند. ی دنیای متاورس که بحث روز دنیا هستند اشاره می حقوق 

 چیستی متاورس  

  19-پس از آغاز پاندمی کووید   ،حالبااین  .معرفی شد   3نیل استفنسون   2سقوط برفدر رمان    1992برای نخستین بار در سال    1«واژٔه »متاورس 
صورت متاورس را به  سقوط برف ن علمی مورد توجه قرار گرفت. رمان  های گوناگومیالدی به بعد، میان محققان حوزه   2021ویژه از سال  و به

به   ،5با استفاده از اینترنت و واقعیت افزوده  ،افزاری دیگراز طریق آواتارها و عوامل نرم   ، کشد که در آنبه تصویر می   4فضایی از واقعیت مجازی
گوناگونی  فعالیت متاو(Joshua, 2017)  پردازندمی های  که  .  است  اینترنت  از  جدیدی  شکل  آن،  رس  هدستدر  از  استفاده  واقعیت  با  های 

 (. Lee et al., 2021دهند )می فرد به هم پیوند چین و آواتارها، دنیاهای واقعی و مجازی را به روشی منحصربهی بالکفناورمجازی، 
و این دوراندیشی که متاورس   2021بوک سابق( در سال  )فیس  7ز مفر  از سوی شرکت متاپلت  6های در افق اندازی بازی آنالین جهانراه

کار کردن و تعامالت اجتماعی ما در دنیای واقعی را در دنیایی مجازی به تصویر بکشد    توانست بسیاری از ابعاد مربوط به نحوهٔ   چطور خواهد
 ,Fernandez & Hui) ی اکثر جهانیان شده استپیامدهای متعدد آن برا  درخصوص ازپیش باعث افزایش بحث و جدل در میان محققان  بیش

مرزی بین دنیای واقعی و مجازی    ،در آن  ،ای است کهورساز یکپارچهبنا به تعریف جدید مارک زاکربرگ، متاورس اکوسیستم غوطه (.  2022
شان به کار کردن،  شدهسازیشریک تجارب شبیهو از طریق ت   8هاتوانند با استفاده از آواتارها و هولوگرامبرای کاربران وجود ندارد و کاربران می 

تعریف »متاورس« وجود ندارد و هنوز چیستی و    در همچنان اجماعی    ،تعامل و معاشرت اجتماعی با یکدیگر بپردازند. البته، در متون علمی 
بااینهای آن در هالهپتانسیل  ابهام است.  از  ای مرزی بین  متاورس را به شکل »الیه  (Fernandez & Hui, 2022)  حال، برخی محققان ای 

کرد  توصیف  واقعیت«  و  می ه افراد  عنوان  و  سه  که   کنند اند  مجازی  دنیای  می »متاورس  آن  در  که  است  مشاعی  را  بعدی  فعالیت  نوع  هر  توان 

 
1. Metaverse 

 . شودی« شناخته مSnow Crash» یاست که با نام اصل یشصفحٔه نما یراز برفک تصو یاباران، استعاره برفک ییمبهتر بگو  یا  ،سقوط برف .2
3. Neal Stephenson 
4. Virtual Reality (VR) 
5. Augmented Reality (AR) 
6. Horizon Worlds 
7. Meta Platforms 

  یجاد را ا  یکیگراف  یهاطرح  یافرد  منحصربه  یبصر  یهابا جلوه   یبعدسه   یریمحصول تصو  یکاست که    یتیامنو فوق   یتی امن  هاییتم افزودن آ  یتبا قابل  یفناور  ینگار نوع تمام  یاهولوگرام  .  8
دن  توانند،یها مد. هولوگرامکنیم بانک  ینحوبه   ،و چه در فضای مجازی  یواقع   یایچه در  برا  ییهر مصنوع و کاال  یاشخص    یی،مدارک شناسا  ی،معرف محصول، حساب   ،مثال  یباشند. 

 د. نبودن کاال باش یلمعرف اص تواننندیکاالها م یرو یهاها در شکل برچسبهولوگرام
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سرویسبه داد« کمک  انجام  مجازی  واقعیت  و  افزوده  واقعیت  بسته  ،البته  .های  متاورس  می   اصطالح  افراد  اهداف  و  دیدگاه  تعاریف به  تواند 
بااین بیشتر  گوناگونی داشته باشد.  مجازی، تر نیمهد دنیایی مجازی )و به عبارتی صحیحشوبحث می   از آن همه، متاورسی که در حال حاضر 

زمینهنیمه که  این حیث  از  واقعی است،  دنیای  با عملکردی مشابه  فراهم  واقعی(  کاربران  برای  را  در  می ای  واقعی  دنیای  مانند  بتوانند  تا  سازد 
 های اجتماعی شرکت کنند و به تعامل با یکدیگر بپردازند.فعالیت

 بندی متاورس براساس تعریف آن طبقه 

دارد؛    دو نوع محیط وجود  ،کند. در متاورس هایی است که انواع متاورس را از هم متمایز می بندی»شباهت به دنیای واقعی« مثالی گویا از طبقه
به که  واقعی  دقیق محدودیتیکی محیط  منعکس می شکلی  را  واقعی  دنیای  غیرواقعی کههای  دیگری محیط  و  از محدودیت  ،کند  های  فارغ 

بعدی  ارائٔه خود )مثاًل میزان سهوری قابلدنیاهای متاورسی براساس سطح غوطه  ،دهد. همچنینکاربران می   به دنیای واقعی، آزادی عمل باالیی  
بندی کلی،  هرروی، در یک تقسیم . به (Amorim et al., 2014)شوند  بندی می دن یا سطح واقعیت مجازی( در رابط کاربریشان نیز طبقهبو
مجزت بخش  چهار  در  متاورس  ارزش عریف  و  تعامالت  کاربری،  رابط  محیط،  قابلای  اجتماعی  استطبقههای   ,.Dwivedi et al)  بندی 

 به بررسی چهار جنبٔه مجزای متاورس خواهیم پرداخت.  ،. در ادامه(2022

 ی متاورس   ط ی مح 

برخی    ،های آمیخته(های مرکب )جهانگرایانه و ترکیبی از هر دو هستند. در محیطگرایانه، غیرواقع های واقع محیطهای متاورسی شامل  محیط 
غیرواقع  محیطعناصر  براساس  واقع گرایانه  می های  داده  نمایش  متاورس گرایانه  واقع شوند.  و  های  جهان  جغرافیای  همچون  عناصری  گرایانه 

توانند در  گرایانه، آواتارها نمی های واقع دهند. در متاورس دقت انعکاس می صود و برداشت طراح از این عناصر بهعناصر فیزیکی را مطابق با مق
های  یک زمان در دو مکان جداگانه حضور داشته باشند و سرعت حرکتشان همانند سرعت حرکت در دنیای واقعی محدودیت دارد. متاورس 

آید  می   شمارها به  توانند تجاربی مشابه با تجارب دنیای واقعی ارائه دهند که جزء مزایای این جهانها می تبر این محدودی   گرایانه با تکیهواقع 
های  با فریب حواس کاربران، موانع زمانی و مکانی موجود در جهان ،گرایانههای غیرواقع ها(. متاورس ها و موزه خانه)برای مثال، بازدید از کتاب

واقع  برمی   گرایانهمتاورسی  میان  از  متاورس (Bourlakis et al., 2009)دارند  را  مزیت  غیرواقع .  است  های  این  در  عمل  گرایانه  آزادی  که 
فیزیکی همچون جاذبهبدون محدودیت  ،توانگرایانه دارند و می های واقع متاورس   ازبیشتری   به فعالیت پرداخت. مزیت دیگر در آن  ،های  ها 
به کرد که  توان به ایجاد اشیای غیرواقعی پرداخت و چیزهایی را تجرها بدون محدودیت می گرایانه در این است که در آنهای غیرواقع متاورس 

