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 ده یچک
است   هافتی ای ژهیو  گاهیمختلف جا یکشورها یحقوق بشر در نظام حقوق  ژهوی به موضوع »حق«

ن ا  ها،یگسترش و توسعه فناورسبب  به   زیو هر روز  تعداد    کشورهای  حقوق  در  هاحق  نیبر 
از    ی کیاز ابهام است.    ایدر هاله  اغلب  زنی  هاآن  ق یکه مفهوم و مصاد  شودیمختلف افزوده م

فضا  ها»حق  ها،حق  نیا ماه  تال«یجی د  یدر  مفهوم،  که  مصاد  تیهستند  نظام   قیو  در   های آن 
ن  یحقوق روشن  چندان  پ  نیهم   بر.  ست ی مذکور  پژوهش  ا  کوشدیم  روشیاساس،  به    ن یتا 

مصاد  ستیچ  تال«یجید   فضای  در  ها »حق  تماهی  و   مفهوم  که  دهد  پاسخ   هاپرسش  آن  قی و 
 است؟  مواردی  چه شامل
فضا  ها»حق ا  هاییحق  تال«،یجید  یدر  در  که  سکوها  نترنت ی هستند  مختلف    افزارینرم  یو 

ند. دار  یمتعدد  قیمصاد  هایفناور  ن یو با توجه به ابعاد مختلف ا  ابندی یم  فایاستبستر تحقق و  
حقوق متون  در  مصاد  ،یالبته  شده    یخاص  قی به  تأث  شدتبهکه  است  اشاره    ات یادب  ریتحت 

ندارند، مانند    یوجهه شرع  قیمصاد  نیاز ا  یبرخ  میابییدرم  قی دق  ی. با نگاهاست   یحقوق بشر
  خالی   هااز حق  یاریبس   یفهرست، جا  نای  در؛ همچنین  نترنت یدر ا   یجنس  التیحق ابراز تما

را   کیو دولت الکترون  تالیج ید  یآن، بستر تحقق شهروند  قیدرست مفهوم و مصاد  نییاست. تب
 .فراهم خواهد آورد

کلیدی دیجیتال،  اینترنت،    :واژگان  الکترونیک،  حق  فضای دولت  دیجیتال،  شهروندی 
 مجازی.
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 مقدمه 
ب توجه  تأبا  رهبرکیه  معظم  مقام  مد  یمبن  ید  و  نظارت  فضای ریبر  بر  ا  ی  یمجاز  یت 

  ی آن در عرصه حقوق عموم  یردهاک ارکژه به چند مفهوم مهم و  یتوجه و  یاجتماع  یهارسانه

  ی ان، نوجوانان و جوانان در فضاکودکژه  یوبهمردم    یهات یفعالن، رصد  یاست؛ بنابرا  یضرور

  هاحق»، مانند  رندیگ یممدنظر قرار    یپردازه ینظردر حوزه    نآاز    یه بخشک دارد    یلوازم  یمجاز

فضای برخیجید  یو شهروند  1«تالیجید  در  و  در حوزه  ین  یتال  ابزارها   هایاستگذاریسز    ی و 

است که در   ی اعمدهحق از مباحث  ی هاهینظرو مالحظه خواهند شد. موضوع حق  هاآن تحقق 

که از همین منظر نیز    یابیمدرمیمطالعه متون حقوقی    با.  شودیم بسیار به آن توجه    ،عصر کنونی

حوزه    یها حقبه   در  این    یهایفناور افراد  از  طوالنی  فهرستی  و  شده  نگاه  ارتباطی  نوین 

 بدون پشتوانه ارائه شده است.   یهاحق

جامعه   بر  نوین  حکمرانی  در  که  است  مباحثی  از  نیز  الکترونیک  دولت  تحقق  موضوع 

و شهروندی دیجیتال از   در فضای دیجیتال«  هاحق»به موضوعاتی چون    اهمیت دارد. پرداختن

است.   الکترونیک  دولت  تحقق  ابعاد    توجه  بالوازم  پژوهش مذکور  گانهسهبه  اساسی  سؤال   ،

. همچنین این پژوهش آن است   قیو مصاد  «در فضای دیجیتال  هاحق»  ت ی مفهوم و ماه  درباره

که   مبتنی است  این فرضیه  دیجیتال«،  در  هاحق»بر  که    ییهاحق  فضای  بستر    واسطهبههستند 

