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 3مجتبی پورغالمی فراشبندی ،2فر ادماندکتر محمدرضا ش ،1پوری دکتر عبداله بهمن
 )01/09/1393:  ـ تاریخ پذیرش نهایی09/03/1392 :تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

ای در علوم مختلفی چون فقه، حقـوق، اقتـصاد و            های رایانه  هدبحث از مالیت داشتن دا    
ر علـوم   دشـاید هـا   اثبات مالیت این داده. داردبسیار اهمیت رایانه حتی علوم مهندسی   

هـا و مالیـت آنهـا بـه       ماهیت این داده   .مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد        
را   سپس آن  وای را تعریف     های رایانه  در این پژوهش ابتدا داده     .داردنیاز  تبیین اساسی   

 مانند مبنـای ارزش اقتـصادی، مبنـای عـرف و عقـال،         ، اشیا  بودن با مبانی مختلف مال   
 مقایـسه   ن نیازها و سایر مبانی معتبر در ارزیـابی مـال بـودن اشـیا              ردکمبنای برآورده   

هـای مـال بـودن اشـیا      هـا بـا تمـامی مـالک     خواهیم دید که این داده سپس  ،  کنیم  می
هـای    و داده پـردازیم   مـی  اشیا   مال بودن  در این رهگذر به آثار مترتب بر         .پذیرند  تطبیق
ها نیز   تا آثار مال بودن دادهکنیم میرزیابی  آثار اای را از حیث قابلیت پذیرش این   رایانه

ـ          برایکوششی نو    این مقاله    .دشوواکاوی    در  جدیـدی  افـق    ۀ نیل بـه ایـن هـدف و ارائ
 .ای است های رایانه  داده بودنمترتب بر مالمباحث کیفری 
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 پیشگفتار
 کاربران اینترنت،   ۀردجه به رشد روزافزون استفاده از فضای اینترنتی و جمعیت گست          با تو 

 اشیا بـسیار اهمیـت    بودنای و انطباق آن بر مبانی مال       های رایانه   داده بحث از مال بودن   
 ماننـد   ، فقها و حقوقدانان قرار گرفته است      ۀمفهوم مال از جهات مختلفی مورد مداق      . دارد

 نیـز بـه فراخـور در     بـودن مالک و مبنـای مـال  .  کلی یا معین بودن مثلی و قیمی بودن،   
 ۀای مطالع  های رایانه   در امور نوپیدایی چون داده      اما مال بودن   بررسی شده، مباحث مالی   

 از یـک سـو و       ا باید از طریق بررسی مبانی مال بودن        موجود ر  جدی نشده است، لذا خأل    
 .از سوی دیگر پر کردها  ای با این مالک های رایانه تطبیق داده

 هـای  داده نهایـت در   نقد، و بررسی اشیا بودن مال مبانی و مال تعریف جستار این در
 ایـن مبنـای    بر که شد خواهد مالحظه و دشو  می مقایسه مبانی ایناز   یکهر   با ای رایانه
 .کرد ادعا را ها داده مالیت توان می مبانی،

 
 شناسی مفهوم. 1
  مال شناسی مفهوم. 1. 1
 تملک آنچه لغت در و) مال ۀواژ ذیل ،1381 عبدالنبی،( است عربی ای کلمه »مال«

 سپس و گفتند می مال نقره و طال به نخست) 636: 1414 منظور، ابن( گویند را پذیرد
 خواندند، می مال را شتر اعراب. گفتند مال پذیر تملک و شدنی ذخیره عینی چیز هر به

 معین فارسی فرهنگ در .)9 :1391 هاشمی، و زاده تقی( ندنهاد می آن بر را دارایی زیرا
 آنچه و باشد کسی ملک در آنچه«: است آمده مال تعریف در) 3078 :1375، معین(

 مال« :است آمده حقوق ترمینولوژی در. »...و خواسته دارایی، باشد، داشته مبادله ارزش
 خواسته مال، به هم فارسی در. خواستن معنی به است میل ماضی فعل از اصل، در
 کمک عرف از باید مال تعریف برای .)3126: 1378 لنگرودی، جعفری (»گویند می

 حقوق و منفعت اکنون و گسترانیده را مال یامعن تدریج به عرف چنانکه گرفت،
 گویند نمی مال ،نباشد آن در تصرف امکان که را چیزی و داند می مال نیز را پذیر مبادله

 کاال، اسباب، و امالک ها، مال یامعن به لغت در اموال. )10 :1391 ی،هاشم و زاده تقی(
 شود می گفته باشد کسی ید و رفصت در یا باشد کسی تملک در که چیزی هر و ثروت

