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Background and Aim: The principle is on personal 

responsibility; This means that no one bears the burden of other 

sins and everyone is responsible for their own actions. However, 

according to Article 7 of the Civil Liability Law, whenever the 

parents and legal guardians are at fault in the care and custody of 

the child, they are liable for the harmful acts of the child, and this 

liability also includes transactions that result in harm to the child 

in cyberspace. 

Materials and Methods: The type of research is case study and 

evaluation, and the method of data collection is through the help 

of books and scientific resources available in the personal or 

public library. 

Ethical considerations: In the present study, preserving the 

originality of texts and fidelity in speech quoting, as the most 

important ethical requirements, have been considered by the 

authors. 
 

Results: The specific components of cyberspace and the ease of 

conducting transactions leading to gross fraud by the child in 

cyberspace, require pure or absolute responsibility for the parents 

of the child that the Iranian legal system, unlike the American 

legal system, still tends to this direction. Has not found. 
 

Conclusion: Given the need to consider liability for parents and 

legal guardians (and not the child himself) for transactions made 

by him in cyberspace, this liability seems as a kind of performance 

guarantee in order to perform the family institution optimally. 

From a jurisprudential point of view, this is an exception to the 

provisions of the rule of "Burden" and the principle of personal 

responsibility, and from a legal point of view, the legislator begins 

to move from the classical theory of fault and gradually accept 

pure or absolute responsibility for the child's parents. 
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 مقدمه. 1

های گسترش فناوری اطالعات و ارتباطات در دهه

گیریِ فضایی نوین تحت اخیر و متعاقب آن شکل

ها ی مجازی یا فضای سایبری، دگرگونیعنوان فضا

آورده و تحوالت شگرفی را در زندگی بشر پدید 

 رشد برای که امکاناتی بر است. فضای مزبور، عالوه

د ـموج داده، رارـانسان ق اختیار در وسعهـت و

های متعددی نیز در سطح اجتماعی و چالش

وجه »حقوقی گردیده است؛ به نحوی که برخی از 

اند. استفاده سخن به میان آورده «اینترنت سیاه

قانونی از فضای کودکان و به طور کّلی افراد زیر سن 

مجازی، چگونگی این استفاده و همچنین تعیین 

حد و مرز و احکام قانونیِ جدید در این باره، با توجّه 

های احتمالی، همواره موضوع به مخاطرات و آسیب

شناسان و شناسان، رواندغدغه بسیاری از جامعه

حقوقدانان بوده است. یکی از مهمترین ابعاد 

ضای مجازی، معامالت صورت استفاده کودکان از ف

گرفته توسط آنان در فضای مزبور و همچنین آثار 

باشد. نظر به های مترتّب بر آن میو مسئولیت

گسترش معامالت صورت گرفته توسط کودکان در 

معامالت »هایی همچون فضای مجازی تحت قالب

کیف »، «ارایی مجازید»، «های مجازیدرون بازی

هش پیش روی بر آن شدیم ... در پژوو« پول مجازی

تا با اتّخاذ روش ارزیابِی موردی )مورد کاوی(، پس 

از بررسی اختصاریِ مفاهیم کلیدی و همچنین 

 فضای در کودکان معامالت بر حاکم قواعد تبیین

 قبال در اولیاء مسئولیت به بررسی مجازی،

 آثار همچنین و مزبور فضای در کودکان معامالت

 اشاره مسئولیت بر مترتب حقوقیِ و فقهی تربیتی،

ن سؤال اصلی پژوهش را ـبپردازیم؛ بنابرای شده

توان اینگونه مطرح نمود که مهمترین آثار می

مسئولیت اولیاء  بر حقوقیِ مترتب و فقهی تربیتی،

فضای مجازی  در کودکان معامالت قبال در

کدامند؟ بدیهی است که یافتن پاسخ برای پرسش 

تبیین اصولِی مفاهیم کلیدی، مزبور، جز از طریق 

مجازی  فضای در کودکان معامالت بر حاکم قواعد

و ضرورت شناسایی مسئولیت برای اولیاء و 

سرپرستان قانونی در گام نخست، میسر نخواهد 

 بود. 
 

 ها. مواد و روش2

کاوی و ارزیابِی موردی  مورد حاضر، پژوهش نوع

مدد نیز از طریق  اطالعات گردآوری است و روش

 کتابخانه در موجود و منابع علمی جستن از  کتب

 .باشدمی عمومی یا شخصی
 

 . مالحظات اخالقی3

ون و ـحفظ اصالت مت ی،رو یشدر پژوهش پ

 یندر نقل گفتار، به عنوان مهمتر یدارامانت

بوده  یسندگانمورد نظر نو ی،اخالق یهایستهبا

 است.
 

 ها. یافته4

سهولت ارتکاب  های خاص فضای مجازی ومؤلّفه

معامالت منجر به غبن فاحش از جانب کودک در 

نظر گرفتن مسئولیت  فضای مجازی، اقتضای در

محض یا مسئولیت مطلق را برای اولیاء کودک دارد 

خالف نظام حقوقی آمریکا  که نظام حقوقی ایران بر

 هنوز به این سمت، گرایش پیدا ننموده است.
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 . بحث5

در این قسمت به عنوان بخش اصلی مقاله، پس از 

بررسی اختصاری و کاربردیِ مفاهیم کلیدی و 

همچنین تبیین قواعد و قانون حاکم بر معامالت 

کودکان در فضای مجازی، به بررسی مسئولیت 

 در فضای مزبور واولیاء در قبال معامالت کودکان 

همچنین آثار تربیتی، فقهی و حقوقیِ مترتب بر 

 ئولیت اشاره شده خواهیم پرداخت.مس
 

 . مفاهیم1-5

ورود به مباحث اصلیِ مقاله پیش روی، مستلزم 

باشد؛ آشنایی با برخی مفاهیم کلیدی و بنیادی می

ممکن است در بدو نظر، شناسایی مفاهیم کلیدیِ 

پژوهش واجد اهمیت چندانی نباشد؛ اما واقعیت 

این است که بدون درک صحیح از مفاهیم یک 

ایهام و تردید از طریق  تحقیق و رها نمودن آنها از

شناسیِ جامع، ورود در مباحث بکارگیریِ مفهوم

 ماهوی پژوهش با اشکاالتی همراه خواهد بود.

