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 چکیده
اســتیفای حق هاي کودکان و پیشگیری از نقض آنها یکی از موضوعات مهم در حوزه ی فضای 
مجازی است که فرزندپروری دیجیتال می تواند نقش مؤثری در آن داشته باشد. فرزندپروری دیجیتال 
ناظر به اصول و قواعد خاصی اســت که خود را با پیشــرفت فناوری های گوناگون هماهنگ کرده 
اســت. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سؤال است که حق های 
کودک در فرزندپروری دیجیتال و راهکارهای حفظ این حقوق شامل چه مواردی است؟ مصادیق 
حق هاي کودک در ارتباط با فرزندپروری دیجیتال شــامل حق هاي دیجیتال، حق آموزش، حق بر 
هویت، حق آگاهی و دانستن، حق بازی و گذراندن اوقات فراغت، حق سالمت، حق آزادي و حق 
امنیت اســت. اصول و قواعد اســالمی فرزندپروري دیجیتال براي تحقق حق های کودک می تواند 
اصل همراهی و هم نشــینی با کودکان، اصل توانمندسازی برای زندگی حال و آینده، اصل کسب 
آمادگــی و دانش پیش از ورود به فضای مجــازی، اصل تقدم عمل و کردار بر توصیه های زبانی، 
اصــل کاهش هزینه ی فرزندپروری و اســتفاده از فرصت ها، اصل فرزندپروری همه جانبه و اصل 
امربه معــروف و نهــی از منکر را در بربگیرد که راهنمای والدیــن برای انجام تکالیف در حوزه ی 
اســتیفای حق های کودکان در عصر دیجیتال هستند. تعیین محتوای تکلیف اخالقی فرزندپروری 
و فرزندپروری دیجیتال بر عهده ی والدین است، اما قانون گذار نیز تالش کرده است تا انجام این 

تکلیف را از سوی والدین و سرپرستان کودک تضمین کند.
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1- مقدمه و بیان مسئله 
در گذشته، والدین، خویشاوندان و معلمان نقش عمده ای در فرزندپروری داشتند، اما امروزه، با 
توسعه ی ابزارهای نوین ارتباطی و در پی آن گسترش تعامالت، افرادی خارج از خانواده و مدرسه 
نیز می توانند در تربیت، افکار و تمایالت کودکان اثر بگذارند. البته والدین همچنان نقش اصلی 
در فرزندپروری ایفا می کنند و بر همین اساس، می توانند این حوزه را نیز مدیریت کنند. با توجه 
به آسیب های حضور و فعالیت کودکان در فضای مجازی و نقش مهم والدین در این باره، یکی از 
موضوعات مهم در حوزه ی تکالیف والدین در فرزندپروری دیجیتال، شناسایی حق های کودکان 
است، زیرا کودک عالوه برحق های سابق خود، حق های جدیدی دارد که ابعاد روشنی ندارند و 
حق های سابق نیز ماهیت متفاوتی پیدا کرده اند. به عالوه، معرفی راهکارهای نوین حفظ این حق ها 
نیز از دیگر مسائل مهم است و بایدهاونبایدهای فرزندپروری دیجیتال نیز باید حاوی تضمین هایی 

برای حفظ حق های کودک باشد.
با بررسی پژوهش ها در حوزه ی ارتباط حق های کودک و فرزندپروری دیجیتال می توان ادعا 
کرد، پژوهشی که بتواند هر دو موضوع را پوشش دهد، در ایران انجام نشده است، اما دو پژوهش 

به موضوع تربیت یا فرزندپروری دیجیتال اشاره کرده اند:
الف- غفاری در مقاله ای با عنوان »تالش برای تربیت در عصر دیجیتال« تنها موضوع را مطرح 
کرده و به هیچ وجه به موضوع فرزندپروری دیجیتال در خانواده و راهکارهای تحقق آن و نقش 

آن در استیفای حق های کودکان اشاره نکرده است )غفاری، 1398(.
ب- رجبی در کتابی با عنوان راهنمای فرزندپروری در عصر دیجیتال تالش کرده است، موضوعاتی 
مانند اعتیاد اینترنتی، بازی های رایانه ای، دوستی های اینترنتی، سواد رسانه ای، مخاطرات فضای 
مجازی برای امنیت و حریم خصوصی کودکان و نوجوانان و راهکارهای پیشگیری و کنترل 
آنها را بررسی  کند و درنتیجه، تنها در حوزه ی حریم خصوصی از حق های کودکان سخن گفته 

است، البته آن هم نه در قالب حق، بلکه با عنوان موضوعی مستقل.
بر همین اساس، هدف از این پژوهش بررسی تحقق و استیفای حق های کودک در خالل 
فرایند فرزندپروری دیجیتال است تا با تبیین ابعاد حق های کودک در عصر دیجیتال، راهکارهایی 
را در راستای فرزندپروری دیجیتال پیشنهاد دهد؛ بنابراین سؤال اساسی این پژوهش آن است که 
حق های کودک در فرزندپروری دیجیتال و راهکارهای حفظ این حقوق شامل چه مواردی است؟

این پژوهش با بررسی و تحلیل دیدگاه ها و نظریه ها بر این فرضیه استوار خواهد بود که حق های 
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کودکان در فرزندپروری دیجیتال شامل حق حریم خصوصی، حق آگاهی و دانستن، حق سالمت 
و حق بازی است که مهم ترین راهکارهای حفظ آن، توسط والدین محقق خواهند شد.

 2- مفهوم فرزندپروری دیجیتال
در باب اهمیت، مفهوم و محتوای فرزندپروری همین بس که امام سجاد )ع( در رساله حقوق 
خود می فرمایند: »و اما حق ولدک فتعلم أَنّه منک و مضاف الیک فی عاجل الّدنیا بخیره و شّره و أَنّک 
مسئول عّما ولّیته من حسن األدب و الّدالله علی ربّه و المعونه له علی طاعته«)نوری،بی تا،ج 15: 168(؛ 
»و اما حق فرزندت این است که بدانی او در زندگی دنیا از تو و وابسته به تو است و خیر و شرش 
با تو گره خورده است و تو مسئولیت سرپرستی او را در اموری مانند حسن تربیت و راهنمایی او 
به خدای عزوجل و کمک او بر طاعت و فرمان برداری خدا در مورد تو و در مورد خودش به عهده  
داری«. فرزندپروری در معنای عام خود، به کارگیری روش  هایی با هدف اجتماعی کردن کودکان 
در رسیدن به اهدافی خاص است )Tsui-Sui& others, 2019:2244( و شیوه های فرزندپروری نیز 
اقداماتي مانند نظارت، هدایت، تشویق و تربیت انضباطی است که والدین برای حمایت از کودکان 
و تحقق رشد آنها انجام مي دهند )Ibid(. منظور از فرزندپروری دیجیتال1، به کارگیری روش هایی 
برای درک، پشتیبانی و تنظیم فعالیت های کودکان در فضای مجازی توسط والدین است. مطالعات 
بسیاری در حوزه ی فرزندپروری دیجیتال، روش های اصلی و مهم میانجی گری والدین در مدیریت 
 Livingstone and( را معرفی کرده اند  ارتباطی  فناوری های  با  ارتباط  فعالیت های کودکان در 
Helsper, 2008:581-599; Valcke &others, 2010:454-464( که به سه گروه تقسیم می شوند:

1- میانجی گری فعال؛
2- میانجی گری محدودکننده؛

 .)Hammond, 2019:27; Wu &others, 2014:2( 3- استفاده مشترک
البته برخی بُعِد »حضور و فعالیت والدین در فضای مجازی« را نیز به این مفهوم افزوده اند تا 
 Mascheroni &others,( والدین بتوانند روش های مناسب فرزندپروری دیجیتال را اعمال کنند
و  فناوری  تأثیر  فرزندپروری است که تحت  از  نوعی  فرزندپروری دیجیتال  بنابراین  2018:9(؛ 

توسعه ی آن به ویژه فناوری های ارتباطی قرار دارد و در پی مدیریت فعالیت و رفتار کودکان در 
فضای مجازی و تبیین اصول و قواعد فرزندپروری مختِص این فضا خواهد بود.

