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 اخالقی  از منظری یت حقیقی و حقوقی با شخصیت مجازیمقایسه شخص

 در حقوق ایران
 

 ی لیجل لیجم ری، م *یالماس یدکتر نجاد عل

 گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران 

 ( 5/1399/ 26، تاریخ پذیرش: 1399/ 22/3تاریخ دریافت:)

 

 

 سرآغاز

و  عیوسا 2یاجتمااع -یاسای  س، تحالا1از آنجا که فناوري اطالعاا 
 رديف و منحصر به دیجد 3یآورده است، مشکال  اخالق  دیرا پد یشگرف
است. فناوري اطالعا  ناه   یدگیرس  ازمندیکه ن  شده  جادیحلزه ا  نیدر ا

 ملجلد  یتلق  بلکه  گذارده؛  ریافعال و اقداما  روزمره تاث  یتنها در چگلنگ
کاه در حالزه فلهافه   یمیاهمفا  از  یداده است. برخا  رییتغ  زیاز آنها را ن
فنااوري  شارفتیپ کاربردي خاص داشته اند با ،یاسیو فلهفه س  4اخالق

تلان به مفهال    یشده اند که از آن جمله م   ییاطالعا  دچار چالش ها
آزادي هااي  قادر ، عیامفهال  تلز ،5یخصلصا  میمفهل  حار  ت،یمالک
 نیاا شاده دراتخاا    دگاهید(  1)اشاره نملد.  6یاخالق  تیو مهئلل  یاساس

 يبریسا ياست که به صلر  بالقله در فضا ییها  تیبر قابل  یمقاله مبتن
انهان هاا، از   انیم   یارتباطا  جهان  لیتهه   تلاند سبب  یوجلد دارد و م 

 جاادای تاایباه اطالعاا  و در نها یابیها در دسات  ضیبرداشتن تبع  انیم 
 شلد.  یجهان یجامعه اطالعات

 
 
 

 
خالد  يچهاره فنااور رغمیاعل  يبریسا  يفضا  مقاله  نیا  هندهیاز نظر نل
باشاد کاه در آن اخاالق و روابا    ییآورناده فضاا  دیتلاند پد  یم محلر  
باا عنالان اخاالق   یاخالقا  نیگردد. معملا ازچن  تیافراد تقل  یاجتماع
اخالق خااص خالدر را  يبریسا يشلد. استفاده از فضا یم  ادیسازنده  
که در هار   یآورد، کاربران  یم   جلدخلدکار در کاربرانش به و  يا  لهیبه ش

 يبریسا ياخالق فضا نرویکنند. از ا  یم   دیرا تلل  یاطالعات  ایلحظه داده  
 .(2)هتیاز اخالق سازنده ن يجدا
 و خصایص از ترکیبی نلعی به شخصیت مجازي  جهان  در  منظلر  این  به

 شاامل شاخص .اسات مجاازي جهاانو  واقعای جهان دو  هاي  ویژگی
 فرضی وجلد که حقلقی شخص و  دارد  عیطبی  وجلد  که  7حقیقی  شخص

 . دارد اعتباري و
 :.شلدمی تقهیم دسته دو به  8حقلقی شخص

 
 

 

 چکیده

و هم انهاان و هام غیار  مفهلمی عا  تر دارد حقلق نظا ق نمی شلد . در واقع شخص در تنها بر انهان اطالشخص    ،حقلقی  نظا در  زمینه:  
از  باه عنالان یکای ،یاخالقي منظراز  يمجاز تیبا شخص یو حقلق یقیحق تیشخص ههیمقا هدفحاضر با  پژوهش گیرد.انهان را در بر می  

مفااهیم بار  هااآن ریتااث ،یاخالقا يهاهیابار نظر یلهفه آن و با نگرشاشناخت اخالق و ف باراستا  نیادر شکل گرفت.  رانیمهم حقلق ا  یمبان
   گرفت.قرار  بررسیملرد با شخصیت مجازي  در مقایهه شخصیت حقیقی و حقلقی 

اخاالق و ، تیفضاا و ابعااد آن اسات. شخصا نیدر ا تی، ملضلع شخصيمجاز يفضا  ياز ملضلعا  مهم مطرح در بحث ها  نتیجه گیری:
نیاز داراي  یجهاان واقعاباا متناارر  بریسا يفضادر که است  یو عمل یمختلف فلهف يها  امدیبا پ  یواقع  یجهان  ي  دهیچیمفهل  پ  کمنش ی

استفاده از آنها خلاهاد شاد. یکی از معضال  فضاي مجازي، درواقع پنهان ماندن هلیت افراد است که باعث افزایش احتمال سلء  .اهمیت است
دنبال خلاهد اي را بهي منفی گهتردههاي ملجلد است که اگر بدرستی تدبیر نشلد پیامدهاکی از نگرانیهمچنین تخریب اخالق اجتماعی نیز ی

 این امر باعث شده تا با وجلد اینکه .ههتند یالملل نیو ب  یداخل  ا فاقد چارچلب و مقرراز منظر حقلقی    ياشخاص مجاز  متاسفانه هنلزداشت.  
 یخاال قاانلن اماا افتیدر نیدر قلان یو حقلق یقیو...  را در ملرد اشخاص حق یاتی، مال یتیامن يتهای، مهئللتیآثار اقامتگاه، تابع تلانیم  یبراحت
 .محرز است یالملل نیو ب یکما کان در املر داخل  ياشخاص مجاز يبرا
 

 ، رویکرد اخالقیشخصیت حقیقی، حقلقی، مجازي، فضاي سایبري  :گانکلیدواژ
 

 najadalialmasi@gmail.comونیکی:  نلیهندۀ مهئلل: نشانی الکتر
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 شلراي و شهرداري ، دولت مانند  عملمی،  حقلق  حقلقی  شخص −
 اسالمی

 و  تجااري  هاايشارکت  مانند  خصلصی  حقلق  حقلقی  شخص  −
 اقامتگاه  داراي  حقیقی  اشخاص  مانند  حقلقی  اشخاص.تجاري  غیر
 (1)نگاره .باشندمی کشلري  تتابعی و

 
 

 
 : اقسام شخصیت از منظر حقوق1نگاره 

 
 قائال  طبیعی  اشخاص  براي  که  را  تکالیفی  و  حقلق  همان  تجار   قانلن
 مانناد وتکالیفی   حقلق  بجزء  باشد،می  قائل  حقلقی  اشخاص  براي  است
 داشاته  تلاننادمی  هاانهان  فق   طبیعی  بطلر  که  زوجیت  حق  ابل ،  حق
شخصیت مجازي  تفاو  میان  بر آن شد تادر این تحقیق سعی        .باشند