 ند.  دارو مصادیق شرعی بسیاری  اندشده خواندهتحقق به این نام 

 « در فضای دیجیتال هاحق » مفهوم .  1
اما    در فضای دیجیتال«  هاحق»درباره مفهوم    هرچند ندارد،  در حوزه    ها حقوفاقی وجود 

به دو طریق   »  : برخیشوندیممطرح  دیجیتال  کهحقوقبا شعار    ن( یخط )آفالبرون  درافراد    ی 

)آنال  دیبا،  دارند نیبرخط  شو   زین(  تمام  دنمحافظت  با ک را    ییهاحق«،  ارتباط  بدون  فرد  ه 

فضایا در  دارد،  برا   یمجاز  ینترنت  برخط  برخکنندی ممالحظه    هاآن  یو  از  ین  ی.    ی ها حقز 

با عنوان   این عرصه   ,Livingstone & Third)  کنندیمیاد    «تالیجید  در فضای  هاحق» نوین در 

در فضای   هاحق»و مصادیق  د  کر(. البته شاید بهتر باشد که میان این دو نظریه جمع  659 :2017

 را اعم از هر دو دانست.   «مجازی

دیجیتال«  هاحق» فضای  طرح    در  اینترنت  با  ارتباط  در  که  بشرند  حقوق  از  دسته  آن 

حقوقی  شوندیم متون  بررسی  با  کرد    توانیم.  دیجیتال«  ها حق»اذعان  فضای  مفهوم   در 
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»مدیریت   از  آن  دامنه  و  ندارند  دیجیتال«  هاحقمشخصی  فضای  در    یهاحق»تا    2در  بشری 

عام است که    یمفهوم  در فضای دیجیتال«  هاحقمدیریت  »گسترده شده است.    3فضای دیجیتال«

آثار   تکثیر صاحبان  از حق  از  صنعت سرگرمی    ژهیوبهحمایت  استفاده  در  در   ییها یفناوررا 

  (Kim, 2008: 343; Ludlow & Duff, 2007: 94)  شوندیمتکثیر غیرقانونی آثار  مانع  که    ردیگ یبرم

به    و محدود  را  آن  نیز  هدف    دانندیم  4ییافزارهانرمبرخی  برای   روندمیکار  به   مذکورکه 

(Resnick, 2005: 1735; Kumik, 2001: 21  ؛ اما بخش دوم)  در    بشری  یهاحقاین حق با عنوان

  ارتباط از راه دور   یهاشبکهو    یکیالکترون  ی هادستگاهبه    یحق دسترس دیجیتال شامل    فضای

، حق ناشناس ماندن، یتیهو   اطالعات حفظ  ، حق  یشخص  یها داده(، حق حفاظت از  نترنتی)ا

به .  (Verlos, 2020: 133است )  ره یاطالعات و غ  گانیفراموش شدن، حق انتقال و انتشار راحق  

، حق  یم خصوصیان، حق حریب  یز افزود، مانند حق آزادیرا ن  یگریق دید مصادین موارد بایا

و    تریی ، تو بوک سیف)مانند    ی افزارنرمی  هاسکو به    ی دسترس  دانستن، حق آموزش، حق تجمع، 

 ی ف مختلف فضایره. با توجه به تعاری، حق برابری و غت یامن حق  ،  برخطامن    ی(، فضاغیره

  ها حق» توانیمافزود. البته  «تالیجید در فضای هاحق»را به مفهوم  یگریابعاد د توانیم یمجاز

  ی مجاز  یفضا  ،آن  یفایتحقق و است  محله  ک دانست    یرا همان حقوق مدن  «تالیجید  در فضای

  دار یو پای  امن، خصوص  یتالیجید  یحق ابراز وجود در فضارا    آنا گام را فراتر نهاد و  یاست  

ی برابر  بشر شامل دسترس ذاتیحقوق  را «تالیجید در فضای هاحق» توانیم. همچنین قی کردتل

نژاد  نظرصرفو   سن،  اطالعات    هارساخت ی زبه    ت یجنس   و  از  فضای   هاحق».  دانست و    در 

محافظت  «تالیجید انسان  ضمن  برابر    از  انحصارطلبیسازیخصوصدر    ی سازیتجارو    ی، 

خودآیی،  دیگران نظارت،  اخت  نیحق  تضم  اری و  را  در    هاحق»  توانی مالبته    5.کندیم  نیانسان 

