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 چكیده   اطالعات مقاله

 پژوهشی نوع مقاله: 

 1-17 صفحات:
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 04/07/1400تاریخ انتشار: 
 

امروزه فضای مجازی زمینه بروز و ظهور نسل جدیدی از  زمینه و هدف: 

های خاص این نوع اموال به ویژه امکان اموال مجازی را فراهم کرده و ویژگی

گردد، انجام معامالت و مبادالت پولی که همگی در فضای مجازی انجام می

را، ضروری ساخته است. در این مقاله  هاآنمطالعه فقهی حقوقی در خصوص 

 شده مشروعیت فقهی حقوقی اموال مجازی در اقتصاد بررسی شود.تالش 

روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری  ها:مواد و روش

 استفاده شده است. برداریفیشای و اطالعات از روش کتابخانه

گیرد با ضوابط قرار می دادوستدآنچه در معامالت اموال مجازی مورد : هایافته

و معیارهای فقهی و حقوقی تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر 

 ها قابل تطبیق است.آن

در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخالقی و علمی  مالحظات اخالقی:

 گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است.از جمله بهره

اموال مجازی را باید تأسیس مالی جدید تلقی نمود. اموالی که  گیري:نتیجه

آن تابع احکام قانونی خاص  انتقال و نقلاعتبار حقوقی مختص به خود دارد. 

گیرد. اموال قرار می داد و ستدهای قراردادی ویژه مورد بوده و از طریق قالب

رد پذیرش محور آن در عرف تجارت مومجازی به خاطر وصف کاربردی و ارزش

قرار گرفته است. در بحث اموال مجازی در اکثر موارد مطلوبیت  دادوستدو 

ها برای شخص و در بسیاری موارد مطلوبیت آن هاآنعمومی و منفعت عقالیی 

یا اشخاص خاص بر اساس یک معیار عقالیی، قابل انکار نیست؛ جای هیچ 

 ماند.ا باقی نمیهتردیدی در مالیت محتوای مورد تبادل بر مبنای داده
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 مقدمه. 1

( گرفته الیم ل،یمیمال )مال،  یمال که از فعل ماض

است که موضوع  یزیچ یشده، در لغت به معنا

هر  یبه معنا زیمطلوب او باشد و نرغبت انسان و 

، 1373، )دهخدادرآید که به تملک انسان  یزیچ

 یزیآن چحقوقی، مال  از نظر .(17367-17363

 یاستفاده بوده و ارزش مبادله اقتصاداست که قابل 

 .(123 ،1379، یی)صفاباشد و دادوستد داشته 

آن مال داده  یاست که در ازا یزیمال چ»

به عبارتی  (.111 ،1391 ،)محقق داماد «شودیم

گفته  ،مال به هر چه قابل تملک و مبادله باشد

یک دید کلی هر  در .(26، 1381، ی)امامشود می

چیزی که به وجه رایج کشور قابل تقویم باشد و 

باشد، که در ارزش اقتصادی داشته باشد مال می

 به 11د بندی کلی به استناد مفاد موایک تقسیم

)قابل جابجایی بدون  بعد قانون مدنی اموال منقول

وجه  )که بارزترین آسیب دیدن( و اموال غیرمنقول

گردد. برای آن زمین و ساختمان است( تقسیم می

الف( ارزش مصرفی.  کاال دو نوع ارزش وجود دارد:

این است که: « ارزش مصرفی»ب( ارزش مبادالتی. 

نیازی از نیازها  -بالفعل یا بالقوه -طور مستقیم به

ای داشته را تأمین کند؛ و به عبارت دیگر: فایده

ز عبارت است از این که: نی« ارزش مبادالتی»باشد. 

ای باشد که مردم حاضر باشند در آن کاال به گونه

برابر آن، چیزی بپردازند؛ و این ارزش در صورتی به 

آید که عالوه برداشتن فایده، از نظر وجود می

نباشد که دیگر، تقاضایی نسبت فراوانی در حدی 

(. 61-63 ،1381داب، )باشد به آن وجود نداشته 

، ر عصر ارتباطات و تجارت الکترونیکامروزه و د

متعاقب تحوالت و تغییراتی که اینترنت در زندگی 

فردی و اجتماعی انسان بجای گذاشته، مفهوم مال 

دچار تغییر شده و فضای مجازی، با معرفی گونه 

جدیدی از اموال، تحت عنوان اموال مجازی، بررسی 

ماهیت مال را ضروری ساخته است. در فضای 

ای در علوم های رایانهز مالیت داشتن دادهمجازی ا

مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد سخن به میان 

ها شاید در علوم آید. اثبات مالیت این دادهمی

مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد. 

به تبیین اساسی  هاآنها و مالیت ماهیت این داده

اموال  نیاز دارد. ضرورت بازپژوهی پدیده نوظهور

گردد که متفاوت این اموال بازمیمجازی به ماهیت 

ندارد یک از انواع شناخته شده مال مطابقت  با هیچ

(. اختالف 88، 1395 ،وصالی ناصح و پورفرد)عبدی

مجازی سبب  نظر در اعتبار حقوقی موضوع اموال

اختالف نظر در تعیین اعتبار حقوقی و حقوق حاکم 

بر رابطه اشخاص با این اموال شده است. اختالف 

های ملی حقوقی نظر با رویکردهای متفاوت در نظام

های فراملی، در خصوص اموال مجازی با خصیصه

های سنتی اموال و تعریف این اموال را در نظام

خته است. در نتیجه مالکیت با دشواری مواجه سا

تبیین ماهیت و مشروعیت اموال مجازی از 

موضوعت مهم و شایسته توجه است. اینکه آیا 

های غیرقابل ملموس در فضای به پدیده توانمی

اطالق کرد؟ در « مال»توان عنوان مجازی می

مورد اشاره ابتدا،  سؤالراستای بررسی و پاسخ به 

ردد و در گمال مجازی و مصادیق آن بررسی می

ادامه به تحلیل مشروعیت فقهی حقوقی اموال 

 .شودمیمنظر اقتصادی پرداخته  زامجازی 
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 . مالحظات اخالقی2

در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخالقی و 

گیری علمی و دقیق از منابع علمی از جمله بهره

 علمی رعایت شده است.