رویکرد اخالقی نهبت به هار شلد و با شخصیت حقیقی وحقلقی روشن 
 . یک ملرد بررسی قرار گیرد

 

 حقیقى وحقوقی   اشخاص
اسات. در واقاع  یقیدر حقلق، شخص حق تیقهم از اقها  شخص  نیاول

کاه  یانهان از زماند . شلن یمحهلب م  یقیهمه افراد بشر ، شخص حق
است.  یقیت حقیشخص يرود دارا یم   ایکه از دن  یشلد تا زمان  یمتللد م 

حقلق  يسر کیرا داده است تا بتلاند صاحب   نیا یهتگیقانلن به او شا
 فی، تعرمیکرد یقیاز شخص حق یفیبا تلجه به تعر حالشلد .  فیو تکال

 تیلاع شخصانلع از انا  نیرسد. دوم   یسخت به نظر نم  یشخص حقلق
 کیااز افاراد باا   يتعداد  دیاست. فرض کن  یحقلق  تیدر حقلق، شخص

کنند . ماالال   یملسهه م   ایشرکت    کی  سیهدف مشخص اقدا  به تاس
ملسهاه  کیا ایا دودمحا تیشرکت مهئلل کی ای یشرکت تضامن  کی

تاا بتلانناد  هاتندیشاده، انهاان ن جاادیملسهه ا ایشرکت   نی. ایانتفاع
هم ندارند اماا  یعیو مانند انهان ها وجلد طب  صاحب حق و حقلق شلند

 هاتهیحقلق آنها را شا یعن( ی3)ههتند.    تیشخص  يدارا  ياز نظر اعتبار
 يدارا  دتلاننا  یما  نیداند، بناابرا  یم   فیحقلق و تکال  يسر  کیداشتن  
 588. طبق مااده ندیگل یم  یحقلق تیباشند که به آن، شخص  تیشخص

 یفیحقالق و تکاال هیاکل يدارا تلاند یم  یقانلن تجار  ، شخص حقلق
( قائل شده است . مگر حقالق و  یقی) اشخاص حق  يشلد که قانلن برا

آن  يتلاناد دارا ی، فق  انهاان ما  یانهان  عتیکه بر اساس طب  یفیورا
تلاند  یهم تللد و خاتمه دارد و م   یحقلق  تیشخص  نیحقلق باشد. بنابرا
 يدارا یقیخاص حقمانند اشتلانند  یداشته باشد اما نم تیاقامتگاه و تابع

 باه را آن قانلن که باشند. تیمالل حق زوج یاز رواب  انهان یحقلق ناش
 باه مادن  قاانلن در را مزبالر حقالق اجاراء و اعمال و شناخته  رسمیّت
 هاشرکت ها،انجمن مانند  گلیندم   حقلق   اشخاص  مدن   اهلیت  داشتن

 و اجتمااع  جلدلم  حقلق  شخص  تعبیر  این  به  هاسازمان  و  مؤسها   و
 حقیقا  شاخص چناد یا دو  اجتماع  از  و  قانلن  تجلیز  به  که  است  فعال 
 ماادن  اهلیاات و قااانلن  شخصاایت او باارا  قااانلن و شاالدم  ایجاااد
 از جادا و مهتقل منبع  و  آثار  منشأ  او  وجلد  و  است  شده  قائل  ا جداگانه
 تکاالیف  و حقالق  کلیاه  دارا   و  بلده  خلد  مؤسهین  و  دهندگانتشکیل
 دیگار، بیاان باه که است شناخته حقیق  اشخاص برا  قانلن که است
 مشترک  اهداف  یا هدف  برا  انهان افراد از  تعداد   وقت   گفت  تلانم 
 4نمایند.) فعالیت و همکار  هم با قرارداد یا و اساسنامه یا و قلانین برابر
 آن از یکهیچ حهاب و نا  به آنها  جمع   و  گروه   ها فعالیت  نتیجه  (

 محهالب حقالق  شخص عنلان به  و  نا   به  بلکه  شلدنم   گذشته  افراد
وسیله که دالات اعال  اراده نیز اهمیت ندارد بلکه هر در واقع    .شلدم 

تلاناد ملجاد آثاار حقالقی گاردد. حاال در بر قصد انشاي افراد کند، می
ی قراردادهاي الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهاي الکترونیاک تالقا

 افاراد از تعاداد  اینکاه مانناد    .(5)  آورندده و آثار حقلقی به بار میکر
 هام  با  پزشک   خدما   انجا   برا   ادار   پرسنل  و  پرستار  پزشک،  نا به

 کلیاه. نمایناد  اقادا   ماریض  افراد  معالجه  و  معاینه  به  و  نملده  همکار 
 یا و لدشم  انجا  درمان  بهداشت  مؤسهه یا  بیمارستان  به  آنها  اقداما 
 مجمالع  باا  و  نمایناد  فراهم  را  ا سرمایه  یک  هر  افراد  از  تعداد   اینکه

 تجااار  مقاررا  و قالانین براسااس تجااار  هاا فعالیت باه سارمایه
 محهلب تجار  شرکت حهاب و  نا   به  آنها  ها فعالیت  نتیجه.  بپردازند

 ههاتند ورایف  و حقلق همان دارا  حقلق  اشخاص بنابراین شلد.م 
 و  فطار   باا  مالزماه  منحصاراً  کاه  حقلق   جزبه  دارند  حقیق   افراد  که

 حقیقا  شاخص و انهاان یعن  زنده فرد مختص  و  دارد  انهان   سرشت

 :گلیادم  چناین تجاار  قاانلن 588 مااده زمینه این در که باشدم 
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 قاانلن  کاه  شالد  تکاالیف   و  حقلق  کلیه  دارا   تلاندم   حقلق   شخص
 انهاان  فقا   بالطبیعاه  کاه  ورایف   و  حقلق  مگر  است  قائل  افراد  برا 
 غیاره و  بُنلّ   و  ابل   ورایف  و  حقلق  مانند  باشد  آن  دارا   است  ممکن
 حقیقا  اشاخاص مانناد حقالق  اشاخاص شالدم  گفته جهت  این  به
 در  آنهاا  آمادن  وجلدباه  و  میرنادم   و  کننادم   زندگ   آیند،م   وجلدبه

