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 جایگاه اصول عملیه در هک کردن سامانه های اطالعاتی

 زینب گیالنی1

مرکز پژوهشی مطالعات بین رشته ای علوم انسانی فقه خانواده،  4دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسالم، طلبه سطح 

 ، اصفهاناسالمی فاطمة الزهراء سالم اهلل علیها

 چکیده
ساااامانه ساااتم از مباحث مهم در حوزه فناوری اطالعات، هک کردن  سااای ضاااعم امنیتی یک  های اطالعاتی، یعنی یافتن نقاط 

سابه سای به اطالعات آن ا ساتر شاخ ای ت که با انگیزهمنظور نفوذ و د ساود  های مختلفی، همچون دفاع از امنیت، کنجکاوی، 

های مختلفی، همچون کاله سافی،، کاله خاکساتری و کاله سیاه شاود   با مالحظه همین ههت اسات که هکرها به نونهانجام می

سااتناد منابن،ی میطبقه صاایفی و به ا شاا،ه، تبیین بع کتابخانهشااون،  ه،ا از انجام این پژوهش که به روت تیلیلی تو ای انجام 

شااناخت ماهیت داده های رایانه ای  ساات  این امر منوط به  سااامانه های اطالعاتی ا صااوع عملیه در هک کردن  نقش و هایگاه ا

شاان می ده، که در مورد مالیت داده های رایانه ای اختالا نظر وهود دارد  حکم به مالیت  ضار ن سات  یافته های پژوهش حا ا

سا،  با توهه به  بح ت ارا در ماع  یر، می توان از آنها با  صاییح تری به نظر می ر شاتن معیارهای ماع بودن، حکم  توهه به دا

اصا  اولیه اصاالة الیظر اساتفاده کرد و در صاورت تردی، بع، از وهود ادله شارعیه نیز می توان با اساتاد به اصا  عملی احتیاط به 

 مور دیگران حکم داد  ع،م هواز ت را در ماع  یر و تجسس در ا

 هک، سامانه های اطالعاتی، برائت، احتیاط کلید واژگان:
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 مقدمه

 «خ اوصای حریم» در چالش ایجاد با امر این  اسات اطالعاتی هایساامانه شا،ن هک امکان مجازی، فضاای هایظرفیت از یکی

سات کرده روبرو آن مانن، و فرهنگی امنیتی، ا ت اادی، مختلم مشاکالت با را هامعه ،«مالکیت» و  HP شارکت مطالعه به بنا  ا

سااارت میالدی، 2015 ساااع در شاای ا ت ااادی هایخ سااتم شاا،ن هک از نا شااورهای در اطالعاتی هایساای  همچون مختلفی ک

ساتان، آمریکا، ساترالیا، آلمان، انگل سایه ژاپن، ا ساطهبه برزی  و رو  افزایش به رو نری، نفوذ حمالت شا،ت و تع،اد افزایش وا

سات بوده ساا  م اادره ها،ساازمان و هاشارکت معنوی مالکیت حق سار ت: از ان،عبارت حمالت این  ا  برخط، بانکی هایح

شااار دیگر، هایرایانه در ویروس پخش و ایجاد ساااخت در اختالع و اینترنت در میرمانه تجاری اطالعات انت  و حیاتی هایزیر

 ( 107: 1394 بویه،آع) ه،ا کشور ملی

سات که ماع بودن یا نبودن این  سات، مزم ا ساامانه های اطالعاتی با داده های رایانه ای در ارتباط ا با توهه به اینکه هک کردن 

داده ها تبیین شاود و در موا عی که در هواز هک کردن این داده ها تردی، شاود، در صاورتی که نتوان از ادله اهتهادی اساتفاده 

 دانست، اص  عملی مورد استفاده بیان شود  کرد و آنها را منطبق بر هک 

ساات که بر یکی از مهم شااب  ا سااة فقهیة«، اثر عب، العزیز ال ضاار، کتا  »امعت،اء اکلکترونی )دار ترین آثار مرتبط با پژوهش حا

ساامانه سا له هرایم رایانه ای و از همله هک کردن  سانت م سااس مبانی فقه اه   سای  رار دا سات  های اطالعاتی را مورد بر اده ا

شاارهکه به نونهب،ون آن ساینعلی بای و بابک پور هرمانی  در های هک و نظرات فقهای امامیه درباره آنها ا شا،  ح شاته با ای دا

سااای فقهی حقو ی هرایم رایانه ای«، پس از تبیین انواع هرایم مرتبط با رایانه، برخی از این نونه ها را از نظر فقهی کتاا  »برر

ساایبری در حوزه ان،  بررسای کرده سامانه خالقی در پایان نامه کارشاناسای ارشا، خود با عنوان »بررسای فقهی حقو ی هکرهای 

تیلیلی و با استفاده از  -وسیله هک متمرکز ش،ه است  پژوهش حاضر به روت توصیفیو معامالت ا ت ادی« بر سر ت به پوع