 

 . مسئولیت1-1-5

در لغت به معنای مورد مؤاخذه، مسئولیت 

بازخواست، مورد پرسش و سؤال واقع شدن است و 

به معنای تفکیک وظیفه و آنچه که انسان  غالباً

دار و مسئول آن باشد، آمده است )عمید، عهده

 
حَتَّى  أَحْسَنُ هِیَ بِالَّتِی إِلَّا الْیَتِیمِ مَالَ تَقْرَبُوا وَلَا»سوره اسراء:  34آیه  1

 به جز یتیم، مال به و«. مَسْئُولًا الْعَهْدَ کَانَ إِنَّ بِالْعَهْدِ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا یَبْلُغَ

 وفا( خود)عهد  به و رسد بلوغ حد سر به تا نشوید، نزدیک راه بهترین

 لَیْسَ  مَا تَقْفُ  وَلَا»سوره اسراء:  36شود. آیه می سؤال عهد از که کنید،

 از« مَسْئُولًا عَنْهُ کَانَ أُولَئِکَ کُلُّ وَالْفُؤَادَ وَالْبَصَرَ السَّمْعَ إِنَّ  عِلْمٌ بِهِ لَکَ
 دل، و چشم و گوش که چرا مکن، پیروی نداری، آگاهی آن به آنچه

 .مسئولند همه

زبان عربی نیز واژه مسئولیت  (. در664، 1393

از مسئول است و به معنای مورد مصدر جعلی 

مطالبه، مورد سؤال و مورد بازخواست قرار گرفتن 

و همچنین پذیرفتن،  (554 ،2، 1393)جبران، 

 مؤاخذه )عمیدضمان و  التزام، تعهد، ضمانت،

 36و  34است. در آیات آمده  (38 ،1389زنجانی، 

و احادیث  2سوره احزاب 14و آیه  1سوره اسراء

اسالمی نیز به طور خاص، به معنی مورد بازخواست 

و مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از 

 انجام کاری به کار رفته است. مسئولیت در اصطالح

حقوقی، تعهد شخص به دفع ضرری است که به 

ناشی از دیگران وارد آورده است؛ خواه این ضرر 

تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده 

 (. در اصطالح711، 1394)جعفری لنگرودی، باشد 

عموماً در مسئولیت  Responsibilityحقوقی، واژه 

غیرقراردادی بکار رفته و به معنای تعهد به 

پاسخگویی در قبال عمل انجام شده و جبران 

هرگونه آسیب وارد آمده است در حالی که 

Liability های قراردادی بیشتر در مسئولیت

  (.287، 2003د )آکسفورد، شواستفاده می
 

 . اولیاء 2-1-5

عنای دوستان، جمع ولی در لغت به ماولیاء 

، 1، 1393و یاران آمده است )عمید، دوستداران 

 الْفِتْنَةَ  سُئِلُوا ثُمَّ أَقْطَارِهَا مِنْ عَلَیْهِمْ دُخِلَتْ وَلَوْ»سوره احزاب:  14آیه  2
 اطراف از دشمنان اگر که بودند چنان آنها«. یَسِیرًا إِلَّا بِهَا تَلَبَّثُوا وَمَا لَآتَوْهَا

 آنان به شرک سوی به بازگشت پیشنهاد و شدندمی وارد آنان بر مدینه

 درنگ( راه این انتخاب برای) کمی مدّت جز و پذیرفتندمی کردند،می

 !کردندنمی
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سلطه و  (. در معنای حقوقی، والیت به معنای164

گذار به جهتی از جهات امتیازی است که قانون

قانونی، برای یک شخص، به منظور انجام دادن 

)امامی، گیرد دیگر در نظر میامورات شخص 

 و هـامامی فقهای دگاهـدی (. از136 ،1، 1399

 شامل تنها قهری والیت ایران، اصطالح گذارقانون

 یا انتصاب بدون سمتشان که است جدّ پدری و پدر

 قانون و شرع وسیله به رسمی سوی مقام تنفیذ از

مراد نگارندگان از کلمه اولیاء در . است شده مقرر

مقاله پیش روی، معنای عام بوده و به معنای 

که اعم از ولی  سرپرستان قانونی کودک است

ودک ـونی کـسرپرستان قان قهری، وصی، قیم و

 باشد. می
 

 . کودک3-1-5

تعیین تقنینِی مرز میان بزرگسالی و کودکی در 

قلمرو حقوق، از اهمیت اساسی برخوردار است. 