 که یمیبگو باید لغوی نظر از مال یامعن بیان از پس. )3377: 3ج  ،1377 دهخدا،(
 در مفهومی و امعن لغت هر برای حاًاصطال نیز مختلف علوم در که است معلوم روشنی به

 که است شده وضع یا قرارداد مفهومی لغت هر برای دیگر، عبارت به یا شده  گرفته نظر
 .دارد اهمیت بسیار نیز مفهوم آن شناخت
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 حسب زمـان و      بر  نسبي است و   یکلي باید توجه داشت که مال داراي مفهوم        طور هب 
ا چیزي در یک زمان یا مکان معین و براسـاس           چه بس . بود مکان مفهوم آن متغیر خواهد    

مـال   را آن  ولي در زمان و مکان یا فرهنگ دیگري،حساب آید یک فرهنگ خاص، مال به
فقهـا و  . نشده بلکه مصادیق آن ذکر شده استارائه در قانون مدنی تعریفی از مال  . ندانند

 کـه در ذیـل بـه بیـان          انـد  تالش کرده  مالک مال بودن یا نبودن اشیا        ئۀحقوقدانان برای ارا  
شـود کـه دارای دو شـرط       حقوقی، به چیزی مال گفتـه مـی        از نظر : پردازیم چند مالک می  

اول اینکه مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یـا معنـوی و     : اساسی باشد 
. )9: 1386 کاتوزیـان، (  اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین را داشته باشـد           یتدوم قابل 

 مال چیزی است کـه ارزش داد و سـتد دارد و در برابـر آن                 گویند  میعموماً در تعریف مال     
 امـامی، ( شود و از نظر اقتـصادی ارزش مبادلـه را داشـته باشـد     پول یا مال دیگری داده می    

شود که در اصطالح حقـوقی هـر چیـزی کـه             و در جای دیگری بیان می     ) 26: 1ج  ،  1377
 .)31 :1385 عدل،( استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال استتواند از آن  انسان می

 
 تفاوت مال و ملک

 عمـوم  رابطۀ بلکه ،نیست برقرار تالزم ۀرابط چیز آن بودن ملک و چیزی بودن مال میان
ه تآی. است برقرار وجه من خصوص و ) حـر ( آزاد انـسان  عمـل  مالیـت  بحـث  در یخوی اللّ

 اشـیا،  بـر  مـال  عنوان صدق در و دارد یبستگ مردم نیاز و القهع به اشیا مالیت: گوید می
 ،اسـت  وجـه  مـن  خصوص و عموم دو آن میان نسبت زیرا ،نیست الزم ملک عنوان صدق
 مثـل  (حیـازت  از پـیش  یاصـل  مباحـات  ماننـد  ،نیـست  ملـک  و هست مال یگاه چون

 ،هست ملک یگاه .نیستند ملک یول ،هستند مال اینها چون) ها   یماه و یقیمت پرندگان
 مـال  مفهوم یول ،است صادق برآن ملک مفهوم که گندم ۀدان یک مانند ،نیست مال یول

 ماننـد  ،هـست  عنـوان  دو هـر  یگاه .شود   ینم داده یچیز آن برابر در زیرا ،نیست صادق
 معاوضـه  عقـد  از پـیش  حر عمل که است روشن .)خانه و شینما مثل (چیزها از یبسیار

 ملک تنها و نیست یکس یبرا یاعتبار ملک گرچه است یعرف اموال ترین مهم از) اجاره(
 چیـزی  مالیـت  عـدم  دیگـر  عبـارت  به .)34: 2 ج   تا، بی خویی، (است صاحبش یبرا یذات

 دو هـر  که است وجه من خصوص و معمو دو این نسبت و دیگری چیز بودن ملک و است
 مالیـت  ،زمـین  زیر معادن مانند جایی در اما دارد، وجود خانه مثل در ملک و مال عنوان
 مالیـت  اما ،دارد وجود ملکیت گندم ای دانه در اینکه یا ندارد وجود ملکیت اما دارد وجود
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 شـده  تولیـد  اشـخاص  توسـط  ای رایانـه  هـای  هددااگر   .)118: 3 ج   ،1421،  مغنیه( ندارد
 .دارند ملکیت هم و هستند مال هم ،باشند نداشته عمومیت و همگانی ۀجنب و دنباش
 
