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Background and Aim: The discussion of kid's and the cyber 

atmosphere is one of the important concerns, including in the field 

of jurisprudence, economics and law; Question is:"What are the 

rights of kid's in the cyber atmosphere and what is the approach 

of jurisprudence and law regarding commercial propagandization 

using kid's in cyberspace is one of the important issues in this 

regard, which is tried to be examined in this article. 

Materials and Methods: This is a descriptive-analytical article 

using the librarian system to examine the question in question. 

Ethical considerations: In this article, the originality of the texts, 

honesty and trustworthiness have been observed. 

Results: A wide range of kid's rights including privacy, good 

access to cyber atmosphere , protection against sexual harassment 

and commercial propagandization are the most important 

principles related to kid's rights in the cyber atmosphere. There is 

no direct discussion of this in jurisprudence, but the need to 

protect the rights of the kids, including in commercial 

propagandization in the cyber atmosphere can be deduced from a 

review of jurisprudential sources. In Iranian law, however, there 

are limited rules on kid's rights and there are no clear and coherent 

legal rules on the use of kid's in commercial propagandization in 

the cyber atmosphere. 

Conclusion: Monitoring kid's activities in the cyber atmosphere, 

formulating appropriate laws in this regard and increasing the 

level of literacy and awareness of kid's in the use of cyber 

atmosphere are the most important strategies to protect kid's rights 

in this area, especially in the field of commercial 

propagandization. 
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جمله  های مهم ازبحث کودکان و محیط دیجیتال از دغدغه زمینه و هدف:

در حیطه فقه، اقتصاد و حقوق است؛ اینکه حقوق کودکان در محیط دیجیتال 

چیست و رویکرد فقه و حقوق در خصوص تبلیغات تجاری با استفاده از 

کودکان در فضای مجازی چگونه است از موضوعات مهم در این خصوص است 

 بررسی قرار گیرد. که در این مقاله تالش شده مورد

 ایکتابخانهمقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش  ها:مواد و روش

 پرداخته است. اشاره مورد سؤالبه بررسی 

رعایت  داریامانت، اصالت متون، صداقت و مقالهر این د مالحظات اخالقی:

 شده است.

شامل حریم خصوصی، دسترسی  کودکان حقوق از ایگسترده طیف :هایافته

 حمایت در برابر سوءاستفاده جنسی و تبلیغات مناسب به محیط دیجیتال،

دیجیتال است.  محیط در کودک حقوق با مرتبط ترین اصولتجاری از مهم

نشده، اما از بررسی  در فقه به صورت مستقیم بحثی در این خصوص انجام

منابع فقهی ضرورت حمایت از حقوق کودک از جمله در تبلیغات تجاری در 

باط است. در حقوق موضوعه ایران اما قواعد محیط دیجیتال قابل استن

محدودی به حقوق کودکان در محیط دیجتال پرداخته و قواعد حقوقی 

مشخص و منسجمی در زمینه استفاده از کودکان در تبلیغات تجاری در 

 محیط دیجیتال در حقوق ایران وجود ندارد.

قوانین مناسب نظارت بر فعالیت کودکان در محیط دیجیتال، تدوین  :نتیجه

در این خصوص و افزایش سطح سواد و آگاهی کودکان در استفاده از محیط 

حفظ حقوق کودکان در این حیطه به ویژه در  ترین راهکارهایدیجیتال مهم

 زمینه تبلیغات تجاری است.
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 مقدمه. 1

 رشد در کودکی دوران العادهفوق اهمیت خاطر به

 از حمایت لزوم و پذیریآسیب کودکان، پرورش و

 همه در بزرگساالن از آنان بودن متفاوت و آنان

 ناپذیراجتناب کودک حقوق به پرداختن ها،زمینه

تواند میقشر عظیم  این حقوق به توجه عدم و است

ناپذیری را در آینده به همراه داشته صدمات جبران

باشد. در عصر حاضر با توجه به نقش بارز فضای 

ترین سایبر و مجازی در زندگی، یکی از مهم

هایی که بایستی حقوق کودک در آن مورد عرصه

توجه قرار گیرد محیط دیجیتال و فضای سایبر 

 کاربران مجموع از ایگسترده بخش است. کودکان

 فضای شدن فراگیر با. شوندمی شامل را اینترنت

 باید ورطه، این به کودکان شدن کشیده و مجازی

 حقوق کودکان حوزه در را تحقیقات و هابررسی

 و مورد بحث را آن مختلف ابعاد و داد گسترش

  .داد قرار بررسی

 منطق بدون گسترش قربانیان بزرگترین کودکان

 واقع در. هستند ارتباطی نوین هایفناوری

 اطالعاتی به کودک نخواسته یا خواسته دسترسی

 را قشر این باشد، داشته دسترسی هابدان نباید که

 از. دهدمی قرار شدن قربانی و انحراف معرض در

 در کودکان از مبتذل هایعکس انتشار دیگر سوی

 عجز داد توانمی حتی که است رایج چنان اینترنت،

. داد سر را عرصه این در جرائم کنترل توانایی از

 که شودمی ترمحسوس آنجا کودکان شدن قربانی

 مرتبط ارکان سایر و کار المللیبین سازمان گزارش

 آورشرم و دردناک وضیعتی از حکایت متحد ملل با

 انواع رواج مجازی، فضای از نظرصرف. دارد

 آموزش و هابدآموزی بر عالوه ایرایانه هایبازی

 که آنند از ترکوچک هابچه اغلب، که مطالبی

 وقت عمالا  باشند داشته را هاآن از اطالع ظرفیت

 مهم حق دو از را کودک و گرفته را هاآن مفید

 و رشد حق» نیز و «صحیح تربیت» و «آموزش»

 شریعتی)سازد می محروم و «سالم و طبیعی محیط

 (.61 ،1400، همکاران و

تبلیغات  از بسیاری اشاره، درعالوه بر موارد مورد 

 عنوان به نه کودکان از تجاری در محیط دیجیتال،

 عنوان به بلکه تبلیغات اصلی مخاطب و هدف

 به بیشتر مخاطب جذب و تبلیغات برای ایوسیله

 حالی در این و شودمی استفاده ممکن روش هر

 قرار تبلیغات مستقیم هدف نباید کودکان که است

 منفی روانی تأثیر قطعاا موضوعی چنین زیرا ؛ گیرند

 .گذاردمی جای بر هاآن در

خطرات مورد اشاره، حقوق مختلف کودکان را در 

 ترین و در عینفضای سایبری به عنوان یکی از بیش

پذیرترین کاربران این فضا، تهدید حال آسیب

کند. بر این اساس سؤال مهمی که مطرح و می

 با مرتبط فقهی اصولشود این است که بررسی می

اند و رویکرد کدام دیجیتال محیط در کودک حقوق

 فعالیت از تجاری فقه و حقوق در خصوص استفاده

کودک چگونه است؟ فرضیه مقاله بدین شکل قابل 

از منظر فقهی و حقوقی، حق بر »طرح است که 

حریم خصوصی، حق بر دسترسی مناسب به محیط 

یغاتی از کودکان دیجیتال و ممنوعیت استفاده تبل

ترین اصول مرتبط با در محیط دیجتال، از مهم

در «. دیجیتال است محیط در کودک حقوق

اشاره ابتدا به  راستای بررسی سؤال و فرضیه مورد
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شده، سپس اصول مرتبط با  بحث نظری پرداخته

 دیجیتال تبیین و تحلیل محیط در کودک حقوق

 شده است.
 

 هاروشمواد و . 2

 روش از استفاده با و بوده تحلیلی توصیفی مقاله

 پرداخته اشاره مورد سؤال بررسی به ایکتابخانه

 .است
 

 یاخالق . مالحظات3

 داریامانت و صداقت متون، اصالت مقاله، این در

 .است شده رعایت

 

 ها. یافته4

 قوانین تحت کودکان حقوق از ایگسترده طیف

 و آنالین صورت به چه ملی قلمرو در و المللیبین

 حریم حفظ. شود شمرده محترم باید آفالین،

 آزادی به مربوط حقوق شخصی، هویت و خصوصی

 به مناسب البته و دسترسی حق بیان، و عقیده

 و تبلیغات برابر در حمایت دیجیتال، محیط

 با مرتبط اصول ترینمهم از جنسی سوءاستفاده

 .است دیجیتال محیط در کودک حقوق

 

 . بحث 5

 کودک .1-5

 در کودک حقوق با مرتبط فقهی برای تبیین اصول

 فعالیت از تجاری در استفاده دیجیتال محیط

کودک ابتدا باید مفهوم کودک و محیط دیجتال 

 بررسی شود.

