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 چكيده  

ای  هاای اایاناه   اطالعات و با معرفی نسل جدیدی از باازی  فناوریفضای مجازی به مدد دانش 

موجب تحوالت شاررفی دا نانعت باازی و رار رمی شاد       « های مجازی بازی»تحت عنوان 

« شادن  جهانی» ،داد  ترین اتفاقی که دا عصر حاضر برای ننعت بازی و رر رمی اخ ارت. مهم

های مجازی از مقولاه باازی    ز  بازیای ارت. امرو های اایانه این درته از بازی« جدی شدن»و 

کاامال  جادی    ،فراتر افته و دیرر بازی نیستند بلکه با حفظ خصیصه رر رمی و تفریحای باودن  

فرهنرای ایجااد   و اقتصاادی   ،های مختلف اجتماعی ها و تهدیدهایی اا دا حوز  فرنت و هستند

هاای   ی عمادتا  باا حاوز    عنوان بخشای از نانعت رار رم    ای به های اایانه . ا رچه بازیاند کرد 

کاه امکاان    ،هاا  اقتصادی و فرهنری تعامل و ااتباط دااند ولیکن ویژ ی خاص ایان ناوب باازی   

رابب طارم مسااول و     ،کارد  اا حاین باازی فاراهم    « خریدوفروش اشیاء و کاالهای مجازی»

هاای   ترین ابعاد فقهی و حقاوقی باازی   نظر فقهی و حقوقی شد  ارت. مهم های نوینی از چالش

ها و رپس وضعیت حقوقی معامالت داون  ابتدا بحث مشروعیت و قانونی بودن خود بازی ،برخط

های مذکوا اا با اویکرد فقهی ا حقوقی مواد تحلیال    بازی ارت. نوشتاا حاضر رعی دااد چالش
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 مقدمه

صنعت بازی و سرگرمی با ورود به فضای مجازی دچار تحووت  گوگرفی گوده و بوه نحوو      
موورد   ،ابعاد جدیدی و غیراز تفریح و سرگرمی و که مسبوق به سوابقه نبووده     قابل توجهی در

هوای   عنوان نسل جدیدی از بازی های مجازی به توجه قرار گرفته است. در حال حاضر بازی
اجتماعی و اقتصوادی در فضوای مجوازی     ،های فرهنگی ترین عرصه به یکی از مهم ،ای رایانه

 ،اطالعوا   فنواوری ای در عصور   های رایانوه  دسته از بازی این ،. از همین رواست تبدیل گده
هووای ملت ووه فرهنگووی و اجتموواعی را در بحوو       گیووران حوووزه  نگوواه دوبوواره تصوومیم  

 معطوف ساخته است. « بازی»ی عمومی به مقوله گذار سیاست
)میوان رگوته پژوهوی(     1«ای رگوته  میان»ازجم ه موضوعا  « بازی»در حوزه پژوهش نیز 

ع ووز   ،های متعودد و متنووع ع ووز از قبیول ع ووز اجتمواعی       آید که توجه گاخه حساب می به
هوای ملت وه بوا     ع وز ارتباطا  و حتوی ع ووز انسوانی را در حووزه     ،ای ع وز رایانه ،ارتباطی

هماننود تمواز موضووعا      ،ده اسوت. از هموین رو  کور رویکردهای متفواو  بوه خوود ج و      
تحقیق و پژوهش در مورد تمواز ابعواد    ،ای هستند رگته ای که مست زز مطالعا  میان هرگت میان

موردتوجووه ع وووز ملت ووه  2«مطالعووا  بووازی»نیووز لیوول ن وواز « بووازی»هووای مقولووه  و حوووزه
ع وووز فقووه و حقوووق در زمووره   ،قرارگرفتووه اسووت. در میووان رویکردهووای مطالعووا  بووازی  

 & Bolter) 3پوردازد  ع وز انسانی به مطالعه بازی موی  گیرند که با رویکرد هایی قرار می دانش

Richard, 2000:29).  
 ،ع وووز انسووانی بووازی بیشووتر موردتوجووه ع وووز رفتوواری  هووای  رگووتهاگرچووه در میووان 

                                                                                                                                        
1. Interdisciplinary 

2. Game Studies 

. رویکرد صنعتی و فنی که 1اند:  گده بندی گاخه اص ی دسته طورک ی رویکردهای مطالعا  بازی در سه . به3
هوای گرافیکوی    ها مثل ارتقای ویژگوی  ها از حی  طراحی، توسعه و ارتقای کیفی بازی های فنی بازی به جنبه

ها )مثل بررسی توأثیر خشوونت    ها بر روی انسان ویکرد ع وز اجتماعی که به مطالعه تأثیر بازی. ر2پردازد.  می
. رویکرد ع وز انسانی که نوارر بوه   3پردازد.  ها می ها( و نیز چگونگی و چرایی و هدف ساخت بازی در بازی

 گناختی آن است. های معرفت مطالعه معنی و مفهوز بازی و زمینه
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ویژه در حقووق ایوران(    الهیا  و ف سفه بوده و در ع م حقوق )به ،گناسی روان ،گناسی جامعه
ویوژه   به ،قعیت این است که صنعت بازی و سرگرمیوا ،موردتوجه و مطالعه قرارگرفته کمتر

تووجهی   اطالعا  توسعه و کموی و کیفوی قابول    فناوریبه مدد  ،ای های رایانه در حوزه بازی
ده است. فضای مجازی با معرفی نسول جدیودی از   گای  رگته یافته و تبدیل به موضوعی میان

موجو  تحوولی    ،گووند  گناخته موی  «های مجازی بازی»ای که بیشتر با عنوان  های رایانه بازی
گگرف در صنعت سرگرمی گده و کارکردهایی فراتر از تفریح و بازی در آن ایجاد کورده  

گیرند و  انجاز می 1صور  برخط ای که در محیط مجازی اینترنت و به های رایانه است. بازی
تور رفتوه و   از مقولوه بوازی و سورگرمی فرا    ،انود  گوده  های جهوانی تبودیل   از همین رو به بازی

های مجوازی دیگور    بازی ،تر اند. به عبار  ساده داده  ویژگی جدی بودن را نیز در خود جای
هوای   گودن و جودی بوودن بوازی     هوای جهوانی   بازی نیستند ب که جدی هستند. همین ویژگی

سوازان   ها و تهدیدهایی را فرا روی تصمیم فرصت ،ی عمومیگذار سیاستمجازی در بح  
 اقتصادی و حقوقی قرار داده است.   ،های ملت ه فرهنگی و اجتماعی زهگیران حو و تصمیم

طوور خوا (    هوای مجوازی )بوه    طور عاز( و بوازی  ای )به های رایانه در حال حاضر بازی
وکار الکترونیک  های تجاری و اقتصادی در حوزه کس  سازی توجهی در ررفیت نقش قابل

های رفتاری  ویژه بر ویژگی به ،و اجتماعی های فرهنگی ای در عرصه ا  قابل مشاهدهتأثیرو 
های مجازی را بوه موضووعی مهوم     آنچه بازی .(Worth, 2014: 326و گلصیت افراد دارند )

تبع آن بوابی را نیوز بورای ورود ع وم حقووق مفتوو         برای اقتصاد و تجار  تبدیل کرده و به
بوه   3«معامال  درون بوازی »از طریق  2«اقتصاد مجازی»توجهی از  اختصا  سهم قابل ،کرده

موورد   4«اقتصواد دنیوای واقعوی   »ای اسوت. اقتصواد مجوازی در مقابول      های رایانه صنعت بازی
هووای بوورخط و  اسووتعمال قرارگرفتووه و اگوواره بووه بلشووی از اقتصوواد دارد کووه بسووتر آن بووازی

 6«پول رایج درون بوازی »یا  5«پول رایج مجازی»دادوستدهای درون است که از طریق تبادل 
ای  هوای رایانوه   درواقع صونعت بوازی   .(Castronova, 2005: 114)گود  با پول واقعی انجاز می
ده کوه طوی   کور وکار اینترنتی را به عرصه تجار  الکترونیک معرفوی   نوع جدیدی از کس 