امروزه به دلیل پذیرش جهانِی اصل حمایت ویژه از 

گذار ها، نوع رویکرد قانونکودکان در تمامی حوزه

آثار و تبعات مثبت و منفی زیادی به این تعریف، 

)زینالی و روحی تواند به دنبال داشته باشد می

 جهانی ( کنوانسیون1) مادة (73 ،1396کریمی، 

 اینگونه را کودک ،1989مصوب  کودک حقوق

 حاضر، نامةنظر پیمان از»: است تعریف نموده

 سال 18 از کمتر دارای انسان هر کودک از منظور

 در اِعمال قانون قابل طبق اینکه مگر است، سن

«. شده باشد تعیین قانونی کمتر سن کودک، مورد

ی ی بلوغ، پایان دورهدر فقه اسالمی ابتدای دوره

کودکی است؛ یعنی بلوغ، مرز بین کودکی و و 

کند. به تعبیری سن نوجوانی را مشخص می

کودکی، از والدت تا بلوغ است و منظور از کودک، 

است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد کسی 

، 1418؛ طباطبایی، 140، 4، 1414)شهید ثانی، 

 (.182 ،5، 1414؛ کرکی، 237، 9
 

 . فضاي مجازي4-1-5

 «مجازی» و «فضا» کلمه دو از مجازی فضای

 است در مورد مفهوم فضا، بهتر .است شده تشکیل

 فضا نماییم؛ بیان مفهوم مکان با در قیاس آن را

 نوعی و دارد جا همه بر داللت که است مفهومی

 مکان که حالی در .باشدبدون مرز می و بوده خالء

نیز  «مجازی»است.  با حدود و مرزپذیر مفهومی

فضای مجازی . است حقیقی واژه مقابل ای درواژه

 سازیذخیره رایانه در اطالعاتی که را به مجموعه

 هستند متصل یکدیگر به اینترنت از طریق و شده

 در آن، و نیز فضایی که( 70، 2009)پالگ، 

 ورزی،داده ادـابع ون درـوناگـگ هایتـفعالی

 و مدیریت خدمات، ارائه ارتباطات، ،رسانیاطالع

 انجام کارهای الکترونیکی و ساز طریق از کنترل

 تعریف (58 ،1384 کروبی، و صدری) پذیردمی

 رسد تعریف اخیرالذّکر، ضمنمی نظر اند. بهنموده

 که آنگونه را مجازی فضای جامعیت، بودن دارا

 .نمایدمی تبیین و توصیف هست
 

 . معامالت کودکان در فضاي مجازي2-5

ای که از دیدگاه فقهی و حقوقی، اولین مسئله

وجّه قرار ـهای نوظهور مورد تدرخصوص پدیده

گیرد، مشروعیت یا جواز قانونی آنهاست؛ چرا که می
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گذاران نیز نسبت د و قانونانمسبوق به سابقه نبوده

پور و اند )عبدینها، هیچ اقدام تقنینی نداشتهبه آ

 حد زیادی در امر تا (. این44 ،1398وصالی ناصح، 

خصوص معامالت کودکان در فضای مجازی نیز 

درخصوص معامالت گذار ایران صادق است. قانون

کودکان در فضای مجازی مقرره خاصی را مصوب 

ننموده است. در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 

به لزوم ارائه  35تنها در ماده  17/10/1382

در  کنندهمصرف تأییدیه آن به و اعالمی اطالعات

 مناسب زمان صریح و در و روشن دوام، واسطی با

 بر معین و مدت در ارتباطی مناسب وسایل با و

 از جمله و معامالت در نیتحسن لزوم اساس

حال کودکان اشاره شده است. در  رعایت ضرورت

قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 

رین تجلّی اراده ـ)به عنوان آخ 23/02/1399

گذار( نیز در رابطه با این موضوع، مقرره قانون

ری انگاخورد و تنها به جرمخاصی به چشم نمی

( 10ماده  8کشی از اطفال )بند معامله حاویِ بهره

ی راجع به اطفال )ماده و ممنوعیت هرگونه معامله

خصوص  ( اشاره گردیده است؛ بنابراین در11

معامالت صورت گرفته توسط کودکان در فضای 

مجازی و مسئولیت ناشی از آنها بایستی به مقررات 

القتضاء عمومی قراردادها در قانون مدنی و عندا

قواعد فقه امامیه مراجعه نمود. به عنوان نمونه، 

 بایستمی غیرممیز و ممیز کودکان اهلیت میان

 کودکان معامالت چرا که شد؛ تفکیک به قائل

 و بد خوب تشخیص قدرت عدم واسطه به غیرممیز

 مضرات و منافع تشخیص عدم همینطور و اَعمال

ماده  در گذارقانون چنانکه است؛ بالاثر و آن، باطل

 اقوال و اعمال»: داردمقرر می مدنی قانون 1212

 او مالی حقوق و اموال به مربوط که حدی تا صغیر

 ممیز رـصغی ذالکمع است؛ بالاثر و باشد، باطل

 صلح و هبه قبول مثل. کند بالعوض تملک تواندمی

؛ بدیهی است که حکم «مباحات و حیازت بالعوض

معامالت مالی صورت گرفته توان به مزبور را می

توسط کودکان در فضای مجازی نیز تسرّی داد. از 

 آنجا که موضوع مقاله پیش روی در ارتباط با آثار

 قبال در اولیا و تربیتیِ مسئولیت فقهی، حقوقی

مجازی است، لذا بحث  فضای در کودکان معامالت

خصوص چگونگی معامالت کودکان در فضای  در

مجازی و احکام مرتبط با آن را مختصر نموده و به 

در ابتدا به بررسی مسئولیت اولیاء در قبال معامالت 

کودکان در فضای مزبور و سپس آثار فقهی، حقوقی 

 و تربیتیِ آن خواهیم پرداخت. 
 