ی چون حق حریم خصوصی، حق آگاهی، حق دانستن، فضای دیجیتال« را شامل موارد دیگر

بیان، حق سالمت، حق   آزادی  اطالعات، حق  امکانات و  به  برابر  آموزش، حق دسترسی  حق 

  ها حق»ن حقوق را شاید نتوان در زمره  امنیت، حق شادی و بازی و غیره دانست. برخی از ای

تعریف   هرچنددانست، اما در ارتباط با فضای دیجیتال قابل طرح هستند.    در فضای دیجیتال«

در فضای    هاحق»شمار رود، عدم تبیین معنای درست  بهاز اقسام تعریف    تواندیمبه مصادیق  

روب  تواندیم  دیجیتال« مشکل جدی  با  را  آتی  مباحث  پیشینه طرح  رو  هطرح  به  توجه  با  کند. 

دیجیتال«  ها حق» موضوع   فضای  موضوع    در  به  ویژه  توجه  و  آمریکا  از  آن  حرکت  آغاز  و 
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دیجیتال  هاحقمدیریت   فضای  چندان  در  آن  مصادیق  و  مفهوم  تبیین  سیر  کرد  اذعان  باید   ،

 وجود ندارد.  ینظراتفاقآن مفهوم درباره روشن نیست و 

نهایت،   دیجیتال«  هاحق»،  هادگاهیدمع  با ج   توانیمدر  فضای  که    دانست   ییهاحق  را  در 

  ی افزارنرمسکوهای  فضای برخط و لوازم تحقق آن نیز دسترسی به اینترنت،    هاآنبستر تحقق  

به تمامی   تواندیمهوشمند است و  یهایگوشو    هاتاپلپ ، هاتبلت رایانه، چون  یی هادستگاهو 

تسری انسان  زندگی  مختلف  یا   ابعاد  دیجیتال  فضای  به  را  بشر  زندگی  واقعی  ابعاد  و  یابد 

 مجازی وارد کند.  

 در فضای دیجیتال«  هاحق »پیشینه .  2

متناسب با    6هارسانهپیش از این، مباحثی درباره حق افراد در استفاده از وسایل ارتباطی و  

رنت و توسعه آن  که در ادامه با به عرصه آمدن اینتاست  طرح شده    مذکور  یهایفناورپیشرفت  

تولید  به دیجیتال«  هاحق»از    توانیملمسی    ی هاتبلت هوشمند و    یها یگوشهمراه    در فضای 

 نوین و متناسب با فناوری یاد کرد.   یهاحقعنوان  به

جنبش حقوق    یریگ شکل  ، در ابتدا در قالب حق نشر و پس ازدر فضای دیجیتال«  هاحق»

قانون    ب یو تصو   شنهاد ی، با پ2000دهه    ل یو اوا  1990دهه    اواخردر  متحده    االتی در ا  تالیجید

مطرح شدند، زیرا با به عرصه آمدن اینترنت، بخشی از   1998در سال    7تالیجیهزاره د  شرحق ن

.  شودیمتجارت به این حوزه وارد شده است که در اصطالح به آن، تجارت الکترونیک گفته  

الکترونیک محتوای  الک  ،عرضه  تجارت  دیگر  الکترونیکموج  محتوای  با عرضه  بود.    ، ترونیک 

اینترنتی   شد. به همین   تردهیچیپمحصوالت، ابعاد این حق  برخط    لیتحو فروش و    وتبلیغات 

مدیریت  سبب  دیجیتال  هاحق،  فضای  شامل  عالوه  در  دیجیتال،  محتوای  فروش  و  عرضه  بر 

نیز   برخط محصوالت  به    شودیمتحویل  دستیابی  نوید  در خود    نوین  ی هاافقکه  را  تجارت 

در فضای دیجیتال در صنعت موسیقی و فیلم نقش   هاحقمدیریت  (.  Kumik, 2001: 21دارد )

 .  ندک یم( و بازار رقابت را در این دو حوزه تنظیم 258: 1388بسیار مهمی دارد )سیامک، 

تدوین    ییهازمزمهاین،    ازپس   از    سینو شیپبرای  صیانت    ی هایآزادو    هاحقجهانی 

فیلیپین قوانین خود    و  وجود آمد و بسیاری از کشورها چون فرانسه، برزیل، ایتالیابهط افراد  برخ