 

 فقه در کودک . مفهوم1-1-5

شود که به حد کسی اطالق میکودک )صغیر( به 

(. در 49، 1384وزیری، ) بلوغ شرعی نرسیده باشد

و آیات  مورد زمان شروع کودکی در روایات، احادیث

تصریح خاصی به عمل نیامده، بلکه این مطلب را 

موسوی بجنوردی، ) تأمل استنباط نمودباید با 

 زمانی چه از مرحله این آغاز کهاین در (.36، 1382

 از برخی. دارد وجود نظراختالف فقها میان است،

 را مرحله این ابتدای فقهی مسائل از بعضی در فقها

 ؛335، 4، 1414 )حلی، انددانسته سالگیده سن

 هفت سن دیگر برخی (.288، 2 ،1406 طرابلسی،

 )بحرانی، اندداده قرار مالک را سالگیهشت یا

 (.306 ،7 ،1416 حلی،عالمه  ؛416، 13 ،1363

 که است روایاتی مسئله، این در نظراختالف علّت

از  بعضی بیان جهت به ممیّز، کودک سن تعیین در

( الّسالمعلیهم) معصومین ائّمه از مستحبّی احکام

 و است زیاد روایات گونهاین تعداد. است شده صادر

 روایات از بعضی. است پراکنده مختلف ابواب در

 سالگیشش را کودک در تمیز یمرحله ابتدای

 بن محمد صحیح، حدیث در کهاین مانند داند،می

 رـباق امام یا صادق امـام از: دـگویمی مـمسل

 کودک باید زمانی چه نمودم، سؤال( االسالمعلیهم)

 یعنی ،«الصَّالةَ عَقَلَ اِذَا»: فرمودند بخواند؟ نماز

 فهمد؟می زمانی چه گفتم. بفهمد را نماز که گاهآن

 تا،بی عاملی، )حر شد سالهشش که گاهآن: فرمودند

 (.381 ،2 ،1407 ؛ طوسی،19-18 ،4

 بین را مرحله این ابتدای روایات از دیگر برخی

 مانند. است داده قرار سالگیهفت و شش سنین

 صادق امام از دیگری صحیح حدیث در کهاین
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 کودک باید زمان چه: است شده سؤال( السالمعلیه)

 شش بین: فرمودند نمود؟ مؤاخذه نماز انجام در را

 ؛ طوسی،18 ،4 تا،بی عاملی، ر)ح سالگیهفت و

1407، 2، 381.) 

 تا هفت بین را مرحله این روایات، سوّم گروه

 ،3 ،1429 )کلینی، است نموده معرفی سالگینه

409.) 

 کهاین مثل. داندمی سالگیده را آن چهارم، گروه و

: فرمود که شده نقل( السالمعلیه) صادق امام از

 در است جایز شود سالهده کودک که گاهآن

 )طوسی، نماید وصیت خودش اموال از سومیک

1407، 2، 182).  

 تا توّلد زمان از انسان فرزند به فقهی اصطالح در

 مجموع از .شودمی اطالق کودک بلوغ، ابتدای

 تحقّق شودمی استفاده مورد، این در وارده روایات

 ندارد، معین سن به اختصاص کودک در ادراک قوه

 هاآن ادراک و استعداد و اشخاص به بستگی بلکه

 باالتری استعداد و ادراک از که اشخاصی یعنی دارد،

 موارد چنینهم و شوندمی ممیّز زودتر برخوردارند

 .است مختلف آن
 

 حقوق در کودک . مفهوم2-1-5

شده  المللی تعاریف مختلفی ارائهدر اسناد بین

است، که برخی از استاد دایره شمول سن کودک 

محدود و محصور و برخی دیگر بسیار را بسیار 

نخستین  دانند که به شرح ذیل است.گسترده می

شده  سندی که در آن، تعریف دقیقی از کودک ارائه

 1989است، کنوانسیون حقوق کودک مصوب 

باشد که در ماده یک آن منظور از کودک هر می

که طبق سال سن است، مگر آن 18انسان کمتر از 

ل در مورد کودک، سن قانونی اعما قانون قابل

  (.42، 1390 پیوندی،) شده باشد کمتری تعیین

توجه به ماهیت اسالمی بودن  در حقوق ایران، با

گذار قوانین و تأثیر مستقیم فقه امامیه در آن، قانون

در تبیین مفهوم کودک و سن بلوغ به نظر فقهای 

 1210ماده  1امامیه گرایش داشته و در تبصره 

دنی سن کودک را سن بلوغ دانسته است قانون م

که در پسران پانزده سال تمام قمری و در دختران 

نه سال تمام قمری است، همچنین در بخش چهارم 

 1392 از فصل دوم قانون مجازات اسالمی مصوب

، حکم 147باب موانع مسئولیت کیفری، در ماده  در

قانون مدنی درباره سن بلوغ  1210 ماده 1تبصره 

توجه  کلی؛ با طور داده است. به رد تأکید قراررا مو

المللی( بر به خصوص بین) به تأکید قوانین مختلف

رسد، شخص در این سن سالگی به نظر می 18سن 

دهنده شود که نشانهایی میدارای توانمندی

تکامل ذهنی و جسمی وی است و عالوه بر معیار 

سن برای تشخیص کودک از بزرگسال، معیار 

شده است، بیشتر در  ی که از آن به بلوغ یاددیگر

 گیرد.استفاده قرار می دکشورهای اسالمی مور

 

 . حقوق کودک2-5

های انسان پس از جنگ جهانی دوم و آغاز گفتمان

شمول و حقوق بشری و دگرگونی هنجارها و 

ی جهانی ساختارهای جوامع انسانی و اجماع جامعه

ای در سطح در رفع مشکالت تحوالت گسترده

المللی صورت گرفت. کودکان نیز از این بین

بهره نمانده و به اقتضای اصل کرامت، از تحوالت بی
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هایی اند؛ حقیافته ع حق به صاحب حق تغییرموضو

حق »ی حقوق کودک که حول مدار که در منظومه

اند و به گرفته شکل« حمایت ویژه از کودکان

اند سیر شده فضایی حمایتی برای کودکان تبدیل

و  آورالمللی مختلف اعم از الزامتصویب اسناد بین

ویژه  آور و عام و خاص در حمایت و توجهالزامغیر

به کودکان توسط ارکان مختلف سازمان ملل متحد، 

المللی کار، اتحادیه اروپا، سازمان سازمان بین

المللی گویای کنفرانس اسالمی و سایر مجامع بین

های کودکان در گسترش و رشد کمی و کیفی حق

های مختلف مربوط به تولد، هویت، تابعیت، عرصه

ها و ش، آزادیتغذیه، سالمت، تربیت، آموزش، پرور

های های ویژه از کودکان در وضعیتحمایت

سرپرستی، پذیری مانند معلولیت، بیمختلف آسیب

آوارگی، مهاجرت، پناهندگی، جنگ، محرومیت 

دیدگی نظیر های مختلف آسیبشدید و وضعیت

ای که در گونهکاری و غیره است، بهدیدگی، بزهبزه

وجه ویژه به های اخیر، حمایت از کودکان و تسال

های توسعه در به عنوان یکی از شاخصآنان، 

، )کاظمی گرددکشورهای مختلف قلمداد می

حقوق کودک، معروف به  اعالمیه(. 2، 1394

ی ژنو که در بازتاب به فجایع جنگ جهانی اعالمیه

اول به ویژه نسبت به کودکان، با ابتکار عمل 

در سپتامبر « المللی امداد کودکاناتحادیه بین»

به تصویب جامعه ملل رسید، اولین گام  1924

شده  ای است که برای کودکان برداشتهاساسی ویژه

ی گونه جنبهای، هیچی پنج مادهاست. این اعالمیه

ها نداشته و صرفاا به صورت یک آور برای دولتالزام

شده بود و  ی حسن نیت و سفارشی تنظیمبیانیه

مفاد آن، با تأکید به اینکه بشر بهترین مواهب خود 

داری و نگهرا مدیون کودک است، عبارت است از 

مراقبت روحی و جسمی از کودکان گرسنه و مریض 

گونه به ویژه کودکان یتیم و سر راهی بدون هیچ

تبعیض و تمایز نژادی، عقیدتی و ملی بود. 

نیز که  1959نوامبر  20ی حقوق کودک اعالمیه

دانست، به  1924توان آن را مکمل اعالمیه می

اتفاق آراء به تصویب مجمع عمومی ملل متحد 

اصل اساسی  10رسید. این اعالمیه محتوی 

ی جسمی و های ویژهت حمایتپیرامون ضرور

فکری، آموزشی و پرورشی، بهداشتی و درمانی، 

تمام کودکان  ی و فرهنگی برایرفاهی، اجتماع

بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ پوست، زبان و دین 

( کنوانسیون حقوق 562، 1393)هاشمی،  بود

سازمان ملل متحد،  1989نوامبر  20کودک مصوب 

را با حضور یک سند گفتمان حقوقی حقوق کودک 

تری نمود. آور حقوق بشری وارد فضای جدیالزام

ترین منبع این کنوانسیون در حال حاضر اصلی

المللی در حمایت از کودکان است. کنوانسیون بین

ترین سند مربوط به حقوق کودکان مزبور کامل

شده و اولین سندی است  است که تاکنون تدوین

المللی به صورت بینی حقوق را در عرصهکه این 

، 1393)سید فاطمی،  االجرا مطرح کرده استالزم

المللی ی اسناد بینی مجموعهمطالعه (. با359

توان حقوق بنیادین کودک میناظر بر حقوق 

کودک را از راه قیاس استقرایی شامل موارد زیر 

(. حقوق زیستن 36، 1389)عابد خراسانی،  دانست

از  مندی؛ حق بهره)حق حیات(؛ حق داشتن نام

خانواده؛ حق داشتن تابعیت دولت خاص؛ حق 
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مندی از هویت ملی، قومی و مذهبی؛ حق بهره

مندی از مندی از آموزش و پرورش؛ حق بهرهبهره

بهداشت و تغذیه؛ حق برخورداری از امنیت 

جسمانی و روانی و داشتن رشد و شکوفایی 

استعدادهای طبیعی؛ حق برخورداری از امنیت 

جتماعی؛ حق مشارکت در امور اجتماعی؛ حق ا

های اجتماعی برای استناد به مندی از مکانیسمبهره

حقوق خود همانند حق دادخواهی نزد نهادهای 

زیست سالم  دادگستری؛ حق برخورداری از محیط

 و طبیعی. در این مقاله تالش شده به بررسی اصول

دیجیتال  محیط در کودک حقوق با مرتبط فقهی

 پرداخته شود.
 