این خصیصه به  توجه  با  نیستند.  واقعی در دسترس  را    هر فضای  ،در جهان  اجتماعی اختصاصی خود  فنی و  قوانین و ضوابط  مجازی الجرم 
 داشت.  خواهد 

 ی متاورس   ی رابط کاربر 

مشتمل گوناگون  تکنیک  نوع  سه  کاربری،  رابط  زمینٔه  سه  در  غوطهبر  با بعدی،  دارند.  وجود  فیزیکی  و  سهاین  وری  اجزای  که  از  بودن  بعدی 
از   البته،  .(Choi & Kim, 2017)بعدی داشته باشند  اند تا شکلی سهای ساخته شدهگونههای متاورسی بهاکثر محیط  ،ضروری متاورس نیست

 هایی با هم دارند.  نظر میزان جزئیات تفاوت 
ابزاری فیزیکی مانند هدست واقعیتوبرای اعمال تکنیک غوطه از  شود که درواقع کار چشم کاربران را انجام مجازی استفاده می   ری، 

ای که کاربر را  گونهبه  ، شودرو از طریق آواتارها برقرار می درگویی رووهای متنی و صوتی ساده، گفتجای ارسال پیامبه  ،دهد. در این تکنیکمی 
 ور سازد. در متاورس غوطه
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گرایانه هستند. استفاده از  عناصر فیزیکی )مانند آنچه در سینماهای چندبعدی وجود دارد( یکی دیگر از امکانات دنیاهای متاورسی واقع 
برای اعمال عناصر فیزیکی در   .آید می   شماری به  گرای بسیار باال برای تحقق واقع   یفناورعناصر فیزیکی در رابط کاربری متاورس روشی عالی با  

تکنیک  ،متاورس  برخی  می از  استفاده  بصری  و  حرارتی  لمسی،  شبیههای  مثال،  برای  لباسشود.  از  استفاده  با  مستقیم  لمس  و  سازی  ها 
 فیزیکی مؤثر باشد.   تواند در خلق حس المسهٔ های مخصوص می کشدست

مطالعه  هم حال  در  محققان  توسعهٔ اکنون  ورابط  برای  هستند  متاورسی  کاربری  محققان  ،های  این  ادعای  احتمااًل    ،براساس  آینده  در 
المسه چالش فیزیکی،  ارتباط  و  های  خاص  ابزارهای  طریق  از  چشایی  و  بویایی  غوطه  هاییفناور ای،  و  نوین  طعم  عنوان  تحت  و  ورسازی 

دیجیتالی مصنوعی  1بوهای  لمس  بین    2و  Artiles, -asinghe et al., 2014; Price et al., 2021; Abbott & DiazRan)  رود می از 

  انو حتی مادر خواهد بود شناسایی، پردازش و بازتولید برای مخاطب دیگر نحوی که حتی بوی تن کاربر واقعی از طریق آواتارها قابلبه (،2022
 د. نو به آغوش بکش کنندد فرزند خود را در کشوری دیگر لمس نتوانمی 

 ی تعامالت متاورس 

های اجتماعی،  تعامالت متاورسی در سه گروه شبکه(.  Zackery et al., 2016)  های مهم متاورس هستند همکاری و ارتباط دوجانبه از ارزش 
این امکان وجود دارد که    ،شوند. در متاورس بندی می های مصنوعی متاورسی با یکدیگر طبقهوگو و ارتباط شخصیتهمکاری دوجانبه، گفت

می  کاربران  این  بپردازد.  کاربران  سایر  با  تعامل  و  همکاری  به  خود  به  مختص  آواتار  با  کاربر  همکاریهر  طریق  از  و  توانند  ها 
و تعامالتی از  ها بر همکاری با تکیه ، توانهای جدیدی خلق کنند. برخالف دنیای واقعی، در متاورس می چنینی ارزش های اینگذاریاشتراک به

  ، همچنین (.  Nevelsteen, 2018; Park & Kim, 2022)  این قبیل، پا را از زمان و مکان و برخی هنجارهای اجتماعی فعلی فراتر گذاشت
امه دهد.  مستقل به بقای خود ادمستقل یا نیمه  ایجامعه  مثابهٔ بهسازد  بخشد و متاورس را قادر می گونه تعامالت به کاربران هدف مشترک می این

ممکن است    ،بر اطالعات ورودی محدود حسگرها هستند   که ارتباطات متاورسی برخالف دنیای واقعی متکیاز سوی دیگر، با توجه به این
 .کنیمها قضاوت نادرست آن دربارهٔ یا  شویممقاصد پنهان پشت اقدامات کاربران دچار سوءبرداشت  درخصوص 

 ی متاورس   ی اجتماع   ی ها هنجار 

های نوین اجتماعی در محیط متاورس است. هدف  وجود ارزش های دنیاهای متاورسی، وجود یا عدمارزش   درخصوص   ،از سؤاالت مهم  ی کی
کمال متاورسی  دنیاهای  استاز  متاورس  خود  پایداری  طرفی  از  و  واقعی  دنیای  به  تبادل    (.Rehm et al., 2015)   بخشی  امکان  متاورس 

های مالی و غیرمالی  توانند به موفقیتکاربران می   ،کند. از این رهگذرمعلومات جدید میان کاربران را فراهم می های گوناگون و همچنین  تجربه 
تا جنبٔه متفاوت و چه باشند  یابند و ساخت چیزهای جدید را تجربه کنند و فرصتی داشته  این  بسا واقعی دست  از خودشان را نشان دهند.  تر 

به و  فرایندها  ندارند نحوی ارزش  با هنجارهای دنیای واقعی تطابق  الزامًا  انسان  ،هنجارآفرین هستند که  نیازهایی هستند که  بر  ها  بلکه منطبق 
 ها دست یابند. توانند با هویتی ناشناخته به آنمی 

های  صرف باشند. حوزه   های اجتماعیها و رسانهها و تعاریف نوین نیاز دارد که فراتر از بازیمتاورس به چیزهایی همچون انواع ارزش 
قانونی دنیاهای متاورسی مستلزم دیدگاهشناسی، جامعهفلسفه، روان  اقتصادی، سیاسی و  این دنیاها  شناسی، فرهنگی،  های جدید هستند. در 

 های فعلی دنیای واقعی، دیدگاهی مدرن به مسائل داشت.جای اعمال دستورالعملبه ،الزم است

 
1. Digital taste & Digital Scent (Olfaction) 

2. Artificial Touch 
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 متاورس   ی فضا   ادارهٔ و    ت ی حاکم

 الزامات اداره کردن متاورس 

که   دارد  را  نوینی  دیجیتالی  تشکیل جوامع  برای  افراد  برانگیختن  توانایی  داشت دای  گسترده   تأثیرمتاورس  ما خواهند  کنونی    ر ساختار جامعٔه 
(Fernandez & Hui, 2022  .)هایی مواجه است چالش  فرایند ادارٔه متاورس هم برای نظارت بر رفتار کاربران و هم کنترل خود متاورس با  

(Ølnes et al., 2017)ی متاورسی ممکن است متفاوت با دنیای مادی باشند. مضافًا،  . قوانین، مقررات، معیارها و قراردادهای ضمنی دنیاها
نتیجٔه این پیوند، دنیای دیجیتال و فراگیر نوینی ایجاد    در  ،دهد کهمتاورس فضاهای کاماًل متنوع با قوانین و مخاطبان متفاوت را به هم پیوند می 

 شود.  می 
کرد.    دیجیتال شخصی ایجاد  توان ارزمی   ،اقالم وجود دارد. همچنین  امکان کسب تجربه و ارتقای آن از طریق خریدوفروش   ،در متاورس 