 ای  رایانهۀ دادشناسی مفهوم .2. 1

 .)125 :1337 حیـیم، ( هـا و سـوابق آمـده اسـت     ی اطالعات، دانستهامعن داده در لغت به 
اسـت   اطالعـاتی    ۀی یک مجموعـ   امعن  و به  1نآ عبارت التین    ۀداده در زبان فارسی ترجم    

 در اصطالح بـه هرگونـه اطالعـاتی کـه از طریـق دسـتگاه                 .)216 :1382 مایکروسافت،(
 شود آید، داده گفته می    شود تا عملیاتی روی آن به اجرا در        ورودی به درون رایانه وارد می     

: انـد  و همچنین برخی دیگر از نویسندگان در تعریـف داده گفتـه           ) 80ـ79 :1388 شیرزاد،(
؛ سبزعلی  19 :1378خلیق،  (» شود شود که وارد کامپیوتر می     جموعه مطالبی گفته می   مبه  «

 با توجه به    .)23 :1381؛ خلیق،   42 :1390 ؛ سبزعلی و موسوی،   56 :1389گل و موسوی،    
شـود و    ای هر اطالعاتی اسـت کـه وارد کـامپیوتر مـی             رایانه ۀشده منظور از داد    مطالب بیان 

گوینـد، چـه فـرد واردکننـده         ود در کـامپیوتر را داده مـی       عبـارت دیگـر اطالعـات موجـ        به
 پـس از وارد شـدن اطالعـات بـه     ، آنها باشد و چه در اختیارش قرار گرفته باشد   ۀتولیدکنند

هـای مـال     با این توضـیحات زمینـه بـرای تطبیـق ویژگـی           . شود  به آن داده گفته می     رایانه
 .پردازیم دامه به آن میای فراهم شد که در ا های رایانه موضوع سرقت با داده

 
  اشیا بودن مالهای شاخصه. 2
  اقتصادی ارزشداشتن . 1. 2

 باید. باشد اقتصادی ارزش دارای که است چیزی مال: که معتقدند حقوقدانان از برخی
 خاص اوضاع و شرایط با و است نسبی یمفهوم بلکه نیست، یمطلق مفهوم مالیت دانست

 معتقدند مال تعریف در حقوقدانان از تعدادی. )50 :1387 شهیدی،( شود می سنجیده
 از هم آن، مقابل در دیگر ارزش با کاالی یک یا پول پرداخت که است چیزی آن مال که
 .)208 :1388 صادقی، محمدمیر( شود شناخته جایز شرع، نظر از هم و عرف نظر

 
 حالل منافع داشتن. 2. 2

. گفـت  مـال  آن بـه  بتوان تا باشد حالل و مشروع باید شیء منافع معتقدندکه فقها برخی
                                                                                                                                        
1. Data 
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 اسـت  حـرام  و باطـل  نیـز  آنهـا  فروش و خرید و نیستند مال... و تریاک الکلی، مشروبات بنابراین
: نویـسند  مـی  مـال  لغوی تعریف از پس خویی هللا آیت هکچنان. )203: 3  ج ،1412 عاملی، مکی(
 آن منـافع  هرگـاه  و اسـت  آن در لحـال  منـافع  وجود به بسته چیزی هر مالیت شرع، نزد اما و«

 .)302: 2ج  ،1412خویی،  (»نیست مال پس )خوک و شراب مثل( نباشد حالل شیء
 
  برآوردن نیازها.3. 2

 که چیزی آن هر: است مردم نزد آن مطلوبیت به توجه اشیا مالیت در فقها برخی مبنای
 در و دکن برآورده را مردم نیازهای که ای گونه به باشد، مرغوب و مطلوب مردم نزد

 .)29: 2 ج ،1389 ،یبجنورد( آید می حساب به مال باشد، دخیل مردم زندگی
 
  پرداختن پول در برابر آن.4. 2

که به علت منافع واقعی یا اعتباری آن، مورد رغبت اند   تعریف کردهچیزی  مال رابرخی
ج ، 1369 گرجی،( پردازند و در مقابل آن نقدینه یا چیز دیگری میاست عقال واقع شده 

 و برای آن تقاضا کرد  داد و ستدبتوان شده مال چیزی است که    یا اینکه گفته)311: 2
 در کل با .)160: 1ج ، 1382 مدنی، ( و بتوان آن را به پول ارزیابی کرداشدمطرح ب

. های فوق مال چیزی است که مردم در برابر آن پول یا مال دیگری بدهند توجه به گفته
 شود دهد، پس مال محسوب نمی  چوب خشک کسی پول نمیۀثال برای یک شاخبرای م