 . محیط دیجیتال   3-5

ای دیجیتال )فضای مجازی( دایره گسترده محیط

های باشد که اندیشمندان در حوزهاز مفاهیم می

شناسی، مختلف اعم از روانشناسی، حقوق، جامعه

اقتصاد و... تعاریفی با توجه به حوزه تخصصی 

اند، آنچه در تمام این تعاریف خویش ارائه کرده

 که است اصطالحی دیجیتال، محیطاست.  مشترک

 یدهکده» مشهور عبارت کنار در را آن توانمی

 بیان به (.91، 2018 استایگر،) داد قرار «جهانی

 و هاایده توانست مجازی فضای اصطالح دیگر

 را بودند حال ظهور در که را جدیدی هایپدیده

 .دهد نشان

 و اجتماعی روابط شدن پیچیده فناوری، پیشرفت

 این با حقوق علم تطابق ضرورت و اقتصادی

 فرعی بسیار هایحوزه ایجاد موجب سریع، تحوالت

 سو،یک از که شده حقوق علم در تخصصی و

 دیگر، سوی از و ندارد وجود هاآن برای ایسابقه

 اصلی هایگروه از یکی با هاآن ساختن مرتبط

 از یکی. است دشوار( عمومی و خصوصی) حقوق

 حقوق. است مجازی فضای حقوق هاحوزه این

 بر حاکم قواعد و اصول مجموعه مجازی فضای

 السان،) است فضا این ارتباطات و سایبر فضای

1398 ،25.) 

 انجام امکان جهانی، گسترده شبکه ایجاد زمان از

 ترآزادانه و بهتر نامشروع، هایفعالیت از یبرخ

، 1399 همکاران، و عامری) است گردیده فراهم

 شدن قربانی به بایستمی میان این در (.15

، سلیمانی) کرد اشاره نیز مجازی ضایف در کودکان

 حقوق گرفتن نادیده یا تعارض نقض، (.11، 1398

 به محدود صرفاا مجازی، فضای در کودکان

 و شریعتی) نیست استفادهءسو و کشیبهره

 بماند ناگفته نباید که آنچه(. 66، 1400، همکاران

 صحیح تربیت و سازیفرهنگ پایدار و کارآمد تأثیر

 شک (. بدون74، 1399، نژاداحمدی) باشدمی

 در مشارکت برای کودکان از ابزاری استفاده و اجبار

 رابطه و شهوانی محتوای با تصاویر ها،فیلم تهیه

 با مغایر ایرایانه هایبازی توسعه برای یا جنسی

 . است تعارض در آنان شأن یا حقوق
 

 و دیجیتال محیط در کودک . حقوق4-5

 آن با مرتبط اصول

 المللیبین عرصه در کودک حقوق به توجه پیشینه

( 1918-1914) اول جهانی جنگ از پس دوران به

 ایاعالمیه ملل جامعه 1924سال  در گردد؛بازمی

 تصویب کودک حقوق اعالمیه نام به را ایمادّه پنج
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 به کودکان، حقوق گسترده تضییع پی در ولی. کرد

 حقوق کنوانسیون دوم، جهانی جنگ در ویژه

 یافت؛ بیشتری ضرورت آن از وریبهره و کودک

ب مصو) بشر حقوق جهانی اعالمیه در بنابراین،

 شد اشاره کودکان حقوق به محدود طوربه ،(1948

 کمیسیون را آن نویسپیش که ایقطعنامه سپس و

 نوامبر 20 اجالس در بود، کرده تهیه بشر حقوق

 عنوان با ملل سازمان عمومی مجمع 1959

 .رسید تصویب به« 1959 کودک، حقوق اعالمیه»

 سال در اینترنت اقتصاد آینده برای سئول اعالمیه

شد. پس از اعالمیه سئول  برگزار میالدی 2008

سازمان همکاری و توسعه اقداماتی در خصوص 

انجام داده حفاظت از کودکان در فضای اینترنت 

است. برگزاری سمپوزیوم مشترک سازمان با 

کشورهای آسیایی و اقیانوس آرام همکاری 

اقتصادی راه دور و اطالعات گروه کاری و ابتکارات 

در میان اقتصادهای عضو برای ترویج اینترنت امنی 

( در .م 2009آوریل  15سنگاپور، ) برای کودکان

اطالعات، میالدی کمیته سازمان برای  2010سال 

سیاست، رایانه و ارتباطات تشکیل شد و در 

خصوص امنیت اطالعات و حریم خصوصی به 

تجزیه و تحلیل خطرات فرا روی کودکان در 

های موجود برای حفاظت از اینترنت و سیاست

ها، پرداخت و نسبت به انتشار گزارش خود در آن

 م. اقدام نمود که عمدتاا بر 2011ماه می سال 

کودکان تأکید  برای اینترنت محیط ترنام ترویج

 دارد.

ترویج امنیت محیط دیجیتال برای کودکان از این 

 برای مهم ابزاری شود که اینترنتمهم ناشی می

 باشدمی بیان آزادی حق ورزش، منظور به کودکان

 به کمک خدمت در ابزار یک عنوان به تواندمی و

 از خود حقوق دیگر به دستیابی جهت کودکان

 و تشکل آزادی پرورش، و آموزش حق جمله

 و فرهنگی اجتماعی، زندگی در کامل مشارکت

 در این قسمت تالش شده حقوق .باشد سیاسی

آن  با مرتبط اصول و دیجیتال محیط در کودک

 بررسی شود.
 

در محیط  خصوصی حریم . حق1-4-5

 دیجیتال

 از یکی شخصی حریم یا خصوصی حریم

 با امروزه که است شخص هر حقوق ترینابتدایی

 تا جمعی، ارتباطات گسترش و جوامع فتپیشر

، کاریزی شجاعی) شودمی گرفته نادیده حدودی

امروزه در فضای مجازی، امکان  (.107 ،1399

های نامناسب کودکان با افرادی که برقراری تماس

برداری و یا ممکن است قصد سوءاستفاده، بهره

ها را داشته باشند، تجاوز به حریم خصوصی آن

رو تنها گذاشتن کودکان در این وجود دارد، از این

داشتن اطالعات  فضا خطرناک است. محرمانه نگه

شخصی در فضای مجازی و عدم  و جزییات

 ویژگی ها از ضروریات است.دسترسی عمومی به آن

 موجب سایبر، فضای بودن ناملموس و مرز بدون

 و اطالعاتی یخصوص حریم نقض از اولیا شودمی

 تربیتی نیازهای از آن تبع به و خود کودک ارتباطی

 .(35 ،1388 اسدی،) بمانند غافل وی

 توانمی که 1989مصوب کودک  حقوق کنوانسیون

 در المللیبین سند ترینجامع و ترینمهم را آن
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 خصوصی حریم بر حق بدانیم، کودکان خصوص

 ماده در و است شناخته رسمیت به را کودکان برای

 خانوادگی خصوصی، امور در -1»: داردمی مقرر 16

 یا خودسرانه تواننمی کودکی هیچ مکاتبات یا

 -2. نمود حرمت هتک یا کرد دخالت غیرقانونی

 هاحرمت هتک یا هادخالت گونهاین برابر در کودک

، استون )لیوینگ «دارد قرار قانون حمایت مورد

2014 ،4.) 

 ذکر فقهی متون در خصوصی حریم واژه اگرچه

 به فقهی منابع در مستقل و مدون بخشی و نشده

 حریم مصادیق ولی است؛ نشده داده اختصاص آن

 اطالعات اسرار، اموال، مسکن، جمله از خصوصی

 در اشخاص آبروی و ارتباطات خانوادگی، و شخصی

 محترم فقهی مختلف ابواب در و دینی هایآموزه

 مسعودیان،قهفرخی و  )شهباز اندشده شمرده

 قواعدی و احکام ها،آموزه اساس، این بر (.9، 1391

 اطالعات و شخصی امور در تجسس از نهی همچون

 آبروی تلقی (،252، 72 ،1403، )مجلسی دیگران

، 8 ،1400)هاشمی خویی،  او خون مثابه به مؤمن

 غیبت حرمت مؤمن، به اهانت حرمت (،384

 به مال اکل حرمت (،342، 1 ،1415، )انصاری

 فحشا اشاعه منع سوءظن، تقبیح برائت، اصل باطل،

 اجازه بدون منازل به ورود ممنوعیت (،19/)نور

 ،1429، )کلینی اسرار افشای از نهی (،28-27/)نور

 ناقض بر جنایت برابر در ضمان عدم و (،226، 2

 شریعت حمایت هایجلوه از خصوصی حریم

است.  شده دانسته افراد خصوصی حریم از اسالمی

های فقهی در ضرورت رعایت بدیهی است گزاره

 ها ازاعمال در همه حیطه حریم خصوصی قابل

و در خصوص کودکان نیز جمله در محیط دیجیتال 

 .هست

حریم خصوصی در فضای مجازی ورد حمایت 

گرفته است اما ویژه کودکان نیست.  گذار قرارقانون

 دیگران خصوصی هایعکس و هافیلم انتشار جرم

 تصریح مورد ای،رایانه جرائم قانون 17 ماده در

 :ماده این موجب به. است گرفته قرار گذارقانون

 مخابراتی یا ایرایانه هایسامانه وسیله به هرکس»

 یا خانوادگی یا خصوصی فیلم یا تصویر یا صوت

 قانونی موارد در جز او رضایت بدون را دیگری اسرار

 به دهد، قرار دیگران دسترس در یا کند منتشر

 هتک موجب عرفا یا ضرر به منجر که نحوی

 سال دو تا روز نودویک از حبس به شود، او حیثیت

 ریال(5.000.000) میلیون پنج از نقدی جزای یا

 دو هر یا ریال(40.000.000) میلیون چهل تا

 ماده همچنین مطابق«  .شد خواهد محکوم مجازات

 و عکس انتشار به تهدید ای،رایانه جرائم قانون 16

 آن مجازات و بوده جرم دیگران خصوصی فیلم

 یا سال دو تا روز نودویک از حبس: از است عبارت

 تا ریال(5.000.000) میلیون پنج از نقدی جزای

 دو هر یا ریال(40.000.000) میلیون چهل

گذار در به نظر پسندیده است قانون .مجازات

خصوص حریم خصوصی کودکان رویکرد افتراقی 

 اتخاذ نماید.