 

 ها. مواد و روش3

روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و برای 

ای و گردآوری اطالعات از روش کتابخانه

 استفاده شده است. برداریفیش

 

 ها. یافته4

قرار  دادوستدآنچه در معامالت اموال مجازی مورد 

گیرد با ضوابط و معیارهای فقهی و حقوقی می

تشخیص مالیت، همخوانی داشته و مفهوم مال بر 

 ل تطبیق است.ها قابآن
 

 . بحث5

 مال مجازي و مصادیق آن. 1-5

در این قسمت ابتدا به مفهوم مال مجازی و در ادامه 

 شود.به مصادیق آن پرداخته می
 

 مال مجازي. 1-1-5

های ها و بحثرات در رسانهبه ک عبارت مال مجازی

ش عنایم اام گیردمیرار ک مورد استفاده قآکادمی

زمینه بحث است.  هب ستهوابنوز مبهم و بسیار ه

برای پاسخ به سؤال فوق نگاهی خواهیم داشـت بـه 

معنـای مال مجازی به صـورتی کـه عموماً در 

ش رود. بخمی ارک بهادبیات تحقیق آکادمیک 

االت شأت گرفته از ایق نحقیت یاتادب اززیادی 

ت و ماندگار ل رقابد قاببای مجازیت. مال متحده اس

د. مقصود از رقابتی بودن باش گیتوسوده و دارای پیب

تنها یک شخص مالک  کهمال مجازی این است 

ین . دومکندمی کنترلیک مال خاص است و آن را 

 پایایی با تنگاتنگیه ارتباط ک تاس اییپایه، صخصی

د بـه ا باشجازی دارد. اگر یک مال پایم ایهجهان

انه خود را انی که کاربر راین معناست که زمای

شود از ارج میخ ازیه و از جهان مجخاموش کرد

و همچنان موجود است. اگر یک مال  رودنمیبین 

گذاری و به سرمایه د، کاربران تمایلیا نباشپای

آن مال نخواهند داشت و  هت حصولتـالش در ج

 با. بودخواهد  ارزشبیع این موضوع آن مال به تب

داشتن این خاصیت بـه خصیصه سوم در نظر 

 پناهی)اسـت خواهد پرداخت که همان پیوستگی 

تگی اموال وسی پیمعن (.246 ،1399، و همکاران

های مجازی چیزی شبیه به عنصر تعامل در جهان

را قادر  ازیگرانبو  اربرانکتگی، وسمجازی اسـت. پی

 پیوسته با یک مال مجازی صورت بهکند تا می

ابع مشترک استفاده کنند نند و از منخاص تعامل ک

 اتفاقو تمام این موارد باید به صورت هم زمان 

ک تعددی بتوانند یقت که افراد م. این حقیبیفتد

جازی را مشاهده کرده و از آن استفاده کنند مال م

 را افزایش خواهد داد. موردنظرارزش مال 

های شاید بتوان گفت مال مجازی همان داده

عموماً داده به  یمجاز یهاداده .مجازی هستند

)یا یک جزء اطالعاتی( مورد  معنای اطالعات

تر گیرد. در تعریفی علمی و دقیقاستعمال قرار می

داده عبارت است از هرگونه عالمت، رمز، نشان یا 

نمادی که برای مخاطب نامفهوم و غیرقابل استفاده 

ها مفهوم بدون هیچ عملیاتی بر روی آنو مستقالً و 
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کنند خاصی را به مخاطب القاء نمییا موضوع 

(. 91، 1396فرد و وصالی ناصح، پورعبدی)

)حروف،  ای از نمادهاها مجموعهبنابراین، داده

برای  اعداد، عالئم برای انسان و رمزهای صفر و یک

دهند رایانه( هستند که وقایع و حقایق را نشان می

گانه و برای برای انسان از طریق حواس پنج که

رایانه از طریق لوازم مخصوص صفحه کلید، موس 

ها آیند و برای استفاده از آندست میو غیره( به 

)روحانی گیرند باید اصطالحاً مورد پردازش قرار 

از پردازش داده  (. منظور235 ،1392، روانکوهی

هوم و یعنی هر فرآیندی که داده را از شکل نامف

غیرقابل استفاده خود خارج ساخته به شکلی 

دیگری که حاوی یک مفهوم، ارزش یا هدف 

 کند.مطلوبی تبدیل می
 

 تمایز مال مجازي از مالكیت فكري .2-1-5

شود که به مالکیت فکری به حقوقی گفته می

های فکری و وری از فعالیتصاحبان آن حق بهره

اقتصادی و قابلیت دهد و ارزش ابتکاری انسان را می

دادوستد دارد ولی موضوع آن شیء معین مادی 

مال  اما (.56 ،1399، )کانی جی کاسترن تنیس

مجازی، مالی است که جنس آن از داده الکترونیکی 

باشد. قابل کپی نیست؛ کپی برابر اصل نیست. 

( و ...)اینستاگرام و مصادیقی مثل نام اینترنتی

ی متعلق به خود( )ایجاد وضعیت مجاز زندگی دوم

بهای الکترونیکی( )استخراج فلز گران و رمز ارزها

البته گاها برخی مصادیق مالکیت فکری ممکن 

است در زمره اموال مجازی قرار گیرد. مثالً بین 

مالکیت فکری، اسرار تجاری، اسرار شخصی 

محرمانه و مال مجازی تفاوت هست اما بازی 

ه داده مجازی جزو مالکیت فکری است. پایگا

کند؛ مگر اینترنتی مالکیت مجازی ایجاد نمی

چینش و گزینش شده باشد که همان مالکیت 

آوری مقاالت دیگران. خود فکری است؛ مثل جمع

)حساب فیدیبو( مال  کتاب موجود در فیدیبو

مجازی است. اسرار تجاری و محرمانه هم فاقد 

شرط مالکیت است؛ حمایت از طریق مسؤولیت 

 ...مدنی و

مام اشیایی که در فضای واقعی دارای ارزش ت

ازای اقتصادی بوده و محرک رغبت مبادالتی و مابه

شوند، مال تلقی می درنتیجهاجتماعی هستند و 

گیرند، نیز دارای وقتی در فضای سایبر قرار می

مالیتند. تمام اموال فکری اعم از ادبی و هنری و 

صنعتی مثل محتوا )متون علمی، ادبی و فرهنگی، 

رمان و داستان و نقاشی و عکس( و لوگو و عالمت، 

گونه که در عالم واقع، عرفا و به موجب همان

فکری، مال به حساب  مقررات خاص مالکیت

دارند عالم الکترونیک نیز مالیت  در آیند،می

ها به معنای مال بودن آن (.23 ،1396)میرشمسی، 

ها برای اختصاص و انحصار و همچنین قابلیت آن

 وامکان تعرض به این انحصار و اختصاص است 

، نظام حقوقی به منظور دفع هرگونه بنابراین

ومرج و رگونه هرجسوءاستفاده و پیشگیری از ه

نقض حق، ملزم است عالوه بر تعیین نوع و میزان 

حقوق، دارنده آن را نیز مشخص کرده و استقرار و 

 تمامیت حق را تضمین نماید.
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 زيمصادیق مال مجا .3-1-5

اموال مجازی داری مصادیق متعددی است. ارز 

و  های مجازیبازی )پول مجازی(، دیجیتال

مهمترین مصادیق برخی از اطالعات مالی به عنوان 

 اموال مجازی در مقاله حاضر مدنظر هستند.
 