فضای این  در  کرد.  وضع  قانونی  و  مالیاتی  مقررات  خریدوفروش،  مجرمهنگام  ممکن امجازی،  پول   ن  برای  رمزارزها  از  استفادهاست    شویی 
کالهبرداری انواع  وجود  رایانهکنند.  و  اینترنتی  اسکمینگهای  سرقت  3فیشینگ   2فرودینگ،  1، ای،  برخوردهای  و  انواع  همچنین  و  ادبی  های 
تبعیض نژادپرستانه،  منافیناشایست  و  قلدرانه  است  آمیز،  عادی  امری  آنالین  مجازی  دنیاهای  در  عمومی   ,Fernandez & Hui)  عفت 

2022  .) 
معمول   مجرمانه  روش  حرکات  چنین  با  خبرخورد  شکایت  قربانیان  که  است  این  سرویسای  به  را  می ود  ارائه  آندهنده  و  گاه  کنند 

ضوابطبه  ،دهندهسرویس و  شرایط  نقض  می   ،دلیل  نظر  در  مجرم  برای  اینمجازاتی  ممکنگیرد.  مسائل  حساب   گونه  موقت  تعلیق  به  است 
یا حتی حذف کامل آن منجر شوند  ابزارهای بازی، شبکه جایی ازآن  . همچنین،کاربری  به هم مرتبط ها و همکاریبندیکه  های دوجانبه همه 

آمد و حتی ممکن است امکان کار    ها بر نخواهد شد و کاری از آن  چنینی محدودیت زیادی برای افراد ایجاد خواهد هستند، با بروز مسائل این
  تر خواهد قضیه قطعًا پیچیده  ،واقعی مرتبط باشد که برای شغل خود به متاورس متکی است  ی ها سلب شود. اگر آواتار به شخصکردن نیز از آن

دهند با چه  شده چه باید کرد یا تعهداتی که افراد در دنیای متاورس به هم می با اموال متاورسی شخص حذف  :شودمطرح می   ت بود یا این سؤاال
دنیای مجازی  سرنوشتی مواجه خواهد  به  برای سفر  آیا  با    بازهمبود؟  باید  آیا  و  نیاز است  پول  یا  پاسپورت  آشنایی  به  آن  و مقررات  اداره  نحؤه 

 داشت؟ 
فراتر خواهد  بین کشورها  مرز  از  متاورس  ازاین  قطعًا،  و  متاورس رفت  در  باشد. مضافًا،  متعددی الزم  مقررات  است  قوانین   ،رو ممکن 

تعارض قرار گیرند یا مفاهیم عمومی  اند و ممکن است با یکدیگر در  تنیده شده  هم  حاکم بر دنیای واقعی و مجازی در عین متفاوت بودن در
پوشش آواتار باید منطبق بر    شود:یا حتی این سؤال مطرح    شوندهای جدی مواجه  با چالش  ،حقوقی، مانند صالحیت سرزمینی در دنیای واقعی 

گذاری نیازمند سیاست  های جدی تبدیل خواهند شد و طبیعتاً زودی به چالشموازین حاکمیتی کدام کشور باشد؟ و صدها سؤال دیگر که به
 ها و متولیان دنیای متاورس است.المللی دولتبین

 اداره کردن متاورس 

الزم است که فرایند ادارٔه متاورس امنیت اجتماعی و حقوقی کاربران در این محیط را تا سرحد امکان تضمین کند    ،برای عملیاتی شدن متاورس 
مسئولیت وجود  از  تصمیمو  حق  هم پذیری،  و  مشوقگیری  و  چنین  نگهداری  برای  شود.  مطمئن  کاربران  رفتار  ارشاد  برای  انگیزشی  های 

های امنیتی موجود  وجود فرایند ادارٔه متاورس ضروری است. مشکالت حفظ حریم خصوصی و رخنه  ،افزاری روزرسانی کل اکوسیستم نرم به

 
1. Scam 
2. Fraud 
3. Phishing 
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توانند امنیت  چنینی می های اینکه عیوب و رخنهجایی کنند. ازآنهای متاورسی نیز سرایت  فرم های زیرساخت ممکن است به پلتیفناوردر  
 ,.Asúa et al)  های قانونی امری ضروری استهای پیشگیرانه و اصالحات منظم با پشتوانهعمال سیاستکل متاورس را به خطر بیندازند، ا  

2022  .) 
متاورس چالش اداره کردن  امکان  هایی وجوددر  که شامل  ا  دارد  ملی کشورها، سیاستپذیری  قوانین  قانونی،  مقررات  مسائل عمال  ها، 

  : مهم این است  ت سؤاال  ، در این میان(.  Zwart & Lindsay, 2010است ) گذاری خصوصی  گویی و قاعدهمربوط به رضایت کاربران و پاسخ
بر دنیای متاورس همان دنیای دیجیتال حاکم    هایی خواهند قوانین و مقررات حاکم  اینبود که در  قوانین ملی گوناگون کشورها هستند؟ و  که 

 بود؟   های گوناگون مشابه خواهند چگونه در متاورس منعکس خواهند شد؟ آیا روش اداره و مقررات حاکم بر حوزه 
تمایز قائل شد. در    « ادارٔه متاورس »و    « اداره توسط متاورس »ادارٔه متاورس وجود دارند. الزم است میان    درخصوص های گوناگونی  روش 

برنامه قوانین  بر عهدٔه  ارشاد رفتار کاربران  اداره توسط متاورس،  که   است  متولیان متاورس   بود و تحت سیطرهٔ   نویسی متاورسی خواهد مبحث 
داره توسط متاورس به  آفرین باشند. فرایند اها نیز در تعیین این قوانین باید نقشواضح است که دولت  .و سرمایه هستند   یفناورهای  همان غول 

اعمال شده متاورسی  متنوع  دنیاهای  بر  که  دارد  اشاره  آنمقرراتی  از  کاربران  تا  بودن فضاها  اند  متفاوت  برحسب  مقررات  این  کنند.  پیروی  ها 
شکلی نیست. دور زدن  وگو متفاوت از یکدیگر باشند کار مکه این مقررات برای فضاهای تجاری و گفتتوانند متغیر باشند؛ مثاًل تصور اینمی 

است دشوار  مقررات  نرم   ؛این  از  بخشی  طریق  چراکه  از  است  ممکن  و  هستند  متاورسی  دنیاهای  بر  حاکم  بالکفناورافزار  و  ی  ذخیره  چین 
 شود.پذیر می تغییر این قوانین صرفًا با هک امکان ،رواجراشده باشند. ازاین

مثال ادا   2تعویضی غیرقابل   1هایتوکن  ،برای  آنکه  بهرٔه  بالکها  طریق  از  و  غیرمتمرکز  می صورت  انجام  می شو چین  تسهیل د  در  توانند 
باشند وخرید  مؤثر  موارد  سایر  و  متاورسی  اموال  توکن(.  Hofstetter et al., 2022)  فروش  معاملٔه  و  خرید  غیرقابلبرای  در  های  تعویض 

سازی قابلیت همکاری و تبادل اطالعات میان فضاهای متفاوت ضرورت دارد. هم سرتاسر فضاهای متاورسی، وجود فرایند ادارٔه متاورس و فرا 
توقف عملیاتی یک فضا، می  راهنمایی کند. حتی در صورت  میان فضاهای گوناگون  تردد  را در  باید کاربران  قاعدتًا  متاورس  ادارٔه  توان  فرایند 

سازمادارایی  کرد.  استفاده  دیگر  فضاهای  در  را  آن  به  مربوط  خودمختارنهای  غیرمتمرکز  خود    3های  حتی  یا  متاورسی  فضاهای  ادارٔه  برای 
 ند. شوو اجرای خودکار مقررات استفاده می  اجرا متاورس و تضمین  

نویسی کرد؛  تغییر برنامهصورت قوانین غیرقابلها را بهباشند که نتوان آن  از سوی دیگر، ممکن است برخی مقررات رفتاری وجود داشته
شود که شامل  وارد عمل می   «ادارٔه متاورس »ست که فرایند  ا  جاها را نقض کنند. اینتوانند درست مانند دنیای واقعی آنکه افراد می مقرراتی  