 هماان آنهاا حیاا  و گ زناد و است آنها قانلن  ثبت  و  تشکیل  حقیقت
 و گردندم  دارعهده خلد خاص  اهداف   به  رسیدن  برا   که  است  فعالیت 
بادایت اشاخاص .  (  6اسات )  آنهاا  انحاالل  هم  حقلق   اشخاص  مرگ

حقلقی بار دو قهام اناد اشاخاص حقالق عمالمی واشاخاص حقالق 
خصلصی که اشاخاص حقالق عمالمی مالال دولات وشاهر ودانشاگاه 

ی مالال شارکتها وانجمان هاا تقهایم واشخاص حقلقی حقلق خصلص 
اشاکاا  وارده بار الاذکر و  اکنلن با تلجه به مطالب فلق    .(7میشلند )

تعاریف ارائه شده و در صلر  انطبااق الفااق قارارداد و عقاد، باه نظار 
تلان عقد را چنین تعریف نملد. »عقد عبار  است از تلافاق رسد میمی

لقی، اعم از این که این اثر به اراده دو طرف به منظلر ایجاب یک اثر حق
آمدن، تغییر یا ساقلط وجلد آمدن، تغییر یا سقلط تعهد باشد، یا به وجلد 

 (. 8« )غیر آن یک حق عینی مانند مالکیت و
 

 حقوقى اشخاص انواع
اجتماع عده اي از افاراد انهاان یاا تمرکاز  عبارتند از      یاشخاص حقلق

انتفاعی یا غیر انتفاعی مانند ز  ا  اعماملال به منظلر انجا  مقاصد خاص،  
ملسها  دولتی، شرکتهاي تجاارتی، شاهرداریها، انجمنهاا، ساازمانها و 

تعریف مذکلر اشخاص حقلقی یا به ملجب قاانلن خااص   بنابر.  بنگاهها
)حقلق عملمی( بلجلد میآیند و یا با رعایات مقاررا  عمالمی )حقالق 

ینناماه ثبات آیا خصلصی( از قبیل قانلن ثبات شارکتهاي تجاارتی و یا
انجمنها و ملسها  غیر تجارتی تشاکیل میشالند و قاانلن باراي آناان 

 -قانلن تجاار     583  ماده  شخصیت حقلقی و اهلیت مدنی قائل است.
کلیه شرکتهاي تجاري مذکلر در این قاانلن شخصایت حقالقی دارناد . 

تشکیال  و ملسهاتی که براي مقاصاد غیار   -قانلن تجار     584ماده  
شده یا بشلند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصلصی کاه   یسأستجاري ت

 588  ماده  وزار  عدلیه معین خلاهد کرد، شخصیت حقلقی پیدا میکنند.
شخص حقلقی میتلاند داراي کلیاه حقالق و تکاالیفی   –قانلن تجار   

شلد که قانلن براي افراد قائل است مگر حقلق و ورایفی کاه بالطبیعاه 
اي آن باشد مانند حقالق و وراایف ابال  و فق  انهان ممکن است دار

حقلقی که از اجتماع اشاخاص حقیقای و   اشخاصبنل  و امالال  لک .  
به ثبت میرسند داراي شخصایت  تحت شرایطی خاص به وجلد میآیند و

مدنی مهتقل و منفاک از ایجااد کننادگان آن میباشاند، ممکان اسات 
انی و اقتصادي سالهاي متمادي پس از فل  ملسهین آن به حیا  بازرگ

داراي ناا  خاصای  قیقیو سیاسی خلد ادامه دهند. آنها مانند اشخاص ح
 .(9)ههتند که دیگران نمیتلانند آن نا  را اختیار کنند

اشخاص حقلقی ملسها  یا شرکتهایی ههتند که بار طباق مااده   پس

میتلاند داراي کلیه حقلق و تکاالیفی شالد کاه  "قانلن تجار : ...   588
ي افراد قائل است مگر حقالق و وراایفی کاه بالطبیعاه فقا  قانلن برا

انهان ممکن است داراي آن باشد مانند حقلق و ورایف ابل ، بنال  و 

میتلانند داراي حقلق و تکالیف اشاخاص طبیعای و   یعنی  "امالال  الک  
حقیقی باشند )اهلیت قانلنی( ولی تاا زماانی کاه باه ثبات نرسایدهاند، 

ثبات کلیاه  " -. ق .    195ناد . مااده شخصیت حقالقی پیادا نمیکن
شرکتهاي مذکلر در این قانلن ) قاانلن تجاار ( الزامای و تاابع جمیاع 

ق. : »شاخص   588ي  رابر با مادهب  "مقررا  قانلن ثبت شرکتها ست  
تلاند داراي کلیه حقلق و تکالیفی شلد که قانلن باراي افاراد حقلقی می

عه فق  انهاان ممکان اسات قائل است مگر حقلق و ورایفی که بالطبی

پهاري( و (داراي آن باشد مانندحقلق و ورایف ابالّ  )پادري( و بنالّ 
داشته باشاد. شاخص تلاند نامی  بنابراین شخص حقلقی می.امالال  لک

هام چناین شاخص حقالقی  .حقلقی داراي تابعیت کشلر خاصی است
 .داراي اقامتگاه است که طباق قاانلن مادنی مرکاز عملیاا  او اسات

تلاند مالک، بادهکار یاا بهاتانکار باشاد و در حادود میقلقی  شخص ح

از آنجاا کاه شاخص  .صالحیت و هدف خلد اعمال حقلقی انجا  دهاد
هتقیماً حقلق خلدر را اجرا کناد و اعماال حقالقی تلاند م حقلقی نمی

تصامیما  » :داردق.  مقارر مای  589ي  انجا  دهد، قانلنگذار در ماده
تی کاه باه ملجاب قاانلن یاا اساسانامه شخص حقلقی به وسیله مقاما

شالد.« ماالالً در ملقلفاا  اخاذ صالحیت اتخا  تصمیم دارند گرفته می
ي ملقلفه، یعنی متللی یاا نماینده تصمیم و انجا  دادن اعمال حقلقی با

 .(10)متصدي منصلب از سلي سازمان حج و اوقاف است
 

 شخصیت مجازی

 یا دچار شاده اسات، جهااناست که به تکالر ارزشه   یجهان امروز، جهان
که به قلل ساارتر   یجهان  ،یمتعدد زندگ  يها  لهیبا ش  یچند پاره و جهان