 ارز دیجیتال .1-3-1-5

)پول  ارز دیجیتال 1بنابر تعریف بانک مرکزی اروپا

نشده  یگذارمجازی( نوعی از پول دیجیتال مقررات

دهندگان صورت معمول از سوی توسعه است که به

مجازی  ۀشود و اعضـای یـک جامعـمیآن کنتـرل 

 دهندخاص آن را پذیرفته و مورد استفاده قرار می

نظر ماهوی،  از(. 1398پور، )سیدالموسوی و عشق

)پول سنتی،  تفاوت پول مـازی بـا دیگر انواع پول

پول الکترونیک( در هدف، ارزش اسمی و پایه پولی 

آن  است. هدف اولیه از اختراع پول مجازی، کاربرد

در دنیای مجازی و برای مقاصد مجـازی اسـت، 

گرچـه در تطورات بعدی با منشأ پول سنتی و پول 

الکترونیک پیوند خورده است و از این طریق قصـد 

، پور)سلیمانی ورود به دنیای حقیقی هم را دارد

1396، 173). 
 

 هاي مجازيبازي. 2-3-1-5

هر آنچه  رایاست ب فیوص واقع در« ازیمج»واژه 

ها، اینترنت، ات )رایانهاطالع فناوریش متعلق به دان

 اسـتا آن رتبط بهای مر فناوریاطالعات و...( و سای

از  ایمجموعه ازیب(. 61 ،1389وری، زاده نیقل)

جـسمی و ذهـنی است که  هایفعالیتو  هاحرکت

                                         
1 European Central Bank 

 دیگرانموجب شادی، سرزندگی، لذت و ارتباط با 

به هـر نـوع بـازی  ایهرایان ایهیشود. بازمی

که از طریق  شودمیگرافیکی و یا متنی گفته 

وسـایل الکترونیک( مجهز بـه  سـایر یا) هارایانه

 انجام مخصوص هایکنترل میکروزشگر یا پردا

 ،1396وصالی ناصح، و فرد پور)عبدی شوندمی

مجـازی، دسترسـی و  هایبازیورود به  (. شرط56

 است. اینترنت جهانیورود بـه شـبکه 
 

 اطالعات مالی .3-3-1-5

هرگونه اطالعاتی که دارای کارکرد مالی، تجاری و 

 اقتصادی باشد جزو قلمرو این اطالعات است به

دیگر هرگونه اطالعاتی که سوءاستفاده از  عبارت

ها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری شود، آن

اسرار  نیا گیرد.ذیل این دسته از اطالعات قرار می

 نیبلکه محرمانه بودن ا ستندینفسه ارزشمند نفی

 شودیها مآن یاطالعات است که باعث ارزشمند

تا به طور مؤثر در آن  دهدیبه شخص اجازه م رایز

، ی)باقر رقابت کند نیریحرفه با سا ایو  صنعت

( 1839) 3استدالل از بند ب ماده  نیا .(42 ،1388

 کایمتحده آمر التیا یاقتصاد یقانون جاسوس

 بند آمده: نیشده است. در ا یناش 1996مصوب 

بالقوه از آن جهت  ایکه به صورت بالفعل  یاطالعات»

 یارزش اقتصاد یاند داراعموم ناشناخته یکه برا

گفت که  توانیدر مورد محرمانه بودن م«. هستند

در تجارت  ایاگر اطالعات در دسترس عموم باشند 

عموماً شناخته  شوندیکار گرفته مکه به  یافهحر ای
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به  ستند،ین یتجار گریشده باشند، آن اطالعات د

 است. یعموم یعبارت بهتر مالک آگاه
 

اموال  یو حقوق یفقه مشروعیت. 2-5

 مجازي

 یو حقوق یفقه تیمشروع ادله .1-2-5

 تالیجید يارزها

ارز دیجیتال دارای  در خصوص مشروعیت

است. برخی بر این های مختلفی مطرح دیدگاه

عنوان یک ارز  تواند بهکوین نیز میاند، بیتعقیده

مبادله قرار بگیرد؛ چراکه  ۀمورد دادوستد و وسیل

طور فیزیکی قابل کارکرد باشد.  ارز حتماً نباید به

بر این اساس، در جهانی که به سرعت در حال 

حرکت از آنالوگ بـه دیجیتال است، حتی یک 

تواند مناسب این کوین میند بیتفناوری جدید مان

(. از سوی 28 ،1396، )میرزاخانی باشدحوزه 

 ابوغـده، )عبدالستار نظراندیگـر، برخی صاحب

کوین و بیت ( معتقدند روشن شدن ماهیت2018

اینکـه نـوعی پـول و ارز اسـت یـا کاال؟ نیازمند 

های انتشار و مالکان اولیه شناخت جدی کانون

مکانیسم عرضه و تقاضا و کیفیت ها و نیز آن

ارزهای مجازی به لحاظ محتوا و  دادوستد آن دارد.

ماهیت، چیزی بیش از داده و اطالعات نیستند که 

های رمزنگاری با زبان ریاضی و با استفاده از تکنیک

شوند. به همین دلیل است که گاهی از خلق می

شود. ها به عنوان دارایی دیجیتال تعبیر میآن

 2 مادۀ "الف" توان طبق بندهای مجازی را میارز

، یک نوع 1382مصوب  قانون تجارت الکترونیکی

داده پیام " داردپیام دانست. این بند مقرر می دادۀ

هر نمادی از واقعه، اطالعات یا مفهوم است که با 

های جدید وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری

ذخیره یا پردازش اطالعات تولید، ارسال، دریافت، 

اما آنچه به مشروعیت ارز دیجیتال دامن  ."شودمی

رواج استفاده از ارزهای دیجیتال  زده است

)مجازی( در مبادالت اینترنتی است. فراگیر شدن 

این ارزها منجر به این شده است که یکی از 

کوین وارد بخشی از ها به نام بیتترین آنمعروف

راین الزم است های مردم شود. بنابتراکنش

گذار ایران، همانند سایر کشورها نهادهای سیاست

در خصوص استفاده از این ارزها، قوانین و مقرراتی 

وضع نمایند تا ضمن استفاده از مزایای ارزهای 

ها جلوگیری به مجازی، از خطرات احتمالی آن

عمل آید. این ارزها از پیدایش سیستم مالی جدید 

پول و کنترل گردش آن از حکایت دارند که در آن 

شود و در ها سلب میهای مرکزی و دولتنکبا

 ،1398)محمودی،  گیرددستان خود مردم قرار می

کوین نوعی دیگر، ارز دیجیتال یا بیت (. به بیان504

پول مجازی است که متکی بر اصول رمزگذاری 

باشد که در قالب ها میبرای معتبر ساختن تراکنش

پیوتری باقی نمانده است و به یک الگوریتم کام

سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی 

به نحوی که  (12 ،1396)میرزاخانی،  نمایدمی

استفاده از ارزهای مجازی توجه تجار و بازرگانان را 

 .نیز به خود جلب کرده است

در فقه نیز بحث مستقلی در خصوص ارز دیجیتال 

 تیماه دالیلی برایتوان به نشده است اما می انجام

اصل اَصالَۀُ الْاِباحه و عدم  یافت. دست تیو مشروع

از مهمترین  ممنوعیت این ارزها از سوی شارع
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بر این اساس برخی ارزهای دیجیتال  دالیل است.