 ای انجام ش،ه است  منابع کتابخانه

 شناسی مفهوم. 1

سااتم یک امنیتی ضااعم نقاط کردن پی،ا «کردن هک» از منظور: هک. 1.1 ساات  آن به نفوذ برای ساای  اهازه اینکه ب،ون ا

 ( 223: 2009 دیگران، و داونینگ) باش، داشته را سیستم آن به دسترسی

 و کاریدسات به که کنجکاوی نویسبرنامه» از بود عبارت هکر آ از، در  اسات شا،ه مطرح معنا دو واژه این برای: هکر. 2.1

 کوین،) «بردمی لذت ایرایانه هایسیستم کار یادنیری و کشم از بوده من،عال ه الکترونیکی هایسیستم و افزارهانرم ارتقای

سای»  (23: 1397 سات ک شای،ن سار  از که ا ساتم هزئیات به ک ساو  و نفوذ و ریزیبرنامه اب  هایسای  و بردمی لذت آن در ر

ساباتی هایتوانایی دادن شاکسات به م امم شاین میا شاری ذکاوت و هوت مقاب  در ما سات خویش ب  و ساماهت با که فردی  ا

سایبرنامه شایفته لجوهانه، اینونهبه سات نوی سات ب،خواه نر، نفوذ  ا سااس، این بر(  17: 1385 ملکیان،) «زن،نمی صا،مه و نی  ا
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 کنجکاو فردی عنوانبه و دارد آنها اصلی طراحی نیز و هارایانه عملکرد و کار نسترت در زیادی استع،اد که است فردی هکر

 از منظور و نرفته کار به ه،ی،ی معنای در هکر واژه اخیر، هایسااع در اما  (23: 1388 اساکودیس،) کن،می عم  شارافتمن، و

سات فردی» آن، سات، انگیزه با که ا شاانه اه،اا و اطالعاتی هایساامانه هک به ا ،ام نادر ساتم به نفوذ با را خود ب،ان،ی  هایسای

  رودمی کار به 1«کِرَکِر» واژه با همسان تعریم، این در هکر(  23: 1397 کوین،) «کن،می عملی ایرایانه

ساات هاییداده ،2اطالعات از منظور: اطالعات. 3.1 سااتفاده اب  و فهم اب  شااک  به که ا سااان برای ا شاان، درآم،ه هاان  در  با

  ان،نش،ه مرتب و سازمان،هی هنوز که کنن،می ت ویر را سازمان خارج و داخ  و ایع از هریانی 3هاداده مقاب ،

 7ذخیره ،6پردازت ،5آوریهمع وظیفه که است 4وابساته هم به عناصار از ایمجموعه اطالعاتی ساامانه: اطالعاتی ساامانه. 4.1

شاااتیباانی منظوربه 8اطالعات توزیع و شاااتیباانی بر افزون  دارد عها،ه بر را ساااازمان یک در کنترع از ساااازی ت ااامیم و پ  از پ

ساتم یک ساازمان، مختلم هایبخش کنترع و هماهنگی ساازی،ت امیم  تیلی  در کارکنان و م،یران به توان،می اطالعاتی سای

 ( 18: 2014 شقیری،) کن، کمک ه،ی، می ومت تولی، همچنین پیچی،ه، موضوعات بهتر تجسم مشکالت،

ساتم  ساازمان خارج و داخ  از ت اوری اب  هزء هر و هامکان افراد، به مربوط اطالعات کردن ذخیره  ابلیت اطالعاتی هایسای

سااتم یک  دارن، را شااکی  بخش سااه از اطالعاتی ساای ساات شاا،ه ت  تولی، سااازمان برای را مزم اطالعات هم همکاری با که ا

نا،می خا  مییط از را خاام هاایداده ورودی، بخش  11خروهی و 10پردازت ،9ورودی: کن تاه خاارج و دا  آوریهمع و نرف

تاه ورودی از را خاام هاایداده این پردازت، بخش  کنا،می کا  باه و نرف نااداری شااا یا، باه مع  بخش  پردازدمی اطالعاات تول

سات  رار که هاییفعالیت یا دارن، نیاز آن به که افرادی به را شا،هپردازت اطالعات خروهی، ساتفاده اطالعات آن از ا  کنن،، ا

ساااتم چناانچاه  کنا،می منتقا  سااات 12باازخورد ناام باه دیگری بخش باه نیاازمنا، اطالعااتی سااای  و ارزیاابی ههات را اطالعااتی کاه ا

 ( 18: 2014 شقیری،) کن،می تولی، سیستم ورودی بخش اصالح
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 های هک. گونه2

سات  سات  یکی از از این اعتبارات که مرتبط با تیلی  فقهی آن ا سایم بن،ی های متفاوتی ا هک به اعتبارات مختلم، دارای تق