1- Digital parenting
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مخاطرات ذاتی فضای مجازی مستلزم مدیریت فعالیت و رفتار کودکان در این فضا به عنوان 
آسیب پذیرترین گروه جامعه است که برخی )Hasebrink &others, 2008( این مخاطرات را به 
سه گروه محتوای نامناسب، انجام فعالیت هاي مجرمانه توسط کودکان در فضای مجازی و ارتباط 

مخاطره آمیز با سایر همساالن و دیگران تقسیم کرده اند.
فعالیت  و  درباره ی حضور  میانجي گري  براي  والدین  رساندن  به ضرورت  بنا  این،  بر  عالوه 
فرزندانشان در فضای مجازی، مقدمه ای بر تبیین اصول و قواعد فرزندپروری مختِص این فضا 
خواهد بود تا والدین به طرق مختلف بتوانند فعالیت کودکان را در فضای مجازی مدیریت کنند. 

رویکرد والدین در این باره به چند گروه تقسیم می شود:
الف- رویکرد مستبدانه1: در این رویکرد، والدین تنها اصول و قواعد خود را در مدیریت فعالیت ها 

و حضور فرزندشان در فضای مجازی بدون توجه به نظر آنها اعمال می کنند.
ب- رویکرد اقتدارگرا2: در رویکرد اقتدارگرا، والدین ضمن تنظیم قوانین و مقررات خاص خود 

به نظر فرزندان خود نیز توجه دارند.
ج- رویکرد آزاداندیش3: در این رویکرد، والدین با فرزندان خود رفتار دوستانه ای دارند و قوانین و 
مقررات را مطابق با طبیعت و خواسته ی آنها وضع می کنند و نسبت به قوانین سخت گیر نیستند.
د- رویکرد مسامحه کارانه4: در رویکرد مسامحه کارانه، والدین در فعالیت های برخط و روزمره ی 
فرزندان خود دخالت نمی کنند. آنها مایل اند که فرزندان، خود برای زندگی خویش تصمیم 
 Loredana and Massimo, 2020:5; Chou & Lee,( بگیرند و بدون محدودیت زندگی کنند

.)2017:138; Garcia &others 2019:2

آنچه در رویکردهای مختلف والدین مهم است، رعایت حق های کودکان در فضای مجازی است 
که می تواند از سوی والدین یا دیگران نقض شود که در بخش های بعدی به برخی از مهم ترین 

مصادیق این حق ها اشاره می شود.

1- Authoritarian Parenting
2- Authoritative Parenting
3- Permissive Parenting
4- Uninvolved/Laissez-faire/Neglectful Parenting
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3- پیشینه ی فرزندپروری دیجیتال
هرچند اصطالح فرزندپروری دیجیتال نخستین بار برای میانجی گری والدین درباره ی آثار 
منفی تماشای تلویزیون در رشد و رفتار کودکان به کاربرده شد، اما با افزایش بهره مندی از اینترنت، 
درباره ی آثار منفی اینترنت در کودکان نیز به کار گرفته شد؛ بااین حال، ویژگی هایی مانند قابل حمل 
بودن و دیجیتالی بودن ابزارهاي متصل به اینترنت )که شخصی سازی، قابلیت دیدن، تداوم استفاده 
و غیره از آثار آن است(، کاربرد این اصطالح را برای رسانه های برخط و تلفن همراه سخت می کنند 
)Mascheroni &others, 2018:9(. بر همین مبنا، میانجی گری والدین به معنای تالش آنها برای 

میانجی گری و کاهش اثرات منفی رسانه ها در زندگی فرزندانشان است )Guven, 2018:34(. برخي 
دیگر نیز آن را مجموعه ای از راهبردهای والدین برای کنترل، نظارت یا تفسیر محتوای رسانه ای 
اما   ،)Konok &others, 2020:93; Mascheroni &others, 2018:9( می دانند  کودکان  برای 
مفهوم سبک فرزندپروری دیجیتال گسترده تر از میانجی گری والدین است، زیرا شامل راهنمایی 
و همراهی با کودک در استفاده از ابزارهای دیجیتال نیز می شود. به عالوه، این سبک فرزندپروری 
مفهومی چندبعدی است که رفتار والدین را با ویژگی های محبت و مطالبه گری همراه می کند. 
این مفهوم به جای تمرکز صرف بر رفتار والدین )مانند میانجی گری والدین( بر ماهیت عاطفی این 

.)Ibid( سبک های فرزندپروری تأکید دارد

4- مصادیق حق  هاي كودك در عصر دیجیتال
حق هاي کودکان در عصر دیجیتال می تواند هم شامل مصادیق جدید مانند حق های دیجیتال 
باشد و هم می تواند شامل مصادیق حق های سابق مانند حق سالمت باشد که ابعاد جدیدی یافته اند:

4-1- حق هاي دیجیتال
هرچند وفاقی درباره ی مفهوم حق های دیجیتال وجود ندارد، اما روش های بیان حق های 
دیجیتال دو گونه است؛ برخی با این شعار که »همان حقوق افراد در برون خط )آفالین( باید در 
برخط )آنالین( نیز حفظ شوند«، تمام حق هایي را که فرد بدون ارتباط با اینترنت دارد، در فضاي 
مجازي و به صورت برخط براي او مالحظه مي کنند. برخي نیز از حق های نوین در این عرصه با 
عنوان حق هاي دیجیتال یاد مي کنند )Livingstone and Third, 2017:659(. البته شاید بهتر باشد 
که میان این دو نظریه جمع و تالش کرد مصادیق حق ها در فضای مجازی را اعم از هر دو دانست.

حق های دیجیتال آن دسته از حقوق بشر هستند که در ارتباط با اینترنت طرح می شوند و 
شامل حق حریم خصوصی، حق آگاهی، حق دانستن، حق آموزش، حق دسترسی برابر به امکانات 
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و اطالعات، حق آزادی بیان، حق سالمت، حق امنیت، حق شادی و بازی و غیره است که البته 
در متون حقوقی به مصادیق محدودی از آن اشاره شده است و مفهوم آن نیز مشخص نیست. 
برخی از این حق ها را شاید نتوان در زمره ی حق های دیجیتال دانست، اما این نوع از حقوق نیز 

در ارتباط با فضای دیجیتال مطرح هستند.
درنهایت، می توان با جمع میان دیدگاه ها، این تعریف را از حق های دیجیتال بیان کرد که 
حق های دیجیتال حق هایی هستند که بستر تحقق آنها فضای برخط یا دیجیتال است و لوازم 
تحقق آن نیز دسترسی به اینترنت، پلتفرم ها و دستگاه هایی چون رایانه، تبلت، لپ تاپ  و گوشی   
هوشمند است که می تواند به تمامی ابعاد مختلف زندگی انسان تسری یابد و ابعاد واقعی زندگی 

بشر را به فضای دیجیتال یا مجازی تسری دهد.
باوجود مصادیق بی شمار حق هاي دیجیتال شاید نتوان برخي انواع آن را براي کودکان به عنوان 
صاحب حق مالحظه کرد، اما مصادیقی که می توان براي کودکان احصا کرد، شامل موارد زیر است:

4-1-1-حق دسترسی برابر به امکانات و اطالعات مربوط به آن

امکانات  به  ناقص مطرح شده، شامل دسترسي  بیان های گوناگون و گاهي  به  این حق که 
سخت افزاری و نرم افزاری است. پس می توان این حق را شامل دسترسي به رایانه، تبلت و گوشي  
هوشمند، دسترسي به انواع نرم افزارها و دسترسي آسان به اینترنت دانست. در کنار این سه مصداق 
مهم، وجود مصداق »دسترسي به اطالعات الزم براي استفاده درست از این امکانات« هم ضروري 
است. البته دسترسي برابر و بدون تبعیض هم مي تواند بر اساس نظر برخي به عنوان مصداق این 
حق شمرده شود، درحالی که به نظر مي رسد برابري و عدم تبعیض به چگونگی استیفاي این حق 