که در آن  يبلکه متاخر بر ما ههتند. لذا عصر  هتندیارزشها مقد  بر ما ن
نا  گرفته اسات، ارزشاها هار روز بااز   يجامعه شبکه ا  میکن  یم   یزندگ
 يریادر شاکل گ يه اکنناد نییارزشها نقش تع  نیشلند، و ا  یف م یتعر
و   یفرهنگ  ،ییایجغراف  يما دارند. در واقع امروزه رسانه ها، مرزها  تیهل
و روز افزون خالد از حالزه  ندهیاند و با گهترر فزا دهیرا درنلرد  یاسیس

قرار  ریتحت تاث  زیانهان معاصر را ن  تیفراتر رفته و هل  یاسیس  یاجتماع
 يرساانه ا  تیالدرن را هانهان ما  تیهل  تلانیکه م   ياند؛ به طلر  دهدا

ها و  تیهل اندنیبه نما ازین  گر،یاز هر زمان د شیشده، نا  گذاشت. لذا ب
در درون شبکه ها وجلد دارد که از آن  گرانیآن تلس  د  قیو تصد  دییتأ
شناخت جهان و شناساندن خلد   يبرا  نیادیبن  ییرویتلان به عنلان ن  یم 

 2005از سال    یاجتماع  يشبکه ها  انیم   نیبهره جهت. در ا  گرانیبه د
 کی جادیرا به خلد اختصاص داده و با ا  ینترنتیکاربران ا نیشتریبه بعد ب

افراد   تیهل  جادیدر ا  یهم فکر، نقش فراوان  يو گروه ها  يجامعه مجاز
 یسااخته ما لیپروفا کی يریابتدا با شکل گ ت،یهل .(11)نملده اند  فایا

 يایاافاراد در دن  ریبا سااارتباط شما    يبرقرار  يبرا  یشلد و سپس عامل
 ،يمجااز يایااعمال و رفتار شاما در دن  ی. در واقع تمام شلدیم   يمجاز
سااله  نیچناد يدهد و چه بها تعامل مجااز یشما را شکل م   تیشخص

 را به وجلد آورد. يا
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 يایاتاان در دن  یواقعا  تیشخصا  يریاشما، در شکل گ  يمجاز  تیهل
 تیادو هل دیاتلانیمر نعما کی يهم متأثر است. قاعدتاً شما برا  یواقع

 ایا  یدانشگاه  تیشخص  کی. به عنلان مالال اگر شما  دیمجزا داشته باش
ناهنجار از خلد  يرفتار دیتلان ینم د،یباش ختهیانهان بااخالق و فره  کی

 تیگلنه رفتارها قطعااً شخصا  نیچرا که ا  دینشان ده  يزمجا  يایدر دن
جامعاه شناساان ز  ا  ياریاعتقاد بها  به  سازد.  یرا مخدور م   شما  یواقع

فارد، در شاکل   یواقعا  تیاطالعا  و ارتباطا ، شخصا  يعرصه فناور
. لاذا کندیم  فایگذار است و نقش عامل را ا ریاو تأث  يمجاز  تیهل  يریگ
ملضلع را در نظار داشاته   نیبهتر است ا  يمجاز  يایدر دن  تیفعال  يبرا
ه ا ساختتان ر  تیهل  ،يمجاز  يایرفتار و اعمالتان در دن  یکه تمام   دیباش

 يآورد. چه بهاا افاراد یبه وجلد م   نیریاز شما در ا هان سا  يریو تصل
هرگاز شاما را   نکاهیا  ایاههتند که فرسنگ ها از شما فاصاله دارناد و  

 يکاه در فضاا  یتیو شخصا  لیامالقا  نکرده اند، اما بر اسااس پروفا
 .(12)نندک یشما را قضاو  م  د،یگذاشته ا ياز خلد بر جا  يمجاز

  :تعاریف دیگري قابل تصلر است 10صیت الکترونیکیشخ از جایگاه

ش -
رکتهاي الکترونیکی که درفضاي سایبري ومجازي با بکارگیري از 

زمیناه فناوریهاي اینترنتی بدون داشتن تابعیات یاا اقامتگااه و در  
 .(13) هاي مختلف فعالیت می کنند

ش -
هک  رکتهاي الکترونیکی که بدون احراز تابعیت واقامتگاه اقدا  به

مالده بطلریکاه نملدن مهایل اطالعاتی سایر کشلرها ،سازمانها، ن
ي ومعنلي در ملاقعه اي با این عمل صاحب اطالعا  ارزشمند ماد

 .(14)غیر قابل باوري میرسند 

ش -
رکتهاي الکترونیکی که با ورود به سامانه اطالعاتی ، اجتمااعی و 

خش یا تما  اقتصادي سایر کشلرها ،سازمانها وشرکتها با تخریب ب
تعطیلی مالی بانکی ، صانعت سیهتم اطالعاتی ملجب اختالل ویا 

حمل نقل دریایی ، هلایی ویا صنعت میگردند وبا ایجااد خهاارا  
 .(15)منبع فعالیت دقیقا مشخص نمیگردد  فراوان

ش -
 3رکتهاي الکترونیکی که با مدیریت دقیق وبادون رعایات مااده  

تن نمایندگی وشعبه اقدا  به قانلن ثبت شرکتهاي ایران بدون داش
کالن ومتلس  اقتصادي ، اجتمااعی باه فراخالر   انجا  فعالیتهاي

فهنگ مرد  یک ملت نمالده وفاقاد هرگلناه مهائللیت مادنی ، 
 .(16)ی وحتی مالی مالیاتی خلد میباشندکیفري ، امنیت

بادون در نظار  ،یتجاارت يشارکت هاا تیاملضلع فعالی گاه یطرف  از
و محدود  تیخاص، با مهئلل یسهام  ير بر شرکت هاگرفتن الزاما  نار

گاردد  یملاجه م  یراداتیانلاع شرکت ها با ا گریو د  يرتجاریمؤسها  غ
به مقاصد  یتیورود ماه ،یبلدن مراجع ثبت  یبه مرجع اعالم   تیکه با عنا

در زمان ثبت انلاع شرکت ها و مؤسهاا    يرتجاریو غ  يرو اهداف تجا
 از  بعضاید.  باشا  یباا ابهاا  ملاجاه ما  یتمراجع ثب  ياز سل  يرتجاریغ