دهی به کاربران دنیاهای متاورسی  پنجه نرم کردن با رفتارهای نامطلوب کاربران است. پیش از سرویسوسوی تکامل و دستهدایت متاورس به
تری بسیار پررنگها باید نقش  الجرم دولت  ،و مجازی، وضع و اجرای مقرراتی سفت و سخت با اعتبار قانونی ضرورت دارند. در این مرحله

 کرد.  شدت متزلزل خواهد زیرا واگذاری آن به متولیان متاورس قدرت حاکمیتی کشورها را به ؛ایفا کنند 
های مربوط به هر آنچه در محیط متاورس مجاز یا غیرمجاز هستند ای جوامع آنالین و سایر چارچوب ضوابط اخالقی، قانونی و حرفه

باشد، اما  نیاز  ر متغیر باشند یا حتی در برخی فضاهای خاص به اجرای فرایند خودگردانی )ادارٔه مستقل(  است از فضایی به فضای دیگ  ممکن
تکیه با  تا  است  الزم  نیز  فضاها  این  درون  گوناگون  جوامع  برای  طبق   خودگردانی  هم  آن  خود  صحیح  عملکرد  از  بتوانند  استقالل  مزیت  بر 

 (. Koos, 2022) ن اطمینان حاصل کنند مقررات، عادات و فرهنگ منحصر به جوامعشا

 
 توکنی   هر.  شوندیم  یجادا  ینچبالک  یفناوربستر    در  گوناگون  یهاها توسط شرکتارزش در خود را دارد. اصواًل توکن  یرهٔ نقل و انتقال و ذخ  یتست که قابلیجیتالی اد  ییدارا   یتوکن نوع   .1

 . باشدداشته   متفاوتی ارزش تواندمی  است، چقدر نظر مورد کاربرد کهاین  به بسته و، دارد را خود  به مخصوص کاربرد

2. Non-fundable tokens (NFT) 
3. Decentralized autonomous organizations (DAOs) 
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ها و تجارب نوینی در آن  آن تغییر کنند و ایده  از های جدیدی وارد آن شوند، انتظارات  تواند در طول زمان تکامل یابد، گروه متاورس می 
ازآن بگیرند.  تکاملی جایی شکل  متاورس  تکامل خواهدا  که ماهیت  و  متغیر است  نیز  آن  ادارٔه  نحؤه  از  ی  ست،  باید  متاورس  ادارٔه  فرایند  افت. 

 کاران اطمینان حاصل کند.عملکرد صحیح متاورس و در امان بودن اعضای جوامع گوناگون آن از شر بزه 
شویی گرفته تا  از پول   ـ  های مالی متاورسی ها الزامی است. تراکنشتوان نادیده گرفت و رعایت آناز سوی دیگر، مقررات دولتی را نمی 

تفرایندها مشتریان  أی  از  حمایت  و  خصوصی  حریم  حفظ  سایبری،  امنیت  خواهند ـ  مین  مقررات  از  وسیعی  طیف  دنیاهای    تابع  در  بود. 
افراد و سرقت اطالعات کاربری آن  ،متاورسی  فعالیت    عالوه   ، بود که  تر خواهندها بسیار سادهاعمالی همچون جاسوسی و ردیابی  بر ردیابی 

شوند. حتی  گذرانی و حتی فواصل زمانی کاری افراد در متاورس نیز می های متعدد، مدت وقتجاسوسی هویت  خرید، شامل مواردی مانند 
که اخالق و    نیز  سنجی افراد ازجمله جهت نگاه، طرز راه رفتن و سرعت ضربان قلب و اطالعاتیاطالعات بیومتریکی یا به عبارت دیگر زیست 

این نوع  خصوص  در  شوند.  سنجشکنند ممکن است ردیابی و  اع خصوصیات شخصی او را آشکار می گذارند و انوعادات فرد را به نمایش می 
های تجاری برخی فضاهای متاورسی ممکن است براساس  باشد. مدل  دیگران اطالعات فرایند اداره ممکن است از لحاظ پیچیدگی متفاوت با  

داده از  آناستفاده  فروش  یا حتی  ایجاد شوند، درحالی ها  برخی مدلکها  پیشنهادی  ارزش  بر تضمین حریم ه  های تجاری دیگر ممکن است 
وجود  با  باشد.  متمرکز  کاربران  هویت  ماندن  محفوظ  حتی  یا  مدلاین  خصوصی  در  احتمااًل  اول،  مورد  تجاری  ملی    ، های  مقررات  رعایت 

 بود.  جدی خواهد  آن چالشی  اجرایها در کشور محل سکونت فرد الزامی باشد و صد البته حفاظت از داده

 های حقوقی مربوط به واقعیت مجازی و دنیای متاورس چالش 

ایم برای های اخیر شاهد بودههایی مانند ناشناختگی هویت، متاورس را همانند آنچه در باب رمزارزها در سالهای پیچیده و ویژگی زیرساخت
آیندهاین  بزهکاران   و  و شاملو،  )خلیلی   دهد می دار جلوه  عرصه جذاب  نفرت 1400باجی  با  مقابله  مرکز  دیجیتال(. محققان  در سال    1پراکنی 

به،  2022 خود  زدن  جا  ص  با  و  قانونی  سن  زیر  افراد  ساعتجای  کیولوس رف  آ روی  بر  متمادی  وی  2های  متاورسی    3آرچتو  محیط  در 
گیرند که شامل مواردی همچون قلدری،  آمیز قرار می در معرض رفتارهای تعرض   ،بار  هر هفت دقیقه یک  ،دریافتند که کاربران  ز،فرممتاپلت

افراد زیر نمایش محتواهای گرافیکی نامناسب اعم از تصاویر یا ویدئوهای جنسی، نژادپرستی، تهدید به خشونت و برقراری ارتباط عاطفی با  
پراکنی دیجیتال بیان کرده: »ما در پژوهش خود دریافتیم که  سن قانونی با هدف سوءاستفاده هستند. همچنین، مدیر اجرایی مرکز مقابله با نفرت 

  ، بار   ت دقیقه یکهر هف  ،طور میانگینکند و بهمتصل می   ،ای از افراد سودجو نیزتنها به یکدیگر، بلکه به مجموعهدنیای متاورس کاربران را نه
بالقوه قرار می آن این توصیف، اگر دنیای متاورس مکان امنی برای سودجویان باشد، برای سایر  ها را در معرض محتواهای خطرناک  با  دهد. 

به کمکاربران  افراد  خواهد  سنخصوص  ناامنی  بستر  گزارش وسال  براساس  استاتیستا  شدهمنتشر  هایبود«.  آماری  شرکت  سوی  سال    در  4از 
شده و به  سازیخطرات دنیای متاورس شامل مواردی همچون اعتیاد یافتن به واقعیت شبیه  عمده  ،، از نظر کاربران اینترنتی سرتاسر جهان2021

 روند. مجازی به شمار می  های اصلی مرتبط با این فضایخطر افتادن زندگی خصوصی و سالمت روان افراد هستند که از نگرانی 
منظور ورود به دنیای  های عملیاتی خود را بههای تجاری و ظرفیتند مدلهست  بسا مجبورتوانند و چهها می ، امروزه سازماناز سوی دیگر

ر صنایع بازاریابی، گردشگری، اوقات فراغت و تعامالت میان شهروندان و  دشکل متناسبی تغییر دهند. این امر  متاورس و فعالیت بر روی آن به
کار  وداشت. اشخاصی که قصد دارند در آینده با متاورس سر   آفرینی خواهد تحول   تأثیرهای اجتماعی  مانی، آموزشی و شبکهدولت، خدمات در 