بازمی گردد.
بعد از تبیین این مصادیق الزم است وضعیت استیفاي آنها از سوی کودکان بررسي شود، زیرا 
با تمایز میان اهلیت تمتع و اهلیت استیفا ضمن آنکه مي توان کودک را صاحب حق هاي مشابه 
انسان بالغ دانست، شرایط استیفاي این حق ها را نیز براي آنها تعیین کرد. به هر صورت، با بررسي 
دقیق و با توجه به اصول و راهکارهایي که در فرزندپروري دیجیتال نشان داده خواهد شد، مي توان 
دریافت که دسترسي به هر یک از موارد فوق، هرچند ذاتاً و فارغ از شرایط براي هر انساني حتي 
کودکان یک حق است، اما ضوابط و شرایط تعیین کننده ی نحوه، میزان، زمان، مکان یا حتي عدم 

دسترسي موقت به آنهاست.
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4-1-2- حق دسترسی به اطالعات و انتشار آنها

دسترسی به اطالعات در فضای مجازی دامنه ی گسترده ای دارد که می تواند دربرگیرنده ی 
حق دسترسی به اطالعات درباره ی امکانات مورد نیاز نیز باشد. هرچند دسترسی به اطالعات برای 
افراد بالغ بسیار گسترده تر است، برای کودکان این دسترسی تا حدی محدود و این محدودیت هم 
بیرونی است؛ یعنی هم دولت ها یا والدین از دسترسی کودکان به برخی اطالعات ممانعت می کنند 
و هم استفاده ی برخی اطالعات به دلیل محدودیت درونی آنها؛ یعنی موضوع عقل و تمییز برای 
کودکان امکان پذیر نیست یا اساساً کودکان عالقه ای به استفاده از آنها ندارند. بااین حال، طبق برخی 
 Aroldi( مطالعات، در برخی موقعیت ها کودکان نیز به دنبال دسترسی به اطالعات خاصی هستند
and Vittadini, 2017:745(، مانند کودکان حاصل از روش های کمک باروری یا فرزندخوانده ها 

که برای دست یافتن به منشأ ژنتیکی خود در اینترنت جست وجو می کنند و گاهی هم می توانند 
به اطالعات والدین بیولوژیک خود دست یابند.

عالوه بر این، شاید برخی کودکان )نابغه( بتوانند به پایگاه های اینترنتی دولتی نفوذ کنند و 
اطالعات طبقه بندی را به دست آورند که شاید در نگاه نخست برای آنها چندان ارزشی ندارد، اما 

می تواند با سوءاستفاده ی دیگران ابعاد امنیتی و حتی مجرمانه به خود بگیرد.

4-1-3-حقحريمخصوصي

کودکان یا والدین آنها با حضور و فعالیت در فضاي مجازي اغلب اطالعات ویژه ای را از کودکان 
در ارتباط های برخط منتشر می کنند. گاهی از این حق با عناوینی چون »حفاظت از داده های 
شخصی«، »حق حفظ اطالعات هویتي«، »حق ناشناس ماندن«، »حق فراموش شدن« و غیره یاد 
می شود. البته همه ی این عبارات می توانند به حق حریم خصوصی بازگردند؛ بنابراین، نقض حریم 
خصوصی کودکان در فضای مجازی شامل هک و نفوذ، جمع آوری داده ها، تغییر داده ها، انتقال 
داده ها از سوی افراد بیگانه و درنهایت افشای غیرمجاز داده های مربوط به آنها از سوی والدین یا 
آشنایان یا افراد بیگانه است. برخی موارد نقض این حق در فضای مجازی شامل انتشار عکس و فیلم 
کودکان در پلتفرم های مختلف توسط والدین یا خویشاوندان کودک است. دامنه ی نقض حق های 
کودکان حتی به  پیش از تولد نیز بازمی گردد که والدین تجربیات فرزندآوری خود را با خانواده و 
آشنایان در فضای مجازی به اشتراک می گذارند. والدین در غالب این پلتفرم ها نمی دانند که چه 
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کسی فیلم یا عکس کودک آنها را دیده است و در نهایت اگر نظر1 یا تأییدی2 وجود داشته باشد، 
می توانند به هویت بیننده پی ببرند. به همین جهت، برخی معتقدند کودکان پیش از صحبت 
کردن یا حتی پیش از تولد نیز هویت دیجیتالی3 دارند )Damkjaer, 2018:209(. به این موارد 
نقض حق ها باید واکنش های منفی دیگران به تصاویر کودکان در فضای مجازی را نیز افزود. برای 
نمونه، استفاده از ایموجی های نامناسب برای ابراز عقیده و نظر خود درباره آن کودک می تواند 
تبعات منفی برای کودک مانند تمسخر دیگران و انگ اجتماعی داشته باشد که این تبعات منفی 
حتی در آینده نیز همراه کودک خواهد بود، زیرا خانواده، خویشاوندان و دوستان کامنت های به 
اشتراک گذاشته شده را می بینند. این انگ های اجتماعی می تواند در سالمت روحی و روانی کودک، 

آینده ی او، اشتغال و حتی ازدواج او تأثیر منفی داشته باشد.
عالوه بر نقض حریم خصوصی کودکان توسط والدین یا خویشان نزدیک، نقض حریم خصوصی 
ابعاد  افتد. این نقض حریم خصوصی می تواند  اتفاق  کودکان می تواند از طریق فریب آنها نیز 
خطرناک تری به خود بگیرد، مانند انتشار تصاویر برهنه ی کودکان. به عالوه، هرچند در تعریف 
حریم خصوصی وفاقی وجود ندارد، اما اغوای کودکان و دریافت عکس های خانوادگی یا حتی 
اطالعات خاص هویتی اعضای خانواده و موضوعات دیگر نیز می تواند در زمره ی موارد نقض حق 

حریم خصوصی به حساب آید.
عالوه بر موارد فوق، موضوع دیگری که در ارتباط با حق حریم خصوصی مطرح است، نظارت 
بر حضور و فعالیت کودکان در فضای مجازی از سوی والدین است که شاید از دیدگاه حق محور، 
نقض حریم خصوصی کودک به حساب آید، اما باید دانست نظارت والدین بر فعالیت کودکان 
به طورکلی بخشی از حق فرزندپروری یا حق تربیت والدین است. به نظر نگارنده حق فرزندپروری، 
حقی آمیخته به تکلیف است که یکی از این تکالیف، نظارت بر فعالیت های کودکان مانند فعالیت 

در فضای مجازی است.

1- comments
2- likes
3- digital identity
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4-1-4- حقوق مصرف کننده

زیرمجموعه ی حق های دیجیتال طرح کرد، حق های  را  آن  از حق هایی که می توان  یکی 
مصرف کننده است. در تعریف مصرف کننده آمده است: »مصرف کننده کسی است که از کاال یا 
 .)Petrevska& Petrevska, 2015:92( »خدماتی استفاده می کند تا نیازهای خود را مرتفع کند
بر همین اساس، مصرف کننده می تواند شخص حقیقی یا حقوقی یا کودک یا بزرگسال باشد. 
حق های مصرف کننده هم می تواند شامل حق هایی چون حق اطالع از کاال یا خدمات و شرایط 
استفاده از آن، حق انتخاب، حق امنیت، حق تأمین نیازهای او در استفاده از کاال یا خدمت، 
حق آموزش، حق برخورداری از حمایت قانونی و حق برخورداری از محیط سالم و ایمن باشد 
)Ibid:94(. در حوزه ی اینترنت و ابزارهای مرتبط نیز می توان از حق های مصرف کنندگان یعنی 

کودکان و بزرگساالن سخن گفت.