. مسئولیت اولیاء در قبال معامالت 3-5

 جازيکودکان در فضاي م

 که دارند عهده بر تکالیفی فرزندان، برابر اولیاء در

و  است شده مشخص قانون در آنها از بخشی

 بنابراین. شودمی استنباط عرف هم از مواردی

 است طبیعی. ندارند منشأ قراردادی مقرر، تکالیفِ

 فرزندان حقوق نقضِ باعث ندادن تکالیف، انجام که

 صورت در - را والدینمسئولیت  و بالتبع، گرددمی

 نیز والدین زیرا دارد؛ پی در -شرایط  دیگر وجود

 و فرزندان به حقوق تعرض حق افراد مانند سایر

 قاعده، طبق و ندارند را آنها به رساندن آسیب

 هیچ ضرر و شوند جبران باید تمامی خسارات

 .دـباش هـداشت ودـوج دـبایـن دارکـرمتـغی
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 و حضانت سلب»مانند  اخیر هایگذاریونـقان

 اصالحات قانون در« صالحیت فاقد والدینِ از والیت

« سرپرست کودکان بد» عنوان شدن اضافه مدنی و

 معضل سرپرست، ازبی کودکان از حمایت قانون به

 تکالیف به که دارد حکایت والدینی اجتماعی وجود

 مراقبت از و نگهداری در خود عرفی و قانونی

 ضمانت برقراری امر، این و کنندنمی عمل فرزندان

)عابدی و نماید اجرا را در قبال آنها توجیه می

(. در حقوق موضوعه نیز 92، 1394همکاران، 

 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7مطابق صدر ماده 

 مواظبت کودک، یا نگاهداری که ، کسی1339

 در باشد،می او عهده به قرارداد حسب بر یا قانوناً

 مسئولمواظبت،  یا نگاهداری در تقصیر صورت

است. با توجّه به  کودک ناحیه از وارده زیان جبران

رسد اطالق عبارات در ماده اشاره شده، به نظر می

این مسئولیت، شامل ضرر و زیان ناشی از معامالت 

صورت گرفته توسط کودک در فضای مجازی نیز 

گردد. به منظور شناخت جامع مسئولیت اولیاء می

معامالت صورت گرفته توسط کودکان در  در قبال

های فضای مجازی در فضای مجازی، تبیین مؤلّفه

گام نخست و همچنین مبنای مسئولیت مزبور در 

 رسد.گام بعدی، ضروری به نظر می
 

 هاي ویژه فضاي مجازي. مؤلّفه1-3-5

مجازی، دنیایی موازی با فضای رسد به نظر می

دنیای  این؛ استوجود آورده ه واقعی ما ب دنیای

است  هایفناوریناشی از  ،لحاظ ماهیت به ،جدید

 
قانون  7کودکان، مطابق ماده چون مسئولیت والدین ناشی از فعل  1

نظران مسئولیت مدنی، مبتنی بر تقصیر است، لذا بسیاری از صاحب

 که دائماً در حال توسعه و گسترش هستند و

. دنیای فیزیکی دارد متمایز از خاص و هایویژگی

 این فضا، این بودن گسترده و جغرافیایی مرز فقدان

 خدمات کنندگانارائه و کاربران برای را امکان

 مرز وجود به توجه بدون تا کندمی فراهم

 جهانی صورت به را خود اطالعات جغرافیایی،

 فارغ بوده و آزاد محیطی فضای مزبور، .کنند منتشر

 سلسله مراتب و اجتماعی هنجارهای هرگونه از

 آن واقع در است؛ فرمانبرداری و نظارتی هرمیِ

در  شخص گرددمی سبب که هاییلقهح و هاگره

 را بودن نظارت تحت حس نوعی خود، درون

 با و بیرونی حس این اینکه از اعم - کند احساس

 از ناشی و درونی یا و مردم یا قانون نظارت مجری

 از ناشی ترس یا اخالق همچون قواعدی و هنجارها

د )میلر، ندار وجود - باشد آن امثال آبرویی وبی

عالوه بر فقدان مرز جغرافیایی و (. 145، 2005

ر ـاشاره شد، از دیگه ـغیرقابل کنترل بودن ک

توان به پنهانی بودن های فضای مجازی میمؤلّفه

فضای مزبور و همچنین هزینه پایین استفاده از آن 

 نیز اشاره نمود. 
 

اء ناشی از فعل . مبناي مسئولیت اولی2-3-5

 کودک

ی مصوب مدن تیقانون مسئول 7مستنبط از ماده 

بار انیعمال زدر قبال اَاولیاء  تیمسئول ،1339

بر احراز تقصیر  یمبتن ،یمجاز یدر فضا کودکان

ممکن است در صورت اثبات اولیاء قصیر . ت1است

( آن را مسئولیت شخصی و نه مسئولیت 169، 1398)نجفی و همکاران، 

 اند.ناشی از فعل غیر، به حساب آورده
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احراز گردد. چنانچه کودک نیز  تینقص در ترب

و مواظبت از کودک توسط  ینگهدار، حیصح تیترب

بار انیعمال زمسئول اَ آنها ،گردداثبات اولیاء 

پدر مبنا، صرف رابطه  نیبر ا؛ کودک نخواهند بود

فرزندی، والیت، وصایت،  و فرزندی، متادر و

عمال در قبال اَ نیوالد تیمسئولمثبت ... قیمومت و

 یمطابق قاعده فقه رایز ؛ستیبار کودک نانیز

 ( که معادل69 ،4، 1414)شهید ثانی، « وزر»