به باشند،  امکانات   کمکداشته  گوناگون،  از جهات  تعامالت  و  تجارب  میزان  افزایش  و  و مجازی  مادی  دنیای  بین  مرزهای  ذاتی  یکپارچگی 
که  همه، زمانی بااین(.  Mystakidis, 2022)  ها ممکن است در حال حاضر فراتر از تصور ما باشند بسیاری از آنای خواهند داشت که  گسترده 

 
1. The Centre for Countering Digital Hate (CCDH) 
2. Oculus 
3. VR Chat 
4. Statista 
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و اجتماعی و    ها فراهم آورند تا دنیای مجازی خودشان را بسازند، هم از نظر فنی فرم بخواهند امکاناتی برای کاربران و سازماندهندگان پلتارائه
 رو خواهند بود. با موانع متعددی روبه ، حاکمیت دولتی و قانونی هم از نظر 

ایران آموزه   یکشور  منزلهٔ به  ،در  بر  مبتنی  که  چالشاسالمی  است،  شرعی  خاص  بههای  متاورس  دنیای  حقوقی  از  های  بیش  مراتب 
نمایی( برای  رعایت پوشش مناسب )تنعدم( معتقد هستند  1394ای )زهروی و احمدزاده،  عده  ،برای نمونه  .های کشورهای غربی استچالش

فضای در  آن  بانوان  حال  است.  جرم  قطعًا  ممکنمجازی  متاورس  فضای  در  نا  که  بسیار  پوششی  با  آواتار  یک  فضای است  یک  در    متعارف 
شده  با ضوابط اخالقی نهادینهرفتارهایی دیگر مانند رقصیدن و شرب خمر انجام دهد که قطعًا    ،که خودنمایی کند عالوه بر این  ،مجازی عمومی 

 توان آواتار را یک انسان کامل دانست یا او را معادل کاربر خود معرفی کرد. نمی  ،وانگهی  .در ایران متفاوت است
نن  منظور جلوگیری از بروز رفتارهای مجرمانه، مقهای متاورس و ثانیًا بهبرای استفاده از ظرفیت،  ماند که اوالً شکی نمی   ،با این اوصاف

قوانین جدیدی وضع یا    ،پاسخ به نیازهایی که پیش از این وجود نداشته  منظوربه  ،بودداخلی و حاکمیت در تعامل با جهانیان مجبور خواهد  
 قوانین قدیمی را تنقیح و اصالح کند.  

 متاورس   ی در فضاها   ت ی شخص 

هستند  مجازی  محیط  در  واقعی  اشخاص  از  تجسمی  شخص  ای(.  Cheong, 2022)  آواتارها  احساسات  و  امیال  که  دارد  وجود  امکان  ن 
میزان دسترسی آواتارها و همچنین امکان    درخصوص کننده از آواتار در ظاهر و رفتار آواتار منعکس شوند. بنابراین، شاید الزم باشد که  استفاده

پلتدست گردانندگان  توسط  آواتارها  امر  فرم کاری  این  شوند.  اتخاذ  تصمیماتی  مجازی  درهای  که    خصوصًا  کرد  خواهد  صدق  صورتی 
شدٔه آینده ثابت کنند و به هر طریقی  فضاهای گستردٔه ضروری برای زندگی افراد در جامعٔه دیجیتالی   منزلهٔ بههای مجازی بتوانند خود را  محیط 

ید به خود آواتار، ظاهر آواتار و همچنین  کننده از آواتار باشوند. حقوق شخص استفاده  تبدیل  بتوانند به امکانات حیاتی برای زندگی اجتماعی 
   .موجودیت آواتار تعمیم یابد 

از سوی دیگر، آواتارها ممکن است همیشه رفتار دنیای واقعی کاربر را منعکس نکنند. هنگام استفاده از آواتارها، رفتار افراد ممکن است 
د و همواره این امکان وجود دارد که اثر انگشت اجتماعی خود را تغییر ها در تعامالت اجتماعی دنیای واقعی باشمغایر با رفتارهای معمول آن

باید    ،شود. بنابراینشفافیت رفتار اجتماعی واقعی فرد منجر می دلخواه جایگزین کرد و تغییر داد که این امر به عدمتوان بهدهند. آواتارها را می 
ورت استفادٔه نادرست از آواتار هر دو به یک اندازه اجرایی شوند. یکی از موارد  هم حفاظت قانونی از آواتار و هم کنترل قانونی مقتضی در ص

های  های مجازی است که کنترل و مجازات مؤثر رفتارهای ممنوعه در محیط فرم جا بودن پلت زمان همهخاصیت هم  خصوص جالب در این  
 (. Koos, 2021b) اجتماعی مجازی را اگر غیرممکن نکند مسلمًا دشوار خواهد کرد

فرم در آینده باید جدا از دیدگاهی صرفًا قراردادی مشخص شود. همچنین، فرم و اپراتور پلترابطٔه حقوقی بین کاربر پلت   ،در متاورس 
به  بایست رابطهٔ می  با کاربر  تبیین  آواتار  نیست. لیکن، در موضوع    شودصورت مشخص  به سابقه  فعلی مسبوق  تقنینی  ادبیات علمی و  که در 

مبتنی بر قرارداد است که آواتاری از طریق قرارداد   ایموجود رابطه  رابطهٔ   ،توان قائل به دو دیدگاه بود. در دیدگاه نخستمی   ،کاربر و آواتار   هٔ رابط
توسط کاربر شکل می  فرم شرایط  پذیرش  با  و  متاورسی و کاربر  متولی فضای  رابطه  رابطهٔ   ،گیرد. در دیدگاه دوم بین  مالکانه   یاآواتار و کاربر 

جاکه به اعتقاد عموم محققان حساب کاربری در ولی ازآن  ،توان مناقشه کرد که آیا آواتار مستقاًل دارای ارزش اقتصادی است می است. در این
)وصالی   فضای است  مادی  ارزش  دارای  مستقاًل  می   ،( 1400ناصح،    مجازی  هم  آواتارها  اولی  طریق  دادوستدی  به  ارزش  صاحب  بایست 

است  مطرح  ای  گسترده  هایکه حقی بر منافع خاص است بحثمطلق است یا آن  که مالکیت بر آواتار یک حق مالکانهٔ این  بارهٔ در  ،د. البتهباشن
 های حقوقی متاورسی است.  که خود از دیگر چالش
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توان قائل به دو نظر بود. در نظر  می   خصوص که آواتر چه ماهیتی دارد در ادبیات داخلی تحلیلی حقوقی یافت نشد. لیکن در این  در این
ست که فرامین کاربر خود را  ا  نماآدم  یشود که در مالکیت کاربر و مانند ربات دیده می   یآواتار کاًل فاقد شخصیت است و به چشم ابزار  ،اول

کاربران عادی نسل اول فضاهای مجازی   درخصوص باشد. این نظر    چیزی مالکیت داشته  بهکه از خود اختیاری یا بتواند  بدون آن  ،کند اجرا می 
به    ،ای جدی وجود نداشته استآن مناقشه  درخصوص یتر و اینستاگرام ظاهرًا مقبول است و تاکنون  یها( مانند توهای کاربری یا اکانت)حساب 
تواند در  که هرکس هر آنچه بخواهد می   هستند سفید    ایعمومًا شبیه به صفحه  اند شدهی مجازی متعارفی که تاکنون استفاده  که فضاها   این دلیل 

آن چیزی افزود یا از آن کاست. این دیدگاه تا زمانی مقبولیت دارد    بهتوان  آن بنویسد یا ارائه کند یا نهایتًا به شکل ظرفی مجازی دیده شود که می 
 ها یا آواتارها را صرفًا ابزار اشکار و نهان معرف شخص حقیقی یا حقوقی بدانیم.  نیاید و اکانت شمار مجازی مستقاًل یک جامعه به  که فضای