 .)12: 1388 جعفری لنگرودی،(
 

 مبنای عرف و عقال .5. 2
هر جنسی که در عرف مال محسوب : گویند می برخی از فقها در تعریف مال چنین

: 8ج  ،1387 طوسی،(  جدای از اینکه اصلش مباح یا غیرمباح باشد،مالیت داردشود،  می
مال «: فرمایند در تعریف مال می» ره«امام خمینی . )417ـ416: 5ج ، 1407 ،همو؛ 20

، امام خمینی (»چیزی است که متقاضی داشته باشد و عقالء بدان میل و رغبت کنند
 هیچ دون بنابراین اگر چیزی چنان فراوان شود که هرگاه اراده شود ب.)20: 1  جتا، بی

 مانند آب رودخانه، ریگ صحرا، ،گویند دست آورد، آن را مال نمی هزحمتی بتوان آن را ب
 یکی دیگر از فقها در .)325: 2ج ، 1379 طباطبایی،( نور خورشید و هوا برای تنفس

مقصود ما از مال در اینجا آن چیزی است که میل به «: نویسد ال چنین میتعریف م
آن حرام نباشد و در مورد آن مالک شدن آن در مقابل عوض باشد و ذاتاً مالک شدن 

 .)107: 1  ج،1423 حائری،( »تمایل عقالنی عموم شرط نیست
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 بررسی و نقد
 را ندارند؛ )که جامع و مانع بودن است(ها ویژگی یک تعریف کامل  هر کدام از تعریف

 اما ،اساس ویژگی مفید بودن تعریف کنند برخی از حقوقدانان سعی کردند مال را برزیرا 
فید بودن مورد انتقاد قرار گرفته است، زیرا بسیاری از اشیا در عالم وجود دارند مبنای م

مثل خون جاری در بدن ، که برای جسم و روح ما مفیدند و در عین حال مال نیستند
 تعریف بر .)11 :1391زاده و هاشمی،  تقی( ها های متصل به بدن انسان انسان یا کلیه

علت کثرت و رایگان   است، زیرا برخی اشیا بهرو به روتقاد  انبا قابلیت اختصاص نیز یمبنا
 مال نیستند و لذا صرف قابل اختصاص بودن چیزی ، قابلیت اختصاصبا وجودبودن، 

 در اینجا برای .)12 :1391زاده و هاشمی،  تقی( دشو نمیموجب مالیت آن شیء 
د تولیدات بدن انسان یکی از این موار. کنیم تر شدن این مطلب مثالی را بیان می روشن
ادرار، :  مانند،دشو منظور از تولیدات آن چیزهایی است که از بدن انسان دفع می(است 

ای به این موضوع اشاره نکرده   ایران هیچ مادهۀ در حقوق موضوع)....مدفوع، منی و 
این بحث در مکاسب محرمه و . اند  اما در متون فقهی، فقها در مورد آن بحث کرده،است
اما اگر با موازینی که برای .  استشده ذیل عنوان اکتساب به اعیان نجسه بررسی در

نظر  تعریف مال بیان شد، مالیت مصادیق فوق را بسنجیم، پاسخ قدری مشکل به
مانند .  امروزه در بعضی از این تولیدات منافع مشروع و عقالیی نهفته استچون. رسد می

زنی که شوهر او عقیم است با  ی تخمکربارو منظور بهاخذ اسپرم از منی یک شخص 
 شدههای علم پزشکی میسر  ای به کمک پیشرفت  چنین پدیده.رعایت موازین شرعی

تواند از بابت آن ثمن دریافت   اسپرم میۀ که آیا دهندخواهد بودال این ؤحال س. است
نظر  با وجود این به. ن داده شده استآ حکم به مالیت ،کند؟ اگر پاسخ مثبت باشد

عالوه  به. ل و عرف عقالی جامعه سازگار نباشدرسد، مال دانستن منی انسان با عق می
 مجوز ، و وجود منفعت قلیلیستندامروزه در بازار داد و ستد برای آن ارزشی قائل ن

 تعریف بر مبنای جمع مفید بودن و .)28ـ27: 1389 ،حیاتی( مالیت دانستن آن نیست
که در تعریف وارد است بر این تعریف همان ایراداتی  زیرا ،اد داردقابلیت اختصاص نیز ایر

 به دادنی ی وجود دارند که مفید و اختصاصییعنی اشیا.  اول و دوم مطرح شدۀدست
مثل خون جاری در بدن که .  ولی همگان اذعان دارند که مال نیستند،اشخاص هستند
 .شود وب نمی است، ولی مال محسبه شخصمفید و مختص 