کرامت، امنیت و حریم خصوصی حفاظت از 

 )لیوینگ کودکان در اینترنت، بسیار حیاتی است

 در کودک کرامت و حقوق (. رعایت2014ستون، ا

 آن نکردن رعایت و است ضروری مجازی فضای

 که است کودکانی خصوصی حریم به ورود نوعیبه
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 اعمال و گیریتصمیم به قادر خود سن صغر علت به

 قابل کودک حق این البته نیستند، خود حق

نیست. موضوع  والدین حتی دیگران، با واگذاری

است نقض حریم خصوصی مهم این است که ممکن 

کودک بدون رعایت مصلحت وی از سوی والدین و 

سرپرست او صورت گیرد. با توجه به خالء قانونی 

نسبت به  گذارقانون است در این خصوص، الزم

وضع قوانین متناسب که حق حریم خصوصی 

 کودک را به صورت جامع پوشش دهد اقدام نماید.

 

مناسب در .  حق دسترسی به محتواي 2-4-5

 محیط دیجیتال

رنوگرافی وسخنان تنفرآمیز، خشونت یا پ

 عین بزرگساالن، اگرچه عموماا غیرقانونی هستند در

ها نیز آسیب توانند به کودکان و محیط آنحال می

برسانند. کودکان ممکن است به صورت اتفاقی با 

رو شوند یا توسط افراد هم سن چنین مفاهیمی روبه

خود به چنین مطالبی ارجاع داده شوند و یا خود 

عمدأ و از روی کنجکاوی به دنبال چنین محتوایی 

وانند در تچنین میکشانده شوند. کودکان هم

های تعاملی شرکت کنند که در آنجا چنین رسانه

ای های رایانهگردد، مانند بازیمحتوایی عرضه می

های واقعی ها خشونتآنالین که موضوع عمده آن

م.(  1959) اصل دوم اعالمیه حقوق کودکاست. 

مقرر داشته است که کودک باید از حمایت ویژه 

 (. این194، 1 ،1381، امیرارجمند) برخوردار شود

اصل، وضع قوانین بدین منظور را، با توجه به منافع 

کودکان به عنوان باالترین اولویت از تکالیف 

ها دانسته است. اصل ششم این اعالمیه نیز به دولت

پرورش کودک در محیطی با امنیت اخالقی تأکید 

کرده است. کنوانسیون حقوق کودک نیز محورهای 

ها گذارده است تا با اصولی را پیش روی دولت

گذاری صحیح، در جهت حفظ امنیت اخالقی، قانون

اش جسمی کودک در حریم خصوصی معنوی و

 -1: اند ازجمله این اصول عبارت اقدام نمایند. از

های گروهی به انتشار اطالعات و تشویق رسانه

مطالب دارای فایده اجتماعی و فرهنگی برای 

تشویق تولید و  -2 .(17بند الف ماده ) کودک

 -3(. 17بند ج ماده ) های کودکانانتشار کتاب

های مناسب در جهت مشیتشویق توسعه خط

حمایت از کودک در برابر اطالعات و مطالبی که به 

 -4. (17بنده ماده ) رساندسعادت وی آسیب می

نمودن کودکان از استاندارد  تکلیف به برخوردار

و اجتماعی و مناسب زندگی برای توسعه اخالقی 

جلوگیری از تشویق  -5 .(27بند یک ماده ) روحی

نمودن کودکان برای درگیری در یا وادار 

 های جنسی و استفاده استثماری از آنانفعالیت

  (.35، 1388)اسدی،  (34ماده )

در نظام حقوقی ایران در خصوص محتوای مناسب 

پراکنی در محیط  محیط مجازی و ممنوعیت نفرت

خورد. ای به چشم نمیده قانونی ویژهدیجیتال ما

 داردمی قانون مجازات اسالمی بیان 608 ماده

 الفاظ استعمال و فحاشی قبیل از افراد به توهین

 مجازات به نباشد قذف حد موجب چنانچه رکیک

 ریال میلیونیک هزارتا پنجاه یا و ضربه 74شالق تا 

 همچنین بر اساس ماده .بود خواهد نقدی جزای

 یا کتبی صورت به یا نثر یا نظم با هرکس 700
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 منتشر را هجویه یا و کند هجو را کسی شفاهی

  .شودمی محکوم ماه شش تا یک از حبس به نماید

 

نگاري کودکان در . مقابله با هرزه3-4-5

 محیط دیجیتال

فضای سایبر و به ویژه اینترنت تأثیر نامطلوبی بر 

در معرض  ها راکودکان گذاشته است و آنزندگی 

نگاری کودکان قرار داده تصاویر غیرقانونی هرزه

(. کنوانسیون 19، 1394، و میریان اسالمی) است

به  19در بند اول ماده  1989حقوق کودک 

قانونی  مسئولیت کشورهای عضو در تمهیدات

اجرایی، آموزشی و اجتماعی در برابر اشکال مختلف 

ها از جمله سوءاستفاده جنسی اشاره آسیب

طور مبسوط به کنوانسیون به 36نماید. ماده می

های عضو در برابر المللی دولتاقدامات ملی و بین

استثمار کودکان در فحشاء و سایر مقاصد جنسی و 

پردازد.  نگارانه میتهیه مطالب پورنوگرافی و هرزه

اولین کنگره جهانی علیه استثمار جنسی تجاری 

برگزار  1996کودکان در استکهلم سوئد در آگوست 

کشور به همراه  122گردید. نمایندگان دولتی از 

های غیردولتی در این سازمان ملل متحد و سازمان

ها خود را به مشارکت نشست حضور پیدا کردند. آن

« کشی جنسی تجاری کودکانبهره»جهانی علیه 

دقیق و برنامه برای اقدام  متعهد و یک اعالمیه

ای در جهت کنوانسیون حقوق کودک که ریشه

کشی جنسی تجارتی از کودکان نقض اساسی بهره

 حقوق کودکان است را مقرر نمودند.

 و اطفال از حمایت قانون 10ه ماد 9بر اساس بند 

 و طفل با باطارت ، برقراری1399نوجوانان مصوب 

 آزار هرگونه منظور به مجازی فضای در نوجوان

 از یکی نامشروع، جنسی ارتباط یا جنسی

اسالمی را  مجازات قانون شش درجه هایمجازات

 شامل شش درجه تعزیری به دنبال دارد. مجازات

سال؛  دو تا ماه شش از بیشتر حبس :است زیر موارد

 هشتاد تا ریال میلیون بیست از بیشتر نقدی جزای

ضربه؛  نودونه تا ویکسی از ریال؛ شالق میلیون

 تا ماه شش از بیشتر اجتماعی حقوق از محرومیت

 ها.رسانه در قطعی حکم سال و انتشار پنج

فقها، هر شخصی که مرتکب فعل به اعتقاد مشهور 

حرامی شود و یا واجبی را ترک نماید، مستحق 

و  (.948، 1 ،1408، )حلی مجازات تعزیری است

ملی نگاری و پورنوگرافی عچنانچه ثابت شود هرزه

جعل مجازات  حرام است، مطابق مبنای مشهور

تعزیری برای مرتکب آن دارای وجاهت و تأیید 

شرعی خواهد بود. در قرآن کریم در مورد افرادی 

میان مؤمنان  که قصد اشاعه فحشا و منکر را در

نی که تمایل همانا برای کسا.. ».دارند، آمده است: 

به اشاعه فحشا در میان مؤمنان دارند، عذاب 

 (.19/)نور «دردناکی در دنیا و آخرت خواهد بود...

نمایش دادن تصاویر عریان و نیمه عریان و یا 

نمایش اعمال جنسی از مصادیق بارز آیه مذکور 

است و عملی حرام خواهد بود؛ بنابراین طبق مبنای 

که متأخذ از  قاعده مشهور فقها در باب تعزیرات 

توان برای است می« محرّم عمل کلِّ فی لتّعزیر»

، )حلی مرتکب این عمل مجازات تعزیر قرار داد

همچنین مطابق آیه  (.548-948، 1 ،1413

دهنده فحشا عذاب دنیوی وعده شریفه، برای اشاعه

داده شده. اما نوع و کمیت این عذاب مشخص نشده 
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مل از سنخ تعزیر است؛ بنابراین مجازت این ع

 خواهد بود.