ها در حقوق تقریبیِ اصل شخصی بودن مجازات

 یگناهان و خطاهابار  کسچیهجزای عرفی است، 

همه، به سبب  نی. با اکشدیرا به دوش نم یگرید

که موجد حق  بر کودکانی اولیاء حق سرپرست

کودکان برای  تیتبعآنها و تکلیِف  یکنترل برا

 یناش تیبار مسئول لیاست، بستر الزم جهت تحم

بر اولیاء و سرپرستان قانونی وی از فعل کودک 

چنانچه افراد مزبور بدیهی است که . 1گیردمیشکل 

 مرتکب تقصیر در مراقبت و نظارت بر کودک در

خصوص نحوه استفاده از فضای مجازی نیز گردند، 

رسد به نظر می خواهند شد. یتلق تیمسئول واجد

مرز  های خاص فضای مجازی )فقدانمؤلّفه

 بودن و بودن، پنهانی کنترل جغرافیایی، غیرقابل

 
توان یرا نم لیتحل نیا(، 163گران )همان، به اعتقاد بسیاری از تحلیل 1

 کایمانند آمر یحقوقی هادر نظام تیکنترل و تبع یمبنا رایز ؛رفتیپذ

تواند یمی اولیاء متصور است که صرف وجود حق کنترل و نظارت برا

 یچه آنکه حت؛ بار کودک باشدانیفعال زآنان در قبال اَ تیمثبت مسئول

از  تیمعاف ،ینظام حقوق نیو سرپرستان در ا اولیاءاثبات عدم تقصیر 

. در نظام حقوقی ایران، بر داشت را به دنبال نخواهد شانیا تیمسئول

 نیوالد تیمسئولی مبنا ،یمدن تیقانون مسئول 7ظاهر ماده مبنای 

 نیحال، صرف اتکا به چن نیبا ا ؛است ریاز فعل کودکان، تقص یناش

در  نیتقصیر والد رایز ؛باشد قتیتمام حق یایگو تواندینم یظاهر

بستر کنترل و  شود که دریآنان م هیعل تیموجب بروز مسئول یصورت

آن( که پیشتر به  از استفاده پایین هزینه همچنین

نظر گرفتن مسئولیت  آنها اشاره گردید، لزوم در

برای اولیای کودک در قبال معامالت صورت گرفته 

نمایند؛ توسط وی در فضای مجازی را دوچندان می

به بیان دیگر سهولت ارتکاب معامالت منجر به غبن 

فاحش از جانب کودک در فضای مجازی، اقتضای 

ت محض یا مسئولیت مطلق نظر گرفتن مسئولی در

را برای اولیاء طفل دارد که البته نظام حقوقی ایران 

خالف نظام حقوقی آمریکا هنوز به این سمت،  بر

 گرایش پیدا ننموده است. 
 

. آثار مسئولیت اولیاء در قبال معامالت 4-5

 کودکان در فضاي مجازي

نظر گرفتن مسئولیت )اعم از  حال که به لزوم در

مبتنی بر تقصیر، مسئولیت ناشی از فعل مسئولیت 

غیر یا مسئولیت محض( برای اولیاء کودکان در 

قبال معامالت صورت گرفته از جانب آنان در فضای 

مجازی پی بردیم، در این بخش ذیل سه قسمت 

 جداگانه آثار تربیتی، فقهی و حقوقی این مسئولیت

 را مورد تبیین و واکاوی قرار خواهیم داد.
 

 

به چنانچه به عنوان نمونه سبب  نیبه هم؛ ددمحقق گر ینظارت واقع

از محل سکونت  ریغ یحضانت، کودک در محلی رغم تکلیف قانون

 اساساً  و ستندیول افعال او نـمسئ نیکند، والد یدگـخود زن نیوالد

 اً موضوع ی،در نگهدار ریمورد، امکان بروز تقص نیتوان گفت که در ایم

 نیتواند مبینم زین ریبه عنصر تقص ءاتکا صرف؛ پس شودیم یمنتف

؛ گردد یاز فعل کودکان تلق یناش نیوالد تیمسئول قیدقی مبنا

 یو تقصیر، مبنا از عنصر کنترل یبیرسد ترکیبه نظر م ن،یبنابرا

کنترل »توان از آن با عنوان یم دهد کهیرا شکل م نیوالد تیمسئول

 کرد. ادی« ناقص
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 آثار تربیتی .1-4-5

ای اخالقی و مبتنی بر گیریِ جامعهشکل اساس

مناسبات اجتماعیِ سالم، بر ایفای بهینه وظایف و 

کارکردهای نهادهای اجتماعی )باالخص نهاد 

خانواده( مبتنی است. از مهمترین وظایف نهاد 

خانواده، تربیت فرزندان در مراحل مختلف کودکی، 

 اَعمال از ایجموعهم نوجوانی و جوانی است. تربیت،

 ایبرنامه اساس بر که است دارو هدف عمدی

 باورها، ها،شناخت تا شودمی انجام سنجیده،

 افراد پرورش در را رفتارهای مطلوب و هانگرش

 6 (. آیه14 ،1397عرافی، زاده و اَحسینی)دهد 

به طور ضمنی مسئولیت  ،1سوره مبارکه تحریم

گردد. ماده والدین در تربیت فرزندان را متذکّر می

 زوجین»: دارد کهقانون مدنی نیز مقرر می 1104

 به خود اوالد تربیت و خانواده مبانی تشیید در باید

بدیهی است که در نظر «. نمایند معاضدت یکدیگر

گرفتن نقص در تربیت کودک به مثابه تقصیر اولیاء 

سرپرستان قانونی و به تبع آن، مقرر نمودن و 

مسئولیت برای اولیاء کودک در قبال معامالت انجام 

توان نوعی گرفته توسط وی در فضای مجازی را می

ضمانت اجرا در راستای ایفای هرچه بهتر وظایف و 

تکالیف تربیتی نهاد خانواده قلمداد نمود. البته 

، انحصار به بایستی در نظر داشت که وظیفه تربیتی

نهاد خانواده و اولیاء کودک ندارد و دولت نیز 

بایستی در این زمینه خاص، به وظایف خویش، 

جامه عمل بپوشاند؛ به عبارت دیگر، وقتی دولت و 

 
 وَأَهْلِیکُمْ  أَنْفُسَکُمْ قُوا آمَنُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یَا»سوره مبارکه تحریم:  6آیه  1