شـود، دارا بـودن ارزش اقتـصادی         کی از مبناهایی که بر اساس آن مال تعریـف مـی           ی
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کـه  ن ای )استمبتنی  که بر فقه اسالمی     (در حقوق ایران    مذکور  ایراد اساسی تعریف    . است
 مثـل انـواع مـواد    کنند،چیزهایی وجود دارند که بسیاری حاضرند برای آن پول پرداخت      

گونـه اشـیا    دانیم شارع مقدس، مالیـت را از ایـن        می که مخدر و مشروبات الکلی، در حالی     
مـال  ...  مـستهجن و   هـای فـشردۀ      لوح بنابراین مشروبات الکلی، تریاک،   . ده است کرسلب  

شـود،    دسـتش قطـع نمـی      ،پس اگر شراب یا خـوکی را بـدزدد        : گویند نیستند و فقها می   
 .)483: 2ج ، 1424، یحل( اگرچه از ذمی باشد که آن را پنهان کرده است

عرف مال که هر چیزی را یعنی گونه بیان شده است که مبنا عرف باشد،  آخرین مبنا این
است، ای که برای رجوع به عرف بیان شده  اما آیا با شیوه. مال استکه یم ی ما نیز بگو،دانست

اند و آن را از  بسیاری از فقها مال را تعریف نکرده رسید؟ یتوان به تعریف کامل و دقیق می
برخی از فقها در مورد مال معتقدند . اند دهکرآن را به عرف واگذار  اند و دانستهنیاز  بیعریف ت

که معنای ملکیت، مالیت، ملک و مال عرفی است که به توضیح شرع و نیز به دلیل شرعی 
دست  ه عرف و لغت را دید و مردم عرفاً باید برای ب بایدابلکه برای تعریف آنه. نیاز ندارد

 به کشمکش ،البته همین که مردم چیزی را رغبت کنند.  آن کشمکش کنندآوردن
بنابراین به آب در کنار رودخانه و همچنین هیزم در . انجامد، بلکه باید کمیاب هم باشد نمی

 .)113 :1375نراقی، ( شود جنگل و ریگ در صحرا مال گفته نمی
یم که هر ی زیرا اگر بگوت،یسمبنای عرف نیز دقیق نقالب  گونه استدالل کردن در این

پذیریم، چرا که مثالً در انبار   نوعی نسبیت را می،چیزی برای مال بودن باید کمیاب باشد
شوند و   پس آنها مال محسوب نمی،شرکت ایران خودرو تعداد بسیاری ماشین موجود است

 .یمیها مال بگوباید تعدادی از خودروها به جایی منتقل شوند که کمیاب باشد تا بتوانیم به آن
 برای رفع چنین مشکلی  معتقدیمپس در عمل تعریف کاملی از مال وجود ندارد و

 و سپس هر موردی که در مال بودنش شک کنیمهای مال را تعیین   از ویژگییبعضباید 
 که اگر واجد آنها بود، پس مال است و اگر آنها را در بر ها سنجیده شود  با آن ویژگیبود

 ، پیدا شودهماین روش مثال نقضی حتی اگر برای . شود سوب نمینداشت، مال مح
کنیم  در ادامه سعی می. شده خواهد بود تر از تعاریف بیان  و کاملاستبسیار کم 

 و سپس هر را بیان کنیم معتبر فقهی و حقوقی های با در کتشده  مطرحهای  ویژگی
ها  نتیجه بگیریم که آیا این داده و در نهایت هیمای تطبیق د های رایانه کدام را با داده

 البته شوند؟ گیرند یا اینکه اصالً مال محسوب نمی  اموال قرار میۀمالیت دارند و در زمر
 و  دارندمالیت اشعارای از   هر کدام به جنبه، مذکور از مالهای توان گفت که تعریف می

 .انطباق دارد این تعاریف ۀای با هم های رایانه در ادامه خواهیم دید که داده
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و است  حائز اهمیت این است که امروزه مال از معنای سنتی خود فاصله گرفته ۀنکت
جامعه به ، بلکه حقوقی را که شود نمیمنحصر ) اعیان(شدنی   فیزیکی و لمسیبه اشیا

 و آنچه را که از ارزش مادی ) نداشتن وجود خارجیبا وجود(رسمیت می شناسد 
 حقوقی چون حقوق ادبی، حقوق فکری، حق  پسشود، برخوردار است نیز شامل می