4-2- حق آموزش
آموزش  حق  و  عام  معناي  در  آموزش  حق  همچون  مختلفي  ابعاد  مي تواند  آموزش  حق 
مصرف کننده ی  خدمات و لوازم1 داشته باشد. حق عام آموزش شامل آموزش مجموعه ای از مهارت ها 
به طور دقیق تر، حق آموزش مستلزم  انتقادی است.  بر دانش و تفکر  و شایستگی های مبتنی 
فرصت های یادگیری برای دانش آموزان برای درک، ارزیابی و عملکرد متفکرانه در مورد عملکردها و 
سیاست های دولت است )Black, 2019:1069(. حق آموزش مصرف کنندگان یکی از حق هاي مهم 
است که به معنای کسب دانش و مهارت های الزم برای انتخاب صحیح و  اعتمادکردنی محصوالت 
 Antonijevic( و خدمات است که با آگاهی از قوانین اساسی و روش های تحقق آنها همراه است
others, 2012:7&( و باید در آموزش هاي رسمي گنجانده شود )Ibid:8(. از دیدگاه برخي، حق 

آموزش شامل برخورداري از آموزش هاي کافي و مناسب براي کودکان است که والدین مکلف اند 
براي استیفاي آن اقدام کنند و در مقابل، حق دارند که درباره ی آموزش کودکان خود تصمیماتی 
را اتخاذ کنند )Richter, 2009:7(. مطالعات نشان می دهند، استفاده از ابزارهای الکترونیک مانند 
رایانه ، تبلت  و گوشی  هوشمند در ارتقای توانمندی های کودکان مانند حل مسئله، ریاضی و ادبیات 
مؤثرند )Che, 2017:11(؛ بنابراین با توجه به تأثیر فناوری بر محتوای حق آموزش و گسترش 
دامنه ی آن الزم است، حق آموزش را بخش مهمی از حق های کودکان در عصر دیجیتال دانست.

1- Consumers’ right to education
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درنهایت، باید دانست که هرچند اصل حق آموزش برای همگان ثابت است، اما با توجه به 
برخی مالحظات، در هر دوره ی سنی باید محتوای آموزش نیز به طور دقیق تبیین شود تا آموزش 

در چهارچوب درست و مناسب هر سن اتفاق بیافتد.

4-3- حق بر هویت
درباره ی مفهوم هویت، مطالب بسیاري نگاشته شده است که ازجمله می توان به کیفیت تشخیص 
فرد و شناسایی وي در جامعه اشاره کرد؛ به گونه ای که فرد بدون آن احساس گم گشتگی، تهی 
بودن، کامل نشدن زندگی و ناتوانی براي ادامه ی زندگی کند. هویت می تواند در اشکال مختلف 
خانوادگی، قبیله اي، زیستی و سیاسی وجود داشته باشد. همچنین همگان بر این حقیقت که 
توسعه ی هویت جزء ضروري شخصیت فرد است، اتفاق نظر دارند و در حقوق بین الملل به عنوان 
حقوق بشر ارزش حمایتی دارد، زیرا منفعت کودکان در آن منظور شده است )معیني فر، 1391: 120(.

با توجه به پژوهش های مختلف درباره ی ابعاد هویت، فضای دیجیتال یعنی اینترنت و ابزارها و 
اپلیکیشن ها می توانند در ابعاد متفاوت هویت مانند هویت فردی، هویت ملي، هویت دیني، هویت 
خانوادگي، هویت اجتماعی، هویت جنسیتي، هویت فرهنگی و هویت تمدنی کودک تأثیرگذار باشد.

4-4- حق آگاهی و دانستن
حق آگاهی در حیطه های مختلفی مطرح شده است: 

نخست، حیطه ی ارتباط دولت و مردم و نظارت مردم بر فعالیت های دولت باهدف پیشگیری 
از فساد )Ivester, 1977:114; Mokrosinska, 2018:88; Olsen, 1979:505(؛ 

دوم، سالمت و آگاهی شخص از اطالعات درباره ی سالمت خود )Knoppers, 2014:7(؛
سوم، حق ندانستنIbid( 1( یا دانستن منشأ ژنتیکی فرد )O'Donovan, 1988:27(؛

 چهارم، در حقوق محیط زیست، حق دانستن عناصر تشکیل دهنده ی موادی که افراد در زندگی 
 .)Roesler, 2012:993( روزمره ی خود در معرض آن قرار دارند

پس حق دانستن و آگاهی محدود به حدود فوق یا کمی بیشتر فرض شده است، اما حق 
آگاهی دامنه ی گسترده ای دارد و می توان دامنه ی آن را از دانستن جزئی ترین امور در مورد خود 
تا سایر مطالب مربوط به جامعه تا حدی دانست که حریم خصوصی افراد دیگر را نقض نکند. این 
حق در مورد کودکان البته باید محدودیت هایی داشته باشد، زیرا هرچند کودکان بر داده های 

1- The Right Not to Know
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مربوط به خود مالکیت دارند، به دلیل نقصان عقل یا ناتوانی قادر به محافظت از این داده ها در 
برابر سوءاستفاده ی دیگران نیستند. به عالوه، آگاهی در مورد برخی موارد چون مسائل جنسی 
چندان توصیه نمی شود، زیرا این مطالب بیش از آنکه رشد و تعالی را برای کودکان در پی داشته 
باشند، زمینه ی فساد و تباهی آنها را فراهم خواهند کرد؛ بنابراین حق دانستن و آگاهی می تواند 
از حق های کودک به حساب آید، ولی ذکر چند نکته درباره ی آن ضروری است: نخست، استیفای 
این حق از سوی کودکان باید به حدودی محدود باشد؛ دوم، برخی لوازم استیفای این حق از سوی 
افراد بالغ، در استیفای این حق از سوی کودکان به هیچ وجه متصور نیست؛ سوم، تکلیف والدین در 
قبال این حق کودکان باید در قالب هوشمندانه ای یعنی با همراهی، همکاری، هم اندیشی و نظارت 
انجام شود؛ چهارم، کودکان در فضای مجازی به دلیل دسترسی به ابزارهای فناورانه می توانند به 
حجم زیادی از اطالعات دست یابند که شاید برخی از این اطالعات موردنیاز باشد، اما در بیشتر 
مواقع، این اطالعات چندان موردنیاز نیستند. درنهایت، حق آگاهی و دانستن یکی از حق های 

کودکان در عالم واقع است که ابعاد تازه ای در فضای مجازی یافته است.

4-5- حق بازی و گذارندن اوقات فراغت
حق بازی و گذراندن اوقات فراغت از حق هایی است که در کنوانسیون حقوق کودک و میثاق 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای کودکان به رسمیت شناخته شده است. این حق به اندازه ی 
حق های دیگر نسبت به غذا، آب یا مسکن چندان حائز اهمیت شناخته نشده، اما در رشد عاطفی و 
پرورش کودکان و تقویت مهارت های جسمی، اجتماعی و شناختی و خالقیت، تخیل، اعتمادبه نفس 
 .)McNeill, 2020:4-5; Dawson, 1993:33; Castronova, 2004:202( و کارآمدی آنها مؤثر است
البته این حق با توجه به حضور و فعالیت کودکان در فضای مجازی ابعاد جدیدی یافته که بر 

ابهامات آن بیش ازپیش افزوده است.

4-6- حق سالمت
حق سالمت یکی از حق های بشر است که نخستین بار در ماده 12 میثاق بین المللی حقوق 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سپس در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شد، ولی 
مفهوم و محتوای آن مبهم است )Gevers, 2004:29; Hendriks & Toebes, 1998:325(. به 
باور برخی حق سالمت به معنای الزام دولت به حمایت از حق سالمت شهروندان خویش است 
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)Szasz, 1969:749(. برخی نیز این حق را به حق درمان1 تقلیل داده اند، درحالی که این دو حق 

متفاوت اند )Ibid(. برخی اسناد این حق را به اختصار این گونه تعریف کرده اند: »حق برخورداری 
 The Right to Health, Fact( »از باالترین استاندارد دست یافتنی در سالمت جسمی و روانی

.)Sheet No. 31:1

نکته ی مهم درباره ی حق سالمت کودکان در ارتباط با فضای مجازی این است که برخی 
مطالعات درباره ی آثار منفی حضور و فعالیت کودکان در فضای مجازی مواردی چون انزوای 
اجتماعی و ماندن در منزل یا حتی اتاق خواب و خارج نشدن از آن، تأثیر منفی در رشد شناختی، 
عاطفی و جسمی کودک، اختالل در خواب )Che, 2017:14-18(، خشکی چشم، فشار به برخی 
عضالت مانند گردن و کوفتگی بدن، اختالل های رشد عصبی، تأثیر منفی در سالمت جسمی و 

اجتماعی شدن و درنهایت، قلدری سایبری را )Guven, 2018:60-63( بیان کرده اند.