در   هاحق»درباره    یامنطقه چند سند  و    (Livingstone & Third, 2017: 658-659ند )را تغییر داد

دیجیتال« مانند    فضای  شدند،    ، 8ینترنتیا  یهایآزادو    هاحقمورد    در  قایآفر  هیاعالمنگاشته 
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اینترنت  بر    ی منشور حقوق اساسو    10دیجیتالدر فضای  ، منشور حقوق  9اعالمیه اصول حاکم 

غیره.    11اروپا  هیاتحاد  تالیجید سطوح    یهاتالشو  در  داخلی    یامنطقه،  یالمللنیبفزاینده  و 

عمال قدرت در آن است که البته  جایگاه کشورها در حوزه حاکمیت بر اینترنت و اِ  دهندهنشان

 (. Redeker et al., 2018: 315در سطوح ملی است ) یاستگذاریسزمند نیا

از    2016در سال   مقررات حفاظت  با عنوان  قانونی  اروپا  اتحادیه  به تصویب   21هادادهدر 

قانون   که  از  پیشین  رسید  را  EC/95/46)  هادادهحفاظت  آنکرد    روزبه(  هدف  از    ،و  حمایت 

شخصی، حق    ی هادادهیم خصوصی، حق حفاظت از  ویژه حق حر بهحقوق اساسی شهروندان  

  بود شخصی موجود    یهادادهشخصی و حق اصالح یا حذف    یهادادهدسترسی به اطالعات و  

(Macenaite, 2017: 766   .) 

از    هاتالشبا وجود همه     افراد در عصر دیجیتال در    یهاحقبرای عملی کردن حمایت 

کودکان در فضای مجازی چندان مورد توجه نبوده    یها حق،  مذکورجز قانون  بهقوانین گذشته  

بر   کشورها  این  تمرکز  عمده  است؛    یهاحقو  بوده  بالغ  به    کهیدرحالافراد    ی هاحقتوجه 

به مرتفع    هاآننیازهای    تواندیم  ریپذب ی آس  یهاگروهعنوان  کودکان    براساس .  دکنرا 

ور و فعالیت در فضای مجازی بر  (، حضLivingstone & Third, 2017: 666مختلف )  یهاپژوهش

و   یبازی،  مدنو    یاسیس  مشارکت   ،یارسانه  سواد  ،سالمت و رفاه  ی،رسمریو غ  یرسم   یریادگ ی

و   یفرد  یآورتاب،  ینسلنی ب  روابط  هماالن، خانواده و، روابط با  تعلقاحساس    ،ت یهو   ،حیتفر

 رگذار است. یان تأثکودک مصرف  سبکو  یاجتماع

 « ای دیجیتالدر فض هاحق »ماهیت .  3

صرفاً    هاآن  حقوقدانان  برخی بودن  گروه  .  دانندیمفردی    قوقحرا  فردی  از   هاحقدوم، 

را    هاحقسوم موضوع این  گروه  .  اندکردهنسل سوم حرکت    یها حقجمعی یا    یهاحقسوی  به

نظر    ،دانندینم  هاانسان در  اطالعات  یا  داده  را  نتیجه،    رندی گ یمبلکه موضوع  در   یهاروشو 

تولید   با  ارتباط  در  را  مجازی  فضای  نظارت  و  مدیریت  تولید   هادادهمختلف  یا  افراد  درباره 

خود    هاداده رویکرد  را   هاآنتوسط  بررسی    یبا  کاربردی  و   & Livingstone)  کنندیمنظری 

Third, 2017: 666 .) 

که بتوان در    از منظری دیگر هم نگاه کرد  توانیم  در فضای دیجیتال«  هاحق»درباره ماهیت  

دیدگاه،  ند  یافر این  از  برد.  بهره  آن  از  مقاله  »بیشتر    توانیماین  فضای    هاحقمصادیق  در 
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فرض    را  دیجیتال« تکلیف  به  آمیخته  و   کردحق  تکالیف  و  دیجیتال  شهروندی  از  بتوان  تا 

در فضای    ها حق»حق محض دانستن    رسدیم  نظربهشهروندان نیز سخن گفت.    یهات یمسئول

  تمتع و استیفای هر حق  هرچند. کندمیدولت سخت  برایتنها مدیریت این عرصه را  تال«دیجی