بر اساس اصل اباحه جایز است. این دیدگاه را 

توان با توجـه به بحث قبلی دربارۀ معیارهای می

رد، یک قاعدۀ مشهور توسط پول و طال بررسی ک

صل فی المعامالت ألا»فقها ارائه شده است: 

این به این معنی است در معامالت «. باحهإلا

تجاری، اصل کلـی قابل قبول است. به عبارت دیگر، 

همه چیز جایز است، مگر اینکه ما آن را کامال 

برخالف اصـول شریعت بدانیم، با توجه به این اصل، 

ل جایز است. به همین ترتیب، ارز دیجیتال در اص

توان هر چیزی را می هایژگیدر صورت وجود این و

عنوان یـک  پول در نظر گرفت: در میان مردم به

چیـز ارزشمند تلقی شود، توسط همه یا گروه قابل 

تبادل پذیرفته  ۀتوجهی از مردم به عنوان وسیل

عنوان  ای برای سنجش ارزش باشد و بهشود، وسیله

 ساب عمل کند. بنابراین، هر ارز دیجیتـالواحد ح

 کوین( که شرایط فوق را داشته باشد، به)مانند بیت

 عنوان پول مقبول است.

 نیز اشاره کرد. صل صحّتتوان به اعالوه بر این می

 ،یو تندرست یسالمت یدر لغت به معناصحّت 

(. 507 ،1405منظور، )ابن است تیّاعتدال و تمام

در  است که یصحت از قواعداصل اصطالح،  در

 یو در موارد مختلف شودیاز آن بحث م یکتب اصول

گفت اصل صحت  توانیقابل طرح است. اجماالً م

به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و کردار 

 و اعم از مسلمانان ای)مسلمانان  گرانید دیعقاو 

، 1394، ینصارا) شودیم مربوط (رمسلمانانیغ

ای اعم از اساس اصل صحت، اگر معامله. بر (345

صحت آن مورد صورت گرفت و  عقـد یـا ایقـاعی

 تـسبر صحت آن معامله ا، بناشک واقع گردید

(. ایـن قاعـده از 45 ،1379، )موسوی بجنوردی

که عدم جریان آن  مستقالت عقلیه است تا جایی

موجب ایجاد اخـتالل در نظـام و زنـدگی مـردم 

قاعده قابل  (. این720 ،1370)انصاری،  شودمی

تسری به غیرمسلمانان نیز است و بنابراین عقال اگر 

خود صحیح پندارند، باید  ۀمعاملعملـی را در نظـام 

 ،1421، )مصطفوی دکرحکم صحت بر آن بار 

از یک سو، اصل صحت در معنای وضعی آن  (.105

دیگران را  عبارت است از اینکه آثار و نتایج اعمال

 صحیح دانسته، حکم به جریان آن داد. بنابراین هر

چه عنوان عقد داشته و تجاره عـن تـراض بر آن آن

شود، اگرچه نماید، این عقد صحیح تلقی میتطبیق 

 ،1396، )گرجی نباشداحتمال نقص نیز بعید 

از سوی دیگر، اصل صحت به معنای حمل  (.354

و کامل در برابـر نـاقص  فعل دیگران بر وجه تام

است. اصل صحت به این معنا اختصاصی فعل مؤمن 

، بلکه دربـاره همـه مسـلمانان، بلکـه کافران نیست

 ،1412، )خویی شودنیز در برخی موارد جاری می

، بلکه همه عقال شـئون زنـدگی (. مسلمانان322

دیگـران را اعم از عبادات، معامالت، اقوال، افعال و 

کنند و فساد و بطالن را حمل بر صحت میعقاید 

رو از  دانند، از اینخالف اصل و مجرای طبیعی می

 کنند.مدعی فساد مطالبه دلیل می

بر  از دیگر دالیل قابل استناد است.اصل تراضی 

یا ایها الذین آمنوا التاکلوا »شریفه:  ۀاساس آی

امـوالکم بیـنکم بالباطـل اال ان تکـون تجاره عن 

(. اصل تراضی یکی از مبانی 29)نساء/ «تراض منکم

بنیادین در مبادالت و با عنایـت بـه ایـن اصل 
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بنیـادین مقطـوع الصـحه و مشـکوک الصـحه 

داخـل در عمومـات ایـن آیـه اسـت و صـرفا 

شود وع الفساد از دایرۀ این عمومات خارج میمقط

و اکنـون در خصـوص اینکـه معـوض در قبـال 

کوین در دایرۀ تراضی متعاملین عوضی به نام بیت

قرار گیرد، تشـکیک شـده، پـس در پاسـخ بـه 

اعتنا  این تشکیک قابل مشکوکین باید گفت،

زیرا معاوضه با رضایت طرفین انجام  نخواهد بود

 .ودشیم
 

 یو حقوق یفقه تیمشروعادله . 2-2-5

 يمجاز يهايباز

های مال محسوب وجود معین و مشخص از ویژگی

وجود ذهنی و ی مجاز یهایباز شود. امامی

فقهای در این خصوص باید گفت که  .اعتباری دارند

شیعه هیچ تأکیدی بر محسوس بودن شیء متعلق 

اگر عرف عقال  (. و20 ،1412)خویی،  ندارندمال 

د، چه آن امر محسوس باشد، چه امری را مال بدان

محسوس، کافی است. در همین راستا با غیر

توان دریافت که فقها از مالحظه تاریخ فقه می

های دور قائل به صحت بیع دین یا عین گذشته

نفسه اموری اند که فیها بودهکلی و مالکیت بر آن

ن است که محسوس هستند. شاید برای همیغیر

مشروعیت اموال فکری نزد عموم فقهای شیعه 

نیز به عنوان  مجازیهای بازیپذیرفته شده است. 