                                                                                                                                        
1. On line 
2. Virtual Economy 

3. In-Game Transactions 
4. Real-world Economy 
5. Virtual Currency 

6. In-Game Currencies 
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های برخط را در قال  خرید فروش کاتها و اقالز مجازی  آن امکان دادوستد در حین بازی
تحت عنوان  ،گیرد آنچه در معامال  درون بازی مورد دادوستد قرار می 1است.کرده فراهم 

کاتهوای  » ،3«مجوازی  یاگویا »گده و بوا عنواوینی همچوون     گناخته 2«های داخل بازی دارایی»
 گود.   گناخته می 6«های مجازی دارایی»یا  5«تولیدا  مجازی» ،4«مجازی

 ای عنووان پدیوده   بوه  ،جوازی هوای م  و حقوقی بوه معوامال  درون بوازی    با رویکرد فقهی
گوود ایون اسوت کوه چنوین       اولین پرسشی که مطور  موی   ،نورهور که مسبوق به سابقه نبوده

ن ر ح یوت یوا حرموت گورعی و صوحت یوا بطوالن حقووقی چوه وضوعیتی            دادوستدهایی از
گیورد نهفتوه    خواهند داگت. خواستگاه این پرسش در آنچوه موورد خریودوفروش قورار موی     

ممکن اسوت ایون سو ال     ،دهد چیز در محیط مجازی اینترنت رخ می همه که است. ازآنجایی
خریدوفروش چیزی که وجود فیزیکی و خارجی م موو  نودارد و    ،د که آیا اوتًگومطر  

ازن ر فقهی  ،کنندگان است کارکرد و ارزش آن صرفاً در حین بازی و فقط برای بازی ،ثانیاً
های مجازی ابتودا مسوت زز    و حقوقی صحیح است؟ تح یل وضعیت دادوستدهای درون بازی

 ،هوای مجوازی اسوت. بور هموین اسوا        دن حکوم گورعی و قوانونی خوود بوازی     کرمشلص 
هوای مجوازی را ابتودا از حیو  مشوروعیت و       پژوهش حاضر نیز ابعاد فقهی و حقووقی بوازی  

« معامال  درون بوازی »و سپس ازن ر صحت یا بطالن « زیهای مجا خود بازی»قانونی بودن 
 دهد.   موردبررسی قرار می

 های مجازی شناسی بازی . مفهوم1

است کوه   7«فضای مجازی»ها یعنی  برای بازی ناگی از بستر انجاز این بازی« مجازی»وصه 
اسوت.   گوده  در ن ر گرفتوه  ،گود مترادف و معادل اینترنت و آنچه به دنیای رقمی مربوط می

اطالعووا   فنواوری درواقووع وصوفی اسووت بورای هوور آنچوه متع ووق بوه دانووش     « مجوازی »واژه 

                                                                                                                                        
هووای بوورخط توسووط  سووند ضوووابط ارادووه خوودما  بووازی ». مرکووز توسووعه تجووار  الکترونیکووی ایووران در  1

وکار اینترنتی به رسومیت   عنوان کس  ای برخط را به های رایانه خدما  بازی  ، اراده«وکارهای اینترنتی کس 
 گناخته است. 

2. In-Game Assets 

3. Virtual Items 
4. Virtual Goods 
5. Virtual product 
6. Virtual Assets 
7. Cyber Space 
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 ،زاده نووری  های مورتبط بوا آن اسوت )ق وی     فناوریاطالعا  و...( و سایر  ،اینترنت ،ها )رایانه
فضوای  » ،1«ای فضوای گوبکه  »در اینجا فضای مجازی با عناوین دیگری همچون  .(61: 13۸۹

 .گوود  نیز گوناخته موی   5«فضای آنالین»یا  4«فضای دیجیتال» ،3«الکترونیکفضای » ،2«اینترنتی
گده است. من ور از دنیوای واقعوی نیوز     فضای واقعی یا دنیای واقعی در ن ر گرفته ،در مقابل

دنیوای  »گاهی فضای مجازی با عنوان  ،فیزیکی و عینی است. از همین رو ،همین جهان مادی
 د.  گو معرفی می 7«محیط مجازی»یا  6«مجازی

 های مجازی . تعریف بازی1-1

رفتوار کودکانوه و    ،تفریح ،ورزش ،مشغولیت ،عبار  است از سرگرمی« بازی»ن ر لغوی  از
واژه بوازی در زبوان عربوی     .غیرجدی و یا هر کاری که مایه سرگرمی باگد )لغتنامه دهلدا(

فعالیت یا تمرین بورای   ،جنبش ،)و گاهی لهو ولع ( به معنای هر نوع حرکت« لع »معادل 
بوازی در زبوان انگ یسوی     .(۸7: 1371 ،گده است )قرگوی  تفریح یا ورزش تعریه ،سرگرمی
ازن وور  .(Hornby, 2007: 235الووذکر را دارد ) اسووت و همووان معووانی فوووق  Gameمعووادل 

اصطالحی و عرفی برای واژه بازی تعاریه متعددی اراده گردیده که در هرکداز بور مبنوای   
بوازی   ،برخوی از ایون تعواریه   براسوا   خاصی به مفهوز بوازی توجوه گوده اسوت.      رویکرد

 ،سرزندگی ،های جسمی و لهنی است که موج  گادی ها و فعالیت ای از حرکت مجموعه»
( یوا اینکوه   32 :13۸۹ ،ناموه کوودو و نوجووان    )فرهنو  « گوود  لذ  و ارتباط با دیگران می

سرگرمی و مشغولیت که با میل و اختیوار انجواز    قصد هرگونه تفریح و فعالیتی است به»بازی 
)هاگومی  « خصوو  نباگود   ای بوه  محصول یا نتیجه ،فایده گود و انگیزه آن دست یافتن به می

ای کوه   بازی عبار  است از هرگونوه فعالیوت داوط بانوه   »درنهایت  .(245: 13۸۹ ،گاهرودی
: 13۹۰ ،)احمدونود « دگیور  برای تفریح و خوگی و بدون توجه به نتیجوه نهوایی صوور  موی    

تفریح یا سورگرمی عنصور لاتوی و تینفوک      ،طور که از تعاریه مذکور پیداست همان .(3۹

                                                                                                                                        
1. Network Space 

2. Internet Space 
3. Electronic Space 
4. Digital Space 

5. Online Space 
6. Cyber/Virtual World 
7. Cyber/Virtual Environment 
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های دیگری از قبیل کوارکرد آموزگوی    تواند کارکردها و ارزش بازی است ولیکن بازی می
و  تری از بازی اراده کورد  رسد بتوان تعریه جامع تربیتی داگته باگد. از همین رو به ن ر میو 

گوده و دارای   بازی فعالیتی مفر  و اختیاری است که از یک یا چند بازیکن تشوکیل »گفت: 
هدفی مشلص است که بازیکنان در پی به دست آوردن آن هدف باید از یک سری قوانین 

   .«ندکنو مقررا  پیروی 

 بازشناسی آن از مفاهيم مشابهو . تعریف بازی مجازی 1-1-1

گوند ولویکن   محسوب می 2«ای های رایانه بازی»درواقع نوعی از  1«های مجازی بازی»اگرچه 
ای به هور نووع بوازی     رایانه های بازی»های خا  کامالً با آنها تفاو  دارند.  به سب  ویژگی

ها )یا سایر وسایل الکترونیک( مجهز بوه   گود که از طریق رایانه گرافیکی و یا متنی گفته می
 .(Kent & Williams, 2015: 211« )گوند لصو  انجاز میهای م پردازگگر یا میکرو کنترل

د و بوازی همزموان   نو گیر نفره یا دونفره صوور  موی   صور  تک ای عمدتاً به های رایانه بازی
کوه   درحوالی  ؛هوای موجوود اسوت    کنندگان بوا یکودیگر محودود بوه وسوایل و دسوتگاه       بازی
کوه بوا عنواوین دیگوری     هوای مجوازی    مجازی چنین محودودیتی نودارد. بوازی   غیرهای  بازی

هوای   بازی»یا  5«ای )وب( های گبکه بازی» ،4«های برخط بازی» ،3«های اینترنتی بازی»همچون 
ای هستند که در فضای مجازی اینترنوت   های رایانه نوعی از بازی ،ندگو گناخته می 6«سایبری