 بر مبنای روت هک است که می توان آن را در موارد زیر خالصه کرد: 

،ا در این نوع حمالت، ایجاد اختالع در سیستم های رایانه ای و از   ه1مخت  کنن،ه سیستم های رایانه ای   انواع حمالت1 2

راه های مختلفی صاورت می پذیرد و با اساتفاده از این تکنیک، مهاهم از دساترسای کاربران مجاز  کار ان،اختن آنهاسات که از

 ( 247: 1386،ی،  مان،نی خالبه یک سیستم یا امکان سرویس نیری کابران راه دور از یک شبکه هلونیری می کن، )

به این معناسات که مهاهم با هع  عنوان یا تیییر هویت،   ا، نیز نامی،ه می شاود، اینترنتی    این روت که فریبکاری2  هع 2 2

  یا حتی تمسخر کاربر را داشته باش، فریبکاریکالهبرداری، 

اطالعات هنگام تبادع آنها صورت می نیرد که هم   این روت، ابزاری برای شنود ترافیک عبوری شبکه و 3   استراق سمع3 2

 (  331: 1385ملکیان، کاربرد م،یریتی و هم خرابکارانه می توان، داشته باش، )

ساای اهتماعی4 2 صااورت می پذیرد  این روت  4  مهن، ساات که الزامان نیاز به رایانه ن،ارد و ب،ون آن نیز    این روت، تکنیکی ا

سایساتم اسات که با اساتفاده از اطالعات همع آوری شا،ه در ساازمان صاورت می نیرد و به مهارت نوعی ورود  یر تکنیکی به 

شااتر  که هکر از  شااود با این نکته م صااورت های مختلفی انجام می  سااتگی دارد و به  های رفتاری، زیرکی و ذکاوت هکر ب

ساا س هک ساات می کن، که اطالعات خود را در هایی دیگر وارد کن،   شااون،ه درخوا سااته هک  ر از آن اطالعات به نفع خوا

 (  239: 1388    هرمانی، کاهانی، 2002  نرانگر: 89: 1397کوین، خود بهره می نیرد )

ساااع نامه 5 2 ساا س به تهاهم علیه او می پردازد و با ار   کالهبرداری  هکر در این روت ابت،ا به هلب اعتماد کاربر پرداخته و 

سااه انگیز به هم سااو صاافهانی، ع آوری اطالعات مورد نظر خود از کاربر ا ،ام می کن، )های الکترونیکی و : 1392نودرزی ا

22)  

(  در این روت، هکر با اساتفاده از نرم افزارهای آلوده کنن،ه به صاورت زیرکانه 5  اساتفاده از نرم افزارهای آلوده )ب،افزارها6 2

   ( 263: 1386مان،نی خال،ی، ی پردازد )و با ارساع ک،های اهرایی خطرنا  با کمترین زحمت به عم  هک م
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 هکرها پذیری . گونه3

ساایم ها،بن،ینونه این پرکاربردترین از یکی  دارن، متفاوتی هاینونه مختلم، اعتبارهای به هکرها ساااس بر هکرها تق  رنگ ا

 سبز صورتی، زرد،  رمز، آبی، خاکستری، سیاه، سفی،، هایکاله فعالیتشان پیام، و ه،ا به بسته هاآن برای چراکه است  کاله

ساتری کاله و سایاهکاله سافی،،کاله هکرهای هک، ههانی ادبیات در هاآن ترینرایج که شاودمی نرفته نظر در بنفش و  خاک

  هستن،

سااتن، اینخبه افراد نروه این (:خوب گران نفوذ) 1سافیدکاله . هکرهای3.1 شااان که ه  موهب نبوده، بارزیان فعالیت

ساتم پویایی و ساازن،نی شاتن ب،ون خو  نرهای نفوذ  شاون،می اطالعاتی هایسای شان،می ب،، انگیزه دا ساتن با کو  حریم شاک

 پایبن، سفی،کاله هکرهای(  نفوذ تست) کنن، نمایان میرض یا بیمار نران نفوذ با رویارویی در را هاآن معایب ها،سیستم امنیتی

 ،«نرااصاوع نران نفوذ»  برخوردارن، زیادی تجربه و بام علمی ساطح از طورمعموعبه و هساتن، «اخال ی هک» اصاوع رعایت به

سات عنوانی ساطهبه که ا شاتن وا سایب  شاودمی داده هاآن به اخال ی، نامهمرام دا ساانی آ ساتم، به نر  هایشابکه به نفوذ ع،م سای

ساتم هایفای  به دساتبرد ع،م هساتن،، ملی وظیفه انجام مشایوع که امنیتی یا دولتی شاتن ع،م آنها، انتقاع و سای  در اثر و ردپا نذا

ساااتم سااابات دیگر افراد باه آنااهی و اطالعاات نا،ادن نفوذ، مورد سااای  افراد باه هز) خود نری نفوذ هاایمهاارت و دانش باه ن