 .دنگیر  اموال قرار میۀطبع و نشر کتاب و سرقفلی نیز در زمر
 

 ای رایانه های داده های ویژگی. 3
 نیازها برآوردن .1. 3

 استفادههای مادی یا معنوی اشخاص   نیازمندیرفع قصد اینکه ااز آنجایی که اموال ب
منفعتی مادی یا ها  آنۀآورند که در استفاد  روی میهاتملک آنزمانی به افراد  شوند، می

صرف داشتن منفعت برای مال دانستن آن کافی نیست، بلکه آن منفعت . معنوی ببینند
طور که در  یم همانیای باید بگو های رایانه  دادهمورددر  . عقالیی و مشروع باشددبای

ی که یمنفعت معقول ندارند و هم اشیا وجود دارد که از نظر عرف مواردی هم ،اشیامیان 
توان یافت که  کمتر عرفی را می. اند گونه ها هم همین ، دادههستندفعت عقالیی دارای من

های این دارو در  های یک اختراع مثل داروی جدید یک بیماری را مفید نداند، داده داده
ها   جان میلیون، بازار شودۀ را تولید کند و روانکه آن مخترع بر اساس آنها دارو صورتی

. ای مفید نیست  است که بگوید چنین دادهیحال کدام عرف. دهد میانسان را نجات 
 جامعه مفید محسوب یعقالهایی از نظر  بسیار واضح و بدیهی است که چنین داده

 با ،دانیم می همچنین وقتی که ما عقل و منطق را در شناخت مال دخیل. شوند می
های  در زمان. شود می  مال متغیرۀهای مختلف واژ ها و مکان ی در زمانهای بشر پیشرفت
 این وسیلهبا اختراع . ها نبود  بحثی راجع به مالیت داده، اختراع نشده بود رایانهقدیم که

ها را  یاند و عرف نیز باید این دگرگون  اموال دگرگون شده، آن در جوامعۀو رواج گسترد
 . بودل مقاومت بدون دلیل در برابر آن دنبا به نباید و پذیرفت که چنین هم شد می

نظر ما  مطلب دیگر اینکه گفتیم مال باید منفعت عقالیی و مشروع داشته باشد، به
 جامعه پسندیده ۀباید از نظر شرع و قانون موضوع)  مشروعۀبا توجه به کلم(منفعت مال 

 که دارای چنین وجود دارندهایی  دهداهم  ،ای نیز مثل سایر اشیا های رایانه در داده. باشد
 چرا ،مثل همان فرمول ساخت دارو که منفعتش مورد قبول شرع است( هستندشرایطی 

 شارع مقدس در که همواره شود  محسوب میکه این کار خدمت به خلق خداوند متعال
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هایی که   هم داده، ممنوع نیست همای در هیچ قانون موضوعهو ) ده استبه آن تأکید ش
 چرا که ،مثل ساخت بمب اتمی با قدرت تخریب بیشتر(ین شرایطی را ندارند چن

آن را نهی منفعتش برای ظالمان در جهت ظلم و سیطره بر خلق خداوند است که شارع 
مغایرت دارد ای هم  المللی منع استفاده و گسترش سالح هسته  و با قوانین بینکند می

مثل سایر اشیا نگاه هم ای  های رایانه د دادهپس در مور. ) کشورهاستۀکه مورد قبول هم
طور  همان؟ خیراست یا پذیرفته شده  ، شرع و قانون عرفدرکنیم که آیا منفعت آن  می

ای هم مانند  های رایانه  باید گفت که داده،که با تعریف نفع مادی و معنوی آشنا هستید
 ی که یک دانشمندمثل فرمول ؛دن دارای نفع مادی یا معنوی باششایدسایر اشیا 

دهد، این داده نفع مادی  میتولید برق را افزایش توان که است ده کرای کشف  هسته
 از حد پرداختن به بیشتوان گفت درست است که  در مورد نفع معنوی هم می. دارد
 فوایدی مانند. خواهد بود معقول از آنها مفید ۀ استفاد،ای مضر است های رایانه بازی

ها از منافع معنوی   این بازیدر هنگام انجام دادناعضای خانواده ایجاد شادی در 
ت ساخت آن در صور)  آنای رایانهنویسی  برنامه( ای  مربوط به بازی رایانهۀپس داد. آنهاست

 که باید بیان  دیگریۀنکت. همراه بیاورد نفعی را با خود بهچنین  ، شایدبازی بر اساس آن داده
یم یو بهتر است بگو شود میای نیز تصور  ای رایانهه فع در دادهنسبیت ن ،شود این است که