 مَا اللَّهَ یَعْصُونَ  لَا شِدَادٌ غِلَاظٌ مَلَائِکَةٌ عَلَیْهَا وَالْحِجَارَةُ النَّاسُ وَقُودُهَا نَارًا
 خانواده و خود ایدآورده ایمان که کسانی ای« یُؤْمَرُونَ  مَا عَلُونَوَیَفْ أَمَرَهُمْ

 آتشی دارید؛ نگه هاستسنگ و اانسانه آن هیزم که آتشی از را خویش

نهادهای حاکمیتی در زمینه مشخصی )نحوه 

استفاده بهینه و اخالقی از فضای مجازی(، نه تنها 

لکه در راستای اند، بامر تربیت را معطل گذاشته

نمایند، توقع از عکس آن نظر داشته و عمل می

سرپرستان قانونی به منظور تالش جهت اولیاء و 

رسد تربیت کودک در آن زمینه، معقول به نظر نمی

 (.46 ،1399زاده کجو، )حسام و غالمعلی

 

 . آثار فقهی2-4-5

قواعد مبنایی در فقه است که مفاد  نفی ورز از قاعده

 تقدم االصل»جمله  آن با چند قاعده فقهی از

 فی اال الیقاص غیرالمباشر» ،«غیره علی المباشر

 یأذن بمالم غیره عن االنسان تحمل عدم»، «موارد

 به موجب این قاعده که. است نزدیک... و« فیه به

 تَزِرُ  وَال»سورعه انعام  164 شریفه آیه از برگرفته

 آثار مالزمه و تبعیت اصل است،« أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرَةٌ

 بهآن  انتساب با است و عمل با خود منفی عمل

با  .شودمی مترتب وی بر نیز آن منفی آثار فرد،

ن در نظر جایگاه آقاعده مزبور و توجّه به مفاد 

( و نیز 28 ،8، 1411)الزحیلی، مفسرین کتاب 

( 183 ،5، 1417)طباطبایی، برخی فقهای معاصر 

و همچنین اصل شخصی بودن مسئولیت در فقه 

رسد به نظر می اینگونه (،143 ،1394)یزدانیان، 

نظر گرفتن مسئولیت برای اولیاء کودک در  که در

قبال معامالت انجام گرفته توسط وی در فضای 

مجازی، نوعی مسئولیت ناشی از فعل غیر و عمل 

 فرمان هرگز و سختگیرند و خشن که شده گمارده آن بر فرشتگانی که

( کامل طور به) اندشده داده فرمان را آنچه و کنندنمی مخالفت را خدا
 نمایند.می اجرا



  1400                                                        1401اول، بهار اقتصادی، دوره چهارم، شماره امه مطالعات فقه فصلن /162

 

باشد. این امر در آرا و اقوال خالف اصل می نمودن بر

های ناشی از فعل برخی فقها که خسارات و آسیب

زمره بالیای آسمانی و آفات طفل غیرممیز را در 

گردد )حسام اند نیز مشاهده میسماوی ذکر نموده

مزبور با  (. تحلیل41 ،1399کجو،  زادهو غالمعلی

های خاص فضای مجازی که پیشتر به آنها مؤلّفه

رسد. بنابراین گردید نیز سازگار به نظر میاشاره 

مهمترین اثر فقهی مترتب بر در نظر گرفتن 

مسئولیت برای اولیاء کودک نسبت به معامالت 

توان انجام گرفته توسط وی در فضای مجازی را می

عدول از مفاد قاعده وزر و همچنین اصل شخصی 

بودن مسئولیت قلمداد نمود؛ به بیان دیگر، از آنجا 

عقل  احکام از دیگری، بر یکى وزر تحمیل قبح هک

 از احکام نه نبایدهاست بایدها و مقوله از و عملى

 مصالح بسته به عملى، عقل احکام برخى و نظری

استثناء  تواندمى قاعده این هستند، تغییر قابل

یکی از این  ( و7 ،1398)فرحناک، باشد  داشته

استثنائات، معامالت انجام گرفته توسط کودک در 

عقل عملی با توجّه به فضای مجازی است که 

های خاص فضای مجازی، جواز آن را صادر مؤلّفه

 نماید.می

 