پس از تصویب  1388ای مصوب قانون جرائم رایانه

، از یک قانون مستقل 1392، قانون مجازات اسالمی

ام بخش تعزیرات قانون مجازات به عنوان فصل سی

قانون  782تا  729اسالمی مقرر گردید. مواد 

ای تعلق دارد مجازات اسالمی به مبحث جرائم رایانه

به عنوان فصل  763و  762این میان مواد و از 

ای به مبحث جرائم علیه عفت و چهارم جرائم رایانه

 پردازد.اخالق عمومی می

کس هر»قانون مجازات اسالمی:  762ده مطابق ما

ای یا مخابراتی یا های رایانهی سامانهبه وسیله

های داده محتویات مستهجن را منتشر، حامل

ا به قصد تجارت یا افساد توزیع یا معامله کند ی

داری کند، به حبس از تولید یا ذخیره یا نگه

نودویک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج 

میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات 

مجازات  در قانون نحوه محکوم خواهد شد.

های اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت

( هم در بند الف 1389 نمایند )مصوبغیرمجاز می

ماده سوم این قانون تولیدکنندگان آثار مستهجن 

ی اول به یک تا سه سال حبس و ضبط را در مرتبه

ی صد میلیون ریال جریمهتجهیزات مربوطه و یک

نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و 

در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط 

ی میلیون ریال جریمهتجهیزات مربوطه و دویست 

نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال 

شوند. مرتکبین حسب مورد مفسد فی محکوم می

گردند. در شده و مجازات می األرض شناخته

ی پنجم همین ماده هم آثار مستهجن را تبصره

ها برهنگی زن داند که محتوای نمایش آنآثاری می

یش آمیزش جنسی و مرد و یا اندام تناسلی و یا نما

باشد. ضعف مهم این قانون و قانون مجازات اسالمی 

ودکان قربانی ـردن وضعیت کـص کعدم مشخ

 حالی نگاری و تعمیم آن به زن و مرد است درهرزه

 که کودکان نیاز به حمایت بیشتری دارند.

 محتویات ای،رایانه جرائم قانون 14 ماده 4 تبصره

 مقرر ماده، نای. است کرده تعریف را مستهجن

 یا صوت تصویر، به مستهجن، محتویات": داردمی

 که شودمی اطالق متنی، یا غیرواقعی یا واقعی متن

 یا تناسلی اندام یا مرد یا زن کامل برهنگی بیانگر

 این اساس بر ".است انسان جنسی عمل یا آمیزش

 یا جنسی اندام دربردارنده که محتوایی هر ماده،

 و بوده مستهجن باشد، جنسی آمیزش و برهنگی

 قانون. ندارد اهمیتی آن، بودن غیرواقعی یا واقعی

 عکس انتشار جرم خود، 14 ماده در ای،رایانه جرائم

 تعریف نیز را مجازی فضای در مستهجن فیلم و

 به هرکس،": داردمی مقرر ماده، این. است کرده

 هایحامل یا مخابراتی یا ایرایانه هایسامانه وسیله

 معامله یا توزیع منتشر، را مستهجن محتویات داده،

 یا ذخیره یا تولید افساد، یا تجارت قصد به یا کند

 حکم به و بود خواهد مجرم "...کند نگهداری

 و هاعکس غیراخالقی، هایفیلم پخش مجازات

 اساس بر .شد خواهد محکوم مستهجن، محتویات

 جرم گفت، توانمی ای،رایانه جرائم قانون 14 ماده

 مجازی، فضای در مستهجن فیلم و عکس انتشار

 به و شده محسوب ایرایانه جرم انواع از یکی

 قصد به ذخیره توزیع، انتشار، ارسال، تولید،  هرگونه
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 وسیله به مستهجن، محتویات معامله یا و انتشار

. شودمی اطالق مخابراتی و اینترنتی هایسامانه

 هایفیلم پخش انتشار، جرم، این است ذکر به الزم

 تمامی و نوشته صوت، عکس، غیراخالقی،

 .گرددمی شامل را مستهجن محتواهای
 

. حمایت از کودکان در مواجه با تبلیغات 5-5

 در محیط دیجیتال

 محیط تبلیغات در این در کودکان از استفاده

 است آنان از استفادهسوء نوعی واقع در دیجیتال،

 از قانونی و انسانی اخالقی، موازین اساس بر که

 از حمایت در متحد ملل جهانی کنوانسیون جمله

 میالدی 1989 نوامبر 20 مصوب کودکان حقوق

 دوم از که متحد ملل سازمان عمومی مجمع

 ممنوع ،شد الجرااالزم میالدی 1990 سپتامبر

 .است شده اعالم

گیرد در تبلیغاتی که در فضای سایبر صورت می

خصوص محصوالتی که تابع قوانین خاصی 

باشند و یا محصوالت ممنوعه برای برخی از می

ها در سنین، مانند مشروبات الکلی و سیگار، نگرانی

خصوص چنین تبلیغاتی که سبک زندگی 

دهد و کودکان را اهمیت جلوه میپرمخاطره را کم

کند، افزایش ان آنالین وصل میکنندگبه تهیه

دهد. ترویج و فروش محصوالت غیرقانونی مانند می

مواد مخدر و ملزومات دوپینگ در اینترنت سبب 

شود. مارکتینگ خطرات ابتدایی بر نوجوانان می

دهد و یا بر روی آنالین که کودکان را هدف قرار می

شود که کودکان به طور هایی نمایش داده میسایت

کنند، در حالی که اختالف ها مراجعه میبه آن رایج

و تمایزی میان محتوا و تبلیغات وجود ندارد، 

آفرین است. برای مثال در گروه خردساالن مشکل

تر، توانایی تشخیص به خصوص افراد در سنین کم

نیافته است و این امر ایشان  توسعهتبلیغ از محتوا 

(. 5، 2009، هان دی) کندپذیر میرا آسیب

 آمیزها، یک نمونه از تکنیک جدالبازی تبلیغات

های آنالین یا را با بازی تبلیغاتی است که تبلیغات

آمیزد. در این خصوص ها در هم میویدئوگیم

کودکان درک کافی از چگونگی تهیه محتوای 

اینترنتی ندارند و دلیل این امر نیز دشوار بودن 

ین دلیل همهای تبلیغاتی است. به ارزیابی پیام

سازی تجاری و تبلیغات بر برخی از فعالین، برند

دهند هایی که کودکان را هدف قرار میروی سایت

که ها همچنین موضوع ایناند، آنرا زیر سؤال برده

آیا کودکان باید موضوع بازاریابی آنالین باشند یا 

خیر، و اگر پاسخ آری است از چه سنی را برجسته 

 اند.کرده

یگری که در خصوص تبلیغات اینترنتی نگرانی د

وجود دارد این است که موضوع برخی از این 

ای است محصوالت خوردنی و نوشیدنیتبلیغات، 

که حاوی مقادیر زیادی چربی، شکر و نمک 

توانند سبب که می (11، 2007، فیلدر) باشدمی

ها که از مارکتینگ چاقی کودک شود. برخی

سری از د، به بهانه یکدهنکودکان را هدف قرار می

سؤاالت یا مسابقات، اطالعات شخصی کودکان، 

کنند. آوری میها و دوستانشان را جمعآن خانواده

بینی دریافت جایزه یا دریافت چنین پیشهم

تواند ایجادکننده خدمات رایگان یا با تخفیف، می
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 انگیزه برای ارائه اطالعات شخصی کودکان شود

 (.145، 2009، دالی)

سازی شده در مورد کودکان هم تبلیغات شخصی

برانگیز است هم در مورد در معرض محتوای چالش

گذاری اطالعات تجاری قرار گرفتن و هم به اشتراک

کنندگان خدمات شخصی کودکان میان تأمین

تر، طور کلیهای تبلیغاتی. بهاینترنت و میان شبکه

فی کنندگان در مورد تأثیرات منهای مصرفگروه

شناختی، اجتماعی و های رواناستفاده از روش

رفتاری در تبلیغات اینترنتی بر روی آینده و تصویر 

 دهند.شخصی کودکان هشدار می

 

 . رویكرد حقوقی1-5-5

ترین قانونی که در نظام حقوقی ایران اصول و مهم

مقررات ناظر بر تبلیغات تجاری را تدوین کرده 

نامه تأسیس و نظارت بر نحوه کار و آیین»است 

مصوب  « های آگهی و تبلیغاتیفعالیت کانون

نامه به شورای انقالب است. این آیین 1358

 6پیشنهاد وزارت ارشاد ملی وقت به استناد ماده 

قانون تأسیس وزارت اطالعات و جهانگردی سابق 

شورای انقالب  1358اسفندماه  27در جلسه مورخ 

ماده به تصویب رسیده است. این مصوبه از  28در 

لحاظ شمول موضوعی کامالا عام بوده و همه 

چنین آمده  15گیرد. در ماده ها را در برمیرسانه

های تبلیغاتی که از طریق آگهی»است که: 

های همگانی )رادیو، تلویزیون، سینما، انهرس

روزنامه، مجله، سالنامه ویزیتوری و مانند آن( 

«. نامه استشود تابع مقررات این آیینپخش می

های مطبوعاتی، رادیویی تنها آگهیبدین ترتیب نه

های تبلیغاتی که از یا تلویزیونی که هرگونه آگهی

یابد یهای همگانی پخش و انتشار مطریق رسانه

نامه است. این ماده ملزم به رعایت مقررات این آیین

های تبلیغاتی نظام واحدی را بر همه انواع آگهی

های حاکم ساخته است و عالوه بر نام بردن از رسانه

های ها و نه مصداقرایج آن زمان به عنوان مثال

های همگانی( با قرار دادن نام رسانه در پرانتز رسانه

هیچ نوع تبلیغ عمومی « و مانند آن»د و افزودن قی

 تجاری را از دایره شمول خود خارج ندیده است

نامه مذکور اما در آیین (.84، 1388نژاد،  )معتمد

توان به موردی در حمایت از کودکان در نمی

جمله در محیط دیجیتال اشاره  تبلیغات تجاری و از

 کرد.