 در اینترنت شابکه روی بر اطالعات مبادله ع،م ،(افکار تبادع و تخ ا ای هایمهارت بردن بام برای مورداطمینان و متخ ا 

سااتم یک به نفوذ ع،م خود، نری نفوذ هزئیات مورد شااتن دوم  بار برای ساای شاای ارائه و خال یت دا ساات) نو رو  برای کمد

 ( 18: 1388 ملکیان،) است مرامنامه این اخال ی اصوع از ،(باریک

 سود برای تنها سفی،،کاله هکرهای برابر در افراد این (:مخرب و بداندیش گران نفوذ) 2سیاهکاله . هکرهای3.2

 موهب کاربران هایاشتباه موارد، از بسیاری در هرچن، کنن، می نفوذ اطالعاتی هایسیستم به  یراخال ی هاینیت یا شخ ی

 هکرهای نفوذ برای عاملی ،(پسورد) ورود رمز عنوانبه تلفن شماره یا تول، ساع انتخا  مثاع، برای  شودمی هکرها این نفوذ

 کردن خرا  درص،د( ویروس) ب،افزار یک ارساع و ساخت یا روت از استفاده با هکرها این  است افراد سیستم به سیاهکاله

 که بود میالدی هشتاد دهه سیاه،کاله هکرهای طالیی دوران  هستن، هاآن کاربران اطالعات کشم و ایرایانه هایسیستم

 و آورد دست به  بولی  اب  درآم، راه این از توان،نمی کسی امروزه اما بودن،  کرده پی،ا نسترت تازه کام یوتری هایسیستم

 .(24 -23: 1397 کوین،) شون،می اهتماعی ه،ی مشکالت دچار و دستگیر افراد این امنیتی، هایسیستم پیشرفت دلی  به

 مهارت و تسلط ب،ون نیز برخی هستن،  دستچیره و مسلط بسیار خود کار به برخی دارن،  مختلفی هاینونه ب،ان،یش کاربران

 ( 18: 1385 ملکیان،  )کنن،می نفوذ به ا ،ام سازمان، یک اطالعات آوریفن حوزه به نسبت
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 رنگ دو از خاکستری ترکیب به توهه با (:بد کمی و خوب کمی گران نفوذ) 1خاکستری کاله . هکرهای3.3

 هکرها برخی  دارد در را سیاهکاله و سفی،کاله هکر دو هایویژنی برخی که است هکری خاکستری کاله هکر سفی،، و سیاه

 کنن،می اطالعاتی هایسامانه کردن هک به ا ،ام کنجکاوی، یا یادنیری انگیزه با و سرورها و هاسایت امنیتی وضعیت بررسی با

 کاله هکرهای  کنن،می سر ت را هاآن اطالعات مق ،، هایسیستم به رسانیآسیب ب،ون ش،ه، یاد 2«واکر» نام با هکرها این از

 دیگران سیستم وارد اهازه ب،ون و برخوردارن، سفی،کاله هکرهای به نسبت اطالعات و دانش از تریپایین سطح از خاکستری

  45: 1397 کوین،:    ر) کنن،می وارد سیستم به هاسیاهکاله هکرهای به نسبت کمتری رسانیآسیب که همچنان شون، می

 ( 4: 2010 نراوز،

 . تبیین فقهی هک 4

با توهه به متفاوت بودن نونه های هکر و اه،اا آنها، مزم است حکم شرعی که شام  عم  آنها می شود به صورت ه،انانه 

نیرد تا ابهامات در این زمینه برطرا شود  هرچن، که در  انون هرایم رایانه ای، واژه هک به کار نرفته است مورد بررسی  رار 

ولی از م ادیق آن نام برده ش،ه و به عنوان هرم شناخته ش،ه است  این در حالی است که از نظر حکم شرعی، همه انواع هک 

آنچه که پژوهش حاضر به دنباع آن است، مشخ   ز شمرده می شون، مشموع حکم حرمت نمی شون، و برخی از انواع آن مجا

کردن حکم شرعی عم  هک بر فرض نبود ادله اهتهادی است  بر این اساس به تبیین هایگاه اصوع عملیه متناسب با این بیث 

 پرداخته می شود  

 بررسی مالیت داده های رایانه ای. 1-4

ه ای سر وکار دارد  یکی از تردی،هایی که در این زمینه وهود دارد، تردی، در در عم  هک کردن، هکر با داده های رایان

مالیت داده های رایانه ای است  نسبت به مالیت داده های رایانه ای اختالا نظر فراوانی وهود دارد  انر مشموع تعریم ماع 

همانگونه که خون مسلمان میفوظ است، رام، شون،، ادله حرمت امواع آنها را نیز در بر می نیرد  چرا که مطابق  اع،ه احت