استیفای    مشروعی، است،  جامعه  آحاد  تا    هاحقحق  شود  محقق  درستی  چارچوب  در  باید 

 صدمه نبینند.    هاحقسایرین و جامعه از استیفای این  

 در فضای دیجیتال«  هاحق »مصادیق .  4

تا متونک آنچه  در  فضای  هاحق»درباره    یحقوق  نون  اغلب  ،  شودی مده  ید  «تالیجید  در 

پرایمصاد از  ک قی  ماهک هستند    یفرد  یها حقنده  از  فارغ  فضای  هاحق»ت  یه   « تالیجید  در 

از    به تعبیر هوفلدا  ی  «تالیجی د  در فضای   هاحق»این مصادیق، لوازم تحقق   از  ی. برخاندبرشمرده

ند  یهاحق» وجود  تا  که  هستند  سایر  برتر«  باشند،  یافت.    هاحقاشته  نخواهند  تحقق  بستر 

نیستند، بلکه از لوازم مادی    در فضای دیجیتال«  هاحق»از مصادیق    ،ندیآیمکه در ذیل    ییهاحق

 :  روندیمشمار بهمذکور  یها حقو معنوی تحقق 

  حق دسترسی به اینترنت -

 Bulgerبه رسمیت شناخت ) 2016کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد این حق را در سال 

et al., 2017: 751  استفاده از   و  یافزارنرم سکوهای  انتخاب  در    یآزاد،  خدمات  تیفیک ( که شامل

برابر  ی طرفیبو    31تالیج ید  شمولاز    نانی اطم،  افزارنرم  عادالنه  یو    برای ه  کشب  بودن   و 

  ؛(,Anonymous 13 :2014است ) کنندگانمصرف 

ه شامل امنیت در برابر انجام جرائم و بدافزارهای اینترنتی است  ک حق امنیت در اینترنت    -

(Anonymous, 2014: 15)؛    

 Redeker etمورد نیاز برای اتصال به اینترنت )  ی هادستگاهحق دسترسی به ابزارها و    -

al., 2018: 311) ؛ 

شامل حق آموزش در اینترنت و آموزش درباره  حق آموزش در اینترنت و درباره آن    -

 (. Anonymous, 2014: 20) اینترنت و حقوق بشر

 یریت برابر و بدون تبعیض اینترنت حق دسترسی، استفاده و مد -

 ؛(Anonymous, 2014: 25) کنندهمصرفحقوق  -
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 . حق حریم خصوصی -

  ها حق»( حق حریم خصوصی را از مصادیق Roberts, 2015: 545; Albury, 2017: 716)برخی 

دیجیتال« استیفای    دانندینم  در فضای  »و حتی  با  تزاحم  در  را  دیجیتال«   ها حقآن  در فضای 

قدرت مداخله را در اختیار دولت یا   در فضای دیجیتال« هاحق» استیفای  اساس،بر این  .انددهید

محافظت از    و  تا در امور شخصی افراد دخالت کنند  دهدیمهر نهاد خصوصی یا دولتی قرار  

فضای  ت یشخص در  ماندنی،  مجاز  فرد  ناشناس  رمزگذار،  حق  از  از    یآزادو    41یاستفاده 

 (.  Anonymous, 2014: 18)  است  یم خصوصیق حق حر یاز مصاد افتراو  نظارت

استفاده    تا حد  ی راخصوص  میحق حراز  درک  (  Bulger et al., 2017: 752در مقابل، برخی )

در اتاق    نترنتیمتصل به ا   هوشمند   یهاتلفن  ژهیوبه  یارتباط  یو ابزارها   هارسانهاز    یخصوص

  شامل   را   کودکان  برخطمشارکت    حق  استیفای   و  داده توسعه    51فرهنگ اتاق خوابیا  خواب  

 ,.Bulger et al)  انددانستهسرپرستان کودک  محافظت در برابر مداخله    و  یخصوص  میحفظ حر

  ها حق»تحقق فارغ از این اختالف، حق حریم خصوصی را از لوازم بهتر است  البته   (. 759 :2017

دیجیتال« فضای  یعنی    در  ا برشمرد؛  لوازم  تمام  از  و  تام  دیجیتال«،  هاحق»ستیفای  فضای   در 

 محدودیت در دسترسی افراد به اطالعات دیگران است.  