 ,Stefan & et alگووند )  کنندگان متعودد انجواز موی    صور  برخط با امکان حضور بازی و به

2015: 7).  
های مجازی لزوماً مست زز ورود به فضای مجازی از طریق اتصال به گبکه  بنابراین بازی

ای و  هوای رایانوه   هوای مجوازی از سوایر بوازی     . آنچه سب  تمایز بوازی هستندجهانی اینترنت 
 گیرد.   اگاره قرار می موردکه های خاصی است  ویژگی، ها گده تحول در صنعت این بازی

                                                                                                                                        
1. Virtual Games 

2. Computer Games 
3. Internet Games 
4. On line Games 
5. Net Games/Web Games 
6. Cyber Games 
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 های مجازی های خاص بازی . ویژگی1-2

دسترسوی و ورود بوه گوبکه     ،هوای مجوازی   گرط ورود به بوازی  . برخط بودن:1-2-1
هوا در فضوای مجوازی و در عرصوه جهوانی و صورفاً        چراکه این بوازی  ،جهانی اینترنت است

زمان هور تعوداد بوازیکن     گوند. همین امر امکان حضور و بازی هم صور  برخط انجاز می به
تواند بوا   سازد. این بدان معناست که هر کس در هر جای دنیا می را از هر جای دنیا فراهم می

. گوود وارد بازی  2«چهرو»و از راه انتلاب یک یا )حساب کاربری(  1«اکانت»ساختن یک 
یوا  3«های با بازیکنوان متعودد بورخط    بازی»های مجازی با عنوان  بازی ،به خاطر همین ویژگی

 . گوند مینیز گناخته  4«های جهانی بازی»
گوده و   تفکیک 5«های تفریحی بازی»های مجازی عمدتاً از  بازی . جدی بودن:1-2-2

هوایی   بوازی  ،هوای جودی   انود. من وور از بوازی    گده بندی طبقه 6«دیهای ج بازی»تحت عنوان 
 ،هستند که هدف اولیه از طراحی آنها چیزی غیر از سرگرمی و تفوریح اسوت مثول آمووزش    

هووا جنبووه  گونووه بووازی البتووه در ایوون .(Djibouti & Alvarez, 2015: 123تب یووو و بازاریووابی )
اولویت داگوته و موورد    ،که ویژگی اص ی و لاتی هر بازی است ،سرگرمی و تفریحی بودن

های مجازی که کارکردی ترکیبی از بوازی و هودفی    گیرد. این نوع از بازی غف ت قرار نمی
 ۸گوند. نیز گناخته می 7«های با اهداف معین بازی»با عنوان  ،معین دارند

  ورود ع م حقووق بوه   هایی که سب ترین ویژگی یکی از مهم . امكان دادوستد:1-2-3
های برخط است که در  امکان معام ه و دادوستد در حین بازی ،های مجازی گده مقوله بازی

گیورد. آنچوه موورد دادوسوتد قورار       قال  خریدوفروش کاتها و اقالز مجوازی صوور  موی   
 ،11«تولیودا  مجوازی  » ،1۰«کاتهوای مجوازی  » ،۹«مجوازی  یاگیا»گیرد با عناوینی همچون  می

                                                                                                                                        
1. Account 

2. Avatar 
3. Massive Multiplayer Online Games (MMOGs)  
4. Global Games /Worldwide Games 
5. Entertainment Games 

6. Serious Games 
7. Game with purpose 

گود کوه ترکیبوی از    از آنها یاد می Edutainmentهای آموزگی و تفریحی که تحت عنوان   . همچون بازی۸
 به معنای تفریح و سرگرمی است.  Entertainmentبه معنای آموزش و  Educationدو واژه 

9. Virtual Items 

10. Virtual Goods 
11. Virtual product 
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گوند. گاید بتووان گفوت    گناخته می 2«اموال مجازی»و به عبار  بهتر  1«های مجازی دارایی»
همین ویژگی امکان خریودوفروش در حوین بوازی     ،های مجازی ترین بعد حقوقی بازی مهم

 سازد.   است که ورود حقوق را به عرصه مطالعا  بازی ضروری می

 های مجازی ابعاد فقهی و حقوقی بازی .2

ابتدا بح  مشروعیت و قوانونی بوودن    ،های مجازی های فقهی و حقوقی بازی جنبهترین  مهم
هایی است که به سوب  معوامال     آنها ازن ر قوانین موضوعه و سپس بح  مالیت و مالکیت

من وور تبیوین جایگواه فقهوی و      بوه  ،گوود. از هموین رو   و دادوستدهای درون بازی ایجاد موی 
هوای مجوازی و نیوز وضوعیت      قوانونی بوودن بوازی    مشوروعیت و  ،های مجوازی  حقوقی بازی

 گیرد.  های مجازی موردتوجه قرار می حقوقی خریدوفروش کات در حین بازی

 های مجازی . مشروع و قانونی بودن بازی2-1

های نورهوور   ترین موضوعی که در خصو  پدیده گاید اولین و مهم ،از من ر فقه و حقوق
چراکوه مسوبوق بوه سوابقه      ؛یا قوانونی بوودن آنهاسوت    مشروعیت ،باید موردتوجه قرار گیرد

اند. این امر توا   ای نداگته گذاران نیز نسبت به آنها هیچ اقداز تقنینی و مواجهه اند و قانون نبوده
بنوابراین پرسوش اصو ی و اولیوه در     . های مجازی صادق اسوت  حد زیادی در خصو  بازی

ن را در خصوو  آن جویوا گوویم.    های مجازی این است کوه حکوم فقوه و قوانو     مورد بازی
هوای مشوابهی کوه     گونه موارد رویه بر این است که آن پدیوده نورهوور را بوا تأسویس     دراین

گوده اسوت موورد      روگونی ترسویم   جایگاه حقوقی آنها در احکاز فقهی و قوانین موضوعه به
ز و احکوا  ،هوا  و در صور  وجود تشابه در عناصر لاتی بوین آن دهیم مقایسه و سنجش قرار 

 .  کنیممقررا  ماهیا  سنتی موجود را بر آن پدیده نورهور مترت  
طور  ای )و مجازی( به های رایانه طور عاز و بازی به« بازی»مقوله  ،در فقه و حقوق ایران

یوا  « قموار »عنوان و جایگاه مستق ی ندارند ولیکن احکاز و مقررا  بازی لیل عنووان   ،خا 
طوور   تبیین جایگاه فقهی و حقوقی مقوله بازی بوه لذا است.  موردتوجه قرارگرفته« قماربازی»

طوور خوا  بایود لیول احکواز فقهوی و        عنوان یک پدیده نورهوور بوه   عاز و بازی مجازی به
اسوت  ابتودا تزز   ،مقررا  قانونی قمار و قماربازی موردمطالعه قرار گیرد. بور هموین اسوا    

                                                                                                                                        
1. Virtual Assets 

2. Virtual Property 
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قورار گیورد توا بور مبنوای آن بتووان        مبانی ن ری و جایگاه بازی در فقه حقووق موردبررسوی  
 . کردهای مجازی را نیز گناسایی  جایگاه فقهی و حقوقی بازی

اگرچه در منوابع فقهوی بحو  مسوتق ی در خصوو  بوازی        . مبانی فقهی بازی:2-1-1
هوای مورتبط احکواز و قواعودی در      گود ولیکن در ابواب ملت ه و به مناسوبت  مشاهده نمی

وجوود دارد. بحو  بوازی و احکواز آن عمودتًا در بواب قموار        مورد بازی و حکم فقهوی آن  
فور  کوه    های مجازی با این پیش موردتوجه فقها قرارگرفته است. بح  جایگاه فقهی بازی

گرفتوه  موردتوجه فقه قرار  ،گیرند ها قرار می ای نیز در مقوله بازی های رایانه این نوع از بازی
نووع  »انود از   یوار صوریح و گوفاف کوه عبوار      . در فقه حرمت یا ح یت بوازی بوا دو مع  است

اند. از هموین   در سنجه تشلیص قرارگرفته« باخت و گرط یا قرارداد برد»و « ابزارآت  بازی
اند: الوه( بوازی بوا ابوزارآت  قمواری       دهکربندی  ها را در چهار گروه طبقه فقها بازی ،من ر