بنابراین رعایت احترام به امواع مسلمان واهب و ت را در آنها حرام خواه،  امواع او نیز بای، از تعرض دیگران م ون باش، 

و انر ماع به شمار نرون،، چنین حکمی از  (360: 2ج  ،1365 کلینی،بود  این  اع،ه برنرفته از روایتی به همین مضمون است )

ههت ماع بودن ن،ارن، ولی ممکن است به دمی  دیگری هک کردن  یر مجاز باش،  بنابراین شناخت داده های رایانه ای بسیار 

 نوع حکم شرعی منوط به این امر است  تعیین در تبیین بیث کمک می کن، و 

 
1. Gray Hat Hacker Group 
2. whacker 
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شاااود ساااش مطرح می  سااات  با،ین معناا کاه آیاا اوع اینکاه   در اینجاا دو پر سااالمااناان ا امواع  یر  ااعا،ه احترام فقط مربوط باه م

شااموع تعریم ماع می  ساات و آیا داده های رایانه ای هم م سااتم دوم اینکه منظور از ماع چی ساالمانان از احترام برخوردار نی م

 شون،م

ممکن اسات در نگاه اوع به نظر برسا، که  با توهه به نخساتین ح،یث مساتن،  اع،ه احترامدر پاسا  به پرساش اوع بای، نفت که 

سات  ولی با توهه به احکام و  سات  زیرا احکام من،رج در ح،یث، مربوط به منمنان ا سالمانان ا  لمرو  اع،ه، می،ود به امواع م

شااموع حکم حرمت  سااتن، نیز م ساالمانان در ارتباط ه شاارعی با م  واع، ذمه می توان امواع کفاری که به موهب  راردادهای 

ضاامان تلم کردن، هی  تفاوتی بین حرمت ذاتی و  ت اارا ساات  البته در  ضاای ا ساات  هرچن، که این حرمت، حرمت عر دان

 (  218 -217: 1، ج 1406  میقق داماد، 281: 4ج ، 1414  کرکی، 96 -95: 1، ج 1409ر   : اصفهانی، عرض وهود ن،ارد )

زمانی است که مالک  یر میترم باش،  مانن، مالکی که کافر حربی بوده و از این  اع،ه دارای استثنائاتی است که از همله آنها 

سات که م الیت مهم تری از  ساتثنای دیگر این  اع،ه زمانی ا شا،  ا سالمانان با ضاربه زدن به م صا،د  ساایت های خود در  طریق 

سا شا،  مانن، ت ارا در  شا، که در این اورت بر آن مق،م خواه،  شاته با شاار دهن،ه ت ارا در ماع  یر وهود دا ایت های انت

سااترس کردن آنها به دلی  م االیت مهم تری مانن، حفن دین  بنابراین ت اارفی  شاابهه افکن و خارج از د سااتهجن و  مطالب م

شاریعت از آن نهی  سات و  شاود، ممنوع نی شا، و ت ارفی که منجر به م الیت  طعی و میرز  ضارر با سات که موهب  ممنوع ا

 (  177: 1405ر   : شرا ال،ین، نکرده است )

شااته  ساات که  ابلیت ملکیت دا شااه »موع« و به معنای هر آن چیزی ا سااش دوم بای، نفت که ماع در لیت از ری ساا  به پر در پا

شا، ) شا، یا نبا شا، چه  یر آن و چه  اب  نق  با شا،  چه طال و نقره با   الزیاد و دیگران، 635: 11، ج 1414ر   : ابن منظور، با

ساات که دع  373: 4، ج 1399  إبن اثیر، 892: 1429 شاا، و به معنای چیزی ا شاا،ه با ساات که از م اا،ر »می « نرفته  (  ممکن ا

شاود ) ساوی آن متمای  می  سایر المیزان، ج آدمی به  سات که  اب  74: 2ترهمه تف صاطالح فقها، ماع به معنای هرچیزی ا (  در ا

ر   : التوحی،ی، که اعیان و نقود از امواع هساتن، ) ملکیت بوده و  ابلیت انتفاع از آن وهود داشاته باشا،  فقها اتفاق نظر دارن،

سااایوطی، 5: 2، ج 1387  ابن عبا، البر، 217: 2، ج 1424  ابن هماام، 32: 2، ج 1377   (152: 1421  ابن  ا،اماه، 327: 1411  ال

شااامار می آورن،  ولی حنفیه شاااتر فقها منافع را نیز ماع به  آن را از تعریم ماع  ولی در مورد منافع اختالا نظر وهود دارد  بی

شاا، و از آنجایی که منافع  شااته با سااازی را نیز دا ضااافه کرده ان، که بای،  ابلیت ذخیره  خارج می دانن،  زیرا در تعریم ماع ا

 (   217: 2ج ، 1418ابن نجیم،  ابلیت ذخیره سازی را ن،ارن،، در تعریم ماع داخ  نمی شون، )