4-7- حق آزادي
حق آزادی در فضای مجازی شامل آزادی مذهب و اعتقاد، آزادی شرکت در مجامع و انجمن ها، 
آزادی بیان )Bulger & others, 2017:752(، آزادی اعتراض برخط، آزادی از سانسور، آزادی از 
سخنان نفرت انگیز و درنهایت آزادی رسانه هاست )Anonymous, 2014:16( که با لحاظ سن 

قانونی به عنوان پیش شرط استیفای حق ها برخی مصادیق این حق برای کودکان متصور نیست.

4-8- حق امنیت
این حق در فضای مجازی به معنای امنیت در برابر انجام جرائم و بدافزارهای اینترنتی است 

.)Ibid:15(
 درنهایت، در مورد مصادیق برشمرده شده باید اذعان کرد این مصادیق از طریق استقرا و نه 
به حصر عقلی به دست آمده اند و می توانند دامنه ی گسترده تری هم داشته باشند. به عالوه، الزم 
است برخی مصادیق از نظر شرعی هم بررسی شوند؛ یعنی ابعاد شرعی آنها معین شود، زیرا برخی 

از این حق ها عرفی هستند و لزوماً شرعی نخواهند بود.

1- right to treatment
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5- نقش فرزندپروری دیجیتال در صیانت از حق های كودكان در عصر دیجیتال
پس از تبیین مفهوم و پیشینه ی فرزندپروری دیجیتال و مصادیق حق های کودکان در عصر 
دیجیتال الزم است، حلقه ی ارتباطی میان فرزندپروری دیجیتال و صیانت از حق های کودکان 

برقرار شود. قبل از توضیح درباره ی این مسئله چند موضوع باید روشن شود:
الف- من علیه الحق در حق های مذکور: در این حق ها، والدین و دولت من علیه الحق هستند؛ 
یعنی عمده ی تکالیف بر دوش والدین و دولت خواهد بود. البته حوزه ی این پژوهش، تکالیف 
والدین در صیانت از حق های کودکان در عصر دیجیتال و ممانعت از تضییع آن از سوی خود 

والدین یا دیگران است.
ب- صیانت از حق های کودکان با توجه به طرف مقابل آنها می تواند ابعاد مختلفی یابد:

والدین باید برخی حقوق را رعایت کنند؛ -
سایرین باید برخی حق ها را رعایت کنند؛ -

آنچه به عنوان قواعد اسالمی فرزندپروری بیان خواهد شد با همین دو رویکرد مالحظه شده 
است که در بیشتر این اصل ها والدین ضمن رعایت و توجه به حق های فرزندان خود از تجاوز 

دیگران به حق های آنها نیز ممانعت می کنند.
ج- اهداف قواعد اسالمی فرزندپروری دیجیتال شامل موارد زیر است:

توانمندسازی خود والدین؛ یعنی والدین باید در این مسیر بر دانش و مهارت خود بیافزایند؛  -
مانند اصل کسب آمادگی و دانش پیش از ورود به فضای مجازی که برای خود والدین نیز  اعمال 

کردنی خواهد بود؛
رفتار مسئوالنه ی والدین در فضای مجازی مانند اصل تقدم عمل و کردار بر توصیه های زبانی؛ -
توانمندسازی کودکان به وسیله ی والدین؛ -
آموزش به کودکان درباره ی مسئولیت پذیری  نسبت به اعمال خود در فضای مجازی که یک  -

اصل مهم و اساسی است، زیرا این اصل بستر تحقق شهروندی دیجیتال است که پُلی برای 
رسیدن به دولت الکترونیک است.

با توجه به موارد سه گانه فوق باید اذعان کرد که قواعد اسالمی فرزندپروری دیجیتال راهنمایی 
برای والدین در انجام تکالیف خود نسبت به صیانت از حق های کودک در عصر دیجیتال هستند، 
زیرا من علیه الحق در بسیاری از این حق ها، خود والدین هستند و به عالوه حق های کودک در این 
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عصر در خالل توانمندسازی خود والدین، رفتار مسئوالنه ی والدین در فضای مجازی، توانمندسازی 
کودکان توسط والدین و آموزش به کودکان درباره ی مسئولیت پذیری نسبت به اعمال خود در 

فضای مجازی تحقق می یابد.

6- اصول و قواعد اسالمی فرزندپروري دیجیتال براي تحقق حق های كودك
در این بخش اصول و قواعد اسالمی فرزندپروری با توجه به موضوع استیفای حق های کودک 

مطرح خواهند شد:

6-1- اصل همراهی و هم نشینی با كودكان
یکی از اصول کلی فرزندپروری به ویژه فرزندپروری دیجیتال، همراهی و هم نشینی با کودکان 
است. امام علي ـ علیه السالم  دراین باره فرمودند: »من کان له ولد صبا« )کلینی، 1367، ج 6: 50(؛ 
»کسي که کودکي دارد باید )در راه تربیت او( کودکانه رفتار کند«. از این روایت می توان چند 
نکته را به دست آورد: نخست، در حق های آگاهی و آموزش هم الزم است با توجه به زبان آموزش، 
درک برخی مسائل فنی و تخصصی را برای کودک آسان کرد؛ برای نمونه، آموزش ها در قالب بازی 
یا داستان خواني ها در اپلیکیشن ها و طراحي بازي هایي که والدین بتوانند کنار فرزندان خود در 
آن مشارکت کنند. دوم، باید نقش فعال کودکان را در فرزندپروری مدنظر قرار داد. سوم، توجه به 
ویژگی کودکی در تربیت فرزندان بسیار با اهمیت است. به عالوه، هرچند این روایت ویژگی های 
مخاطب یعنی کودک را به طور عام در فرزندپروری در نظر گرفته است، اما می توان از آن لزوم 

توجه به ویژگی های خاص هر کودک را نیز به دست آورد.

6-2- اصل توانمندسازی برای زندگی حال و آینده
یکی از اصول مهم تربیتی، توانمندسازی کودکان برای زندگی است. این ویژگی در عصر دیجیتال 
اهمیتی دوچندان می یابد، زیرا این عصر عالوه بر توانمندی های معمول نیازمند کسب دانش های 
مختلفی است تا کودک بتواند آگاهانه حق های خود را استیفا کند و خود را برای زندگی سعادتمند 
آماده کند. امام علی ـ علیه السالم  می فرماید: »ال تقسروا اوالدكم علی آدابكم، فانّهم مخلوقون لزمان 
غیر زمانكم« )ابن ابی الحدید، 1385، ج 20: ص 267(؛ »فرزندان خود را به رعایت آداب ]و رسوم 
روزگارِ[ خودتان مجبور نکنید؛ چون آنها برای روزگاری غیر از روزگار شما آفریده  شده اند«. امام 
ـ علیه السالم  تفاوت میان نسل ها و زمان ها و به نوعی انعطاف در تربیت را مطرح می کنند و آمادگی 
والدین را برای تربیت به روز کودکان طلب می کنند. رعایت این اصل از سوی والدین نیازمند توجه 
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آنها به خود و توانمندسازی خویش است؛ یعنی والدین باید دانش خود را به روز کنند. همچنین 
در کنار آموزش تعالیم دینی و غیردینی به کودکان باید مهارت هایی را به آنها آموخت که از آن با 
عنوان »مهارت های قرن 21« یاد می شود. کافمن این مهارت ها را مهارت های تفکر انتقادی و حل 
مسئله، مهارت های ارتباطی، مهارت های سواد اطالعاتی و رسانه ای، مهارت های یادگیری زمینه ای 
و مهارت های کار گروهی می داند )Guven, 2018:33( که این مهارت ها برای کنترل و نظارت بر 
 Blum-Ross &( هوش مصنوعی، الگوریتم ها، ربات ها، اینترنت اشیا و موارد دیگر الزم هستند