باشد،  پذیرش و چهکه شاید در حال حاضر عجیب و غیرقابل  ،دیدگاه دوم  نیستند مضحک  آشنا  متاورس  با فضای  افرادی که  برای  بسا 
گونه که در دنیای واقعی از  مجازی است. همان  انتزاعی و جدا از نسل اول فضایمستقل، نیمهدارد که متاورس دنیایی نیمهریشه در این اندیشه  

شود، در متاورس آواتارها بازیگران اصلی هستند و نه کاربران یا  اجتماعی یاد می  - آفرینان اقتصادینقش  مثابهٔ بهها و اشخاص حقوقی  شرکت 
اشخاص  به  تواند موجودی با شخصیتی شبیه  د. آواتار می نمجازی، آواتار ماهیتی فراتر از حساب کاربری دار. در نسل دوم فضایمدیران آواتارها

تک باشدحقوقی  نگاه  (Cheong, 2022)  عضوی  در  حتی  ماهیت    ،ترنوین  ییا  یک  بلکه  حقوقی،  شخصیتی  نه  و  حقیقی  شخصیتی  نه 
نحوی که بتوانیم ماهیت آواتار را جدا از کاربر و مدیر آن بدانیم. بدین  به  ،داشته باشد   « شخصیت مجازی» مستقل جدید با اسم پیشنهادی  نیمه

اگر قصوری از جانب مدیر یا کاربر آن آواتار رخ    ،لبتههای حقوقی و کیفری باشد و صد امعنا که خود آواتار بتواند صاحب دارایی و مسئولیت
که برخالف نسل اول  که بتوانیم هویت آن کاربر را شناسایی کنیم، وی نیز در کنار آواتار مسئول باشد. توضیح بیشتر آنداده باشد و با فرض آن

متاورسی    دوم اهمیت قرار دارد و آنچه جامعهٔ   درجهٔ مجازی، در فضای متاورسی، شخصیت و هویت کاربر در روابط داخلی متاورسی در  فضای
می  تشکیل  همانرا  است.  آواتارها  همین  سایر دهد  به  و  است  حقیقی  اشخاص  مختص  صرفًا  مادی  دنیای  در  رفتارها  از  بسیاری  که  گونه 
شخصیت  »تصور است.  اتار قابلبرخی رفتارهای متاورسی صرفًا در فضای خاص متاورسی و متناسب با رفتار آو  ،تعمیم نیستاشخاص قابل

عضوی است. اگرچه نظام داخلی شخصیت حقوقی با یک نفر عضو را مگر در موارد نادر  تا حدودی شبیه به شخصیت حقوقی تک  « مجازی
( که  1397دارد )کاویار،    چشمگیری گونه اشخاص مزایای  توان دریافت که پذیرش اینهای حقوقی می نپذیرفته است، با کنکاش در سایر نظام

عضوی در قالب قواعد حقوق تجارت  شخص حقوقی تک منزلهٔ بهشناسایی آواتار این، توان در فضای متاورسی بهره برد. با وجود از این مزایا می 
نیز   ؛گوی مشکالت حقوقی متاورسی نیستها پاسخو حقوق شرکت نیازهای اجتماعی دیگر  با    زیرا رفتار آواتار رفتاری فراتجاری و متناسب 

هایی از هر دو را در خود گنجانده  های حقیقی و حقوقی است که خصلتشخصیت مجازی شخصیتی مابین شخصیت  ،. با این توصیفهست
 است.

های فعلی متولیان متاورس، هویت کاربر یک آواتار )فرد حقیقی یا حتی حقوقی صاحب آواتار( در دنیای  است، براساس سیاست  گفتنی 
، پذیرش  ه همین دلیلکه آواتار ردی از خود بگذارد که ماهیت کاربر اصلی را افشا کند. باست، مگر آن  ناپذیرو کشف واقعی اصواًل ناشناخته  

نام   به  نوینی  بتواند شخصیت  آواتار  فراهم می   « شخصیت مجازی»این نظر که  را  امکان  این  باشد  بتوان شخصیتداشته  تا  به   ی کند  را  مجازی 
پردازی باشد که در روزگاری نه چندان دور شاهد  و در حد ایده  ناپذیرکوم کرد. شاید این ادعا برای خواننده تصوردادگاه مجازی برد و وی را مح

هنجارشکنانه به    یانجام رفتارها  واسطهٔ ها را بهنظارت بر رفتار آواتارها را داشته باشند و آن  تشکیل دادسراها و محاکم مجازی باشیم که وظیفهٔ 
 اموال، جرایم نقدی یا اعدام مجازی )حذف آواتار( یا محرومیت موقت از حضور در فضای متاورس محکوم کنند.  مصادرهٔ هایی نظیر مجازات

به این با توجه  اموال و دارایی ندرت قابلکه کاربر آواتار بهاز سوی دیگر و  نیز  شناسایی است، ممکن است بحث سرنوشت  هایی آواتار 
توانند صاحب  زیرا آواتارها در فضای متاورس قابلیت رشد و ارتقا دارند و می   ؛بودکه صاحب این اموال چه کسی خواهد    و سؤال شود مطرح  
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های مجازی  عبارت بهتر آواتارها در فضای متاورسی اقدام به خرید زمیناکنون کاربران یا به  هم  ،های مجازی باشند. برای مثالها و دارایی زمین
 1کنند. می 

 ت ی مالک   ن ی و قوان   ی قانون   ی ا ی اش   م ی ر مفاه د   ی احتمال   ات تأثیر 

منظور شناسایی مصادیق آن ضروری ساخته است  بازنگری در مفهوم مال و معیار مالیت را به  « اموال مجازی»پیدایش و رواج اصطالح نوظهور  
ها و در بسیاری موارد  مطلوبیت عمومی و منفعت عقالنی آن  ،در اکثر موارد   ،(. در بحث اموال مجازی1396ناصح،  ی  فرد و وصال  پوربدی)ع

انکار نیست و جای هیچ تردیدی در مالیت محتوای موردتبادل بر  عقالیی قابل  یها برای شخص یا اشخاص خاص براساس معیارمطلوبیت آن
 (.  1400وجود ندارد )لطفی فروشانی، ها  مبنای داده

(.  Koos, 2021a)  واقعی ترکیب کنند   یهای واقعی گنجانده یا با اشیامجازی را در محیط  ی توانند اشیاهای واقعیت افزوده می اپلیکیشن 
مجازی   یبا استقرار اشیا  ،مجازی به این طرف و آن طرف بروند و  یتوانند با استفاده از آواتارها و اشیاهای واقعیت مجازی، افراد می در محیط

مجازی همانند سایر اموال در دنیای واقعی   یاشیا  ،ها را متمایز و شخصی کنند. در دنیای متاورس یا آثار هنری در فضاهای مجازی خود، آن
قابل ماهیتی  خصلتدارای  با  مالکیتتقویم  و  های  افزوده  واقعیت  هستند.  متاورس  پذیری  دنیای  رشد  با  و  دارند  مالیت  نیز  مجازی  واقعیت 

های مجازی در مفاد قانونی داخلی و حتی سایر کشورها ازپیش ضروری است. بحث مالکیت در اشیا و سرزمینها بیششناسایی ماهیت آن
  انجام شده ت اموال مجازی از منظر حقوقی  ای تاکنون در باب ماهیاست، اگرچه تحقیقات گسترده  گفتنی پردازی است.  نیازمند تحقیق و نظریه

رسد و اتکا به نظریات پیشین پاسخی  های اخیر آن ضروری به نظر می بازتعریف این اموال با توجه به خصیصه  ،متاورس   با ظهور پدیدهٔ   ،است
 داشت. دقیق و کاربردی به همراه نخواهد 

دنیاهای وسبا رشد روزافزون شبکه اجتماعی در  پایههای گستردٔه  بقای فضاهای مجازی محکم یع مجازی،  تداوم  تر خواهند شد.  های 
تواند باعث  های واقعیت افزوده، درنهایت می فرم در پلت  ،واقعی و مجازی  ی افزایش ارتباط میان دنیاهای مجازی و واقعی و تعامل میان اشیا

اشیا قانونی  ب  (.Adrian, 2010)  واقعی و مجازی شود  یهمگرایی  به  امر  اشیااین  ها در جامعه  آنٔه  قانونی و موارد استفاد  یازتعریف مفهوم 
های مجازی، احتمال از بین رفتن مرز بین فضاهای  در کارخانه  ،واقعی   یهای مجازی« اشیاشد. برای مثال، استفاده از »کلونخواهد  منجر  

 .  دهد را نشان می مجازی و واقعیت  
کار    واقعی را با افزودن عناصر مجازی جبران کرد که این  یوان تغییر داد یا ناکافی بودن اشیاتبرای مثال، برداشت افراد از معماری را می 

افراد را تغییر می   یماهیت اشیا این امر مسئلٔه مصونیتملموس در تصور  که خودش ترکیبی از عناصر را  پذیری حقوقی شیء »مرکب«  دهد. 
ناملموس را نشان می   یبین رفتن مرزهای میان اشیا  کشد و از طرفی احتمال ازمجازی و ملموس است پیش می  با پیشرفت ملموس و  دهد. 