مصداقی از اموال فکری امری غیرمحسوس است که 

قابلیت تعریف در دایره شمول حقوق مالکیت فکری 

های بازیرا دارد. به عالوه، یکی از عناصری که برای 

آمدزایی به معنای قابل ذکر است، لزوم در مجازی

ارزش اقتصادی مستقل است و چون وجود ارزش 

اقتصادی و درآمدزایی فرع بر مالیت داشتن 

ها ها است و از طرفی مال بودن دادهداده گونهاین

مزبور با توجه به ادله مالیت حقوق فکری قابل 

تواند مصداقی از اموال ها مزبور میتوجیه است، داده

 ن مالکیت فکری قرار گیرد.فکری باشد و ذیل عنوا

« قابلیت اختصاص»های مجازی بازیاز طرفی 

دارد. منظور از قابلیت اختصاص، قابلیت تملک 

اختصاصی و انحصاری برای مالک است. بدین معنا 

که تملک و انتفاع اختصاصی مالک از مال به 

گردد. در ای است که مانع از انتفاع سایرین میگونه

« مال»ال، گاهی مواقع مفهوم تعاریف کالسیک از م

شده  در نظر گرفته« مالکیت»مترادف با مفهوم 

است یعنی مال چیزی است که قابلیت تملک دارد 

اجناس و کاال، ملک یا از جمله اعم از اینکه 

(. 56 ،1387، نیا)حکمت «های فکری باشدآفرینش

نهفته  به عبارت بهتر، مفهوم مال در مفهوم مالکیت

است؛ و در اینجا منظور از مالکیت حق انحصاری و 

اختصاصی یک فرد در تصرف و استفاده چیزی 

است که مانع تصرف و استفاده دیگران خواهد بود؛ 

بنابراین، از این منظر مال چیزی است که امکان 

مالکیت آن به صورت حق تصرف و استفاده 

اشته انحصاری، برای یک یا چند نفر )مشاع( وجود د

باشد. این ویژگی به وضوح در مورد اموال مجازی 

ها قابل تأیید است. چرا که منابع درون بازی

شده توسط هر  تحصیل شده یا خریداری

گیرد و ای منحصراً در اختیار او قرار میکنندهبازی

با اختصاص به وی امکان استفاده دیگران از آن 

زی مورد اموال منتفی است. بنابراین، کاالهای مجا
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نیز های مجازی از این خصیصه بازی معامله در

یعنی قابلیت تملک داشته و ؛ برخوردار هستند

 شده است. نیز به رسمیت شناخته هاآنمالکیت 

 قاعده حرمت و تسلیط از جمله مستندان فقهی

است. قاعده قابل استناد در این زمینه  است که

آنی حرمت مستند قرآنی و روایی دارد؛ مستند قر

ال تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اال أن »مثل آیه 

که مراد از اکل مال، تصرف « تکون تجاره عن تراض

کردن و مسلط شدن بر مال است و مستند روایی 

فرمایند: نظیر روایت پیامبر اعظم )ص( که می

و روایت امام « حرمۀ مال المسلم کحرمه دمه»

امرء مسلم ال یحل دم »ایند: فرمصادق )ع( که می

(. 59 ،تا)طوسی، بی «وال ماله اال بطیب نفس منه

احترام به  استنباط فقها از این مستندات، لزوم

دخل و تصرف  هرگونهسرمایه مسلمان، حرمت 

بدون اجازه مالک و جبران خسارت در صورت 

با بررسی این  تعدی و تجاوز به اموال دیگران است.

حقوق فکری قاعده و نیز قابلیت اطالق مال بر 

شده از  های اینترنتی با توجه به تعاریف ارائهداده

است که  چیزی آنسوی برخی فقیهان که مال 

مردم نسبت به آن رغبت و تمایل داشته باشند و 

 ،1370، )انصاری کنند دادوستدحاضر باشند آن را 

رسیم که مالکیت معنوی (. به این نتیجه می161

 قاعدۀمالک( آن، مشمول ) برای دارنده ها مزبورداده

شود؛ بنابراین هر حرمت مال و قاعده تسلیط می

ها، منوط به ونه دادهگونه دخل و تصرفی در این گ

                                         
مشروع  ییداشته و متضمن منفعت عقال تیمال دیمورد معامله با: »215ه ماد 1

ندارد... باطل  ییمنفعت عقال یا و تیکه... مال یزیبیع چ» :348ماده «. باشد

 «است....

الضرر و نفی حرج آورنده آن است. قاعده اجازه پدید

)محقق  استاز دیگر قواعد فقهی در این زمینه 

کل »روایاتی نظیر  (. به140-144 ،1391داماد، 

المسلمین فصاحبه ضامن لما  شیء یضر بطریق

(. تمسک شده تا 439 ،1406)اصفهانی،  «یصیبه

الضرر اثبات حکم )ضمان(  این نتیجه که قاعده

نیز  1(1) حرجکند، به دست آید. قاعده نفی می

 شودمیهمچون الضرر در امور عدمی جاری 

که اسالم عبارت است  (. چرا216 ،1394)ناصحی، 

از مجموعه قواعد و مقرراتی شرعی که خداوند برای 

زندگی مردم اعتبار کرده است. این قواعد و مقررات 

به احکام وجودی ندارد و شامل احکام اختصاص 

(. اگر 297 ،1420، )حیدری گرددعدمی هم می

توسط  مجازیهای بازیری ـبعد مالکیت فک

با کاهش  در حوزه تجارتگذار حمایت نشود، ونـقان

تولید کاالهای ناشی از خالقیت و نوآوری و از سوی 

تعدیات به دسترنج  حدوحصردیگر با افزایش بی 

شویم. رو میفکری و خالقانه پدیدآورندگان آن روبه

ها مزبور، از داده حمایتعدم بنابراین 

تولیدکنندگان محصوالت فکری را متضرر و دچار 

 توان با استناد بهرو میاز این کند.عسر و حرج می

الحرج در راستای دفع این تنگنا به  قاعده ال ضرر و

 وضع قوانین حمایتی در این زمینه اقدام کرد.

 های مجازیقابلیت انتفاع داشتن بازی عالوه بر این،

از دیگر دالیل مشروعیت این نوع از اموال مجازی 

بودن برخی بر این اعتقادند که برای دارا است. 
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 دست بهارزش اقتصادی الزم است میان مردم برای 

رقابت وجود داشته باشد و  مورد نظرآوردن شیء 

دیگر، به وفور موجود نبوده و آن شیء از  عبارت به

کمیابی و ارزشمندی برخوردار باشد، بنابراین اگر 

چیزی چنان فراوان شود که هرگاه اراده شود بدون 

را به دست آورد، آن  هیچ رنج و زحمتی بتوان آن

به نقل  325 ،1379، )طباطبایی نداردمالیت شیء 

این عبارت این  (. مفهوم51 ،1396از یوسفوند، 

است که، هر چه دارای مطلوبیت و مرغوبیت در بین 

مردم باشد و مردم در به دست آوردن آن از همدیگر 

سلیمان دهکردی ) شودپیشی جویند، مال تلقی می

 (.161 ،1396، سعیدیو میر

چیز به اعتبار خاصیت و  ارزشمندی یک در واقع،

منافعی است که شیء متصف به آن است پس اگر 

 یابدآن شیء دارای منفعت عقالیی باشد اعتبار می

 باشدمباح جدا از این که اصلش مباح یا غیر

مالیت  بر این اساس(. 416-417 ،1407، )طوسی

آن شیء تعیین  رغبت مردم به وسیلۀشیء به 

مورد نظر تنها نزد جماعتی  ءشیشود حتی اگر می

هم آن را قابل مبادله  ارزش داشته باشد، باز

کنند. این گروه از فقها مالک محسوب می

دانند و معتقدند که نیازی ارزشمندی را شخصی می

نیست تا شیء خاصی به طور نوعی و از دید عموم 

لقی شود بلکه در مردم مالیت داشته باشد تا مال ت

ای خاص را برطرف کند صورتی که شیء نیاز عده

ای که مورد رغبت این دسته از افراد باشد، به گونه

شود؛ مانند آن که شخص به مرضی مال تلقی می

مبتال باشد و درمان وی در همان چیزی باشد که 

رغبتی ندارند ولی آن فرد حاضر باشد دیگران به آن 

موسوی ) کندیز را خریداری با مبلغ باالیی آن چ

جا شخص در این مالک از (.8-10 ،1421، خمینی

شخصی است که از عقل متعارف برخوردار است، به 

نحوی که عرف پس از آگاهی از نیاز وی و نقشی 

کند، به که آن شیء در رفع نیاز آن شخص ایفا می

مالیت آن اذعان کند. این گروه معتقدند که مالیت 

کارگیری آن بر حسب زمان  د و بهمفهوم نسبی دار

شود. مفهوم این واژه از قابلیت و مکان متفاوت می

اختصاص داشتن مجزا است ولی مرتبط با یکدیگر 

هستند. عدم قابلیت اختصاص شیء به فرد یا افراد 

کند برای خاص آن چیز را از مال بودن خارج نمی

آیند اما نمونه خوک و خمر گرچه به ملکیت درنمی

 شوند.ل محسوب میما

 