.)Livingstone, 2018:180

6-3- اصل كسب آمادگی و دانش پیش از ورود به فضای مجازی

امام علی ـ علیه السالم  به فرزندش امام حسن ـ علیه السالم  می فرماید: »إنّما قلب الحدث كاألَرض 
الخالیة ما أُلقی فیها من شی ء قبلته فبادرتک باأَلدب قبل أَن یقسو قلبک« )تمیمی آمدی، 1410، ج 1: 
ص 275(؛ »دل جوان نوخاسته، مانند زمین خالی از گیاه و درخت است؛ هر بذری در آن افشانده 

شود، می پذیرد و در خود می پرورد. من در آغاز جوانی ات به ادب و تربیت تو مبادرت کردم، پیش 
از آنکه عمرت به درازا بکشد و دلت سخت شود«. این روایت، عالوه بر تأکید بر اهمیت تربیت از 
آغاز تربیت درزمانی سخن می گوید که هنوز فرزند درگیر مسائل و مشغله های روزانه مانند حضور 
و فعالیت در فضای مجازی نشده است تا آماده ی مدیریت حضور و فعالیت خود در فضای مجازی 
شود. منظور آن است که زمان فرزندپروری زمانی است که نفس کودک به جهت صغر سن، آمادگی 
دریافت تعالیم و آموزه های مختلف مانند آموزه های دینی را دارد و اگر در این هنگام فرزندپروری 
در معنای درست خود اتفاق بیافتد، کودک آماده ی حضور در فضای مجازی خواهد بود و با یک 
نظارت مستقیم یا غیرمستقیم می توان این موضوع را مدیریت کرد. در تأیید این موضوع با استناد 
به روایات1 نحوست و مبارکی ایام و ارتباط آن با تربیت و فرزندپروری سخت یا نیکوی کودک 
می توان ادعا کرد که آمادگی برای پرورش و تربیت در کودکان حتی پیش از تولد آنها نیز مصداق 

ْذ  1- امام صادق )علیه السالم( می فرماید: »یَْوُم نَْحٍس َرِديٌء َمْذُموٌم اَل َخْیَر فِیِه فاََل تَُسافِْر فِیِه َو اَل تَْطُلْب َحاَجًة َو تََوقَّ َما اِْستََطْعَت َو تََعوَّ
ُ أَْعَلُم«؛  هِ َو َمْن ُولَِد فِیِه یَُكوُن َمُشومًا َعِسَر اَلتَّْربِیَِة َمْنُحوسًا فِي َعْیِشِه َو َمْن َمِرَض فِیِه أَْو فِي لَْیَلتِِه یَُخاُف َعَلْیِه َو یَُطوُل َمَرُضُه َو اهَّلَلَّ ِ ِمْن َشرِّ بِاهَّللَّ
»روز نحس است و بد و مذموم و بی خیر، در آن سفر مکن، حاجت مخواه تا توانی خود را نگه دار، از شّرش به خدا پناه بر نوزادش 
شوم و سخت پرورش و نحس زندگی است، بیمار در آن یا در شبش خطری است و بیماریش طوالنی و اهّلّل أعلم« )مجلسی، 1403، 
َفِر َو َطَلِب اَلَْحَوائِِج َو  اُء ِمْن آَدَم یَْصُلُح لِلتَّْزِویِج َو بِنَاِء اَلَْمنَاِزِل َو َكْتِب اَلُْعُهوِد َو اَلسَّ ج 56: 70( یا در جای دیگر می فرمایند: »فِیِه ُخِلَقْت َحوَّ
َل اَلنََّهاِر َخفَّ أَْمُرُه بِِخاَلِف آِخِرهِ َو اَلَْمْولُوُد فِیِه یَُكوُن َصالَِح اَلتَّْربِیَِة َو قَاَل َسْلَماُن ُهَو ُروُز بَْهَمَن اِْسُم َمَلٍک تَْحَت  ااَلِْختِیَاِر َو َمْن َمِرَض فِیِه أَوَّ
اَلَْعْرِش یَْوٌم ُمبَاَرٌک لِلتَّْزِویِج َو قََضاِء اَلَْحَوائِِج َسِعیٌد«؛ »روزی که حّواء در آن از آدم خلق شده، تزویج، بنای خانه، نوشتن قرارداد، حاجت 
خواستن، برگزیدن را شاید، آنکه در آغازش بیمار شود سبك است به خالف پایانش، نوزادش خوب پرورش یابد، سلمان گفته: روز 

بهمن فرشته زیر عرش است، تزویج و حاجت خواستن را شاید و سعد است« )همان: 57(.
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خواهد یافت. البته تربیت در این مقال طبق فرمایشات ائمه ـ  علیهم السالم  چهارچوب و قواعدی 
دارد که بیشتر بر آموزش آموزه های دینی تأکید دارد.

این اصل نه تنها برای کودکان بلکه برای والدین هم الزم است، زیرا تا زمانی که اعتقادات دینی 
در انسان محکم و استوار نشده است، نباید خود را در معرض شبهات قرار دهد. البته دوری از 
شبهات یک اصل اساسی است، اما هم اکنون شبهات مختلف هر روز در مقابل انسان قرار می گیرند. 
همچنین، طبق احادیث بی شماری از ائمه ـ علیهم السالم  تربیت امری مستمر است که انسان در 

مراحل مختلف نیز به آن نیاز دارد.
راهکارهایی مانند افزایش سواد رسانه اي و سواد اطالعاتی کودکان، آموزش استفاده ی مسئوالنه ی 
فناوري به کودکان، افزایش سواد رسانه اي والدین و کسب اطالعات پیش از استفاده از اپلیکیشن ها 
یا ابزارها یا نرم افزارها، تأکید بر سواد رسانه اي والدین و انتقال آن به فرزندانشان، صحبت با خانواده 
درباره ی چگونگی استفاده از اینترنت و ابزارهاي مرتبط به آن و درنهایت، توجه به نظرات فرزندان 
خود در این باره به همراه راهنما بودن والدین در فضاي مجازي مطرح است؛ بنابراین، ازآنجایی که 
خودآگاهی و خودتنظیمی والدین در این اصل بسیار مهم است، می توان از آن با عنوان فرزندپروری 
عاقالنه1 یاد کرد که »دربردارنده آگاهی درونی به روز در روابط میان والدین و کودکان است که ایثار 

.)Jones, 2019: 2( »بی قیدوشرط و به دور از قضاوت شخصی از ویژگی های آن است

6-4- اصل تقدم عمل و كردار بر توصیه های زبانی
امام علی ـ  علیه السالم  مي فرماید: »من نصَب نَفَسُه لِلنّاِس إماما فَعَلیِه أن یَبَدأ بِتَعلیِم نَفِسِه قَبَل 
بُها أَحقُّ بِاإلجالِل ِمن ُمَعلِِّم  تَعلیِم َغیِرهِ َو لیَُكن تَأدیبُُه بِسیَرتِِه قَبَل تَأدیبِِه بِِلسانِِه و ُمَعلُِّم نَفِسِه و ُمَؤدِّ
بِه« )مجلسی، 1403: ج 2، ص 56(؛ »هرکه خود را پیشوای مردم قرار دهد، باید پیش  النّاِس و ُمَؤدِّ
از آموزش دیگران به آموزش خود بپردازد و پیش از آنکه به زبان ]مردم را[ تربیت کند، با کردار 
و رفتارش تربیت کند. آن  که آموزگار و مربّی خویش است، بیشتر سزاوار احترام و تجلیل است 
تا آن  که آموزگار و مربّی مردم است« با استفاده از این روایت می توان نتیجه گرفت، اهمیت 
اعمال و کردار والدین یا مربیان از نصیحت های آنها بیشتر است. بر همین اساس، کنار گذاشتن 
گوشي هوشمند از سوی والدین و صرف وقت با کودکان سبب می شود تا کودکان بیاموزند که از 
فضاي مجازي فاصله بگیرند و به آن معتاد نشوند. عملکرد درست والدین به عنوان شهروند خوب 
دیجیتال می تواند مسیر را برای الگوبرداری فرزندانشان از آنها باز کند. برای نمونه، والدینی که 

1- Mindful Parenting
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خود اپلیکیشن ها یا فایل هایی را بدون پرداخت هزینه و غیرقانوني دانلود می کنند، نمی توانند 
مدیریت درستی بر فعالیت های کودکان خود در فضای مجازی یا بازی های اینترنتی داشته باشند.