چون بر فرض مثال یک داده برای افراد خاصی با توجه به تخصص آنها منفعت . د داردوجو
ای دارای وصف برآورده  های رایانه یم که دادهیباید بگوها  در نتیجه با توجه به این گفته، دارد

های  این یکی از ویژگی. هستند »مفید بودن«ت دیگر عبار کردن نیازهای اشخاص یا به
های  دادهبودن تنهایی موجب مال  بهرا توان دارا بودن آن   که نمیاستشده برای اموال  بیان
 .دنها نیز بررسی شو ای قلمداد کرد و باید سایر ویژگی رایانه

 
 منقول بودن .2. 3

ی که نقل آن از محلی به یاشیا «:م در تعریف مال منقول چنین آمده است.ق 19 ۀدر ماد
 .» منقول است، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید،محل دیگر ممکن باشد

 چون با توجه به نظر ،ها منقول هستند این داده: ای باید گفت های رایانه در مورد داده
بدون  مال منقول آن است که بتوان آن را ،حقوقدانان و همچنین صراحت قانون مدنی

 به سرقت رایانههای یک  وقتی داده مثالً. جا کرد هایجاد خسارت به شیء و محل آن جاب
 موجود رایانهنحوی که دیگر در آن   به،ددار میها را بر  سارق تمام فایل داده،رود می

. اند شده) سارق رایانۀ  مالک بهرایانۀاز ( جا هها جاب  روشن است که در اینجا داده.نباشد
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، پس بدون خسارت ا مالک دادهرایانۀبینند و نه  ها صدمه می داده حالت نهدر این 
 ی اشیاۀها از جمل دادهاند و روشن است که باید پذیرفت  منتقل شده)  مذکوریامعن به(

  زمینۀ کشور و نظر حقوقدانان درۀ صورت با توجه به قوانین موضوعپس در هر. منقولند
 . ای منقول هستند ی رایانهها اموال منقول و غیرمنقول، داده

 
  داشتن قابلیت اختصاص.3. 3

یم که این یاگر بگو. ای موضوع بحث ما نیز این ویژگی وجود دارد های رایانه در داده
 حرفی به گزاف ،ها بالقوه قابلیت این را دارند که به اشخاص اختصاص یابند داده

الً وقتی کسی شرح اختراعش را در مث. ایم، بلکه واقعاً آنها قابلیت اختصاص دارند نگفته
یم یگو ال که این نوشته یا داده متعلق به کیست؟ میؤ ما در جواب این س،ش داردا رایانه

ها بالقوه  که این دادهشکی وجود ندارد در این مورد . این داده متعلق به فالنی است
عتِ  به حکم طبیخورشید اشیا مثل نوربرخی از.  به اشخاص هستنددادنی اختصاص

. گیرند  این اشیا قرارنمیۀای در زمر های رایانه داده. دادنی نیستند همان شیء، اختصاص
ها ساخته و   اما این داده،ندراد ماورای بشری أمواردی مثل هوا و نور خورشید منش

پس در .  دست بشر هستند و واضح است که هر صانعی مالک مصنوع خود استۀپرداخت
 . هستندت اختصاص یای دارای ویژگی قابل های رایانه دهنتیجه باید پذیرفت که دا

 
 ارزش اقتصادیداشتن  .4. 3

 هستند، اشیا دارای ویژگی ارزش اقتصادییم که این یای باید بگو های رایانه  دادهمورددر 
 بپردازند، چرا که گزافیها مبالغ  در قبال این داده ها حاضرند زیرا بسیاری از افراد و سازمان

. حتی با تاریخ یک مملکت گره بخورندشاید ها آنقدر ارزشمندند که  از این دادهبسیاری 
ای دانشمندان ایران نام برد که بسیاری از کشورها  توان از اختراعات هسته برای مثال می

دست آورند و به نام  های این اختراعات را به هر قیمتی به  دادهکهحاضر بودند و هستند 
هایی را  ماند و آن این است که هرگاه داده  یک مورد باقی می فقط.خودشان ثبت کنند

یم ی باید بگو،یافتیم که یا منع عقلی برای داد و ستد آنها وجود دارد یا منع قانونی و شرعی
 . آنها را واجد چنین وصفی بدانیمدر غیر این موارد باید. که دارای این ویژگی نیستند

 
 عینیت داشتن .5. 3

ها این است که  ای ابتدا باید گفت که تصور اولیه در مورد داده ای رایانهه در مورد داده
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 شدنی مشاهدهها در عالم   در پاسخ باید گفت خود این داده.، نه اموال حقوقندو جزآنها
تواند خود حق انتفاع را به  آیا کسی می. توان آنها را با حقوق یکی دانست هستند و نمی