 تردید باشد،  داشته  تابعیتی  هاي الکترونیکیشرکت  که  این  در  حقلقدانان

 الکترونیکای شارکت  ملرد  در  را  تابعیت  لفظ  استعمال  اصلاً  و  اند  کرده
 اسات ايرابطاه تابعیات دساته ایان نظار  به.  کنندمی  تلقی  صحیح  غیر

 جمعیاتش دهناده تشکیل اعضاي از یکی به را خاصی کشلر که  حقلقی
 انهانی افراد  و  دولت  میان  و  دارد  معنلي  جنبه  ارتباط   این.  کندمی  مرتب 
 در این که. گرددمی برقرار ههتند، عالئق و  احهاسا   داراي  که  آن  تابع
 شارکت تابعیت که است معنی این به  این  و  کندنمی  صدق  شرکت  ملرد
 میان قیاس و داده قرار انتقاد ملرد را فکر این دیگر دسته اما.  ندارد  وجلد

 تاأثیر ترینابتدایی.اند دانهته نادرست را افراد تابعیت  و  هاشرکت  تابعیت
 فعلای  شخصیت  که  است  این  کاربران  بر  اینترنتی  11اجتماعی  هايشبکه
 و کننادمی تهای واقعای خالد از را کااربر ابتدا کشند؛می  چالش  به  را  او

 کاه  حاالی  در  دهاد،  باروز  را  آلشایده  خلد  دهندمی  فرصت  او  به  سپس
 اجتمااعی هايشبکه گفتمانی فضاي در جدید خلد این ناخلدآگاه،  طلربه

 کاه  آورنادمی  فراهم  ايصحنه  اجتماعی  هايشبکه.  است  شده  برساخته
 که  قلمیتی  و  نژاد  اجتماعی،  طبقه  سن،  جنهیت،  هر  از  تلانندمی  کاربران
 ایان در. کنناد باازي را خالد لاهدلخا نقاش و شلند  راهر  آن  در  باشند،
 باا  فردمدارشاده  هالیتی  به  را  کاربر  مجازي،  اجتماعی  هايشبکه  سطح،

 اجتماعی هايشبکه با واقع در.  دهندمی  سلق  فرد  به  منحصر  مشخصا 
 خلاهد،می که گلنه هر را  خلد  تا  شلدمی  داده  فرد  به  قابلیت  این  مجازي
. کناد  روایت  و  بازتعریف  کیفیزی  جهان  در  خلد  واقعی  از شخصیت  فراتر

 درون در اینترنتای اجتمااعی هايشابکه که فرض این قبلل  با  بنابراین،
 ايجامعاه  چناین  مکارر  بازتللید  منشأ  خلد  اند،شده  خلق  مصرفی  جامعه

 فضااي چالن کاه بالد  ایان  فرهنگای  منتقادین  تلقی  زمانی،  .شلندمی
 راآن گایفرهن مهندساان نه و فنی مهندسان که  است  ايعرصه  مجازي
 اماروز  اماا.  اسات  روایات  وجلد  عد   آن  ضعف  نقطه  بنابراین  اند،ساخته
 درآمیخته بشر سازي  شخصیت  فرایند  و  زندگی  با  چنانآن  مجازي  دنیاي
 ایان  بلکاه  است،  درک  قابل  آن  در  شماربی  هايروایت  تنها  نه  که  است
 از  ربلدریاا  کاهچنان  اناد؛گرفته  پیشای  واقعای  دنیاي  روایت  بر  هاروایت

 قادرهمان  آدریاان،  آنجل  قللبه  و  گلیدمی  سخن  مجازي  «فراواقعیت»
 در الکترونیکای شخصایت نیهات، جدا تجار  از الکترونیک  تجار   که

در  .(17) نیهاتند بازشناسایی قابل  واقعی  شخصیت  از  نیز  مجازي  فضاي
مقاا  ملرد ارزر اثباتی امضاي الکترونیکای همانناد امضااء دساتی در  

باشد از یکهري شرای  امضاي دستی مالل   اع قابل استفادهدعلي یل دف
منحصر بفرد بلدن،قدر  تعیین هلیت وعد  امکان جعل تلس  دیگران 

در  .( 18) اي شرای  نارر به مهایل فنی است  برخلردار باشد.البته تامین
لناه قانلن مادنی اینگ  183واقع آثار امضاء در قراردادها وعقلد برابرماده  

ایتکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا د از است »عقد عبارتنتعریف کرده 
 « کاتلزیاانچند نفر دیگر تعهد بر امري نمایند وملرد قبلل آنهاا باشاند

الملال نیاز هاي کالن اقتصادي، تجاار  بینعالوه بر تغییر دیدگاهناصر
تجربه نملد، با هاي متفاوتی را  رونق گرفته و با عد  دخالت دولت حالت

ل ابزار و للازمان دیگري به کاار آمدناد الملگهترر تجار  بین  رونق و
هاي مهام اي و ساازمانهاي نل مبادلاهآوريتلان به فنکه از جمله می

اشاره نملد که همالاره تاالر   12المللی نظیر سازمان تجار  جهانیبین
ههیل نماید و هم نماید جریان مبادله کاا و خدما  را بین کشلرها تمی
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هاي همچالن »حقالق افکاار نال در رشاتهها و  پدید آمدن نظریهچنین  
تارین اهاداف آن تضامین که شااید یکای از مهم  13المللی«تجار  بین

درستی و صحت مبادا  تجاري است که با تنظایم قلاعادي در قالاب 
الملال و اي و جهاانی نظیار کنلانهایلن بیاع بینهاي منطقهکنلانهیلن

 .سعی در ایجاد آن دارندمه بروکهل و غیره و عهدنا  1980نامه رو  عهد
 

بیا در مقایسیه  حقیوقی  و  تعیین اقامتگاه اشخاص حقیقیی  

 مجازی در حقوق ایراناشخاص 
 دادرسای آیین جمله از مختلف املر در شخص  اقامتگاه  ،داخلی  حقلق  در