 . ب( بوازی بوا ابوزارآت  قمواری بودون قورارداد بردوباخوت        1.همراه با قورارداد بردوباخوت  
د( بوازی بوا ابوزارآت  غیور قمواری       .( بازی با ابزارآت  غیرقماری با قرارداد بردوباخوت ج

هوای گوروه اول    حرمت بوازی  ،در این میان .بدون قرارداد بردوباخت )دانشنامه جهان اسالز(
گوده   هوای رایوج و گوناخته    ا وسوایل و گویوه  یعنی هم ب ،که هردو گرط حرمت را دارا هستند

گیرند و ح یت گروه چهارز که فاقد هوردو گورط    قمار و هم با گرط بردوباخت صور  می
های گوروه دوز و سووز    مورد اجماع و اتفاق تماز فقها قرارگرفته است. بازی ،مذکور هستند

گروهوی   اگرچه اجماع فووق حاصول نیسوت و    ؛هرکداز واجد یکی از گروط حرمت هستند
بنودی   ( و گروهی نیز صرف گرط1۹3: 1375 ،صرف استفاده از ابزارآت  قماری )انصاری

اموا اکثریوت فقهوا در موورد ایون دو       .(354: 1371 ،دانند )خوویی  را موج  حرمت بازی می
تووان گفوت دو عامول سوب  قمواری       بنابراین می 2ها نیز قادل به حرمت هستند. گروه از بازی

و دیگوری  « استفاده از ابوزارآت  قموار  »یکی  ؛گود میحرمت بازی در فقه تبع آن  گدن و به
فقهوا عمودتاً بوه نووع خاصوی از       .(2۸4: 13۸1 ،)خمینوی  3در بوازی اسوت  « گرط بردوباخت»

                                                                                                                                        
و  ۹2گوند به استنادآیا   گناخته می« های قماری یباز»ها که در لسان فقها تحت عنوان  . این دسته از بازی1

گوند و عالوه بر حرمت خود بازی، تحصیل مال از  قرآن کریم لهو و لع  واز اعمال گیطان محسوب می ۹3
 ها نیز نامشروع و حراز دانسته گده است.  طریق این بازی

ن ور   گیرند، با اختالف می صور  میمن ور تفریح و سرگر . حکم بازی با ابزارهای رایج قماری که صرفاًبه2
فقها همراه گده است. ن ر مشهور با استناد به نهی مط ق آت  قماری در احادی  و روایا  قادل بوه حرموت   

 دانند.  کنندگان را لی مدخل نمی ها هستند و لذا قصد و هدف بازی این گروه از بازی
بنودی گوود،    آت  قموار اسوت و یوا در آن گورط    طورک ی بازی با هر چیزی کوه مک فوه تشولیص دهود از      . به3
 بندی اگکال ندارد.   حساب نیاید، بدون گرط ای که جزو آت  قمار به وجه جایز نیست و بازی با هر وسی ه هیچ به
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انود توا ضووابط معینوی بورای تشولیص حرموت یوا          اند ب که درصدد بوده دهنکرها اگاره  بازی
 1کننود گیورد ارادوه    بوازی و سورگرمی قورار موی    ح یت تماز انواع آنچه در حیطه و ق موروی  

  .(1۹۸: 13۸۸ ،ای )خامنه
ای یوا   ها اعوم از رایانوه   توان گفت این احکاز قابل تسری به تماز انواع بازی درنتیجه می

هوای   های مجازی( خواهود بوود و تفواوتی از ایون ن ور بوین بوازی        ای )ازجم ه بازی غیررایانه
 صور  برخط وجود ندارد.  ای از طریق اینترنتی و به های رایانه قماری سنتی با بازی

طوور عواز و    مقوله بازی به ،در حقوق ایران نیز همانند فقه قی بازی:. مبانی حقو2-1-2
هوا را   طور خا  عنوان و جایگاه مستق ی ندارند و مقررا  حاکم بور بوازی   ای به بازی رایانه

 7۰5. قانون مجازا  اسالمی ایران در موواد  کردبندی مطالعه  باید لیل مقررا  قمار و گرط
قمار بوه   ،در قانون مجازا  2ا  حاکم بر آن پرداخته است.به موضوع قمار و مقرر 711الی 

گیورد و   که با آت  و وسایل ملصو  به قماربازی صوور  موی  گود  میهایی اطالق  بازی
دارد:  قانون مجازا  اسوالمی در ایون خصوو  مقورر موی      7۰5گود. ماده  جرز محسوب می

ای ممنوع و مورتکبین آن بوه    قماربازی با آت  و وسایل ملصو  به قماربازی با هر وسی ه»
ضربه گالق محکوز و در صور  تجواهر بوه قماربوازی بوه      74یک تا گش ماه حبس و یا تا 

گورط قمواری گودن و    گوود،   موی طور کوه مشواهده    همان .«گوند هر دو مجازا  محکوز می
آت  و وسوایل ملصوو  بوه قماربوازی بوا هور       »اسوتفاده از   ،درنتیجه مجرمانه گودن بوازی  

گذار جزایی ایران فقوط یکوی از دو گورط موذکور در      است. بنابراین قانون« ممنوع ای وسی ه
 ،انگاری بازی تزز و کافی دانسته است. عالوه بر ایون  باب حرمت بازی در فقه را برای جرز

 :قوانون مودنی   654گده است. طبوق مواده    بندی حراز گناخته در قانون مدنی هم قمار و گرط
ایون بودان معناسوت کوه      .«و دعاوی راجع به آن مسموع نلواهد بودبندی باطل  قمار و گرو»

تنها دعاوی راجع به   قمار و گروبندی در زمره معامال  نامشروع قرارگرفته و از همین رو نه
 آن مسموع نیست ب که هر نوع دادوستد یا پرداختی در این زمینه نیز باطل است. 

گده و از نوع یا گکل خاصوی از    از اعالزطور عاز جرز و حر قمار به ،در قوانین مذکور

                                                                                                                                        
عنووان مصوادیق    ها مثل گطرنج و تلته نرد یا پاستور صرفاً به گود اگاره فقها به برخی از بازی . یادآوری می1

 ه و از باب تمثیل بوده است. رایج و مبتالب
(، 7۰5. در قووانون مجووازا  اسووالمی ایووران قماربووازی بووا آت  و وسووایل ملصووو  بووه قماربووازی )ز       2

حسواب   ( جورز بوه  7۰7( و ساختن وسایل و ابوزارآت  قمواری )ز   7۰6خریدوفروش و حمل و نگهداری )ز 
گوند  عنوان جریمه ضبط می ورد معدوز یا بهآیند و از همین رو تماز اسباب و نقود متع ق به قمار حس  م می
 (. 7۰۹)ز 
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قمار )مثالً قمار اینترنتی یا برخط( صحبتی به میان نیامده است. ایون امور حواکی از آن اسوت     
هوای   های سنتی )در دنیای واقعی( و قماربوازی  که تفاوتی از این حی  بین قماربازی با روش

وجوود نودارد. بنوابراین چنانچوه     از طریق رایانه و اینترنت )در فضای مجوازی(   فناوریعصر 
 ،بنودی صوور  گیرنود    های مجازی با ابزارآت  و وسایل قماری یا با گورط  هریک از بازی

 . گوند میمشمول مقررا  مذکور 
در موورد جایگواه فقهوی و حقووقی      ،بندی نهایی و بنا بر آنچه در بات بیان گود  در جمع

طور خا ( بایود گفوت در فقوه و ازن ور حکوم       های مجازی )به طور عاز( و بازی ها )به بازی
عدز مشروعیت یا حرمت هر نوع بازی منوط به همراه گدن بوا حوداقل یکوی از دو     ،تک یفی

د. در حقووق  خواهد بو« قرارداد بردوباخت»یا همراه گدن با « آت  قماری»گرط استفاده از 
هوا و   مجرمانوه بوودن بوازی    ،ایران و ازن ر حکم وضعی نیز غیرقانونی بودن یا به عبار  بهتر

حراز بودن معامال  مرتبط با آنها صرفاً منوط به استفاده از ابوزارآت  رایوج قمواری اسوت.     
هوم  هم گرعاً حالل و  ،های مجازی که فاقد دو گرط مذکور باگند بنابراین آن دسته از بازی