 . آثار حقوقی3-4-5

پیش از ورود به آثار حقوقیِ ناشی از در نظر گرفتن 

انجام مسئولیت برای اولیاء کودک در قبال معامالت 

گرفته توسط وی در فضای مجازی، ذکر این نکته 

خصوص  گذار ایرانی درضروری است که چون قانون

معامالت کودکان در فضای مجازی مقرره خاصی را 

)حتی در قوانین خاص اخیرالتصویب همچون قانون 

و نیز قانون  1382تجارت الکترونیکی مصوب 

 بیان 1399حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 

خصوص احکام اینگونه  نداشته است( بنابراین در

معامالت )اعم از صحت، عدم نفوذ یا بطالن( 

بایستی به مقررات عمومی قراردادها در قانون مدنی 

و عنداالقتضاء قواعد موجود در فقه امامیه مراجعه 

نمود. البته بایستی توجّه داشت که احکام معامالت 

ه از کودک در فضای مجازی، مبحثی علیحد

شناساییِ یا عدم شناساییِ مسئولیت برای اولیاء و 

باشد؛ توضیح مطلب اینکه سرپرستان قانونی وی می

ممکن است معامله صورت گرفته کودک در فضای 

مجازی، مطابق موازین قانونی و اصول مسلّم 

حقوقی، باطل یا کأن لم یکن تلقی شود، لیکن این 

ن قانونی در امر، نافی مسئولیت اولیاء و سرپرستا

های وارده بر طرف مورد معامله قبال جبران آسیب

و همچنین اشخاص ثالث نیست. به نظر نگارندگان، 

مهمترین تأثیر حقوقیِ ناشی از در نظر گرفتن 

مسئولیت برای اولیاء کودک در قبال معامالت انجام 

توان در گرفته توسط وی در فضای مجازی را می

ور عبور از نظریه گذار به منظآمادگی قانون

کالسیک تقصیر و آمادگی به منظور پذیرش 

مسئولیت محض یا مطلق برای اولیاء کودک قلمداد 

مسئولیت محض، تقصیر،  نمود. مطابق نظریه

 زیانبار عمل هر بلکه نیست؛ مدنی مسئولیت مبنای

 باعث را آن مرتکب مسئولیت خود، خودی به

 طرف حقوق به تجاوز با زیان فاعل شود؛ زیرامی

 را دیگری دارایی از کاستن یا مال تلف مقابل،

 که کندمی اقتضا اجتماعی شود و عدالتمی موجب

؛ (591 ،1، 1399 امامی،) کند جبران را خسارت آن
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توان گفت که ولی یا سرپرست بر این مبنا می

، وصی، پدر، مادر، ولی قهریقانونی کودک )اعم از 

اطالعات کافی از فضای ...( که بدون داشتن قیم و

های آن و همچنین بدون انجام مجازی و مؤلّفه

نظارت و مراقبت در استفاده کودک از فضای مزبور، 

امکان استفاده از این فضا را برای کودک فراهم 

نماید، به طور غیرمستقیم، آورده و یا تسهیل می

محیطی پرخطر را برای سایر کاربران فضای مجازی 

که به نحوی از انحاء با کودک  )باالخص افرادی

نمایند( فراهم ساخته و طبیعی ارتباط برقرار می

-ها و آسیباست که بایستی مسئول جبران زیان

های ناشی از فعل پرخطر خود باشد. بدیهی است 

که کیفیت عمل و معامله انجام شده توسط کودک 

در فضای مجازی )اعم از اینکه با حساب کاربری 

کاربری دیگری مبادرت به انعقاد  خود یا با حساب

معامله نموده باشد( نیز در اینجا تأثیرگذار نخواهد 

بود؛ چرا که مبنای مسئولیت در اینجا، نه تقصیر و 

اهمال، بلکه ایجاد محیط پرخطر برای سایرین 

است. همانگونه که پیشتر نیز اشاره گردید، نظام 

به خالف نظام حقوقی آمریکا هنوز  حقوقی ایران بر

 7این سمت، گرایش پیدا ننموده است و مفاد ماده 

قانون مسئولیت مدنی به عنوان مقرره عام و سکوت 

مقررات خاص اخیرالتصویب همچون قانون تجارت 

و همچنین قانون  1382الکترونیکی مصوب 

حمایت از اطفال و نوجوانان در خصوص موضوع 

گذار ایرانی به مزبور، حکایت از پایبندی قانون

 باشد.ظریه تقصیر مین
 

 

 نتیجه. 6

، به اجمال و در قالب پنج بند، حاضر پژوهش جینتا

 : گرددبه شرح ذیل ارائه می

خصوص معامالت کودکان  گذار ایرانی درالف( قانون

در فضای مجازی مقرره خاصی را حتی در قوانین 

خاص اخیرالتصویب همچون قانون تجارت 

قانون حمایت از و نیز  1382الکترونیکی مصوب 

بیان نداشته است؛  1399اطفال و نوجوانان مصوب 

بنابراین در خصوص احکام اینگونه معامالت، 

بایستی به مقررات عمومی قراردادها در قانون مدنی 

و عنداالقتضاء قواعد موجود در فقه امامیه مراجعه 

نمود؛ پس چنانچه حکم معامله کودک در فضای 

حکم به معامله صورت  حقیقی، بطالن باشد، همین

گرفته در فضای مجازی نیز تسری خواهد یافت؛ 

همین گونه است در خصوص احکام صحت یا عدم 

 نفوذ.

 سلب»ب( وجود عبارات قانونی جدید همچون 

و « صالحیت فاقد والدینِ از والیت و حضانت

در قانون مدنی و « سرپرستبدکودکان »همچنین 

، حاکی از سرپرستبی کودکان از حمایت قانون

 عرفی و قانونی تکالیف به والدینی است که وجود

 و کنندنمی عمل فرزندان مراقبت از در خود

اجرا در قبال آنها، امری ضروری  ضمانت برقراری

 است.

ج( با توجّه به اطالق عبارات بکار برده شده در ماده 

، به نظر 1339قانون مسئولیت مدنی مصوب  7

 یا نگاهداری در تقصیررسد مسئولیت ناشی از می

مواظبت کودک، شامل ضرر و زیان ناشی از 
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معامالت صورت گرفته توسط وی در فضای مجازی 

 گردد.نیز می

 های خاص فضای مجازی از جمله فقداند( مؤلّفه

بودن  بودن، پنهانی کنترل مرز جغرافیایی، غیرقابل

نظر  آن، لزوم در از استفاده پایین هزینه و همچنین

مسئولیت برای اولیای کودک در قبال گرفتن 

معامالت صورت گرفته توسط وی در فضای مزبور 

 سازد.را بیش از پیش ضروری می

ه( احکام معامالت کودک در فضای مجازی، مبحثی 

علیحده از شناساییِ یا عدم شناسایِی مسئولیت 

باشد؛ به بیان برای اولیاء و سرپرستان قانونی وی می

امله کودک در فضای مجازی، دیگر، ممکن است مع

مطابق موازین قانونی و اصول مسلّم حقوقی، باطل 

تلقی شود، لیکن این امر، نافی مسئولیت اولیاء و 

سرپرستان قانونی در قبال جبران خسارات وارده بر 

 طرف مورد معامله و همچنین اشخاص ثالث نیست.