 71یا حق ناشناس ماندن 61حق فراموش شدن -

تلقی   خصوصی  حریم  حق  مصادیق  از  را  شدن  فراموش  حق  اما  اندکردهبرخی   ایعده، 

این حق از مصادیق حق حریم خصوصی    رسدیم  نظربه. البته  دانندیمگر آن را حقی مستقل  دی

  که   نترنتیموجود در ا   یاطالعات شخصتوانمندسازی کودکان و بالغان باشد، زیرا    با هدفو  

ند. بر همین اساس، در  ستیقابل حذف ن  یراحتبه،  داردجو  وو جست   یدسترس  یت جهان قابل   در

  و شهرت   ت یشخصبرای حفظ    توانندیمرضایت فرد، افراد    براساس  هاداده  یآورجمعصورت  

این حق استیفای    استثنائاتخود، حذف اطالعات شخصی خود را از تارنماها درخواست کنند.  

 (.  Macenaite, 2017: 770) است تاریخی و علمی  یهاپژوهشانجام حق آزادی بیان و  

که افراد  است  زمینه    اینده گوگل و اسپانیا نیز در  پروندر    اروپا  هیعدالت اتحاد  وانیدحکم  

دارند   موتورها  طیشرا  درحق  از  پوجست   یخاص  بخواهند  اطالعات    حاوی   یوندهایجو 

کنند  هاآن   نادرست   یشخص حذف  مرا  حکم  این  البته  آوردبهرا    یاگستردهحث  اب.  ه وجود 

 دارد.  انیبآزادی حق به اطالعات و   یدسترسحق استیفای  بر  تأثیر منفی رای، زاست 
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ب   توسطحق    نیا  استیفای مشکالت  است  ممکن  زیرا  ی شتریکودکان  کند،  ایجاد  با    را 

در  شود و    لدب  یچهره عموم  ی و رسم  یتیناشناس ممکن است به شخص  ی گذشت زمان، کودک 

به(  دارد  )ارزش حذف  یخصوص   دیگراو    یهاداده  نتیجه، و  ع  نباشند  ارزشمند   یموممنافع 

 (. Macenaite, 2017: 770تبدیل شوند ) (دارد )ارزش حفظ

   هادادهیا محرمانگی  هاداده ینگهدارحق حفظ و  -

محرمانگی  Roberts, 2015: 545)برخی    هرچند مصداق    هاداده( حق  فضای   هاحق»را  در 

حق حریم  حداقل    در فضای دیجیتال« یا  هاحق »آن را در زمره    توانیم، ولی  دانندینم  دیجیتال«

 . دکرفرض از مظاهر آن در فضای دیجیتال خصوصی یا 

 به سه دسته تقسیم کرد:    توانیماما سایر مصادیق را 

دولتی    یهاسازمان: »اختیار شخص برای شرکت در قوای عمومی و  حقوق سیاسی  (الف

تابعیت«   پذیرفتن  و  قانونگذاری  مجالس  در  شدن  انتخاب  و  کردن  انتخاب  حق  مانند  است، 

et al Bulger. ,)  81وجود، حق مشارکت در فضای دیجیتال(. در متون م255:  1382)کاتوزیان،  

 & GogginAlper ,)  91حضور یا عدم حضور در فضای مجازی  (، حق تجمع و حق 752 :2017

ا  نیا  قیاز مصاد(  731 :2017 در  انتخابات،    که  نداهبرشمرده شد  نترنت یحق  در  حق مشارکت 

تبلی  یمندبهرهحق   برای  اینترنت  فضای  و  از  هم    یهارقابت غات  را  موارد  سایر  و  انتخابی 

 به آن افزود.   توانیم

عمومی  (ب ناظر  حقوق  و  انسان  به شخصیت  مربوط  عمومی  »حق  و    رب:  دولت  روابط 

 ( مانند حق حیات«  است،  دیجیتال 255  :1382  ان،یکاتوزمردم  عرصه  در  این حق  مصادیق   .)