کار و  نامه تأسیس و نظارت بر نحوهآیین»عالوه بر 

ترین که مهم« های آگهی و تبلیغاتیفعالیت کانون

متن قانونی در زمینه تبلیغات تجاری محسوب 

شود، در قانون تجارت الکترونیک مصوب  می

نیز مقرراتی پراکنده در این زمینه به چشم  1382

خورد. مشخصأ فصل دوم قانون فوق راجع به می

در مورد مقرراتی  57الى  50قواعد تبلیغ در مواد 

جمله  تبلیغات تجاری آمده است. مقرراتی از

ممنوعیت فریب مخاطب، ممنوعیت به خطر 

انداختن مخاطب، ارائه صریح و روشن اطالعات 

قانون تجارت  57مربوط به کاال و خدمات. ماده 

دهی دولتی تبلیغات تجاری الکترونیکی نظام

ای نامهکودکان و نوجوانان را از طریق تدوین آیین

وزیران واگذار کرده بود. ر این خصوص به هیئتد

 57و  56نامه اجرایی مواد رغم اینکه آیینعلی

به  1385قانون تجارت الکترونیکی در تاریخ 
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نامه هیچ وزیران رسید اما این آیین تصویب هیئت

تبلیغات تجاری خطاب به مورد مقرراتی را در 

 (.263، 1390، )انصاری بینی نکردکودکان پیش

کننده مصوب فصل دوم قانون حمایت از مصرف

 کنندگانکلی به بیان وظایف عرضه طور به 1388

کنندگان کاالها و خدمات در قبال حقوق مصرف

شده است. یکی از این وظایف که در  اختصاص داده

آمده ممنوعیت پخش تبلیغات خالف واقع  7ماده 

جمله  کننده ازو ارائه اطالعات نادرست به مصرف

از طریق وسایل ارتباط جمعی است. قانون حمایت 

کننده بیشتر از این وارد جزئیات تبلیغات از مصرف

 اجرایی نامهآیین 1کننده نشده است. ماده گمراه

 1390کننده مصوب مصرف از حمایت قانون 7 ماده

به ارائه تعریف از مفاهیمی همچون تبلیغ، تبلیغ 

ازنده آگهی دهنده تبلیغ و سخالف واقع، سفارش

تبلیغ  1ماده « د»یافته است. طبق بند  اختصاص

عبارت است از انتشار هرگونه اطالعات برای معرفی 

نامه از طریق کاالها و خدمات مشمول این آیین

های ها از قبیل رادیو، تلویزیون، شبکهرسانه

ای، مطبوعات، سینما، اینترنت، اینترانت، ماهواره

سازمانی، کارنما،  های صوتی و تصویریشبکه

های اطالعات، سامانه پیام نمایشگاه، اسالید، بانک

درب واحد صنفی و تولیدات چاپی  کوتاه، تابلوی سر

های تبلیغاتی، دفتر، های آگهی نما، برگهنظیر برگه

بندی، برچسب، کارت های راهنما، بستهدفترچه

نامه. در تعریف تبلیغ خالف واقع معرفی، و آگهی

و تبلیغ حاوی اطالعات نادرست که موجب نیز بند 

کننده کاال و خدمات شود را فریب یا اشتباه مصرف

 از حمایت تبلیغ خالف واقع دانسته است. در قانون

نامه اجرایی ماده و آیین 1388 مصوب کنندهمصرف

ای از ، حمایت خاص و ویژه1390آن مصوب  7

جمله در  حقوق کودکان در تبلیغات تجاری از

دیجیتال به عمل نیامده است. حتی در  محیط

مجازی  فضای در تبلیغات ساماندهی دستورالعمل

نیز در خصوص حقوق کودکان در  1399مصوب 

ای نشده تبلیغات تجاری در محیط دیجیتال اشاره

  است.

واقعیت امر این است که در نظام حقوقی ایران، در 

کلی دارای  طوردهی تبلیغات تجاری بهنظام

آشفته است و قانون جامع و کاملی در  وضعیتی

زمین حمایت از حقوق کودکان در تبلیغات تجاری 

در محیط دیجیتال تبلیغات تجاری در ایران وجود 

 ندارد. 

 

 . رویكرد فقهی2-5-5

دیدگاه فقهی ولی و سرپرست کودک حق بر اساس 

 انجام اقدامات مغایر منافع و مصالح کودک را ندارد

 ،1395، ؛ نجفی464 ،14 ،1403مقدس اردبیلی، )

این اساس انجام هرگونه اقدام تجاری  بر (.448، 41

بار به همراه داشته باشد که برای کودک آثار زیان

جایز نیست و این در خصوص استفاده تبلیغاتی از 

کودکان در محیط دیجیتال نیز مصداق دارد. ضمن 

اینکه کودکانی که به رشد و بلوغ عقلی برسند از 

گیری برخوردار هستند و یار و استقالل تصمیماخت

ها حق واردار ولی و سرپرست بدون رضایت آن

شان به اعمالی چون تبلیغات در فضای ساختن

 به را رشد فقها، بین مشهور مجازی ندارند. دیدگاه

 زمینه این در تدبیر توان و مالی امور اصالح معنی



   1400                                                   1400فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی، ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق  /50

 

 صفت این دارای که است کسی هم رشید. داندمی

 شرط دوّمین»: گویدمی حلّی محقّق مرحوم. باشد

 رشد است، نیاز او به کودک اموال واگذاری برای که

 )محقق «است مالی امور اصالح معنی به که است

 کلمات در عبارت این (.85 ،2 ،1408 حلّی،

؛ 194 ،9 ،1403 اردبیلی، )مقدس فقها از بسیاری

 از .شودمی دیده (.181 ،2 ،1404، مقداد فاضل

 چنین آمده، رشد تعریف در که مال اصالح دقی

 نبرد، بین از را خود مال شخصی اگر که آیدبرمی

 آن، از عقالیی برداریبهره و اصالح به نسبت ولی

 نداشته را آن توانایی اساساا  یا و ندهد، نشان تمایل

 پایان فقها، اتّفاق به .شودنمی شناخته رشید باشد،

 و امور اداره رد استقالل آغاز و کودک محجوریت

 رشد یمرحله به رسیدن با خود، حقوق استیفای

 ؛ فاضل552 ،1 ،1408 آبی، )فاضل یابدمی تحقّق

 این در فقها از برخی (.104 ،2 ،1343 مقداد،

، تابی حلی، زهره )ابن اندنموده اجماع ادّعای مسئله

 ؛ نجفی،90، 1243 ،مجاهد ؛ طباطبایی252 ،1

 در( سرّه قدّس) خمینی امام (.48 ،26 ،1395

 وی بلوغ کودک، از حجر رفع در»: نویسدمی بارهاین

 رشد مرحله به باید بلکه نیست، کافی تنهایی به

 از بعضی(. 297، 1418 لنکرانی، فاضل) «برسد

 از رشد معنی»: اندفرموده نظریه این اثبات در فقها

 در نخوردن فریب و مالی امور اصالح عرف، دیدگاه

 از آن معنی بیان در که جاآن از. است معامالت

 عرف نزد در چهآن از تربیش چیزی شارع طرف

 معنی همان بر حمل باید است، نشده وارد است،

 نیز آن لغوی معنی با برداشت این. گردد عرفی

 ؛431 ،5 ،1416 حلی،عالمه ) «نیست تناسببی

 ،1413 ثانی، شهید؛ 181 ،2 ،1404 مقداد، فاضل

 عنوان به خاّصی سن مجموع در فقه در. (102 ،4

 روشن نیز آن علّت. است نشده معین رشد سن

 به توجّه با مختلف افراد در رشد زمان زیرا است،

 احوال و اوضاع آنان، روحی و جسمی وضع

 هاآن تربیت و تعلیم حتّی و اقتصادی، و اجتماعی

 طبق بر آن، احراز و سن تعیین و. است متفاوت

 بر که شده واگذار قاضی یا ولیّ به معیارهایی،

 و فردی احوال و اوضاع و زمان مقتضیات حسب

نماید. بر اساس می رشد احراز به اقدام اجتماعی،

آنچه گفته شد، از منظر فقهی اختیار فعالیت 

تبلیغات تجاری کودکان در فضای مجازی در 

صورت رشد عقلی از آن خود کودک است و چنانچه 

د، هر گونه ودک از رشد عقلی برخودار نباشک

ی از جمله تبلیغات تجاری فعالیت اقتصادی و تجار

در محیط دیجتال اگر برای کودک ضرر داشته 

تواند ، جایز نبوده و ولی و سرپرست نمیباشد

کودک را بدون توجه به مصالحت کودک به این کار 

 .وادار نماید

 