فقهی و حقوقی  ادله مشروعیت. 3-2-5

 اطالعات مالی

ترین حالت، اطالعات مالی در حقوق در نزدیک

مصادیق اسرار تجاری است.  زمرۀایران در 

قانون تجارت الکترونیک،  65گذار در ماده قانون

ان یکی از مصادیق اسرار اطالعات مالی را به عنو

مذکور این اسرار  مادهشمرده است. طبق تجاری بر

از سه عنصر دارا بودن ارزش مستقل اقتصادی، 

محرمانه بودن و حفاظت شدن با استفاده از تدابیر 

شوند. اسرار تجاری معقول توسط دارنده تشکیل می

به لحاظ اقتصادی ارزشمند هستند. این اسرار به 

ای ارزشمندی هستند که ی کاالی سرمایهمثابه

های ها و بنگاهی شرکتنقش مهمی در سودده

در قبال  حاضرندکنند و افراد تجاری ایفا می

مستقل ، ها پول پرداخت کنند. این اسراردریافت آن
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در خصوص این تعبیر دو البته دارای ارزش هستند. 

برداشت وجود دارد: برداشت نخست این است که 

نفسه ارزشمند شوند و فیاین اسرار مال تلقی می

ها پول در قبال دریافت آن حاضرندهستند و افراد 

پرداخت کنند. برداشت دوم این است که این اسرار 

نفسه ارزشمند نیستند بلکه محرمانه بودن این فی

 شودها میاطالعات است که باعث ارزشمندی آن

(. 154 ،1396)سلیمان دهکردی و میرسعیدی، 

آن  دهد تا به طور مؤثر درزیرا به شخص اجازه می

 صنعت و یا حرفه با سایرین رقابت کند.

ترین دالیل مشروعیت اطالعات مالی، یکی از مهم

که  محرمانگی اطالعات مالی است. اطالعاتی

داشته  ها دسترسیتواند به آنکس به راحتی میهر

لقی شده از حمایت قواعد تواند محرمانه تمیباشد ن

رار عنوان نوعی از اس ناظر بر اطالعات مالی به

ار مهم عی. مشودمند تجاری و مالکیت معنوی بهره

رای حمایت از اطالعات به عنوان اطالعات مالی ب

قابل  به سادگی یادشدهاین است که اطالعات 

-43 ،1392)رهبری،  باشندنراز ا احتیابی یدس

دیدگاه، هر آنچه به طور  مطابق یک (.44

نیازهای انسان، اعم از « مستقیمغیر»یا « مستقیم»

(. را برطرف 9 ،1391 ،)کاتوزیان معنویمادی یا 

رود. مثالً مسکن و خوراک به سازد مال به شمار می

شود و آدمی می طور مستقیم سبب رفع حاجت

نیازهای شخص را مرتفع  غیرمستقیمپول به صورت 

مالیت قسم نخست ذاتی و مالیت قسم دوم کند. می

                                         
 یبرا یکه موجب مشقت و سخت یفیاست که تکال نیقاعده ا نیمنظور از ا 1

 یکه موجب سخت یزیبه هر چ فیوجود ندارد. در واقع، تکل نیمکلف است، در د

(. 165 ،1391 ،)محقق داماد استتباری جعلی یا اع

یکی از  توان به مدلولبا توجه به این مطلب، می

مفاهیم بنیادین قانون مدنی درباره مال پی برد. با 

این قانون  1(2) 348و  215این توضیح که در مواد 

داشته باشد و مقصود از « منفعت»آمده مال باید 

منفعت این است که نیازی از نیازهای انسان را چه 

، غیرمستقیم صورت بهبه صورت مستقیم و چه 

حال که مال رافع نیازهای شخص برآورده کند. 

-)فاضل بیاورداست، او رغبت دارد آن را به دست 

اند رغبت به این رو گفته (. از50 ،1416لنکرانی 

شود یک شیء بین مالیت آن است. زیرا باعث می

فرد برای به دست آوردن شیء مطلوب خویش مال 

مسلمی، چون پول را پرداخت کند یا با دیگران به 

 ،1416 ،)جزایری مروج بپردازدرقابت تنافس 

تنافس به معنای رقابت برای کسب  (. اصطالح386

ه هر یک از رقیبان یک شیء است به نحوی ک

تحصیل آن توسط دیگری را برنتابد. نکته مهمی 

که در خصوص اصطالح یادشده به ذهن متبادر 

محدودیت »شود این است که تنافس فرع بر می

است. یعنی از آنجا که اموال در دسترس « اموال

بشر محدود و کمیاب است برای تصاحب آن رقابت 

به دست  )تنافس( وجود دارد؛ چه رقابت برای

و نامحدود است معنا  شماربیآوردن چیزی که 

ندارد. از این رو، برخی از فقیهان و حقوقدانان آب 

جاری در رودخانه یا هوای موجود در فضا را به 

دو مصداق از شیء نامحدود، مال به شمار عنوان 

به  فیهدف با تکل نیاطاعت است و ا ف،یتکل زهیانگ رایباشد، عقال قبیح است؛ ز

 .شودیامر غیرقابل تحمل نقض م
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، تقدیر هر به(. 284 ،1388 ،شهیدی) اندنیاورده

کنندگی نیاز( و )رفعتوان از مجموعه منفعت می

یک شیء  رغبت و رقابت برای تشخیص مالیت

طور که برخی از استادان استفاده کرد. پس، همان

توان اند، نمیکرده تأکید( 1392، )کاتوزیان حقوق

قانون مدنی  348و  215ظاهر مواد  بر تکیهبا 

را دو شرط جداگانه دانست؛ « منفعت»و « مالیت»