 است:   موارد زیرشامل 

شامل مواردی چون حق شرکت در زندگی   کهدر اینترنت  حق فرهنگی و کسب دانش    -

حق   فرهنگی،  و  زبانی  تنوع  جامعه،  به فرهنگی  در    تکلم  محدودیت  عدم  حق  مادری،  زبان 

دسترسی به دانش از طریق مجوزها و حق چاپ، حق کسب دانش عمومی و دسترسی آزاد و  

 (.  Anonymous, 2014: 20) ست ا  باره نیاو وجود استانداردهای باز در  افزارهانرمرایگان به 

 انتقال داده  تیحق قابل -

ا اساس    نترنت یکاربران  این   دهنده ارائه  ک یاز  را  خود    یشخص  یهاداده  توانندیمبر 

به نفع   دیبا   حق  نیاطبق دیدگاه کمیسیون اروپا،  انتقال دهند.    گرید  دهندهسیسروخدمات به  
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  ی بازارها  به  توانندیماز این طریق  وچک  نوپا و ک   یهاشرکت   رایباشد، ز  هاشرکت اشخاص و  

  کنندگان مصرفو    یابند  یدسترس  بوک سیف  مانند  تالیجید  بزرگ  یهاشرکت داده تحت سلطه  

این کار با ایجاد  جذب کنند.    یخصوص  میحفظ حر  یمناسب برا   ی هاکارراهارائه  را با    یشتریب

را    هاآنکنند که حریم خصوصی  را انتخاب    یافزارنرمسکوهای  تا    سازدیمرا قادر    افراد  تنوع

 .  (Macenaite, 2017: 770) کندیمبیشتر حفظ 

 20عموم مردم در فضای دیجیتال   حق دسترسی به -

مصادی   عنوانبهاین حق   از  دیجیتال«  هاحق»  قیکی  فضای  و  در  »شنیده شدن  معنای  به   ،

که   است  عمومی  فضای  در  شدن  به    هرچنددیده  آن  استیفای  نیست،  جهانی  شرایط  حقی 

( است«  وابسته  اقتصادی  و  هم   .(Albury, 2017: 722اجتماعی  دیگری  تعبیر  حق  این  از  البته 

با   ،ماهیت نظر    ازمطرح شده و    12دکان با عنوان حق شنیده شدن آنانوجود دارد که در مورد کو 

متفاوت خود  اهمدیگر  به  مربوط  امور  در  کودکان  از  گرفتن  مشورت  حق،  این  از  منظور  ند. 

 در فضای مجازی.  هاآندر پروفایل والدین یا نظارت بر  هاآن، مثل استفاده از عکس ست او

،  هاانجمن، آزادی شرکت در مجامع و  آزادی مذهب   مانند  یآزادانواع    شامل  حق آزادی  -

آنالین، آزادی(،  Bulger&others, 2017: 752)  انیب  یآزاد از سانسور،   و رهایی  آزادی اعتراض 

 (.Anonymous, 2014: 16)  هاست رسانهو در نهایت آزادی  زیانگنفرت آزادی از سخنان

پیشرفت و رشد فردی و پایداری    ،شامل کاهش فقر  حق توسعه و پیشرفت در اینترنت  -

   (.  Anonymous, 2014: 15) محیط زیست

 .(Bulger et al., 2017: 752) حق دسترسی آزاد به اطالعات  -

 (. Anonymous, 2014: 16) 22ولتحق حفاظت در برابر نظارت د -

بانکی    - اداره امور زندگی مانند امور  اینترنتی برای  ابزار  حق دسترسی به امکانات و 

(Anonymous, 2014: 16 ) . 

 32حق عدالت داده -

(، Taylor, 2017: 7عدالت داده، مخالف طرح آن در قالب حق هستند )  پردازانهینظر  هرچند

آن فراهم  بررسی  امکان  طرح شد تا  م  در فضای دیجیتال«  هاحق»  یکی از مصادیق   عنوان بهاما  

بشود.   داده  پ  یبرخ  اعدالت  اقل  یچندبعد  دهیچیمشکالت  عدالت  ترورمیمانند   فقر و    سمی، 

دادهی توض.  شوندیمشناخته  شرور  فوقالت  کمش  عنوانبهه  ک مرتبط است   مفهوم عدالت  از    ح 
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عدم موازنه قدرت   یه حامک   یتیمکحا  یبرا  هادادهاربرد  ک : نخست،  ممکن است ر  یق زیسه طر

  یعینه گسترش عدالت توزی شتر فقر زمیش بیبا نما  هایفناور  -ه دادهک   ییهاروشدوم،    ؛است 

فراهم   بر    ؛کنندیمرا  نظارت  نحوه  عملک   هادادهسوم،  بر  عدالت    یهاسازمانرد  که  خواهان 