هوای مجوازی راهبوردی )مثول بوازی       تماز انواع بوازی  ،مثال  عنوان قانونا مجاز خواهند بود. به
زیورا نوه    ،منوع گورعی و قوانونی نلواهنود داگوت      ،از ایون من ور   1.معروف ک ش آف ک نوز( 

گونوه   ب کوه در ایون   ،ابزارآت  انجاز آنها قماری است و نه در آنهوا بردوباخوت معنوی دارد   
گیرند و هدف اص ی اتلوال روش و راهبوردی     های جدی قرار می ر زمره بازیها و که د  بازی

کنندگان برای غ به بر حریفوان و ارتقوای موقعیوت و جایگواه      صحیح توسط هر یک از بازی
  .(Wiemeyer, 2015: 205خود در بازی است )

 های مجازی . وضعيت حقوقی معامالت درون بازی2-2

هوای   های مجازی را تبدیل به حوزه مهموی بورای ررفیوت    ترین دتی ی که بازی یکی از مهم

                                                                                                                                        
گیورد و گوهر  و ملاطو  جهوانی      صور  برخط صور  موی  های مجازی که به ترین بازی . یکی از رایج1

است که در زموره  « جن  قبایل»به معنی  Clash of Clansویژه در ایران( پیدا کرده است، بازی  زیادی )به
یرد. در ایون بوازی، بردوباخوت وجوود نودارد ب کوه هودف اصو ی هور یوک از           گ های راهبردی قرار می بازی
کنندگان اتلال روش و راهبردی صحیح برای غ به بور حریفوان و ارتقوای موقعیوت و جایگواه خوود در        بازی

آوری منوابعی ماننود انوواع     کنندگان باید در طوول بوازی بوه تجهیوز و جموع      بازی است. در همین راستا، بازی
جود )مثل سن  وچوب و..(، پول، طال و یا هر چیزی کوه بورای غ بوه بور حریفوان تزز اسوت       های مو سال 

تواند از طریق حرکا  اصولی در خالل بازی صور  گیرد ولی این امکان وجوود دارد   بپردازند. این امر می
ن اقوداز  جای باز کرد کنندگان برای سرعت بلشیدن به ارتقای قدر  و موقعیت خود به که هر یک از بازی

 به خرید منابع مذکور کنند. 
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وکوار اینترنتوی را بوه تجوار  الکترونیوک       نوعی مدل جدیدی از کسو   اقتصادی کرده و به
های بورخط اسوت کوه در قالو  خریودوفروش       امکان دادوستد در حین بازی ،معرفی نموده

که هم خود بوازی و هوم معوامال  درون     گیرد. ازآنجایی کاتها و اقالز مجازی صور  می
گوود،   موی لذا آنچوه خریودوفروش    ،گیرد میطور کامل در بستر مجازی اینترنت انجاز  آن به

وجود خارجی و فیزیکی م موسی ندارد و به عبارتی واقعی نیست. ایون در حوالی اسوت کوه     
پوول واقعوی    ،گیرد وستد قرار میازای آنچه مورد داد کنندگان در معام ه واقعی است و بازی

حقووقی دادوسوتدهای مجوازی درون بوازی از حیو       و وضعیت فقهی  ،پردازند. بنابراین می
صحت یا بطالن مست زز این است که از گرایط اساسوی صوحت معوامال  در فقوه و حقووق      

 برخوردار باگند.  
گورایط   ،فقهاسوت در قانون مدنی ایران که م هم از فقه امامیه و محمول بر ن ر مشوهور  

بورای  »مورداگاره قرارگرفته است. طبق ماده موذکور:   1۹۰اساسی صحت معامال  در ماده 
 .. اه یوت طورفین  2 .. قصد طرفین و رضای آنها1: صحت هر معام ه گرایط لیل اساسی است

در اینجا با فر  وجوود   .«. موضوع معین که مورد معام ه باگد4 .. مشروعیت جهت معام ه3
گورط   ،که خارج از موضوع این نوگتار هسوتند  ،سه گرط نلست برای معامال  درون بازی

در خصوو  اگویاو و کاتهوای مجوازی     « موضوع معین که مورد معام ه باگود »چهارز یعنی 
 باید مورد تح یل و بررسی قرار گیرد. 

« موورد معام وه  »گیورد   ار موی در ادبیا  حقوقی آنچه مورد دادوستد یا خریدوفروش قر
حسواب   یکی از گرایط اساسی صحت معامال  بوه  ،طور که گفته گد گود و همان نامیده می

گوده   بینوی  هایی که در قانون برای صحت معامال  پویش  آید. مورد معام ه باید از ویژگی می
 34۸اده و در مو  1طوورک ی  به 216الی  214برخوردار باگد. قانون مدنی ایران در مواد  ،است

چیوزی   ،ده است. طبق موواد موذکور  کرگرایط قانونی مورد معام ه را بیان  2،در خصو  بیع
. متضمن منفعوت عقالیوی باگود.    2. مالیت داگته باگد. 1»تواند مورد معام ه قرارگیردکه:  می

                                                                                                                                        
مورد معام ه باید مال یا عم ی باگدکه هریک از متعام ین، تعهدتس یم یا ایفای »قانون مدنی  214. طبق ماده 1

و « موردمعام ه باید مالیوت داگوته ومتضومن منفعوت عقالیوی مشوروع باگود       : »215طبق ماده «. کنند آن را می
مورد معام ه باید مبهم نباگد، مگر در موارد خاصّه که ع م اجمالی به آن »نیز:  قانون مدنی 216براسا  مادّه 

 «. مورد معام ه باید مع وز باگد»تر  به بیان ساده«. کافی است
بیع چیوزی کوه خریودوفروش آن قانونواً ممنووع      »دارد:  در خصو  مورد معام ه در بیع مقرر می 34۸. ماده 2

نفعت عقالیی ندارد یا چیزی که بایع قدر  بر تس یم آن ندارد باطول اسوت   است و یا چیزی که مالیت و یا م
 «. مگر اینکه مشتری خود قادر برتس یم باگد
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. معوین  6. موبهم و مجهوول نباگود.    5 .. تس یم آن مقودور باگود  4. منفعت آن مشروع باگد. 3
 «.  باگد

هوای مجوازی    بنابراین چنانچه اگیاو و کاتهای مجازی موورد دادوسوتد در حوین بوازی    
گونه از معامال  ازن ر فقه و حقوق ایران حمول بور    این ،الذکر باگند واجد تماز گرایط فوق

آنچوه معوامال  درون    ،صحت خواهند گد. از من ور گورایط قوانونی صوحت موورد معام وه      
مالیوت و منفعوت عقالیوی و    ، رد چوالش قورار دهود اوتً   های مجازی را ممکن است مو بازی
زیرا آنچه مورد دادوستد . وجود غیرفیزیکی و غیرمادی اگیاو و کاتهای مجازی است ،ثانیاً

کنندگان ارزش دارد و بیرون از بوازی معنوی    فقط در داخل بازی و برای بازیگود،  میواقع 
وجوود خوارجی و فیزیکوی ندارنود و      و مفهومی نودارد و اصووتً اگویاو و کاتهوای مجوازی     

هوا کوافی    موجود نیستند. بنابراین برای اثبا  صحت معامال  مجازی درون ایون نووع بوازی   
را در موورد اگویاو و   « موجوود و معوین بوودن   »و « مالیوت و منفعوت عقالیوی   »است دو گورط  

 کاتهای مجازی به اثبا  برسانیم. 