 یاک طبق:است شرح این به آن عمده ملارد که بلده اهمیت  و  اثر  داراي
 ،«اسات  خلاناده  اقامتگااه  دادگااه  دارصاالحیت  دادگااه»    حقلقی  اصل
 کارده اشااره اصل این به نیز مدنی  دادرسی  آیین  قانلن  21  ماده  چنانکه
 صاالحیت باه خلاناده اگر که است  آن  شده  یاد  اصل  نتیجه.  (19)  است
 کاه  دهاد  تشاخیص  لعملضا  بررسی  با  دادگاه  و  کند  ایراد  دادگاه  محلی
 صاالح مرجاع باه را پروناده ،است دیگري قضایی  حلزه  در  وي  اقامتگاه
 داراي حقالقی شاخص کاه مالاردي در ،ایان  وجالد  باا.  کندمی  ارسال
 اسات دشلار اشخاص براي ،است مختلف هايمحل  در  متعدد  هايشعبه
 و اصالی مرکاز در ، شاعبه  آن  وقالع  محال  در  دعلي  طرح  جاي  به  که

 مالارد اینگلناه در گاذارقانلن  رو،ایان  از.  کنناد  دعلي  طرح  آن  اقامتگاه
 باشد، مختلف  جاهاي  در  متعدده  شعب  داراي  شرکت  اگر:  کندمی  تصریح
 محلی دادگاه در باید  خارج  اشخاص  با  شعبه  هر  تعهدا   از  ناشیه  دعاوي
 شاعبه آنکاه مگار شالد، اقاماه ،است عواق آن در معامله طرف  شعبه  که

 مرکاز در نیز نامبرده دعاوي صلر  این در که  باشد  شده  برچیده  نامبرده

 .شد خلاهد اقامه شرکت اصلی

 و احکاا  ، احضااریه ، اخطاریه از اعم هااعالمیه  و  قضایی  اوراق  کلیه.1
 اقامتگااه در ارهارناماه زنیا و اجرائیه نلع  هر  ،محاکم  از  صادره  قرارهاي

 .شلدمی ابالغ وي به شخص

 آخارین کاه است دادگاهی به راجع ااثر مفقلد غایب به مربلط  املر .2

 .است بلده محل آن در غایب اقامتگاه
 تلانادمی  خلاهان  نباشد،  اقامتگاه  داراي  ایران  در  الکترونیکی  شرکت  اگر

 صلر  در  و  وي،  ملقت  سکناي  محل  دادگاه  در  بترتی  به  را  خلد  دعلي
 و دارد، غیرمنقاالل مااال آن حاالزه در وي کااه دادگاااهی در آن نباالدن
 طارف   از(  20).  کناد  طارح  خلد  اقامتگاه  دادگاه  در  آن  نداشتن  درصلر 
 حل قلاعد ،المللیبین دعاوي بر حاکم قانلن  یافتن  براي  دادگاه  هر  دیگر

 احاراز از پاس ،بنابراین. دهدمی قرار مالک را خلد کشلر  قلانین  تعارض
 تالانمی رو،این از. گرددمی  معین  نیز  حاکم  و  صالح  قانلن  ،صالح  دادگاه
 شرکتهاي بر حاکم  قانلن  تعیین  در  غیرمهتقیم  طلر  به  اقامتگاه  که  گفت

 الکترونیکای شارکتهاي در اقامتگاه مهم آثار از  .است مؤثر الکترونیکی
 کشالرهایی در الکترونیکای شرکتهاي  درملرد.  است  تابعیت  در  آن  نقش
 یعنای ،اسات تابعیات کنناده  تعیاین  علامل  از  یکی  اقامتگاه  ایران  چلن

 واقع  جاآن  در  اقامتگاهش  که  داراست  را  کشلري  تابعیت  حقلقی  شخص

 شارح  باه  اشخاص مجازي    اقامتگاه  نتعیی  هاي  فایده  ترین  مهم  .است

 محاارو   یاال ماالارد از اقامتگاااه نداشااتن صاالر  در کااه اساات  یاال

 :(21)میگردد

 .2 .است آن اقامتگاه نملدن مشخص مهتلز  شرکت تابعیت تعیین .1

 که دادگاهی به تلانند می شرکت علیه  دعلا  اقامه  براي  شرکت  طلبکاران
 اسات  همچناین.  کنناد  اجعاهمر  است  واقع  آن  حلزه  در  شرکت  اقامتگاه
 و  شارکاء  و  شارکت  باین  دعااوي  و  شارکت  اصال  باه  مربالط   دعاوي

 حکام صادور باراي صاالح دادگااه .3 .شارکاء باین حاصله اختالفا 

 صاالحیت .4 .اسات شارکت اقامات محل دادگاه شرکت ورشکهتگی
 تلجه  با  اشخاص  تغییرا   و  تأسیس  خصلص  در  ثبتی  متللی  اداره  محلی

 .گردد اقدا  شرکت اقامتگاه به
 دساتگاه همچنین و قضایی محاکم در عملی رویه در فلق ملارد جمیع  با

 در که شرکت آدرس مبناي بر اشخاص مجازي  اقامتگاه  حاکمیتی،  هاي
 تاا و شالد مای داده تشاخیص رساد، می ثبت به ها شرکت  ثبت  مرجع
 و ثبات ها شرکت ثبت مرجع نزد شرکت اصلی  محل  و  آدرس  که  زمانی
 نمای  تلقای  شارکت  اقامتگااه  عنلان  به  نگردد  منتشر  رسمی  روزنامه  در

با این فرض ما هزاران شرکت هاي مجاازي الکترونیکای در دنیاا .گردد
اینترنتی در کل کشالرها داریم که در یک اتاق با بهره گیري از فناوري  

فعالیت مینماید . بدون اعال  اینکه اقامتگاه وتابعیات مشخصای داشاته 
اقتصادي ، اجتماعی و..ملثر در دنیا ایجاد مینماید .   باشد . لیکن عملکرد

بایهتی مهللیت فعالیت اینگلنه اشخاص مجازي در کجاا تعیاین شالد 
وثبات نشاده .ممکن است این اشخاص داراي شرکت هاي غیر رسامی 

بلده لیکن بعلت گهتره فعالیات در فضااي بااز اینترنتای همانناد ساایر 
باشند حتای باه هایچ ساازمان   شکتهاي رسمی وقانلنی مشغلل فعالیت

 داخلی وبین المللی پاسخگل نباشند .
 