کودکان در . راهكارهاي حمایت از حقوق 6-5

 محیط دیجیتال

شاید بتوان راهکارهای متعددی در حمایت از 

دیجیتال ارائه کرد اما به  محیط در کودکان حقوق

کودک، نظارت و لزوم  رسد آموزشمینظر 

ترین راهکارها در این خصوص گذاری مهمقانون

باشد زیرا چنانچه کودک در استفاده از محیط 

دیجیتال آموزش الزم را دریافت و کند و در همان 

حال نوعی نظارت بر فعالیت و حضور وی در محیط 
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دیجیتال وجود داشته باشد و قوانین مناسب و 

ایط مساعد در راستای کارآمد نیز تدوین گردد، شر

تحقق هرچه بیشتر حقوق کودک در محیط 

 گردد.دیجیتال فراهم می

 

 . آموزش کودک1-6-5

کودکان، از طریق آموزش و پرورش خوب در فضای 

 به رشد و تکامل دست یابندتوانند مجازی، می

با وجود فقدان  (.1، 2010توراسینگ هام، )

ی ی برخورد با استفادهاطالعات والدین درباره نحوه

کودکان از اینترنت در منزل، در بسیاری از موارد 

ها و تکنولوژی از کودکان در استفاده از رسانه

ترند. بنابراین با وجود فقدان والدین خود مطلع

ها را راهنمایی خواهد کرد؟ آمادگی چه کسی آن

ی را جهت فراهم نمودن ابزار مدارس باید گام

مشی تکنولوژی حرکت در این زمینه بردارند. خط

کند به ارتباطات و اطالعات در مدارس کمک می

محدود کردن پخش دیجیتال، تسهیل دستیابی 

های اجتماعی، آموزان به آخرین امتیازات الیهدانش

اینک، هدف مهم این است که معلمانی دارای سواد 

کنیم که بتوانند این تکنولوژی را  دیجیتالی تربیت

های در تدریس خود به کار برند. نمایش رشد نسل

جدید تکنولوژی رقابت بزرگی را با سیستم آموزشی 

آموزان نیاز به آموختن گردد. دانشموجب می

 خطرات مسیرهای دسترسی آزاد به اینترنت، به

دست آوردن مزایای توسعه تکنولوژی و تمرین 

ها برتر از سواد د. این مهارتحقوقشان دارن

های اخالقی باشد. شناخت و ظرفیتدیجیتالی می

تر را مجاز به ایجاد و نمایش کامل های جواننسل

 نقش فعال در اجتماع خواهد نمود.

ای در دهه اخیر استفاده از اینترنت به طور فزاینده

های اکنون هسته طرحرشد داشته است. هم

بخشی از سیستم آموزش تکنولوژی اطالعات خود 

 و پرورش رسمی در بسیاری از کشورها است

کودک به آموزش،  (. حق1، 2010، دیویدسوناند)

های ذهنی و جسمی کودک و در رشد توانایی

توانایی تدریجی وی به داشتن حق انتخاب در 

 اش، نقش مهمی دارد.مسائل مرتبط با سالمتی

 

 نظارت .2-6-5

 بر ارتباطات اوستالزمه تربیت کودک، نظارت 

این امر تا وقتی کودک تحت  (.162، 1383، سیف)

آسانی صورت  نظارت و کنترل خانواده قرار دارد به

گیرد. اما امروزه در فرایند، چنین کنترلی را می

شدن، دوم مشکل ساخته است. اول جهانی

های نوین ارتباطی و اطالعاتی. این دو از آوریفن

های نوین به آوریواقع فن درهم بیگانه نیستند و 

کند. شدن و تسریع روند آن کمک میجهانی

شدن فرایند افزایش ارتباطات بین جوامع جهانی

از  گوشه ای که وقایع و تحوالت یکگونهبهاست، 

ای به مردم و جوامع دیگر طور فزایندهجهان به

، اسمیت بیلیس و) گذاردسوی جهان تأثیر می

 تکنولوژی هایطرح هسته اکنون(. هم23 ،1383

 پرورش و آموزش سیستم از بخشی خود اطالعات

، دیویدسوناند) است کشورها از بسیاری در رسمی

شدن مرزهای میان کشورها و جهانی .(1 ،2010

ها و کند و در حال ادغام فرهنگها را محو میملت
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های ملی است که در این راستا تربیت محو فرهنگ

 گیرد.ان بیش از همه تحت تأثیر قرار میکودک

تهدید زیربنایی این پدیده که جنبه معرفتی دارد، 

فلسفه پرورشی نظام آموزش و پرورش را در تهدید 

تربیت کودکان از شدن، کند در شرایط جهانیمی

شود و حتی نظام تربیتی از دست والدین خارج می

، 1382فیرحی، ) گرددانحصار دولت خارج می

135.) 

کلی هر وسیله ایجادکننده فضای  طوراینترنت و به

مجازی، با سهولتی باورنکردنی دنیایی از اطالعات 

و القائات را پیش چشم کودک نمودار ساخته و 

سازد و امکان ارتباط کودک با جهان را فراهم می

این ارتباط سریع و آسان، کنترل و نظارت والدین 

های کودک و یافتهبر کودک را که، الزمه شناخت 

او به عنوان اولین سنگ بنای تربیت است، با چالش 

 سازد.روبرو می

 

 گذاري. لزوم قانون3-6-5

توجه دولت و نهادهای ملی به مسائل و مشکالت 

ها های پیش روی آنبینی آسیبکودکان و پیش

ای است که در ابتدای امر باید ترین وظیفهمهم

های موانع و محدودیتمورد توجه قرار بگیرد. اگر 

گذار برطرف ربط و سیاستحقوقی توسط افراد ذی

های قانونی شود و کمبودها، نقاط ضعف و چالش

بررسی جدی قرار بگیرد،  حقوق کودک مورد

ی حقوق نهاد فعال در زمینههای مردمسازمان

کودکان نیز به عنوان یکی از عوامل مؤثر در 

یدی را در ها نقش مؤثر و کلهمکاری با دولت

های مختلف حقوقی و پیشگیری خالءها و کاستی

اجرایی در مقایسه با استانداردهای جهانی را داشته 

 باشند.

ی ها در زمینهها و کاستیبسیاری از عدم هماهنگی

ها و حقوق کودکان، از جمله ناهماهنگی بخش

ی حمایت از کودکان، های مؤثر در زمینهسازمان

نبود ضمانت اجرای قانونی  های قانونی ومغایرت

سازی در زمینه حقوق مؤثر و کارآمد، نبود فرهنگ

الخصوص حقوق کودکان، شهروندی و علی

سازی و سازگاری توجهی به استاندارد و یکسانبی

المللی، نبود قوانین ملی با موازین و اسناد بین

ی ای در زمینهسازی و آموزش رسانهفرهنگ

زایش آمار کودکان در حمایت از حقوق کودک، اف

های مردم معرض آسیب هشدارهای جدی سازمان

ی حقوق کودکان، حمایت از در زمینهنهاد فعال 

، یونیسف) حقوق کودکان را در پی داشته است

2007 ،632.) 

نگاری مبارزه با هرزه»المللی در کنفرانس بین

که به این کنفرانس و  «کودکان در اینترنت

آن در قانون الحاق دولت ی پایانی نامهقطع

جمهوری اسالمی ایران به پروتکل اختیاری 

کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، 

( نیز 1386 مصوب) نگاری کودکانفحشاء و هرزه

پایانی بر مسائلی در  تأکید شده است. در قطعنامه

خصوص تقویت اجرای قانون در سطح ملی و تقویت 

اجرای قانون  المللی میان نهادهایهمکاری بین

تأکید گردیده است. در حقوق داخلی ایران، با وجود 

حمایت  زمینه در پراکنده و ناقص، هایگذاریقانون

جمله  از حقوق کودکان در محیط دیجیتال از
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گذاری و حمایت قانونی تبلیغات تجاری، بحث قانون

 رسد. ضروری به نظر می

 

 نتیجه .6

شده داللت مطرحنتایج مقاله بر صحت فرضیه 

داشته و نشان داد کودکان در محیط دیجیتال 

ی حقوق متعددی نظیر حق دسترسی به ادار

محتوای مناسب، حق حریم خصوصی و عدم 

سوءاستفاده در تبلیغات تجاری هستند که این 

حقوق هرچند در فقه به صراحت ذکر نشده است 

اما از قواعد کلی حقوقی قابل استنباط است. در 

وضوعه اما با اینکه در مواردی چون مقابله حقوق م

نگاری و حمایت از حریم خصوصی به صورت با هرزه

کلی قوانینی وجود ندارد اما رویکرد افتراقی در این 

خصوص وجود نداشته و در موارد مهمی چون 

تبلیغات در محیط دیجیتال عمالا خالء قانونی وجود 

شوری رسد تدوین سندی ملی و مندارد. به نظر می

های استاندارد برای حضور کودکان در شبکه

اجتماعی و فضای سایبر ضروری است. عالوه بر این، 

تواند در آگاهی و آموزش دادن به مردم نیز می

جهت احقاق حقوق کودکان نقش بسیار مؤثری ایفا 

اند، لذا اطالعکند. زیرا بسیاری از مردم از قوانین بی

اینکه از وظایف  آموزش و آگاهی دادن عالوه بر

تواند در جهت تحقق حقوق دولت است، می

کودکان مفید باشد. همچنین نظارت کردن بر رفتار 

کودکان در مواجهه با فضای سایبر وقتی مؤثر است 

های که کودک درباره ماهیت مثبت و منفی شبکه

اجتماعی، اطالعات خوبی داشته باشد. در چنین 

دک را در مسیر تواند کووضعیتی، نظارت کردن می

که تهدید و ارعابی وجود صحیح نگه دارد، بدون آن

 داشته باشد.