 های مجازی. ماليت و منفعت عقالیی اشياء و کاال2-2-1

زمانی معام ه صحیح است که عوالوه بور عودز منوع گورعی و قوانونی در        ،ازن ر فقه و حقوق
تبوع آن معام وه صوحیح     موضوع و مورد معام ه نیز مالیت داگته باگد تا بوه  ،مورد خود معام ه

: 13۸2 ،ات معام وه باطول خواهود بوود. )گوهیدی      وگوود  بوده و مالکیت قانونی بر آن تصور 
از  ،گیورد  های برخط مورد خریدوفروش قورار موی   ابراین باید دید آنچه در حین بازیبن .(63

 د؟گومن ر فقه و حقوق مالیت دارد تا فر  مالکیت نیز برای آن تصور 
هوای مجوازی نودارد ب کوه      تزز به لکور اسوت ایون چوالش صورفًا اختصوا  بوه بوازی        

. درنتیجوه  اسوت طورعاز در خصو  فضای مجوازی و تمواز محتویوا  داخول آن مطور        به
توابع   ،تعیین وضعیت فقهی و حقوقی کاتهای مجازی در حین بازی از حیو  مالیوت داگوتن    

مجازی است. ضورور  تبیوین و تح یول    بح  ک ی و عاز امکان تحقق مفهوز مال در فضای 
اموووال »تح یوول حقوووقی مفهوووز اصووطال  نورهووور  ،تحقووق مفهوووز مووال در فضووای مجووازی

یوا  « تولیودا  مجوازی  » ،«کاتهوای مجوازی  » ،«مجوازی  یاگویا »است که گواهی بوا عنواوین    
بوه   هوا از حیو    ن ور حقوقودان   گود و موج  اختالف نیز از آن یاد می« های مجازی دارایی»

                                                                                                                                        
1. Virtual Property 
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عنووان گونوه جدیودی از     عنوان مال و نیز از حی  نوع و ماهیت آن به رسمیت گناختن آن به
 مال گده است.  

 . تعریف مال و ضوابط تشخیص مالیت در فقه و حقوق ایران2-2-1-1

در فقه و حقوق از تنووع تعریوه برخووردار اسوت و     « مالیت»و ضابطه تشلیص « مال»مفهوز 
. ایون امور   گوود  نموی دانوان مشواهده    مالیت مورد اجماع فقها و حقووق معنای واحدی از مال یا 

تعواریفی کوه از   در هرحوال   گاید ناگی از نگرش عرفی و عقالنی فقها به مال بووده اسوت. بوه   
هوای موال اتلوال گردیوده      رویکردهوای متفواوتی در توصویه ویژگوی     ،گده  مفهوز مال اراده

و رغبوت و توالش عموومی بورای بوه دسوت        رویکرد عرفی به مفهوز مال در قال  میول  .است
ارزش » :ترین محورهای تعاریه فقهی مال بوده است. بر این اسوا   یکی از مهم،  آوردن آن

طور کامل به میزان رغبت و میل اجتماعی آن بستگی مستقیم دارد. اگور میول و    مبادله کات به
ای آن کوات نیوز    مبادلوه  به دنبال آن ارزش ،رغبت اجتماعی نسبت به کاتیی کاهش پیدا کند

ای هر کوات   کند که ارزش مبادله یابد. این مط   به نحو واضح و آگکار اثبا  می کاهش می
از ایون   .(561: 1424 ،)صودر « وسوی ه آن کوات در ارتبواط اسوت     با برآوردن نیازهای انسان بوه 

 .(165توا:   بوی  ،)خمینوی « مال چیزی است که مورد رغبت و تقاضای عمومی عقال باگد»من ر 
( 235: 142۰ ،)کاگه الغطوا  1«گردد طرف آن متمایل می مال چیزی است که طبع انسان به»یا 

   .(354: 1424 ،)صدر 2«مال چیزی است که عقال نسبت به آن رغبت دارند»و یا اینکه 
ده و گورط  کور تح یول  « رافع نیاز بودن»و « منفعت داگتن»برخی از فقها مال را از من ر 

هر چیوزی کوه بورای بشور مفیود      »بنابراین  .اند ا در مفید بودن و رافع نیاز بودن دانستهمالیت ر
مال اسوت البتوه صورف داگوتن منفعوت کوافی        ،باگد و بتواند یکی از نیازهای وی را برآورد

 .(1371 ،نیست. ب که باید به لحاظ دارا بودن فایده مورد رغبت و توجه عقال باگود )مطهوری  
مال به چیزی اطوالق  »ک و تم ک نیز موردتوجه فقه بوده است. بر این مبنا مال از زاویه تم ی

( 344: 14۰۸ ،)سوعدی  3«که برای فرد یا افرادی از مردز قاب یت تم وک داگوته باگود   گود  می
نیز ضابطه و معیار عرفی را معیار گناسایی مال دانسته و اعطای مفهوز مالیوت  فقها  گروهی از

معنای مال و مالیت عرفی یا لغوی است کوه  » :اند. از این من ر نهادهبه اگیاو را به عهده عرف 

                                                                                                                                        
 . المال هو ما یمیل الیه طبع اإلنسان1
 . المال هو کل ما یرغ  فیه العقال2
 . المال هو کل ما یم که الفرد، أو تم که الجماعة3
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( 21۰: 137۹ ،)طباطبوایی « دلیل گرعی نیاز ندارد ب که برای آنها عرف و لغت را باید دیود  به
موال   ،بنابراین هر چیزی که ازن ر عرف مط وبیت پیدا کند و آثار مالیت بر آن صدق نمایود 

 .  گود میمحسوب 
بوه  »موال   ،انود  کورده اراده « مال»ها از مفهوز  یز در تعاریفی که حقوقداندر ع م حقوق ن

گود که بتواند موورد دادوسوتد قورار گیورد و ازن ور اقتصوادی ارزش مبادلوه         چیزی گفته می
ع ت منوافع واقعوی یوا     مال چیزی است که به» :دیگر بیان به .(452: 13۸1 ،)امامی« داگته باگد
 .«پردازنود  گده و در مقابل آن نقدینه یا چیز دیگوری موی   واقع مورد رغبت عقال ،اعتباری آن

موال عبوار  اسوت از چیوزی کوه دارای ارزش اقتصوادی       » :بنابراین به عبار  ساده و کوتواه 
  .(35 :13۸1 ،)جعفری لنگرودی« باگد

تفاو  در رویکرد منجر به تعاریه متعدد و متفواوتی از   ،گود طور که مشاهده می همان
وجوود رغبوت و    ،قابل دادوستد بوودن  ،رافع نیاز بودن ،های منفعت داگتن یژگیده و وگمال 

قاب یت تصرف و تم ک و موارد مشابه در مفهوز مالیت اگیاو بوا الحوان ملت وه     ،تمایل عقال
گوده اسوت را    توان تماز اوصافی که برای مال و تشلیص مالیت بیوان  اند. لیکن می تکرار گده

بور ایون    .(11: 13۸2 ،)کاتوزیوان  کورد جمع « قاب یت انتفاع»و « قاب یت اختصا »در دو گرط 
 گویند که دارای دو گرط اساسی زیر باگد: از من ر فقه و حقوق به چیزی مال می ،اسا 

 ؛اله( مفید باگد و نیازی را )خواه مادی یا معنوی( از انسان برآورده کند
 .باگدداگته ب( قاب یت اختصا  یافتن به گلص یا اگلا  معین 

آنچه در بات و در خصو  مالیت داگتن اجنا  و کاتهای مجوازی درون بوازی بیوان    
نگرگی کالسیک و سنتی به مفهوز مال و مالیت از من ر فقه و حقووق بوود کوه اموروزه      ،گد

هوای   بوا عودول از ن ریوه    ،های جدید فقه و حقوق معاصر در ن ریه .طرفداران چندانی ندارد
ب که تع ق مفهوز  ،گیرد قرار نمی« اگیاو»وز فقهی و حقوقی مال متع ق دیگر مفه ،سنتی اموال
اگیاو بوه خواطر ارزگوی کوه در      ،دیگر عبار  به .درباره اگیاو است« روابط افراد»مال نارر به 

موال ترکیبوی از روابوط    »گووند. درنتیجوه از ایون من ور      مال محسوب موی  ،روابط افراد دارند
 .(Badenhorst & Pienaar & Mostert, 2006:9« )گیو اسوت حقوقی بین افراد در مورد یک 

اگیاو مالیت لاتی ندارند ب که مفهوز مالیوت از مط وبیوت عرفوی و عقالیوی      ،این نگرش بنابر
ن رعرف به این دلیل نیست کوه   مالیت پیدا کردن اگیاو در ،کالمی دیگرگردد. به  انتزاع می