6-5- اصل كاهش هزینه ی فرزندپروری و استفاده از فرصت ها
فرزندپروری در عصر دیجیتال با تهدیدها و فرصت هایی همراه است که می طلبد والدین در 
پی کاهش هزینه ی فرزندپروری و استفاده از فرصت ها برای تربیت فرزندانی نیکو و خوب باشند. 
با توجه به حدیثِ  ذیِل اصل آمادگی پیش از ورود به فضای مجازی و این روایات، می توان به این 
اصل اساسی و کلی در تربیت کودکان دست یافت که اتفاقاً توجه به آن در حال و هوای کنونی 

جامعه به شدت از سوی والدین ضروری است.
امام باقر )ع( درباره ی کاهش هزینه ی فرزندپروري مي فرماید: »یحفظ االطفال بصالح آبائهم« 
)مجلسی، 1403، ج 68: ص 236(؛ »حفظ اطفال از خطرات و انحراف ها در صالحیت و شایستگي 

ـ  علیه السالم  می فرماید: »... عّلموا صبیانكم ما  )وظیفه( پدران آنهاست«. همچنین، امام علی 
ینفعهم اهَّلل  به التغلب علیهم المرجئة بـرأیـها...« )ابن بابویه، 1362، ج 2: ص 614(؛ »به کودکان خود، 
آنچه را خداوند سودمندشان قرار داده است، بیاموزید تا ُمرِجئه با اندیشه ی خویش بر آنها چیره 
نشوند«. هرچند این حدیث اشاره به یک گروه انحرافی دارد که تسامح در برابر ظلم ویژگی بارز 
آنها بود، به یک نکته ی اساسی اشاره می کند که همان کاهش هزینه های فرزندپروری با استفاده از 
فرصت هاست. عالوه بر این، در حدیثي از پیامبر )ص( به یکي از این هزینه ها در دوره ی آخرالزمان 

اشاره مي شود که عصر دیجیتال بخشي از آن است.
پیامبر خدا )ص( نگاهشان به چند کودک افتاد و فرمودند: »وای بر فرزندان آخرالزمان از دست 
پدرانشان! عرض شد: ای پیامبر خدا! آیا از دست پدران مشرکشان؟ پیامبر )ص( فرمودند: »ال، من 
ءابآئهم المؤمنین الیعّلمونهم شیئا من الفرآئض و إذا تعّلموا أوالدهم منعوهم و رضوا عنهم بعرض یسیر 
من الّدنیا فَأنا منهم برىء وهم منّی برآء«؛ »نه بلکه از دست پدران مؤمنشان که هیچ یک از واجبات 
دینی را به آنها نمی آموزند و چون فرزندانشان، خودشان، بخواهند بیاموزند، آنها را بازمی دارند و 
در برابر آن به بهره ای اندک از دنیا خرسند می شوند. من با چنین پدرانی بیگانه ام و ایشان نیز با 

من بیگانه اند« )نوری، بی تا، ج 15: ص 164(.
درنهایت، باید از فرصت های فرزندپروری والدین سخن گفت که امام علیـ   علیه السالم  درباره ی 
آن مي فرماید: »یربّی الّصبّی سـبعا و یـؤّدب سـبعا و یستخدم سـبعا...« )ابن بابویه، 1413، ج 3: ص 493(؛ 
»کودک هفت سال تربیت می شود؛ هفت سال ادب می آموزد؛ و هفت سال به کار گرفته می شود«.
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راهکارهای کاهش هزینه ی فرزندپروری در فضای مجازی شامل روش های مختلفی چون آغاز 
زودهنگام تربیت و آموزش کودکان، افزایش سواد رسانه ای کودکان و افزایش آگاهی آنهاست که 
می تواند استیفای حق های کودکان را در فضای مجازی تضمین کند، زیرا آگاهی و دانش می تواند 

زمینه ی بهره مندی درست کودک را فراهم آورد.

6-6- اصل فرزندپروری همه جانبه
این اصل برای فرزندپروری در معنای عام و فرزندپروری دیجیتال جایگاه ویژه ای دارد، زیرا 
فرزندپروری دیجیتال بر اساس توانمندی های مورد نیاز در فضای دیجیتال ابعاد نرم افزاری یا 
اندیشه ای و سخت افزاری یا فنی دارد. با مروری بر چند روایت می توان به لزوم رعایت این اصل 
در فرزندپروری دیجیتال دست یافت. امام علی ـ  علیه السالم  می فرماید: »مّروا صبیانكم بالّصالة 
اذا بلغوا سبع سنین و اضربوهم علی تركها اذا بلغوا تسع سنین، و تفرقوا فی مضاجعهم اذا بلغوا عشر 
سنین« )نوری، بی تا، ج 15: ص160(؛ »کودکان را در سن 7 سالگی به نماز تمرین دهید تا عادت 
کنند و اگر در سن 9 سالگی نماز را ترک کردند، آنها را بزنید و در سن 10 سالگی بستر خواب 
کودکان را جدا کنید«. در این روایت، هم به تربیت دینی و هم تربیت جنسی کودکان توجه 
شده است. همچنین، رسول خدا )ص( درباره تربیت دینی کودک مي فرماید: »أّدبوا أوالدكم علی 
ثالث خصال: حّب نبیّكم، وحّب أهل بیته و علی قراءة القرآن« )متقی هندی، 1409، ج 16: ص 456(؛ 
»فرزندان خود را بر سه خصلت تربیت کنید: دوست داشتن پیامبرتان، دوست داشتن اهل بیت او 
و خواندن قرآن«. همچنین ایشان درباره ی تربیت و پرورش جسمانی کودکان می فرماید: »عّلموا 
أَوالدكم الّسباحة والّرمایة« )کلینی، 1363، ج 47، ص 6(؛ »شنا و تیراندازی را به فرزندانتان بیاموزید«. 
درنهایت، ایشان درباره ی تربیت و پرورش علمی کودک می فرماید: »تعّلموا العلم صغارا تسودوا به 
كباراً« )ابن ابي الحدید، 1385، ج 20: ص 267(؛ »در ُخردسالي علم بیاموزید تا در بزرگ سالی به برتري 
و سیادت نائل آیید«. بنا بر این روایات فرزندپروری ابعاد مختلف روحی، معنوی و جسمی دارد و 
در فرزندپروری دیجیتال نیز ضروری است که تمامی ابعاد فوق الذکر مدنظر والدین قرار گیرند تا 
ضمن تحقق فرزندپروری صحیح، حق های کودک نیز استیفا شود، زیرا فرزندپروری صحیح اساساً 

به معنای تحقق و استیفای حقوق کودک است
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7- ضمانت اجرای قواعد اسالمی فرزندپروری دیجیتال در قوانین ایران
حق های کودک را در عصر دیجیتال می توان به دو گروه حق های مادی و معنوی یا حق های 
ناظر به جسم کودک و ناظر به روح و روان وی تقسیم کرد. البته غالب این حق ها را می توان در 
زمره ی حق های معنوی دانست که والدین ذیل وظیفه ی اخالقی تربیت یا فرزندپروری می توانند 
آنها را محقق کنند. سایر حق های ناظر به جسم کودک مانند حق سالمت با حضانت ـ که امری 
مادی است  محقق می شوند، زیرا حضانت ناظر به جسم طفل است و شامل نگه داری کودک در 

برابر حوادث و اتفاقات ناگوار و اقدامات مربوط به بهداشت، نظافت و سالمت جسمی وی است.
وظیفه و تکلیف اخالقی فرزندپروری را به دشواری می توان در حقوق تضمین کرد، اما قانون گذار 
تالش کرده است موضع خود را در این باره نشان دهد. مواد 1104 و 1178 قانون مدنی به وظیفه ی 
والدین در تربیت و فرزندپروری کودکان اشاره مستقیم دارند که قطعاً استیفای حقوق کودک در 
عصر دیجیتال را نیز دربر می گیرند، زیرا تربیت و فرزندپروری از وظایف اخالقی هستند که در 
طول اعصار و مطابق با آنها باید تغییر یابند. به همین جهت، قانون گذار حق انتخاب شیوه ی تربیت 
و فرزندپروری را برای والدین در نظر گرفته است تا آنها فرزند خود را به گونه ای تربیت کنند که 