 

 . سهم نویسندگان7

 نیو تدو هیبه صورت برابر در ته سندگانینو هیکل

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته
 

 . تعارض منافع8

 در این مقاله تعارض منافع وجود ندارد.
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 منابع

 حلبی، حسینی علی بن حمزه زهره حلی، ابن -

 الفروع، جلد اول، و األصول علمی إلی النزوع غنیه

 .تاالسالم، بی علیه صادق امام مؤسسه نشر

 جنسی دیدگیبزه از پیشگیری نیما، نژاد،احمدی -

 انتشارات تهران، اول، چاپ مجازی، فضای در اطفال

 .1399، بوتیا

 و کودک خصوصی حریم» سادات، لیال اسدی، -

 حقوق و فقه فصلنامه ،«تربیت بر والدین حق

 .1388، شماره پنجاه و یکم ،(صادق ندای) خانواده

 جنسی بردگی» سارا، میریان،، رضا اسالمی، -

 نظام در آن با مقابله سازوکارهای و کودکان

 نامهپژوهش ،«ایران حقوق و بشر حقوق المللیبین

 .1394 اول، شماره کیفری، حقوق

 دهم، چاپ مجازی، فضای حقوق مصطفی، السان، -

 .1398، دانش شهر انتشارات تهران،

 المللیبین اسناد مجموعه اردشیر، امیرارجمند، -

 دانشگاه تهران، اول، چاپ جلد اول، بشر، حقوق

 .1381 بهشتی، شهید

 ششم، چاپ جمعی، ارتباط حقوق باقر، انصاری، -

 .1390، سمت انتشارات تهران،

 تهران، نهم، چاپ رسانه، حقوق باقر، انصاری، -

 .1390 سمت، انتشارات

قم،  اول، جلد المکاسب، کتاب مرتضی، انصاری، -

 .1415، االسالمی الفکر مجمع نشر

 سیزدهم، جلد الناضره، الحدائق یوسف، بحرانی، -

 .1363، االسالمی النشر مؤسسه قم،

 شدنجهانی استیو، اسمیت،، جان لیس،یب -

 ترجمه نوین، عصر در المللیبین روابط: سیاست

 انتشارات تهران، اول، چمنی، چاپ راه ابوالقاسم

 معاصر، ابرار تطبیقی مطالعات و فرهنگی موسسه

1383. 

 اول، کودک، چاپ حقوق غالمرضا، پیوندی، -

 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات تهران،

 .1390، اسالمی

 الی الشیعه وسائل حسن، بن محمد عاملی، حر -

 بیروت، جلد چهارم، الشریعه، مسائل تحصیل

 التراث، الحیاء( السالم علیهم) البیت آل موسسه

 .تابی

 مسائل فی االسالم شرایع حسن، بن جعفر حّلی، -

 .1408 قم، جلد اول، الحرام، و الحالل

جلد اول،  االحکام، قواعد یوسف، بن حسن حّلی، -

 .1413، مدرسین جامعه انتشارات قم،

 ،پنجم جلد الفقها، تذکره یوسف، بن حسن حّلی، -

 .1414، التراث الحیاء البیت آل مؤسسه قم،

 حمایت بشری حقوق هایتضمین امیر، سلیمانی، -

 زنجان، اول، چاپ سایبر، فضای در کودکان از

 .1398، سلیمان تخت انتشارات

 در بشر حقوق قاری، محمد سید فاطمی، سید -

 مطالعات موسسه تهران، سوم، چاپ معاصر، جهان

 .1393، دانش شهر حقوقی هایپژوهش و

 چاپ پرورشی، روانشناسی اکبر،علی سیف، -

 .1383 آگاه، نشر تهران،، دوازدهم
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 حریم جایگاه» مرضیه، کاریزی، شجاعی -

 موضوعه قوانین و مدنی حقوق در افراد خصوصی

 علوم مطالعات در نوین دستاوردهای مجله ،«ایران

 .1399 سوم،شماره سی و  انسانی،

 میالد، خلیلی، معصومه، زمانیان، مریم، شریعتی، -

 تأثیر و مجازی فضای در کودکان تصاویر انتشار»

 پرتو در ایشان بلوغ از پیش سازیشخصیت بر آن

 و حقوق مجله ،«المللیبین مقررات و ایران حقوق

 .1400، دوم شماره نوین، مطالعات

 مصطفی، مسعودیان، سجاد، قهفرخی، شهباز -

 آیات منظر از اشخاص خصوصی حریم از حمایت»

 میان هایپژوهش تخصصی فصلنامه ،«روایات و

 .1391 دوم، شماره کریم، قرآن ایرشته

 الروضه العاملی، الجبعی الدین زین ثانی، شهید -

االسالمیه،  المعارف مؤسسه جلد چهارم، قم، البهیه،

1413. 

األحکام،  المناهل سیدمحمد، مجاهد، طباطبایی -

 . 1243 السالم، علیهم البیت ال موسسه نشر قم،

 دوم، قم، جلد المهذب، براج، ابن قاضی طرابلسی، -

 مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر

 .1406 قم، علمیه حوزه

 األحکام، تهذیب حسن، محمدبن ابوجعفر ،طوسی -

 .1407، اإلسالمیه/دارالکتب تهران، جلد دوم،

 حقوق بر درآمدی رضا، محمود خراسانی، عابد -

، میزان حقوقی بنیاد نشر تهران، اول، چاپ کودک،

1389. 

 مقیمی، سلیمان، زاده،ملک محمدعلی، عامری، -

 جرائم از پیشگیری رحیم، سید موسوی، مهدی،

 چاپ المللی،بین راهبردهای و هاسیاست سایبری

 مطالعات و تحقیقات سازمان انتشارات تهران، اول،

 .1399، ناجا

 مختلف مطهر، یوسف بن حسن حلی، عالمه -

 مرکز هفتم، قم، جلد الشریعه، االحکام فی الشیعه

 .1416االسالمی،  االعام مکتبه نشر

تربیت  مسئله و شدنجهانی داود، فیرحی، -

 پژوهشکدهتهران،  ،«شدنجهانی مقاالت مجموعه»

، پرورش و آموزش سازمان راهبردی مطالعات

1382. 

 ابی بن الحسن علی ابی الدین زین آبی، فاضل -

جلد  النافع، المختصر شرح فی الرموز کشف طالب،

 .1408، اسالمی نشر مؤسسه اول، قم،

 کتاب) الشریعه تفصیل محمد، لنکرانی، فاضل -

للمطبوعات،  التعارف دارلبنان،  –بیروت  ،(الحجر

1418. 

 فقه فی العرفان کنز الدین، مقداد، جمال فاضل -

 الحیاء المرتضویه مکتبه تهران، جلد دوم، القرآن،

 .1343، الجعفریه اآلثار

 الرائع التنقیح عبداله، بن مقداد مقداد، فاضل -

 اهلل آیت کتابخانه قم، جلد دوم، الشرایع، لمختصر

 .1404، نجفی مرعشی

 المللیبین اسناد یگزیده علی، سید کاظمی، -

 انتشارات تهران، اول، چاپ کودک، حقوق

 .1394، خرسندی
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جلد  الکافی، یعقوب، بن محمد ابوجعفر کلینی، -

 .1429 الحدیث، دار نشر قم، چاپ اول، سوم،دوم و 

 جلد هفتاد و االنوار، بحار محمدباقر، مجلسی، -

 .1403 العربی، التراث احیا دار نشر بیروت، دوم،

 فی االسالم شرایع حسن، بن جعفر حلی، محقق -

 موسسه قم، جلد دوم، الحرام، و الحالل مسائل

 .1408، اسماعیلیان

 پچا بازرگانی، تبلیغات حقوق کاظم، معتمدنژاد، -

 ها،رسانه توسعه و مطالعات دفتر نشر تهران، اول،

1388. 

 و الفائده مجمع محمد، بن احمد اردبیلی، مقدس -

و  جلد نهم األذهان، إرشاد شرح فی البرهان

ه ب وابسته اسالمی انتشارات دفتر قم، ،چهاردهم

 .1403 قم، علمیه حوزه مدرسین جامعه

 و مفهوم بررسی» محمد، بجنوردی، موسوی -

 برای ایران قوانین و اسالمی تفکر در کودکی معیار

 متین، پژوهشنامه ،«مربوطه حقوق از مندیبهره

 .1382، بیست و یکم شماره

جلد چهل و  الکالم، جواهر حسن، محمد نجفی، -

 دارالکتب نشر تهران، ،و بیست و ششم یکم

 .1395، االسالمیه

 در ولی و کودک متقابل حقوق مجید، وزیری، -

 چاپ شرکت اول، چاپ آن، تطبیقی موارد و اسالم

 یر،امیرکب انتشارات به وابسته المللبین نشر و

1384. 

 هایآزادی و بشر حقوق محمد، سید هاشمی، -

، میزان حقوقی بنیاد نشر تهران، سوم، چاپ اساسی،

1393. 

 حشر فی البراعة منهاج ،حبیب اهلل، خویی هاشمی -

 العلم، ردا انتشارات قم، جلد هشتم، البالغه،نهج

1400.  
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