زیرا آنچه منفعت نداشته باشد )نیازی را مرتفع 

نکند( موجد رغبت نیست و آنچه رغبتی به بار 

 حال،با این. اورد ارزش اقتصادی و مالیت نداردنی

ر منطوق دو ماده مزبور، متصف شدن منفعت به بناب

حده موضوعی علی« مشروع»و « عقالیی»صف دو و

است که باید بررسی شود. مدلول منفعت عقالیی 

این است که شیء مطلوب شخص برای اتصاف به 

صفت با ارزش دارای مالیت، باید نیاز معقول وی را 

غیر این صورت مال محسوب مرتفع کند؛ در 

)موسوی  برخیرغم باور شود. همچنین، بهنمی

رسد حتی اگر می (. به نظر14 ،1399گلپایگانی، 

ب به یک شیء منحصراً نسبت به نیاز شخص راغ

نباید در مالیت آن  آن موجد منفعت عقالیی باشد،

فرض کنید  (. مثال1392ً، )کاتوزیان کردتردید 

فردی برگه مندرس حاوی دستخط پدر خویش را، 

که بر مطلب بی ارزشی هم داللت دارد، نزد دیگری 

یابد و آن را از روی محبت به پدر خویش می

توان بیع منعقد را به علت این حال، نمیخرد. در می

یی، )خو دانستعدم مالیت موضوع معامله باطل 

مالیت و ارزش اشیا مولود  (. زیرا395-396 ،1418

های افراد است و به تعبیر دقیق عالقه و رغبت

عالقه نادر شخصی به یک  نظرانصاحببرخی از 

سازد. در شیء زیانی به تحقق مالیت آن وارد نمی

گفته هم فرد با تحصیل ورقه حاوی خط مثال پیش

سازد و پدر، نیاز عاطفی خویش را برآورده می

یا به تعبیر -یت موضوع موصوف تحقق مال منظوربه

 -رفع مانع مالیت موضوع موصوف منظور بهدقیق، 

همین بس که این نیاز برای شخص او عاقالنه 

نماید. در همین زمینه گفتنی است در مواد می

قانون مدنی نیز ترکیب وصفی  438و  215

است.  شده بیانبه نحو مطلق « منفعت عقالیی»

مالیت شیء منوط به  پس، ضرورتی ندارد که تحقق

وجود رغبت عمومی یا نوعی به آن باشد. ممکن 

است ایراد گرفته شود که شیء موجد منفعت نادر، 

آید. زیرا به علت رقابت ناپذیری، مال به شمار نمی

به وجود دو  کمدستچیز رقابت برای تحصیل یک

توان با ذکر رغبت نیاز دارد. این ایراد دقیق را می

رغبت یک  کههنگامیپاسخ داد. ای ظریف نکته

شخص به شیء تحت سلطه دیگری جلب شود و او 

حاضر باشد مال معینی را در مقابل آن بپردازد، 

شود تا از شخص مسلط هم به حفظ آن راغب می

این رهگذر بتواند نفع بیشتری را از خواسته طرف 

آفرین خویش به دست آورد. بنابراین، رغبت، رغبت

ود دو رغبت تصور رقابت ممکن است و با فرض وج

 شود.می
 

 يریگجهینت. 6

رسد اساساً با توجه به مطالب ارائه شده به نظر می

وصفی به نام اموال مجازی در ادبیات فقهی و 

چه که و آن نشده شناختهحقوقی ایران به رسمیت 

شود، مسامحتا از آن به عنوان اموال مجازی یاد می
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 بهاست. ها یا اطالعات دارای ارزش مالی داده

ها، ها، اطالعات و بازیچنانچه داده دیگر عبارت

شود. اوصاف مال را داشته باشند، مال محسوب می

ترین این اوصاف ارزش اقتصادی از جمله مهم

 دیگر عبارت بهداشتن این اطالعات نزد عقالء است. 

چه که در آنک مالیت شخصی است و به نوعی و مال

نزد شخص معقول و متعارف قابل مبادله است، مال 

ر تبیین مشروعیت فقهی و حقوقی اموال داست. 

مالیت ( 1 مجازی توجه به چند نکته مهم است؛

اشیاء در فقه و حقوق یک مفهوم عرفی و اعتباری 

است. بدین معنا که مالیت ذاتی اشیاء نبوده بلکه 

ای اشخاص دارند، بر مبنای ارزشی که آن اشیاء بر

گردد. بنابراین، نفی مالیت یک شیء فقط تعیین می

برای « ارزشی»پذیر است که هیچ نوع زمانی امکان

 (2در آن شیء وجود نداشته باشد. « شخصی»هیچ 

مورد معامله از شروط صحت آن نیست. « مادیت»

از همین رو، بیع اموال غیرمادی در فقه و حقوق 

( ارزش 3گرفته است.  قرار پذیرش موردایران 

اقتصادی، مطلوبیت و منفعت اقتصادی از دالیل 

بنابراین  مشروعیت اموال مجازی است، مهم

تواند مورد معامله تشخیص اینکه چه چیزی می

واقع گردد، به عهده عرف نهاده شده است. در 

 و نتیجه، فقه و حقوق به پذیرش عرفی خرید

 د زند.های اموال مجازی مهر تائید خواهنفروش

 

 . تقدیر و تشكر7

 .کنمیتشکر مو تحریریه مجله  داوراناز 
 

 

 

 . سهم نویسندگان8

و نگارش مقاله بر عهده  نیتدو تیتمام مسئول

 .بوده است سندهینو

 

 . تضاد منافع9

 تضاد منافع وجود ندارد.
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 .1370، علوم اسالمی نور

چاپ سوم،  لدفرائد االصول، ج ،یمرتض ،یانصار -

 .1394هشتم، تهران، مطبوعات دینی، 

ی نظام مقایسه»باقری، محمود، گودرزی، مریم،  -

، فصلنامه «حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

-دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دورهحقوق، مجله 

 .1388ی سی و نهم، شماره یکم، 

 طاهری، محمد و احمد شمس، مهدی، پناهی، -

 انواع و دارایی مفهوم حقوقی تبیین» محمودرضا،

 اسالمی، حقوق پژوهشنامه ،«مجازی جهان در آن

 .1399پنجاه و یکم،  شماره

سیدمحمدجعفر، هدی الطالب فی  جزایری مروّج، -

مؤسسۀ  قم، اول، ششم، چاپ لدشرح المکاسب، ج

 .1416، دار الکتاب

 چاپ فکری، مالکیت مبانی محمود، نیا،حکمت -

 اسالمی، فرهنگ و لومع شگاهپژوه قم، سوم،

1387. 

حیدری، سیدکمال، قاعده الضرر و الضرار  -

 ،قمچاپ اول، )تقریرات الشهید الصدر(، 

 .1420، دارالصادقین

صباح الفقاهه فی ابولقاسم، مخویی، سید  -

، بیروت، انتشارات دار الهادیلد دوم، المعامالت، ج

1412. 