استعدادهایش شکوفا و نیازهایش تأمین شود.
همچنین قانون گذار در مواد 40، 41 و 54 قانون حمایت خانواده )مصوب 91( به ضمانت 
اجرای کیفری در مورد حضانت اشاره کرده و به تازگی در قانون حمایت از اطفال و کودکان تالش 
کرده است تا حمایت از طفل یا نوجوانی را که در معرض بزه دیدگی یا ورود آسیب به سالمت 
جسمي، رواني، اجتماعي، اخالقی، امنیت یا وضعیت آموزشی وی است، به حداکثر رساند و با 
بیان مصادیق متعدد غفلت و اهمال والدین در موضوع حضانت و تربیت و فرزندپروری در ماده 3، 
رسیدگی به وضعیت کودک یا نوجوان را در اولویت رسیدگی مراجع قانونی قرار دهد. در مواد 7 و 
8 نیز به صراحت درباره حق آموزش اطفال و نوجوانان مالحظاتی را اندیشیده است. همچنین در 
ماده 10 ذیل موارد 6، 7، 8 و 9 تالش کرده است تا برای اجرا نشدن قواعد فرزندپروری دیجیتال 
توسط والدین یا غیر آنها ضمانت اجرای کیفری لحاظ کند. البته این مالحظه، مالحظه ی کامل و 
دقیقی نیست، زیرا عواقب منفی حضور بدون حساب وکتاب کودکان و نوجوانان در فضای مجازی 
فقط محدود به سوءاستفاده جنسی نیست، بلکه می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. در ماده 19 
نیز به افشای اطالعات کودک اشاره می کند که می تواند یکی از خطرات حضور کودکان در فضای 

مجازی باشد که در خالل آن به حق های کودک تجاوز می شود.
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قانون گذار این توجه و اهمیت را به سایر افراد مسئول نسبت به کودکان در خانواده توسعه داده 
و در ماده 17 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست، تکالیف سرپرست 
نسبت به کودک یا نوجوان را از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده )15( و 
احترام، نظیر تکالیف والدین نسبت به اوالد دانسته و در ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، 
آنها را متعهد کرده است تا تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت 

سرپرستی را حین سرپرستی و پس از فوت تا تعیین سرپرست جدید تأمین کنند.
نکته  تأمل برانگیز در موضوع فرزندپروری کودکان این است که هر چند برای امر حضانت 
ضمانت اجرای مدنی و کیفری در نظر گرفته شده است، در زمینه ی اهمال و غفلت والدین یا 
سرپرستان در تربیت و فرزندپروری کودکان ضمانت اجرای حقوقی چندانی وجود ندارد و مالحظاتی 
درباره ی ضمانت اجرای این تکلیف اخالقی فقط در برخی موارد استثنائی مانند حق آموزش یعنی 
تحصیل و سوادآموزی اطفال در قوانین کنونی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، با توجه به ماهیت 
اخالقی تکلیف فرزندپروری مداخله ی مستقیم دولت در این زمینه چندان جایگاهی ندارد و روش 
غیرمستقیم توانمندسازی والدین آینده می تواند در انجام صحیح این تکلیف اخالقی بیشتر مؤثر 
باشد. البته مالحظه ی ضمانت اجرای کیفری می تواند با توجه به اصل مصلحت کودک به عنوان 

نقطه ی نهایی تالش دولت برای تربیت و فرزندپروری بهتر کودک باشد.
دولت نیز در این زمینه وظایفی دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود. الزم است 
دولت با روش هایی چون افزایش حمایت مالی از خانواده ها، اتخاذ سیاست های رفاهی برای کاهش 
نگرانی خانواده ها، تقویت اجتماعات و شبکه های اجتماعی محلی حامی خانواده ها، مالحظه های 
مشوق های کافی برای روش های مناسب فرزندپروری دیجیتال، مالحظه ی برنامه های حامی خانواده 
با کیفیت باال و کمترین هزینه برای شرکت، معرفی روش های قوی، خانواده محور، جامعه محور 
و حامی افراد و خانواده ها، ارتقای ظرفیت مدارس برای حمایت از خانواده ها، مشارکت معلمان و 
مدارس در برنامه های حامی خانواده، مالحظه تفاوت های فرهنگی در برنامه های حامی خانواده، 
آموزش معلمان و سایر متخصصان برای انجام فعالیت های فرهنگی با والدین و راه اندازي برنامه ی 
آموزش والدین و افزایش سواد رسانه اي آنها به والدین در فرزندپروری دیجیتال موفق یاری رساند.

همچنین، در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز به برخی وظایف بخش های مختلف مانند 
سازمان بهزیستی کشور، نیروي انتظامي جمهوري اسالمي ایران )از طریق پلیس ویژه اطفال و 
نوجوانان(، سازمان زندان ها و اقدامات تأمیني و تربیتي کشور، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش وپرورش و سازمان صداوسیمای 
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جمهوری اسالمی ایران در این باره اشاره شده است. به عالوه، قانون گذار در ماده 20 همین قانون 
ضمانت اجرای کیفری غفلت و تسامح کارمندان دولتی که مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش 
یا تربیت طفل و نوجوان را بر عهده  دارند یا در امور مربوط به آنها فعالیت مي کنند، در ارتکاب 

جرائم موضوع این قانون بیان کرده است.

   شکل 1- مدل چگونگی تأثیرگذاری اجرای قواعد اسالمی فرزندپروری دیجیتال و تضمین حقوقی آن 
بر تحقق حق های کودک

 نتیجهگیری

فرزندپروری دیجیتال که به معنای به کارگیری روش های مختلف برای مدیریت فعالیت های 
کودکان در فضای مجازی است، قدمتی طوالنی ندارد؛ اما در ارتباط با حق های کودکان در عصر 
دیجیتال دارای اهمیت است، زیرا من علیه الحق نسبت به حق های کودکان در گام نخست والدین 
هستند که باید شرایط مناسب را برای استیفای این حق ها از سوی کودکان فراهم کنند و مانع 
نقض آن از سوی دیگران شوند. مصادیق حق هاي کودک در فرزندپروری دیجیتال شامل حق هاي 
دیجیتال، حق آموزش، حق بر هویت، حق آگاهی و دانستن، حق بازی و گذراندن اوقات فراغت، 

حق سالمت، حق آزادي و حق امنیت است.
آنها  ابهام  بر  یافته اند و درنتیجه،  ابعاد گسترده ای  این مصادیق نسبت به گذشته دامنه و 
افزوده شده است. به عالوه، برخی مصادیق نیز از مصادیق شرعی حق به حساب نمی آیند یا اساساً 

مصداق محسوب نمی شوند، بلکه به شرایط استیفا بازمی گردند.
اصول و قواعد اسالمی فرزندپروري دیجیتال براي تحقق حق های کودک می تواند اصل همراهی 
و هم نشینی با کودکان، اصل توانمندسازی برای زندگی حال و آینده، اصل کسب آمادگی و دانش 
پیش از ورود به فضای مجازی، اصل تقدم عمل و کردار بر توصیه های زبانی، اصل کاهش هزینه ی 
فرزندپروری و استفاده از فرصت ها، اصل فرزندپروری همه جانبه و اصل امربه معروف و نهی از 
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منکر را در بربگیرد. این اصول به منزله ی راهنمای والدین برای انجام تکالیف در حوزه ی استیفای 
حق های کودکان در عصر دیجیتال هستند.

خانواده محل تالقی اخالق و حقوق است و به همین جهت، فرزندپروری تکلیفی اخالقی است 
که در قوانین ایران تا حدی ضمانت اجرای مدنی و کیفری دارد که نمی توان آن را با ضمانت 

اجرای حضانت مقایسه کرد.
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