 در کودک اولیاء برای مسئولیت گرفتن نظر و( در

 فضای در وی توسط گرفته انجام معامالت قبال

 در اجرا ضمانت نوعی تربیتی، اثر نظر از مجازی،

 از. شودمی تلقی خانواده نهاد بهینه ایفای راستای

 قاعده مفاد بر استثنایی امر، این فقهی نیز نظرنقطه

 از و است مسئولیت بودن شخصی اصل و «وزر»

 از گذارقانون عبور بر آغازی نقطه حقوقی، نظرنقطه

 تدریجیِ  پذیرش و تقصیر کالسیک نظریه

 قلمداد کودک برای اولیاء مطلق یا محض مسئولیت

 .گرددمی

با توجّه به مجموع آنچه گفته شد، در پایان پیشنهاد 

 گردد که نسبت به مقرر نمودن قوانین خاص درمی

خصوص وضعیت حقوقِی معامالت کودکان در 

از آنها و همچنین فضای مجازی، مسئولیت ناشی 

تجدیدنظر در مبانی مسئولیت مدنی در این باره، 

گذاری کشور اقدام الزم و بایسته از جانب نهاد قانون

 به عمل آید. 

 

 . سهم نویسندگان7

در این پژوهش، نویسنده دوم به عنوان نویسنده 

مسئول، نویسنده نخست به عنوان همکار اصلی و 

 باشند.نویسنده سوم نیز ناظر تحقیق می
 

 . تضاد منافع8

در پژوهش انجام شده، هیچگونه تضاد منافعی 

 وجود ندارد.
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 و العقیده فی المنیر تفسیر وهبه، الزحیلی، -

 دارالفکر، دمشق،لد هشتم، ج المنهج، و الشریعه

1411. 

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ  -

 .1399سی و نهم، تهران، انتشارات اسالمیه، 

  - عربی الفبایی فرهنگ: الرائد جبران، مسعود، -

 .1393چاپ سوم، مشهد، انتشارات به نشر،  فارسی،

 ترمینولوژی جعفر، محمّد لنگرودی، جعفری -

 گنج انتشارات تهران، هفتم، و بیست چاپ حقوق،

 .1394دانش، 

 محمّد، کجو، زادهغالمعلی، ابوالفضل حسام، -

 قبال در والدین مسئولیت حقوقی و فقهی بررسی»

 علمی دوفصلنامه ،«مجازی فضای در کودک فعل

دوره هفتم، شماره سیزده،  تربیتی، فقه مطالعات

1399. 

 سیره علیرضا، اَعرافی،، علی سید زاده،حسینی -

 فرزند، تربیت: (ع) بیت اهل و( ص) پیامبر تربیتی

 وهشگاهپژ انتشارات قم، چهاردهم، چاپ اول، جلد

 .1397دانشگاه،  و حوزه

 تاچارا، کریمی، روحی، امیرحمزه زینالی، -

 فصلنامه ،«ایران حقوق در کودکی سن تحوالت»

دوره  ارتباطات، و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن

 .1396سیزدهم، شماره چهل و شش، 

 االفهام مسالک علی، بن الدین زین ثانی، شهید -

 اول، چاپ چهارم، جلد االسالم، شرایط تنقیح الی

 .1414اسالمی،  معارف مؤسسه انتشارات قم،

 تقی، محمد کروبی، ،رضا محمّد سید صدری، -

 ملّی، توسعه پرتو در سایبر محیط حقوقی ابعاد

 .1384بقعه،  انتشارات تهران، اول، چاپ

 ابی بن علی محمد بن علی سید طباطبایی، -

 االحکام تحقیق فی المسائل ریاض المعالی،

 انتشارات قم، نخست، چاپ نهم، جلد بالدالئل،

 .1418، (ع) البیت آل مؤسسه

 تفسیر فی المیزان حسین، محمد طباطبایى، -

 األعلمى بیروت، مؤسسةجلد پنجم،  القرآن،

 .1417، للمطبوعات

 محمّد سید درافشان، قبولی، محمّد عابدی، -

 مدنی مسئولیت موانع» امیر، سعیدی،، مهدی

 مدافع وکیل فصلنامه ،«فرزندان برابر در والدین

 دادگستری وکالی کانون داخلی فصلنامه)

 .1394 چهارده، شماره ،(خراسان

 مرتضی، ناصح، وصالی، ابراهیم پور،عبدی -

 مجازی هایبازی درون معامالت حقوقی وضعیت»

 موضوعه حقوق اسالمی، فقه در تطبیقی مطالعه)

دوره  اسالمی، حقوق فصلنامه ،«(الکامن و ایران

 .1398شانزدهم، شماره شصت و یک، 

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، جلد اول و  -

ن، مؤسسه انتشارات سوم، چاپ چهاردهم، تهرا

 .1393امیرکبیر، 

 ضمان، موجبات عباسعلی، زنجانی، عمید -

 در آن آثار و اسباب و مدنى مسئولیت بر درآمدی

دوم، تهران، انتشارات میران،  اسالمى، چاپ فقه

1389. 
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 نقض موارد بررسی و تحلیل» علیرضا، فرحناک، -

بیست و ششم،  دوره فقه، فصلنامه ،«وزر قاعده

 .1398شماره نود و هشت، 

 چاپ پنجم، جلد المقاصد، جامع نورالدین، کرکی، -

 .1414، (ع) البیت آل مؤسسه انتشارات قم، دوم،

 نیا،شهبازی، محمود صادقی،، حامد نجفی، -

 نقض از ناشی والدین نیابتی مسئولیت» مرتضی،

 در تطبیقی مطالعه) کودکان توسط رایت کپی

 حقوق پژوهش فصلنامه ،«(آمریکا و ایران حقوق

هفتم، شماره بیست و هفت،  دوره خصوصی،
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