خویی، سیدابوالقاسم، موسوعه االمام الخویی،  -

قم، مؤسسۀ احیاء آثار االمام الخویی ام، لد سیج

 .1418، )ره(

 زمان از تولید و ارزش هایتئوری موریس، داب، -

 اول، اپچ تیموری، الهحبیب ترجمه اسمیت، آدام

 .1381، نی نشر تهران،

 اول، چاپ جلد دوم، نامه،لغت اکبر،علی دهخدا، -

 .1373، تهران دانشگاه انتشارات تهران،

 پایگاه بنیاد مفاهیم محمدتقی، رانکوهی، روحانی -

 .1392، جلوه انتشارات تهران، اول، چاپ ها،داده

 دوم، چاپ تجاری، اسرار حقوق ابراهیم، رهبری، -

 .1392، سمت تهران،

 سید میرسعیدی، الهام، دهکردی، سلیمان -

 حقوق ترازوی در مالی اطالعات بازشناسی» منصور،

 شماره خصوصی، حقوق پژوهش ،«مالکیت و اموال

 .1396بیستم، 
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 پول فقهی بررسی» محمدمهدی، پور،سلیمانی -

 سال اسالمی، مالی تحقیقات فصلنامه ،«مجازی

 .1396 دوم، شماره ششم،

 منصور، پور،عشق سیدحسین، سیدالموسوی، -

 و ایران حقوق در مجازی ارزهای تطبیقی مطالعه»

 کنفرانس اولین و ملی کنفرانس دومین ،«انگلستان

 .1398 سیاسی، علوم و حقوق المللیبین

 تعهدات، و قراردادها تشکیل مهدی، شهیدی، -

 .1388 مجد، تهران، هفتم، چاپ

 مدنی حقوق مقدماتی دوره سیدحسین، صفایی، -

 .1379 میزان، تهران، اول، چاپ اموال، و اشخاص

جلد )حکیم(، محسن، نهج الفقاهه،  طباطبایی -

 .1379، قم، انتشارات قیومی دوم،

لد بوجعفر محمد بن حسن، الخالف، جطوسی، ا -

 جامعهقم، انتشارات اسالمی وابسته به  پنجم،

 .1407، قم علمیۀ حوزۀمدرسین 

، تصحیح و تعلیق المبسوط، محمدطوسی،  -

المرتضویه الحیاء آثار  المکتبهمحمدباقر بهبودی، 

 تا.بی ،الجعفریه

 الشـرعیۀ الرؤیۀ الرقمیۀعبدالستار ابوغـده، النقود  -

مـوتمر الدوحـه الرابـع للمـال  االقتصـادیۀ،ثـار آلوا

 .2018، االسالمی

 مرتضی، ناصح،وصالیابراهیم،  پورفرد،عبدی -

 مجازی فضای در مال مصادیق و مفهوم توسعه»

 حقوق در ایرایانه هایداده مالیت تطبیقی مطالعه)

 حقوق تطبیقی پژوهش ،«(ال کامن و ایران اسالم،

 .1395 یکم، شماره چهارم، دوره غرب، و اسالم

 مرتضی، ناصح،وصالی، ابراهیم ،فردپورعبدی -

 اولین ،«مجازی هایبازی حقوقی و فقهی ابعاد»

 و هافرصت ای؛رایانه هایبازی ملی کنفرانس

 .1396، هاچالش

 چاپ سوم، لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه،فاضل -

 .1416، قم، چاپخانۀ مهر

 تشریحی فرهنگ فرهاد، نوری، زادهقلی -

 اول، چاپ مایکروسافت، کامپیوتری اصطالحات

 .1389، علوم نشر انتشارات تهران،

 اموال: مدنی حقوق مقدماتی دورۀ ناصر، کاتوزیان، -

 .1391، میزان تهران، ششم، و سی چاپ مالکیت، و

 جلد قراردادها، عمومی قواعد ناصر، کاتوزیان، -

، انتشار سهامی شرکت تهران، سوم، چاپ دوم،

1392. 

 با فناوری و اینترنت حقوق کاسترن، جی کانی -

 احسان سید ترجمه آمریکا، حقوق به نگاهی

 .1399، خرسندی انتشارات اول، چاپ حسینی،

 چاپدوم،  جلد حقوقی، مقاالت ابوالقاسم، گرجی، -

 .1396، تهران دانشگاه انتشارات ،تهران سوم،

 بخش) فقه قواعد سیدمصطفی، داماد،محقق -

 مرکز تهران، چهارم، و سی چاپاول،  جلد ،(مدنی

 .1391، اسالمی علوم نشر

 پرتو در مجازی ارزهای تحلیل» اصغر، محمودی، -

 مطالعات فصلنامه ،«تطبیقی مطالعات و حقوق فقه،

 سوم، شماره نه، و چهل دورۀ خصوصی، حقوق

1398. 
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، مائۀ قاعدۀ فـقهیۀ، محمدکاظم سیدمصطفوی،  -

 .1421، چـهارم، قم، دفتر انتشارات اسالمیاپ چ

 از نظرخواهی» سیّدمحمد، بجنوردی، موسوی -

 کاهش از ناشی حقوقی و فقهی مسائل پیرامون فقها

 .1379 ششم، شماره رهنمون، مجله ،«پول ارزش

 جلداهلل، کتاب البیع، روح خمینی، سید موسوی -

آثار  مؤسسه تنظیم و نشر تهران،چاپ اول، سوم، 

 .1421امام خمینی، 

حمدرضا، بلغه الطالب  سیدم موسوی گلپایگانی، -

 قم،چاپ دوم، فی تعلیق علی بیع المکاسب، 

 .1399، چاپخانۀ قم

 و کوینبیت» حسینعلی، سعدی،، رضا میرزاخانی -

 جستارهای ،«مجازی پول فقهی مالی ماهیت

 .1396 ام،سی شماره ،پانزدهم سال ،ایران اقتصادی

 چالشی مجازی؛ اموال» محمدهادی، میرشمسی، -

 المللیبین همایش ،«مالکیت و اموال حقوق در

، ارتباطات و اطالعات فناوری حقوقی هایجنبه

1396. 

 چاپ رقابت، فقهی و حقوقی مبانی علی، ناصحی، -

 .1394، مجد انتشارات تهران، اول،
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Background and Aim: Today, cyberspace has provided the ground for 

the emergence of a new generation of virtual property and the special 

features of this type of property, especially the possibility of transactions 

and money exchanges, make it necessary to study jurisprudence. has 

constructed. In this article, an attempt has been made to examine the legal 

jurisprudence of virtual property in economics. 

Materials and Methods: The method of this article is descriptive-

analytical and library method and fish-taking method have been used to 

collect information. 

Ethical considerations: In different stages of writing the article, ethical 

and scientific principles have been observed, including the scientific and 

accurate use of scientific resources. 

Results: What is traded in virtual property transactions is in accordance 

with the jurisprudential and legal rules and criteria of tax assessment and 

the concept of property is applicable to them. 

Conclusion: Virtual property should be considered as a new financial 

establishment. Property that has its own legal validity. Its transfer is 

subject to special legal provisions and is traded through special contractual 

forms. Virtual property has been accepted and traded in business practice 

due to its practical and value-oriented description. In the discussion of 

virtual property, in most cases, their general desirability and rational 

benefit, and in many cases their desirability for a particular person or 

persons based on a rational criterion, can not be denied; There is no doubt 

about the taxability of the content exchanged on the basis of data. 
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