اسات: اوع اینکه مفی، و ضاروری باشا، )منفعت عقالیی داشاته باشا،( و نیاز مادی  در تعریم حقو ی ماع نیز دو شارط ذکر شا،ه

شاا، ) شااته با شااخ  یا ملت معین را دا (  این دو 9 ،1386 کاتوزیان،یا معنوی را برطرا کن،  دوم اینکه  ابلیت اخت اااب به 

ی نیست  در این ورت، حقو ی مانن، شارط بای، همزمان و به صاورت مجموعی باشان، و یکی از آنها برای تیقق مفهوم ماع کاف
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شاان،  به طور کلی می توان  شاااه،ه و مادی با ساات که امواع  اب  م شاامار می رون، و مزم نی حق تألیم یا اختراع نیز از امواع به 

شاتن منفعت حالع،  ابلیت برآوردن نیازها، امکان پرداخت پوع در شایا را در دارا بودن ارزت ا ت اادی، دا  ضاوابط ماع بودن ا

ضاوابط نق،های مبنایی وارد  سابت به برخی از این  شامرد  هرچن، که ن ساا  عرفی و عقالیی آن به عنوان ماع، بر مقاب  آن، احت

 ( 236 -234 ،1393ر   : بهمن پوری و دیگران، ش،ه است )

شااموع  و شاامار رون،، م صااورتی که به عنوان ماع به  اع،ی که مرتبط با داده های رایانه ای که مورد هک  رار می نیرن،،  در 

( و نیز به معنای یک مجموعه 125 ،1337حییم، ماع هساتن،، خواهن، بود  داده در لیت به معنای اطالعات، دانساته ها و ساوابق )

ساات ) سااافت، اطالعاتی ا سااتگاه ورودی 216 ،1382مایکرو صااطالح علوم رایانه نیز به هرنونه اطالعاتی که از طریق د (  در ا

 ( 80 -79 ،1388شیرزاد، عملیات روی آن، وارد رایانه می شود، داده اطالق می شود )برای اهرای 

نا، ) یااناه ای را مااع نمی دان یااناه ای دو نظر وهود دارد  برخی از فقهاا داده هاای را ماالیات داده هاای را صاااافی در مورد  ر   : 

ماامیا( 19/01/1395، 653237نل اایگاانی، هاام نیوز، کا، خبر  بااورنا، کاه برخی از فقهاای ا ه همچون آیات اهلل مکاارم، بر این 

سار ت داده های رایانه ای و اطالعاتی که دارای ارزت ا ت اادی هساتن، و در عرا عقالی امروز  ابلیت معامله دارن، به شارط 

شاارط میترم بودن مالک، هریان ح، در آنها بعی، نخواه، بود )مجله مأوی ساار ت و نیز به  شاارایط اهرای ح،  ، فراهم بودن 

1382، 8  ) 

 ملک و مال تفاوت. 4-2

صا،ق عنوان  ساته به نیاز و تمای  مردم بوده و در  شایا واب سات  مالیت ا رابطه بین ماع و ملک، رابطه عموم و خ اوب من وهه ا

(  بر این اسااس، ناهی شای ی ملک اسات ولی ماع نیسات  34 ،2، ج 1377التوحی،ی، ماع، لزومی به صا،ق عنوان ملک نیسات )

شاخاب  ساط ا صاورتی که تو سات  مانن، مباحات  داده های رایانه ای در  سات ولی ملک نی مانن، یک دانه نن،م و ناهی ماع ه

شامار می رون، ) شان،، هم از م اادیق ماع و هم از م اادیق ملک به  شاته با شان، و هنبه عمومی ن،ا شا،ه با بهمن پوری و تولی، 

 ( 234 ،1393دیگران، 

شاااتن و باه ویژه باا باا توهاه باه با :نظر مختاار  سااات  زیرا باا مباانی ماالیات دا ه تعریم مااع، می توان داده هاای رایااناه ای را مااع دان

ساااتنا،  بلکاه در دنیاای  شااایاا انطبااق پذیرن،  از منظر عقال، نه تنهاا داده های رایانه ای دارای مالیات ه مبناای عقالیی بودن مالیات ا

شاامار می رون،  این ساای و  امروز، از مهم ترین امواع به  ساایا صااوتی، برنامه ای، میفوظات تجاری،  شااتاری،  داده ها، اعم از نو

ساات و  اب   شاا، یا حقیقی، دارای ارزت ا ت ااادی ا شااخ  حقو ی با ا ت ااادی، ک،ها و رمزهای افراد، برای دارن،ه آنها چه 

 معامله است  

نظام موردمطالعه معیار عرفی که اومن: در هر ساه نیز نشاان می ده،نظام حقوق اساالم،ایران و کامن م ها در ساهمطالعه مالیت داده