کارگیری مط وب آنها توسوط   یاو از چگونگی بهب که مالیت اگ ،عرف آن اگیاو را مال بداند
یا کارکرد مط وب اگیاو در روابط عرف قابول انتوزاع خواهود بوود. از ایون من ور نیوز         عرف
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هووا بور مبنووای ارزگووی کوه امووروزه در روابووط    مالیوت و مالکیووت اموووال مجوازی درون بووازی  
 تأیید خواهد بود.  قابل ،اند کرده کنندگان پیدا بازی

 قابلیت انطباق مفهوم مال بر اشیاء و کاالهای مجازی .2-2-1-2

واجود دو ویژگوی    ،هوای مجوازی   چنانچه اجنا  و اگویاو مجوازی موورد دادوسوتد دربوازی     
ازن ر فقه و حقوق در ق مروی مفهوز و مصادیق  ،باگند« قاب یت انتفاع»و « قاب یت اختصا »

ن دو گرط بررسوی  ایی را از من ر اگیاو و کاتهای مجاز ،در این قسمت .گیرند مال قرار می
   :کنیم می

اله( قابل انتفاع و رافع نیاز: من ور از قاب یت انتفاع درواقع همان منفعت داگتن و مفید 
بودن مال برای رفع یکی از نیازهای انسان است. بر هموین مبناسوت کوه موال در ن ور عمووز       

اسی که در حین بازی مورد معام وه  کند. مس ماً کاتها و اجن ارزش اقتصادی و مبادله پیدا می
هدف تجهیوز منوابع و ارتقوای     کنندگان با چون بازی ،گیرند دارای این وصه هستند قرا می

گونوه معوامال  یوک     . بنوابراین در ایون  کننود  موی وضعیت خود در بازی اقداز به خرید آنهوا  
موراه داگوته   منفعت عقالیی و عرفی متصور است و همین امر برای آنها ارزش اقتصادی به ه

 گود قاب یت دادوستد پیدا کنند.   و سب  می
قاب یوت تم وک   « قاب یوت اختصوا   »ب( قابل اختصا  یا تم ک انحصاری: من ور از 

بدین معنا که تم ک و انتفاع اختصاصی مالک از  ،اختصاصی و انحصاری برای مالک است
گواهی   ،ه کالسیک از موال . در تعاریگود میای است که مانع از انتفاع سایرین  گونه مال به

موال چیوزی   »یعنوی   ،گده اسوت  در ن ر گرفته« مالکیت»مترادف با مفهوز « مال»مواقع مفهوز 
هوای   م وک یوا ازجم وه آفورینش     ،کوات  ،اعم از اینکه اجنوا   ،است که قاب یت تم ک دارد

توه  مفهوز مال در مفهوز مالکیوت نهف  ،به عبار  بهتر .(25۹: 13۸7 ،نیا )حکمت« فکری باگد
حوق انحصواری و اختصاصوی یوک فورد در تصورف و        ،است و در اینجا من وور از مالکیوت  

بنابراین از این من ر موال   .استفاده چیزی است که مانع تصرف و استفاده دیگران خواهد بود
صور  حق تصرف و استفاده انحصاری برای یوک یوا    چیزی است که امکان مالکیت آن به

وضوو  در موورد امووال مجوازی درون      اگد. ایون ویژگوی بوه   چند نفر )مشاع( وجود داگته ب
ای  کننوده  گده توسط هر بوازی  گده یا خریداری چراکه منابع تحصیل ،تأیید است ها قابل بازی

گیرد و با اختصا  به وی امکان استفاده دیگران از آن امووال   منحصراً در اختیار او قرار می
نیوز  های مجازی از این خصیصوه   معام ه دربازیکاتهای مجازی مورد  ،منتفی است. بنابراین
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 1گده است. برخوردار هستند. یعنی قاب یت تم ک داگته و مالکیت آنها نیز به رسمیت گناخته
بایود بوا    ،رسد تطبیق مفهوز مال بور اجنوا  و کاتهوای مجوازی درون بوازی      به ن ر می

مفهوز مال سایر ضووابط   زیرا این نوع نگرش به ،رویکرد مالیت عرفی موردتوجه قرار گیرد
مالیوت یوک    ،و معیارهای تشلیص مالیت را نیز لزوماً در بر خواهد داگت. بوا ایون رویکورد   

یعنی عقال به جهوت برخوی فوایود و منوافعی کوه      ؛ مفهوز اعتباری یا یک اعتبار عقالیی است
خووبی   کننود. ایون امور بوه     مفهووز مالیوت را بورای آنهوا اعتبوار موی       ،اگیاو برای ایشوان دارنود  

درخصو  اجنا  و کاتهای درون بازی که امروزه در عرف تجاری و اقتصادی به خواطر  
تأییود   قابول  ،انود  آنها موردپذیرش و دادوسوتد قرارگرفتوه   2«کاربردی و ارزش محور»وصه 
  .(Maradino G, 2008: 40است )

قورار  های مجازی غیرقماری موورد دادوسوتد    مالیت داگتن کاتها و اگیایی که دربازی
لزوماً موردحمایت قانونی نیز قرار خواهند گرفت. از همین روست کوه برخوی از    ،گیرند می

را بورای مفهووز مالیوت ضوروری     « مشروع و قانونی بودن نفوع مووردن ر از موال   »ها  حقوقدان
مال چیوزی اسوت کوه موردحمایوت      ،ن ر ایشان از .(33 :13۸1 ،دانند )جعفری لنگرودی می

موجو  مشوروعیت و قوانونی بوودن تم یوک و       ،ن حمایت قانونی از موال قانونی باگد و همی
ها نیوز وجوود دارد. زیورا     د. این خصوصیت برای اموال مجازی درون بازیگو تم ک آن می

ها سب  حرمت و ممنوعیت آنهوا و   وصه قماری بودن بازی ،بیان گد تر پیشگونه که  همان
 ،هور نووع بوازی در فضوای مجوازی      ،درنتیجهگردد.  ک یه عایدا  و منافع حاص ه از آنها می

ک یوه دادوسوتدها و    ،تبع آن بالاگکال بوده و به ،مشروط بر اینکه مشمول تعریه قمار نباگد
منافع تحصیل گده از طریق آنها صحیح و هماننود سوایر انوواع معوامال  و امووال در دنیوای       

بور مبنوای مالیوت داگوتن کاتهوا و اگویایی کوه         ،موردحمایت قانونی است. درنتیجوه  ،واقعی
تووان بورای آنهوا مالکیوت مشوروع و       موی  ،گیرند های مجازی مورد دادوستد قرار می دربازی

 قانونی نیز متصور گد.  

                                                                                                                                        
ای که از مقاز  ای مجازی به استناد استفساریه های رایانه گده دربازی خریدوفروش کاتهای مجازی عرضه. 1

ای صوور  گرفتوه، بالموانع بووده و فاقود مالکیوت گوناخته         های رایانوه  مع م رهبری و توسط بنیاد م ی بازی
کوووی بوووه گووووند. تصوووویر اسوووتفتاو موووذکور در درگووواه رسووومی مرکوووز توسوووعه تجوووار  الکترونی   نموووی
قابول   www.enamad.irو در بلش نماد اعتماد الکترونیکی به نشوانی   www.ecommerce.gov.irنشانی

 دسترسی است. 
2. Use-Value-Based Attributes 
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 . موجود و معين بودن اشياء و کاالهای مجازی2-2-2

رنوت اتفواق   هموه در محویط اینت   ، های مجازی و دادوسوتدهای درون آن  ازآنجاکه بستر بازی
مجازی یا بوه عبوارتی غیرواقعوی اسوت.      ،گیرد لذا آنچه مورد خریدوفروش قرار می ،افتد می
مورد معام ه نیز در اینجا وجود خارجی و فیزیکی نداگته و واقعی نیسوت یوا بوه     ،دیگر بیان به

کوه آیوا خریودوفروش    گوود  عبارتی موجود نیست. بنابراین ممکن است ایون سو ال مطور     
 ن ر فقهی و حقوقی صحیح است؟ از ،وجود نیستچیزی که م

در پاسخ باید گفت که عمده مفاهیم فقهی و حقوقی از امور اعتباری هستند که وجوود   
تحمیول  گوذار بور آنهوا     و آثار حقوقی تزز نیز توسط قوانون یابد  میآنها توسط عرف اعتبار 