 رویکرد اخالقی در شخصیت حقیقی و حقوقی و مجازی
و شامار رو باه  ینترنتایدر ارائه خادما  ا ینقش پررنگ اشخاص حقلق

 تیمجاازي، قانلنگاذار را بار آن داشات تاا مهائلل  فضاي  آنها در  دیتزا
 رمجااز،یغ یچالن دسترسا یمایاجر ارتکاب آنان را در خصلص  فريیک

-ساامانه  ایها  در داده  اخالل  و  بیجعل، تخر  ،یجاسلس  رمجاز،یشنلد غ
و  عفات هیاعل میسرقت، کالهبارداري، جارا ،یمخابرات ای  ايانهیهاي را

 میقاانلن جارا  بیباا تصال  بیو نشر اکا   تیالیهتک ح  ،یاخالق عملم 
مصالبه  نیاا وصاف، نیبشناسد. با ا  تیبه رسم  1388سال    در  ايانهیرا
 تیمندساازي مهائللدر راساتاي قاعاده  رانیاا  اقدا  قانلنگاذاري  نیاول
 نیاا گاريیچناد نهاب هار .شالدیمحهلب م  یاشخاص حقلق  فريیک

قاعده  کی به یاشخاص حقلق فريیک تیشدن مهئلل  لیقانلن، مانع تبد
حلزه و اقدا   نیوجلد، تالر مقنن در ا نیو عا  الشملل شد، با ا ریفراگ
. چندانکه رسدیبه نظر م   نیجهت برداشتن گا  نخهت، قابل تحه  در  او
اشخاص مذکلر در قبال عمل   تیمهئلل رریبراي پذ  را  حرکت، راه  نیا

و  22 یالا 20و مالاد   14)تبصرۀ مادۀ    یاسالم   در قانلن مجازا   میجرا
اشخاص  فريیک تیمهئلل زین قانلن نیهملار ساخت. البته در هم  (143
قارار گرفتاه  حکام به طلر مهتقل ملرد  ايانهیرا  میجرا  راملنیپ  یحقلق
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 نیاکاه در ا ی، ملضالعمقدمه  نی(. با ارا یتعز  748و    747است )ملاد  
و  فاريیک تیتحقاق مهائلل  یشارا یمجال تأمال دارد، بررسا  قهمت

 (22)ملصلف است میدر قبال ارتکاب جرا یحقلق مجازا  شخص
هالر فان آوري هااي باه دلیال ر  و اجتمااعی  14اخاالق فاردي  امروزه

اطالعاتی و ارتباطی نلین و از جمله در فضاي مجازي ملرد تهدید جدي 
قرار گرفته است. این تهدیدا  می تلاند اثرا  جبران ناپذیري بر شائلن 
مختلف جامعه داشته باشد. با این حال در قلاعد نارر بر حمایت از حریم 

تلجاه قارار  کمتر مالرد خصلصی، حمایت از این حق در فضاي مجازي
. یکی از رور هاي حمایت از این حریم، تلجه و ترویج (23)گرفته است

هنجارها و ارزر هاي اخالقی است که باید از سلي کاربران و مادیران 
در فضاي مجازي ملرد تلجه قرار گیرد که درونی شدن این ارزر ها در 

کشالرهاي  هار چناد در افراد، سبب امنیت بیشتر این فضاا مای گاردد.
به حق حریم خصلصی تلجه شده است،   1900ربی، تنها از اوایل دهه  غ

اما حمایت از این حق و عد  مداخله در حریم شخصی دیگاران از آغااز 
نزول قرآن در آملزه هاي ارزشمند اسال  ملرد تلجه بلده است. در آیا  
نان قرآن کریم، سنت پیامبر اسال  )ص( و ائمه اطهار )ع( و سیره مهلما

ن تلصیه هاي فراوانای را در پرهیاز از نقاض مصاادیق مختلاف می تلا
 . حریم خصلصی یافت
یک هلیت و خلد فردي اشخاص حقیقی داراي  ،  15از دیدگاه علم اخالق

یعنای یاک شخصایت   ههاتندو نیز داراي یک هلیت و خلد اجتماعی  
کاه مای تالان   و یک شخصیت اجتمااعی و صانفی داردحقیقی فردي  
باه هماین در این هلیت اجتمااعی جااي داد.  زي فرد را  شخصیت مجا

همانگلنااه کااه ملرااف بااه خلدشناساای، خلدآگاااهی و  شااخص جهات
خلدسازي فردي است ملرف به خلدشناسای، خلدآگااهی و خلدساازي 
اجتماعی است. همان گلنه که به عنلان یک انهان باید از ررفیات هاا، 

و کاستی هااي  ها، ورایف  دارایی ها، فرصتها، نیازها، استعدادها، بایهته
خلد اطالع داشته باشد به عنلان یکی از اعضاي پیکره اجتماع نیاز از  
است ارزر خلد را در حیا  اجتمااعی بااا بارد. انهاان، باه اقتضااي 
انهانیت خلد به عنلان یک فرد و فاارغ از عضالیت در اجتمااع بشاري 

د؛ مارد و ملرف است براي دستیابی به هدفی بلند، مهیري را طای کنا
ن، پیر و جلان، شهري و روستایی، کاسب و کارمند و کارگر و معلام در ز

آن   اصلِ این وریفه تفاوتی ندارند؛ زیرا همه در انهاانیت مشاترک اناد.
. انهان حتی اگر دور از آبادي باه سار هدف بلند همان حیا  طیبه است

باه برد و در جزیره تنهایی زیهت کند، به حکم انهانیت خلیش ملراف 
و تحصایل حیاا  طیاب و کمااا  اخالقای اسات. انهاان   خلدسازي

اسات و باه مقتضااي سرشات   "حضلر اجتمااعی"همچنین ملرف به  
اجتماعی خلیش، به عنلان یک فرد، وریفه دارد در اجتماع زندگی کناد. 
کمال مطللب انهان نیز در گرو همین زندگی اجتماعی رقم خلرده و باا 

 باا کاه آنگاه انهان، همین  ست.دستیابی ا حضلر در میدان اجتماع قابل
 آیاد، مای در اجتمااع پیکاره از  عضلي  عنلان  به  و  میشلد  مرتب   جامعه
 به نه اینک. گیرد می دور بر جدیدي ورایف  و  یابد  می  اي  تازه  تعریف
 مالال.  دارد  ورایفی  ار  اجتماعی  حضلر  مقتضاي  به  بلکه  انهانیت،  حکم

نیازهااي همنلعاان رعایت کناد، باه  ان را  دیگر  حقلق  که  است  ملرف
 (24)خلیش تلجه داشته باشد و در صدد ارائه خدماتی به آنها باشد.