شاخاب( در  شاخ )ا شاخی  ماع مبتنی بر رابطه)روابط(  ضاابطه ت ضار  و اعتباری مالیت موردپذیرت  رارنرفته و در حاع حا
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د  شاوذاتی اشایاء نبوده بلکه بر مبنای ارزشای که آن اشایاء برای اشاخاب دارن،، تعیین می مورد اشایاء اسات ب،ین معنا که مالیت

شاای ء فقط زمانی امکان شاایء وهود بنابراین، نفی مالیت یک  شااخ اای« در آن  شاای« برای هی  » ساات که هی  نوع »ارز پذیرا

شا،  چنین نگرشای به مفهوم ماع که از آن با عنوان »رویکرد رابطه میو شاته با شایء میور«  -ر«ن،ا برده نام -در مقاب  »رویکرد 

 .(85 ،1396عب،ی پور فرد، وصالی ناصح، ) نظام حقوق اسالم،ایران وکامن م  اب  پذیرت استش، در هر سه

 

 تبیین حکم شرعی هک کردن داده های رایانه ای  .4-3

 و اصل عملی برائت  اباحهاولیه  اصلکاربرد  . 4-3-1

  است ش،ه ارائه مختلفی نباش،، ا واع تمیز و تشخی  عقالن  اب  از ورود شرع پیش و مفاس، افعاع م الح که ر مواردید  

همهور فقهای اه  سنت بر این باورن، که اص  در همه اشیا، اباحه )هواز( است  مگر اینکه دلیلی بر حرمت آنها وهود داشته 

 اع،ه را چنین تبیین کرده ان، که در بسیاری از موارد، خ،اون، حکم حلیت و  فقها این(  293 ،2، ج 1430تویجری، باش، )

هواز برای بسیاری از اشیا و حکم حرمت برای برخی از اشیا در نظر نرفته است  در مواردی که حکم آن مشکو  است، 

مت اشیا است مادامی که دلیلی بر مطابق نظر بیشتر فقهای اه  سنت، اص  بر اباحه و هواز و مطابق نظر ابوحنفیه، اص  بر حر

(  مستن،  وع مشهور، روایتی به نق  از حضرت رسوع صلی اهلل علیه و آله وسلم 190 ،1الزحیلی، ج خالا آن موهود باش، )

عافیته، فهو حالع، وما حرم فهو حرام، وما سکت عنه فهو عفو، فا بلوا من اهلل )فی کتابه( ما أح  اهلل است که در آن آم،ه است: »

نروهی از حنفی ها نیز، بین عبادات و عادات تف ی   ائ  ش،ه ان، و در (  394 ،18)السیوطی، ج « فإن اهلل لم یکن لینسى شی ان

مفی، با بسط  ، شی امامیه در میان ( 190 ،1ج زحیلی،   اولیه را برائت دانسته ان، )عبادات، اص  اولیه را حرمت و در عادات اص

، از استقرار شرایع  ب  که می فرمای،، است باش،، مباح نش،ه ممنوع خاب صورت به که هر چیزی بر اینکه مبنی بابویه ابن حکم

 اباحه به عق  ، حکموهود ن،اشت شرع از سوی هر کجا حکمی از استقرار شرایع ، اما پسنیست حجت اباحه به عق  حکم

(  شهی، ثانی 808 ،2ج ، 1348  سی، مرتضی، 750 ،2، ج 1417شی  طوسی،   و نیز ر  :  143 ،1435شی  مفی،، ) است حجت

 (  66 ،1، ج 1416شهی، ثانی، در منافع اص  را بر اباحه و در مضار اص  را بر حظر می دان، )

صاا  اباحه و برائت با هم تفاوت هم دارن، و نبای، این دو را به های هم به کار بردبای، توهه  شاات که ا ، 1403میقق حلی، ) دا

شاااهرودی،203 ،1ج  شاامی  شاایاء از  حکم ناظر به حظر و اباحه بیث که شاا،ه دو نفته این در تفاوت  (10 ،6ج  ،1417   ها ا

ساتفاد از ادله اهته عناوین حیث سات ادیاولیه م سات وا عیه در احکام شاک حکم و احتیاط ناظر به برائت بیث آنکه ، حاعا   ا

سات ظاهری حکمی و برائت وا عی حکمی لذا اباحه سات عقلی و  بح حسان بر بیث مبتنی ، اباحه  همچنینا صاورتیا  که ، در 

ساات چنین برائت ساات خارهیه از اعیان هواز انتفاع ناظر به اباحه   نیز بیثنی  و هواز عم  در مورد منع بیث در برائت ، ولیا

سات مکلم شایاء را  طع حکم اباحه اینکه نیرد یا خیر  نهایت تعلق خارهیه اعیان به عم  از آنکه ، اعما  از طرا نظر از بیانی ا
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شبهه  مورد اباحه اینکه   ضامنر مورد اشایاء اساتد شاارع بع، از لیاظ حکم برائت میور بیث که کن،، در حالیمی بیان شاارع