موضووع آن نبایود اگویاو    گردد. مال نیز ازجم ه مفاهیم حقوقی اعتباری اسوت کوه لزومواً     می
تقسیم آن از حیو  ماهیوت    ،های مال بندی دانیم یکی از دسته زیرا می ،مادی و م مو  باگد

امووال بوه موادی و غیرموادی تقسویم       ،فیزیکی یا تجسم عینوی و بیرونوی اسوت. از ایون من ور     
س و لمو  اموالی است که وجود خارجی و عینی داگته و قابل ،. من ور از اموال مادیگوند می

اگاره هستند. اموال مادی دارای ابعاد فیزیکی )طول و عر  و ارتفواع( مشلصوی هسوتند و    
وجود خارجی و عینوی نداگوته    ،که اموال غیرمادی درحالی ؛اند بلشی از فضا را اگغال کرده

لمووس و اگوواره هووم نیسووتند. اموووال غیرمووادی وجووود لهنووی و اعتبوواری دارنوود.         و قابوول
لویکن عورف وجوود و     ،یرمادی اگرچه دارای تجسوم بیرونوی نیسوتند   اموال غ ،دیگر عبار  به

ارزش آنها را اعتبار کرده و قانون نیز به رسمیت گناخته است )مثل انواع بسویاری از حقووق   
های فکری از قبیول حوق    حق ارتفاق یا ک یه حقوق مالکیت ،حق انتفاع ،ازجم ه حق سرقف ی

بیع اموال غیرمادی و مالکیوت و آثوار حقووقی     ،در فقه و حقوق ایران .م له و حق اختراع(
 آن کامالً موردپذیرش قرارگرفته است. 

ق مروی مصادیق اموال غیرمادی گسترده بوده و چون این نوع از اموال زاییده نیازهوا و  
لذا با رگد و تحوت  اقتصادی و اجتماعی ق موروی آنهوا همچنوان     ،ا  جامعه هستندداقتضا

توان یکی از  های مجازی را می او و اموال مورد دادوستد دربازیدر حال گسترش است. اگی
همین مصادیق نورهور اموال دانست که موردپذیرش عرفوی نیوز قرارگرفتوه اسوت. بنوابراین      

دلیل نداگتن تجسوم عینوی و فیزیکوی از حووزه      توان صرفاً به اگیاو و کاتهای مجازی را نمی
یوع امووال غیرموادی در فقوه و حقووق ایوران       گونوه کوه ب   اموال خوارج کورد. درنتیجوه هموان    

تووان گفوت دادوسوتد اگویاو و کاتهوای مجوازی درون        موی  ،موردپذیرش قرارگرفته اسوت 
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 صحیح و موجد آثار حقوقی خواهد بود.  ،مبناهای مجازی نیز بر همین  بازی
گردد نتوایج حاصول از ایون پوژوهش بوا استفسواریه بنیواد م وی          درنهایت خاطرنشان می

سووازی و  ای از مقوواز مع ووم رهبووری در خصووو  حکووم فقهووی بووازی     هووای رایانووه  بووازی
پرداخوت وجوه بابوت اقوالز     »سوازی طوی آن    خریدوفروش کاتهای مجازی درون این بازی

گردد و دیگر جوای هویچ گوبهه یوا تردیودی در       تقویت می ،دانسته گده است« مزبور بالمانع
بواقی  « دادوسوتدهای درون بوازی  »جوازی و  هوای م  بوازی « مشروعیت و قوانونی بوودن  »مورد 

 1ماند. نمی

 گيری نتيجهبندی و  جمع. 3

هووای مجووازی عموودتاً موضوووع ع وووز اجتموواعی و ارتبوواطی یووا ع وووز رایانووه و  اگرچووه بووازی
ویژه امکان انجاز معامال   به ،ها خا  این نوع بازی  های ولیکن ویژگی ،الکترونیک هستند

مطالعوه فقهوی و     ،ردیو گ ه همگی در فضای مجازی انجاز میو مبادت  پولی در حین بازی ک
هوای ایون پوژوهش     یافته ،ضروری ساخته است. در همین راستا ،حقوقی بازی را از این من ر

 گیرند: اگاره قرار می مورد ،های مجازی در خصو  ابعاد فقهی و حقوقی بازی
هی و حقوقی عنووان  اگرچه در منابع فق های مجازی: . مشروعیت و قانونی بودن بازی1

گاه این امر در فقه و حقوق  گود ولیکن هیچ مشاهده نمی« بازی»و بح  مستق ی برای مقوله 
تووان لیول احکواز و     مورد غف ت نبوده است. خواستگاه و مبانی فقهی و حقوقی بازی را موی  

بوع  ت موردمطالعه قرارداد. در فقه دو عامل سب  قمواری گودن و بوه   « قمار»مقررا  مربوط به 
« گورط بردوباخوت  »و دیگوری  « استفاده از ابزارآت  قموار »یکی  گود؛ میآن حرمت بازی 
ای یوا غیور    اعم از رایانوه  ،ها های مجازی ب که تماز انواع بازی تنها بازی  نه ،است. از این من ر

هوا قمواری    چنانچه با حوداقل یکوی از ایون دو گورط هموراه گووند در زموره بوازی         ،ای رایانه
صورف   ،آینود. لویکن در حقووق ایوران     حسواب موی   ه و درنتیجه نامشروع )حراز( بهقرارگرفت

سب  قماری گدن و درنتیجوه مجرمانوه    ،ها استفاده از هر نوع ابزارآت  رایج قماری دربازی
هوای موذکور را    یوک از ویژگوی   های مجازی هیچ گردد. بنابراین چنانچه بازی بودن آنها می
 نونی نلواهند داگت.  منع گرعی و قا ،نداگته باگند

                                                                                                                                        
. تصوووویر اسوووتفتاو موووذکور در درگووواه رسووومی مرکوووز توسوووعه تجوووار  الکترونیکوووی بوووه نشوووانی        1

www.ecommerce.gov.ir    و در بلووش نموواد اعتموواد الکترونیکووی بووه نشووانیwww.enamad.ir  قابوول
 دستر  است. 
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. مالیت اگیاو و کاتهای مجازی موورد معام وه حوین بازی:آنچوه در معوامال  درون      2
 ،«کاتهوای مجوازی  » ،«اگویاو مجوازی  »گیورد و تحوت عنواوین     بازی مورد دادوستد قرار می

با ضوابط و معیارهوای فقهوی و    ،گوند گناخته می« های مجازی دارایی»یا « تولیدا  مجازی»
حقوقی تشلیص مالیت هملوانی داگته و مفهوز موال بور آنهوا قابول تطبیوق اسوت. بنوابراین        

بورده و در ق موروی رژیوم حقووقی امووال و       توان از آنها تحت عنوان امووال مجوازی نواز    می
 مالکیت به رسمیت گناخت.  

 ،بازی در فضای مجازیهر نوع  . صحت خریدوفروش کاتهای مجازی درون بازی:3
تبوع آن ک یوه دادوسوتدها و     بالاگکال بوده و به ،مشروط بر اینکه مشمول تعریه قمار نباگد

منافع تحصیل گده از طریق آنها نیز صحیح و همانند سایر انواع معامال  و امووال در دنیوای   
ایی کوه  بور مبنوای مالیوت داگوتن کاتهوا و اگوی       ،موردحمایت قانونی است. درنتیجوه  ،واقعی

تووان بورای آنهوا مالکیوت مشوروع و       موی  ،گیرند های مجازی مورد دادوستد قرار می دربازی
 قانونی متصور گد. 

هوای   های این پژوهش با استفسواریه بنیواد م وی بوازی     یافته ،گود میدر پایان خاطرنشان 
هوای مجوازی و خریودوفروش     ای از مقاز مع م رهبری در خصو  حکم فقهی بوازی  رایانه

« پرداخوت وجوه بابوت اقوالز مزبوور بالموانع      »ها که طی آن  تهای مجازی درون این بازیکا
مشوروعیت  »گردد و دیگر جای هیچ گبهه یا تردیدی در موورد   دانسته گده است تقویت می

 ماند.  باقی نمی« دادوستدهای درون بازی»های مجازی و  بازی« و قانونی بودن
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