 يمجااز يفضاا یبر آثار حقلق یل اخالقلامروزه، ضرور  حکلمت اص  
 یواتس آپ و ... احهااس ما  لپ،یلتیتلگرا ،    نهتاگرا ،یا  نترنت،یا  رینظ

اشاخاص مذکلر، رواب     یاز آثار حقلق  یناش  دهیمشکال  عد  را،یشلد. ز
از  ینیکه ارائه مدل نال ينملده اند. به گلنه ا  زیرا مبهم و مناقشه بر انگ
به دلیال غیرحضالري (  25)طلبد  یرا م   يمجاز  يکاربرد اخالق در فضا

بلدن مبادا  مشتري با مشتري، بنگاه با بنگاه، دولت با بنگاه، دولت با 
س اخالقای باعاث افازایش حا  اصللکارمند در فضاي مجازي، رعایت  

در پذیري، سرعت کارها و کاهش فهاد اداري و تجااري  اعتماد، انعطاف 
ي و باا تبادیل اخالق)وجادان فاردشالد.  آثار حقلقی فضاي مذکلر می

می تالان شخصایت مجاازي کاه اصالل اخالقای اجتماعی( به قانلن،  
را محکل  و ملز  به جباران خهاارا  ناشای از   اساسی را رعایت نکرده
. این تاثیرا  حقلقی، پس از انتهاب کردتضرر  تاثیرا  حقلقی شخص م 

باا نگارر  ها به اشخاص حقیقی یا حقلقی، صلر  می گیرد .یا داده پ
خالقانه اخالق محالر باین مناافع فاردي و ساازمانی مالبت و سازگاري 

آوري نار  افازاري فان  -اشخاص در استفاده از امکانا  سخت افزاري  
وري باه ر فضااي مجاازي، بهارهاطالعا  براي ایجاد تاثیرا  حقلقی د

حداکالر رسیده و در چنین شرایطی، طبیعی است که براي تنظایم روابا  
 (26به قلاعد بیشتري خلاهد بلد.) هاي مجازي نیاز اجتماعی در شبکه

 

 گیرینتیجه
 -تعهدا  ناشی از تراضی الکترونیکی بار مبنااي وجادان هااي فاردي

نه، حفظ حریم خصلصای اجتماعی و پذیرر اخالق محلر شروط منصفا
و سایر رفتارهاي مطللب و زیباي اخالقی، باید از معیارهااي اطمیناان و 

ی برخلردار باشند به هماین دلیال اعتماد بااتري نهبت به تعهدا  سنت
است که تعهدا  در حقلق فضاي مجازي، قلاعد کامل تري را نهبت به 

شخصایت  ت،اینترنا فزایناده نفال  بااحقلق تعهدا  سنتی می طلباد،  
مجازي پیشرو در فعالیت هاي مختلف بادون داشاتن رقیاب وچاارچلب 

لانین باین تقنینی است بطلریکه این شخصیت با سبقت بهیار زیاد از قا
 چناین المللی تلانهته سهم زیادي در عرصه جهانی کهب نمایاد و هام

در ساالیان  شاده ایجااد مختلاف هااي گاروه تجارب در اشتراک  امکان
 برجاا  بشار  زندگی  هاي  حلزه  تما   در  را  خلد  ردپاي  دهمتمادي باعث ش

 اختیاار در را  فضاا  ایان  از  بخشای  تلاند  می  جماعتی  یا  فرد  هر.  بگذارد  
امکاان  این اما وسایر فعالیت ها بپردازد، خلد عقاید و آرا نشر به  و  گرفته

 معایب بعلت عد  تعاریف قانلنی چارچلب حدود اختیارا  این شخصیت 
 چالشی  خلد  نلین،  ارتباطی  وسایل  دیگر  همچلن  تلاند  می  و  دارد  زیادي
وهمچناین اینگلناه  شخصایت هااي   .باشد  ها  حاکمیت  و  جلامع  براي

مرز  مشخص قاانلنی از نظار اقامتگااه وتابعیات در   مجازي هیچگلنه
ومیتالان آنهاا را بعنالان اشاخاص  قلانین داخلی و  بین الملال نداشاته
لایکن  بارخالف شخصایت مجاازي، مجازي فرا بین المللای ناا  بارد  

شناساایی دوشخصیت حقیقی وحقلقی لزوما تبیین وتعیین قلانین باراي 
اقل باین المللای را دارا میباشاند . حاددر عرصه وقلمرو قلانین دا خلی و
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بایهتی در مراجع قانلنگذاري داخلی این ملضلع بررسی وقلانین داخلای 
 ملرد نیاز تدوین گردد.

ی جامعه ضرور  دارد که تا حد ممکن ضامن براي حفظ سالمت اخالق
الخصلص سایت هاي بزرگ ها علی بررسی اخالقی دارندگان وب سایت

فعال در شبکه هاي مجازي نظیر اینهتاگرا ، تلگرا ، یلتیلب، واتس آپ 
و ......گلاهی مطللبیت اخالقی براي ایشاان صاادر و اشاخاص فریبکاار 

صلر  است کاه باا حکلمات  جاعل و کالهبردار مجازا  گردند در این
ي و نگرر مالبت و سازگاري خالقاناه اخاالق محالر باین مناافع فارد

نار  افازاري -سازمانی اشخاص در استفاده از امکاناا  ساخت افازاري
فنآوري اطالعا  در فضااي مجاازي بهاره وري اجتمااعی باه حاداکالر 

 خلاهد رسید.
 

 مالحظه های اخالقی
رضاایت آگاهاناه؛ انتشاار لضلعا  اخالقای همچالن؛ سارقت ادبای، م 

 .اندقرارگرفته  ملردتلجهچندگانه و ... در پژوهش حاضر 
 

 هنام اژهو
 Information technology .1 فناوري اطالعا  

2. Social-political development 

  اجتماعی -تحلا  سیاسی

 Ethical problems .3 مشکال  اخالقی 

 Philosophy of ethics .4 فلهفه اخالق 

 Privacy .5 حریم خصلصی

 Ethical responsibility .6 مهللیت اخالقی 

 Real person .7 شخص حقیقی 

 Legal person .8 شخص حقلقی 

 Business law .9 قانلن تجار  

 Electronical character .10 شخصیت الکترونیکی 

 Social network .11 شبکه اجتماعی 

 Global trade organization .12 سازمان تجار  جهانی 

 International trade law .13 حقلق تجار  بین المللی 

 Individual ethics .14 اخالق فردي 

 Science of ethics .15 علم اخالق
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