 (  329 -328 ،3، ج 1404کاظمی خراسانی، ) است و تیریمیه از شبهه وهوبیه اعم مورد برائت ، ولیاست تیریمیه

آنها هایز ده از انر داده های رایانه ای،  اب  دسترس همگان بوده و مالک شخ ی ن،اشته باشن،، مطابق اص  اولیه اباحه، استفا

از فقها بر این باورن، که ت را در ماع دیگران به صورت ابت،ایی  بیح نیست، مگر اینکه مالک آن صرییا نهی  ایع،ه است  

کن، از آن یا اینکه ت را در ماع، برای مالک ضرر به همراه داشته باش، یا موهب فوت م لیتی از او شود  همچنانکه می 

ان تکیه داد یا از نور خانه دیگری بهره برد  در حقیقت در آنچه که خالی از  رض منع باش، می توان توان از به دیوار دیگر

  ( 203 ،1میقق حلی، ج ب،ون اذن ت را کرد )

ساتفاده کنن،ه از داده های عمومی،  ساتفاده کرد و حکم به ع،م ضامان ا اصا  اصا  عملی برائت هم در اینگونه موارد می توان ا

اساتناد به این اصا  در صاورتی اسات که نتوان از ادله احکام وا عی اساتفاده کرد و هنوز ر طبقه بن،ی شا،ه داد   یری ساری و  ی

  شک بر های خود با ی باش، 

ضااوع مورد بیث در این مقاله، منظور از البته سااتفاده از  با توهه به مو ساات   داده ها، بهره نیری از آنها از طریقا هک کردن ا

سای به داده ها برای همگان مجاز نبوده و از روت های  یر  ساتر شاان از این دارد که د و تی که بیث عم  هک پیش می آی، ن

در اینجا نمی توان، کارایی داشته باش، و حکم  اص  برائتمعموع برای دسترسی به آنها استفاده ش،ه است  از این رو است که 

 ورت ب،ه،  بر این اساس نوبت به اص  عملی احتیاط می رس،   به هواز عم  هک در این 

 اصل عملی احتیاط کاربرد اصل اولیه حظر و . 4-3-2

ع،ه ای از فقها  ائلن، که ت را در ماع دیگران از نظر حکم عق   بیح است و این رو به اص  حظر و در نتیجه ع،م هواز 

آیت اهلل مکارم اص  اولیه را در مورد (  203 ،1ج ، 1403میقق حلی، ن، )ت را در ماع دیگران مگر با اذن آنها حکم داده ا

 یر ضروریات، »أصالة الیظر« می دان، و می فرمای، که این اص  با  طع نظر از دلی  شرعی یا  ب  از وهود دلی  شرعی به کار 

لیاظ دلی  شرعی مورد استفاده  رار می نیرد می رود  از این روست که با اص  احتیاط متفاوت است  زیرا اص  احتیاط بع، از 

اص  احتیاط ناظر به عم  مکلم است، چه به اعیان (  همچنانکه 74 ،3، ج 1416مکارم شیرازی، و مفاد آن حکم ظاهری است )

، 3 14آشتیانی، ) و ع،م هواز انتفاع از اعیان خارهی است هواز ولی اص  حظر، ناظر به  خارهی تعلق بگیرد و چه به  یر آن

 ( 3 ،1ج 

همچنانکه در مواردی که شک وهود دارد در مباح بودن استفاده از داده های رایانه ای، حتی به فرض ماع نبودن آنها، با توهه 

این  اع،ه عقلی مانع از به کار نیری آنها  ،ضرر میتم  اخروی استوهو  دفع یکی از ادله اص  عملی احتیاط، به اینکه 

این ورت حکم به احتیاط که نتیجه آن ع،م هواز استفاده از داده ها و اطالعات ب،ون رضایت صاحب آن داده هاست و در 

 (  186 ،2، ج 1368ر   : خوئی، رایانه ای دیگران است، حکمی به هاست )
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 نتیجه

در مورد ماع بودن داده های رایانه ای نیز عم  هک کردن با توهه به ه،ا و نوع به کار نیری آن حکم شرعی متفاوتی دارد  

با  طع نظر از دلی  اختالا نظر وهود دارد و به نظر می رس، با توهه به معیارهای ماع، حکم به مالیت آنها صییح تر باش،  

اص  اولیه استفاده از اشیا اختالا نظر وهود دارد  برخی از فقها  ائ  به اص  اولیه »إباحه« شرعی یا نبود دلی  شرعی، در مورد 

ادله احکام اولیه استفاده کرد و در حکم شرعی تردی، در مواردی که نتوان از حظر« هستن،  » اص  اولیه و برخی دیگر  ائ  به

ماع  یر و در ع،م هواز هک کردن سامانه های اطالعاتی وهود داشته باش،، مطابق اص  عملی احتیاط، حکم به ت را در 

 داده می شود  
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