مجازی از دنیای    ییابد که بیرون کشیدن اشیاقدری کاهش می ملموس و ناملموس به  ی چین، تمایز بین اشیاشده در بالکهای حفاظتتوکن
قانونی شدن اشیاپذیر خواهد  ها امکانها توسط توکندیجیتال و واقعیت بخشیدن به آن آینده احتمال  بنابراین، در  چنینی و مجازی این  یبود. 

کید می   ،شکل مفهومی مجزا و متمایز در قانونبه  ،مجازی  یرسمیت یافتن اشیا  ف اموال مجازی در  تعری   که  دشودور از انتظار نیست. مجددًا تأ
تولید آن صرفًا مبتنی    زیرا نحوهٔ   ؛سختی قابلیت انطباق کامل دارد دنیای متاورس احتمااًل با آنچه از اموال مجازی تاکنون شناسایی شده است به

ان تجسم خارجی برای این  بر همین مبنا، امک  ،است و  های دیجیتالی نیست و امکان ترکیب آن با اموال ملموس و فیزیکی نیز فراهم شده بر داده
 اموال برخالف تصور غالب فعلی نیز وجود دارد. 

 
 55000خود از محل فروش    یدالر یلیونم320به درآمد    2022سال    یمال  های، در گزارش کایامرایاالت متحدٔه  واقع در    یوگالبزشرکت    یعنی  حوصله،یب  یمونم  هایی باز  مجموعهخالق    .1

 است. کردهمتاورس اشاره  یدر معامالت ملک ینقطعه زم
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متاورس دقیقًا چیست پاسخی جامع، مانع و شاید مقبول بدهد.    آیندهٔ   به این مسئله کهتواند  هیچ محققی نمی   که  باید اذعان کرد   ،در پایان
دستانه پیش از ورود به  راهکارهای پیش   ضای متاورس و سپس ارائهٔ های احتمالی فها و چالشولی آنچه ضروری است بدوًا شناسایی پتانسیل

بحران و ظهور مشکالت الینحل است. با توجه به آنچه در این تحقیق آمد، ارتباط میان دنیای واقعی و مجازی به بروز سؤاالتی در زمینٔه    مرحلهٔ 
شود برای  پذیر هستند اشاره شده است و از سایر محققان دعوت می تحقیق  که   یی هاشود که در ادامه به برخی از آنمی منجر  نحؤه ادارٔه متاورس  
 های علمی ارائه کنند.  سؤاالت زیر پاسخ 

چه ضوابطی برای این   ةتوان برای آواتارها شخصیتی مستقل به نام »شخصیت مجازی« در نظر گرفت؟ با فرض پذیرش این امرآیا می .  1
 اشخاص باید در نظر گرفت؟

پذیری چگونه در متاورس میسر خواهد  عملکرد روان و رعایت الزاماتی همچون حریم خصوصی، امنیت، قابلیت همکاری و مقیاس.  2
 شد؟ 

 واقعی چیستند؟  ی خطرات، پیامدهای قانونی و پیامدهای اخالقی آواتارهای مرتبط با شخص. 3

 ند؟ هست های ادارٔه متاورس و فضاهای آن کدامل و مدلبهترین اصو. 4

 ؟ هایی دارند چه مسئولیتسازان متاورسی و کاربران این دنیاها افزاری، جهاندهندگان نرم هریک از توسعه. 5

 گوناگون ضاهای  هایی با خصوصیات و مقررات متنوع رسیدگی کرد؟ راهکار مرتبط ساختن فرایند ادارٔه فتوان به امور جهانچطور می .  6
 به یکدیگر چیست؟

بسیار درهم.  7 متاورس  نوع فضای غیرهم فضای  پیچیده است و همه  و  به هم مرتبط می تنیده  را  این فضاها  جنس  بین  مرزبندی  سازد. 
 بود؟ ها چگونه خواهد شد و تردد میان آنچگونه انجام خواهد 

 یافت و تعامالت میان دنیای مجازی و واقعی را مدیریت کرد؟ توان به ادارٔه مستقل در متاورس دست چگونه می . 8

 ر یکدیگر تأثیر خواهند گذاشت؟ دفرایند ادارٔه دنیاهای واقعی و متاورسی از چه طریقی به هم مرتبط خواهند شد و چگونه  . 9

هستند، چگونه باید مواجه شد و اگر ها و مقررات متاورسی  که مغایر با ارزش   ،ها و مقررات دنیای واقعی با مسائلی همچون هنجار.  10
 اجرایشان از سوی کشورهای گوناگون الزامی شود چه باید کرد؟ 

با فرض شناسایی    ،توان جرایم خاص نظیر توهین و تشویق به اعمال منافی عفت را در فضای متاورس کنترل و پایش کرد وچگونه می .  11
 توان انجام داد؟ چه اقداماتی را می  ،نشدن کاربر

 گیری یجه نت 

 منزلهٔ به  ،شد، متاورس   گونه که شرح دادهتراز شدن با آن است. همانآوری در حال رسیدن به دنیای واقعی و هم فضای متاورس با سرعت حیرت 
س به  مجازی، دنیای مجازی صرف نیست تا بتوان با همین ابزارهای موجود مربوط به حقوق سایبری به آن پاسخ داد. متاور  نسل دوم از فضای

های بشریت در تمام ابعاد زندگی از موضوعات خانوادگی تا اداره و امنیت کشورها ترین چالشهای آتی به یکی از اصلی احتمال زیاد در سال
افراد    ،در آن  ،شده در دنیای واقعی در نظر گرفت کهتوان به شکل فضایی عمومی، مشاعی و مجازی و ترکیبشد. متاورس را می تبدیل خواهد  

رفع انواع نیازهای آموزشی،    بهفرد در شکل آواتارها تردد، تعامل و تجارت کنند و  بهتوانند آزادانه با هویتی معمواًل ناشناخته و البته منحصرمی 
 تفریحی، روانی، جسمی و جنسی اقدام کنند.  