ولی . توان دید را نمی... ر حق حبس، حق ارتفاق وطو دیگران نشان دهد؟ و همین
ها بر   حقوق نیستند و تنها انسانۀها در زمر ، خود این دادهپذیرند ای رؤیت های رایانه داده

گونه  ای و این های رایانه ناچار باید با وجود این ویژگی بین داده آنها حقوقی دارند و ما به
اثر آن را توان  میتوان دید و فقط  رق را نمیمثالً نیروی ب. حقوق تفکیک قائل شویم

 بیان )دلیل عدم عینیت به( شحقوقدانان در مورد مال بودناین حس کرد، ولی با وجود 
وران و کسانی  مجازات پیشه«ها در این زمینه با تصویب قانون  تردید دادگاه کنند که می

 1322 شهریورماه 17خدر تاری» فروشند کنند یا گران می که کاالی خود را مخفی می
  محسوب کرده استمالواحده صراحتاً برق را   یک این مادهۀمرتفع شد، چرا که تبصر

  .)210 :1388محمد صادقی، میر(
 
  بودنمعاملهقابل . 6. 3

 ۀکه به حکم قانون معاملرا هایی  توان داده  می قواعد عمومی حاکم بر معامالتبر اساس
 مربوط به ۀمثالً داد(  استکه قانون منع کردهرا  هایی داده و دکر جدا ،آنها ممنوع نیست

پس .  اموال ندانیمو جز)هم بزند  نظم جامعه را برشاید که ای رایانهساخت یک ویروس 
 فقط مانند سایر اموال باید دقت ، هستندهمای دارای این ویژگی اموال  رایانههای  داده

 ،هایی را که قانون منع نکرده است رده و دادهها را منع ک یک از داده کدامقانون  که داشت
 . بدانیمعنوان مالمشمول 

 
 ای رایانههای   دادهمال بودن. 4

 است، پذیر تطبیق و سازگار شده طرحم های مالک ۀعمد با ای رایانه های داده بودن مال
 و هستند اقتصادی ارزش دارای و دارند مالیت عقال و عرف دید در ها هددا این که چرا

 شده بازپروری یا وریافن تولید، ای رایانه هایی داده اگر پس. است صحیح آنها بر معامله
 و شوند محسوب می مال هستند عقالیی منفعت دارای که آنجا از ،باشند اشخاص توسط

قرار  همگان دسترس در سادگی به که باشند برخوردار فراوانی چنان از ها داده این اگر
 . داشت نخواهند مالیت دیگر ،نکند پرداخت پول هاآن ازای در کسی و گیرند
 هر به سرقت :گوید شیرازی مکارم هللا آیت« :است آمده چنین زمینه این در مأوی ۀمجل در
 و خرید امروز عقالی عرف در و دارد مالیت ۀجنب که باشد اطالعاتی اگر و است حرام حال
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 بعید سرقت حد اجرای ،شود جمع آن در سرقت حد شرایط که صورتی در شود، می فروش
 .)8: 22 ش مأوی،( »است محترم آنها اموال که است کسانی مورد در این البته. نیست

ای مسلم  های رایانه های موجود، مال بودن داده  مبانی و شاخصهۀ با توجه به همپس
 . کما اینکه دید عرف و عقال در این مفهوم تردید ندارد،و محرز است

 
 گیری یجهنت

  امکان اشیا مبانی مختلفیل بودنشود که برای ما مالحظه می، آنچه گذشتبا توجه به 
 بر آنها وارد است، هایی ، هرچند این مبانی جامع و کامل نیستند و نقددارندطرح 
 با مبنای عقالیی بودن مالیت ویژه ، بهپذیرند  این مبانی انطباقۀای با هم های رایانه داده
 بلکه امروزه آنها از اهم ،ای نه تنها مالیت دارند های رایانه را که در دید عقال داده چ،اشیا

ای، محفوظات  ای اعم از نوشتاری، صوتی، برنامه ها و اطالعات رایانه داده .اموال هستند
 آنها اعم از اشخاص ۀ برای دارند،تجاری و سیاسی و اقتصادی، کدها و رمزهای افراد

 شدنی  چرا که در عرف عقال دارای ارزش اقتصادی و معامله،لیت داردحقیقی و حقوقی ما
ها در  گونه داده  مالیت این،در دید خردمندان و عرفکه توان ادعا کرد  حتی می. ندسته

 .جهان متمایل به فضای مجازی امروز، کمتر از مالیت اعیان محسوس نیست
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