توان چارچوبی است که نمی   ناپذیربینی و پیش  کارکرد و خدماتی که ممکن است در متاورس ارائه شود چنان پیچیده  ماهیت متغیر و نحوهٔ 
  المللی در حوزهٔ بود. تحقیقات جدی بینتر خواهد  های آتی آن نیز امری پیچیدهشناسایی چالش  ،دقیق برای آن تعریف کرد. بر همین اساس

هیچ    1401پردازی و مطالعات اولیه است و تا شهریورماه سال  نظریه  سوم میالدی آغاز شده است و همچنان در مرحلهٔ   متاورس نیز با آغاز دههٔ 
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ًا ابعاد و  رهای کشورهای غربی اخیها و کنگره لمانرهای تحقیقاتی پالیکن کارگروه   ،قانون مشخصی برای متاورس در دنیا تصویب نشده است
چالش دستبرخی  برای  را  متاورسی  قانونهای  کرده اندرکاران  تشریح  و  تبیین  سیاستاگذاری  برای  کشورها  این  عزم  از  نشان  که  گذاری ند 

 مدیریتی و حقوقی در پایش، اداره و کنترل فضای متاورسی است. 
طور که در دنیای واقعی اشخاص دارای حقوقی هستند، این امکان وجود دارد که آواتارهای متاورسی نیز از حقوقی برخوردار شوند.  همان

مقاله   براین  به  ی دیدگاه  بنا  نمی   جدید  را  متاورسی  آواتارهای  که  رسید  نتیجه  تا  این  آواتارها  بلکه  دانست،  شخصیت  بدون  موجوداتی  توان 
  ر آواتار جدا ب ها باشند که از دارایی کارتوانند صاحب انواع دارایی عضوی دارند که می های حقوقی تکحدودی شخصیتی نزدیک به شخصیت

العاده جدید متاورسی )که البته با قوانین فعلی های فوقباشد مقنن، برای پاسخ به برخی چالشبسا در تعریف شخصیت آواتارها الزم  ست. چها
را به رسمیت    «شخصیت مجازی»ها تحت عنوان  جدیدی به انواع شخصیت  دستهٔ   ،های حقیقی و حقوقی پاسخ نیست( در کنار شخصیتقابل

آواتارها  قتل  نظیر  مسائلی  دیگر،  سوی  از  دنی  1بشناسد.  احتمااًل  در  آواتارها  حقوق  پیچیده  مباحث  کنار  در  دیگر  جرایم  وقوع  و  متاورس  ای 
 سنجی آن در کشورهای غربی آغاز شده است.های مجازی را فراهم آورد که امکانساز ایجاد دادسراها و دادگاهزمینه

ن امپراتوری خود را دارند و در حال تصدی برخی  اکنوکه هم  کنندی اداره  فناورهای  غول   را این احتمال وجود دارد که دنیاهای متاورسی  
گر است که اصواًل این وظیفه ها و نیز نیروهای مخالف خنثی ها، موازنه، ادارٔه مؤثر مستلزم وجود کنترل این  فضاهای متاورسی هستند. با وجود

و یا    ر توانایی کشورها در حفظ استقاللداست    های متاورسی نیز ممکنگرفت. مشارکت شهروندان در فعالیتها قرار خواهد  دولت  به عهدهٔ 
متاورسی وابستگی  فضاهای  از  هریک  بگذارد.  تأثیر  نابرابری   ،شان  گوناگون  شکال  ا  تجربٔه  پتانسیل  داشتن  بر  در  عالوه  موجود  اجتماعی  های 

آن تکثیر  و  فیزیکی  است چالشدنیای  ممکن  پیشها،  که  آورند  وجود  به  جدیدی  آنهای  کاربینی  اصواًل    ها  دیگر،  نگاهی  از  نیست.  آسانی 
را  تر، هرآنچه  از آن مهم  ،واقعی هستند ومجازی و نیمهسالمت شهروندان خود در این محیط نیمه  و  ها خواستار تضمین امنیت و صحتدولت

تدوین قوانین و ضوابط خاص داخلی و  ها را تهدید کند نخواهند پذیرفت. لذا، دنیای متاورس  ها را متزلزل سازد و امنیت آنیتی آنمقدرت حاک 
را طلب می بین اساسالمللی  بر همین  از تصمیمات دولتادارٔه محیط   نحوهٔ   ،کند.  متأثر  قطعًا  متاورسی  بههای  گوناگون  ویژه کشورهای  های 

 بود.نوین متاورسی خواهد  یفناورصاحب 
دارد. ممکن است هویت یا دارایی در یکی از فضاها به سرقت برود، در    به دالیل گوناگون که ذکر شد، نیاز مبرمی به ادارٔه متاورس وجود

بگذارد. تجربهدو حتی    شودفضایی دیگر استفاده   تأثیر  دنیای واقعی  قبلی  ر  اندک و  سازمان  درخصوص های  ادارٔه متاورس بسیار  فرایند  دهی 
می  نظر  به  لیکن  است،  و  محدود  متمرکز  ادارٔه  انتخاب  بین  متاورس،  در  هستند.  مرتبط  هم  به  مجازی  و  واقعی  دنیای  در  اداره  فرایند  آید 

این فضا می  به  غیرمتمرکز  قائل  اکث  هایدیدگاهتوان  بود. درست است که مرکزیت و تجمع  نرم ر سختمتفاوتی  نترها افزارها و  افزارها در دیتاس 
  ، بود. همچنان  مراتبی بیشتر فرایندی از پایین به باال خواهد حال اجرای استانداردها و قوانین مربوط به ادارٔه متاورس از لحاظ سلسله است، بااین

گاهی دقیقی از آنچه باید تحت اداره قرار گیرد وجود ندارد.    آ
های سازمانی و همچنین گیری، فرایندها و رویهپذیری انطباقی، تصمیماره کردن شامل ریسک، مقررات، مسئولیت های معمول ادمؤلفه

کردنسازوکار اداره  فرایند  در  هستند.  تشویقی  اعمال    ،های  و  قوانین  اجرای  برای  اختیار  و  رفتاری  منشور  معاشرت،  آداب  همچون  مواردی 
موردنیاز   همگی  اح  هستندمجازات  به  سیستم و  زیاد  سیستم تمال  و  قانون  و  نظم  برقراری  تمامهای  قضایی  نیز  های  واقعی  دنیای  مانند  عیار 

به شکل خودگردان اداره شود یا مقررات آن با مقررات    ،دلیل برخورداری از مقررات قانونی اختصاصی به  ، موردنیاز باشند. متاورس ممکن است
 اشد. قانونی موجود در کشورها اشتراکاتی داشته ب

 
خود عنوان کرد    یاو در سخنران  .متاورس شد  یبرا  یدیجد  ینقوان  یریگ، خواستار شکل2022در سال    یساقتصاد در داووس سوئ   یدر نشست مجمع جهان  ،امارات   یهوش مصنوع   یروز  .1
 شود. یریجلوگ  ینسنگ هاییتفضا شد تا از انجام جنا یندر ا یدجد ینقوان یریگخواستار شکل  ینشود و همچن یتلق یواقع یتقتل در متاورس جنا یدبا
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های موردنیاز  نحؤه اداره، نوع مقررات و سیاست  خصوص ها تحقیق شود. درآن  دربارهٔ پاسخ بسیاری وجود دارند که باید  های بی پرسش
که در دنیای واقعی داشته در  را  تواند کارکردی  همچنان ابهام وجود دارد. اصول حقوقی سنتی مانند صالحیت سرزمینی در دنیای متاورس نمی 

ایفا کند دنیای   از   ؛کنند متاورس را تعیین نمی   یزیرا مرزهای جغرافیایی کشورها و حتی تابعیت و محل سکونت کاربر قلمرو  ؛متاورس  پیش 
اندازی دنیاهای متاورسی، حداقل باید برخی مقررات پایه برای ادارٔه آن وضع شوند. برای اجتناب از مشکالت آینده، برخی مسائل باید از  راه

 . شوند رسیدگی و بررسی قبل 
حقوق کیفری است که استفاده از اصل حداقلی و   های افزایش مداخلهٔ دستانه یکی از جلوه انگاری پیش چه جرم نهایتًا باید اذعان کرد، اگر 

ریزی و برنامهاکنون نیز برای اقدام  بسا همکند و چهماهیت دنیای نوظهور متاورس چنین امری را ایجاب می   ،کند کمینه حقوق جزا را نقض می 
های فنی و حقوقی الزم به معنای ضررهای کالن برای کشور در این عرصه دیر است و هر لحظه تأخیر در ورود به این دنیا و ایجاد زیرساخت

 است.
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