 (.Taylor, 2017: 6مؤثرند ) یاجتماع

  یبرا  داده، نحوه انتشار  ضیاصول ضدتبع  بر  یمبتنداده    گاهیپااحی  طرهدف عدالت داده،  

مشار   ی ابیدست ارتباط،  حضور  ک به  و  انتشار    ترعادالنهت  عدم  از  یحما  یبرا  هادادهو  ت 

(. عدالت  Taylor, 2017: 8ند )ایتحقق عدالت اجتماع  ی ه در پک   است   ییهاسازمان  یهات یفعال

دارا ر  یداده  اساسک سه  د   ین  استفاده  درسیدر  فناوری   بودن،  از  استفاده  عدم  با    ی ا  مقابله  و 

در    یمجاز  ی و حضور در فضا  یم خصوصین نخست با حر که ر ک است    بر داده  یمبتن  ضیتبع

است  حماک ر  ؛ ارتباط  با  دوم  رشدی ن  از  پیشرفت   ت  ام  و  و  دسترسکانسان    ی فناوربه    یان 

ارتباطات  یاطالعات توسعه  یو  به    ی هایآزادو    لیوتحلهیزتجداده و    دیتول  یهایفناور،  مرتبط 

از   یبخش  شدن به  لیتبدو    ها یفناوراین حوزه مانند آزادی در استفاده یا عدم استفاده از برخی  

عدم )  رکن سوم  ؛مربوط است   توسعه  ندیا ی در فرعنوان محصول جانببه  ی تجار  یهاداده  گاهیپا

قدرت    (ضیتبع بخش  دو  کش   ییشناسااز  چالش  به  از    یری سوگ  دنیو  استفاده    و  هادادهدر 

 (.Taylor, 2017: 9-10) است تشکیل شده  ضیتبع از یآزاد

احترام به حقوق کارگران، دسترسی به اینترنت در محل    شاملحق اشتغال در اینترنت    -

    (.Anonymous, 2014: 24کار و اشتغال در اینترنت و کسب درآمد از طریق آن )

  کی برابر به خدمات الکترون  یحق دسترسشامل    یدر امور عموم   نی حق مشارکت آنال  -

 (. Anonymous, 2014: 24) کی دولت الکترون از یمندبهرهحق و 

به   یه تنها مصداق آن را دسترسک   برخط  یاز خدمات اجتماع   یمند بهرهحق سالمت و    -

با  (. البته ابعاد حق سالمت در ارتباط  Anonymous, 2014: 25)  انددانستهحوزه سالمت    یمحتوا

 است.  ترگستردهفضای مجازی بسیار 

اینترنت  - اقدامات در  شامل حق جبران    حق جبران خسارت و دادرسی عادالنه برای 

 (. Anonymous, 2014: 25خسارت، حق محاکمه عادالنه و حق رعایت تشریفات قانونی )
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از   - برخورداری  اجتماع  یاینترنتنظم    ی برقرارحق  عرصه  شامل    یالمللنیبو    یدر 

در اینترنت و    ییگراکثرتچندزبانی و  لزوم  اکمیت اینترنت برای استیفا و تحقق حقوق بشر،  ح

 (. Anonymous, 2014: 26مشارکت مؤثر در حاکمیت بر اینترنت )

خصوصی:  (  ج  حق حقوق  مانند  دارد،  دیگران  برابر  در  شخص  هر  که  است  »اختیاری 

)کاتوزیان،   کنترل  256:  1382حاکمیت«  حق  خودتعیینی   یها داده (.  و  ابراز   24شخصی  حق  و 

جنسی تما  برخ  25ی الت  مبنا،  همین  بر  هستند.  گروه  این  زمره  »  ی در  فضای   ها حق دامنه  در 

تما ی ج ی د  ابراز  به  را  جنس ی تال«  بازنما ی  ی الت  عرضه ی   ی جنس   یی ا خودنمای  26خود   یجنس   ییا  ا 

 نی ع در و  اند گسترده ز ی ن  27ی ده شدن جنسی یا د ی مجاز ی )اعم از فردی و جمعی( در فضا  ی جنس

حر حال  حفظ  از  خصوصی ،  جنس   ی م  مسائل  در  (.  Albury, 2017: 718)  ند ی گو ی م سخن    ی افراد 

 « عنوان  با  خود«  جنسی  »بازنمایی  این  بارز  شناخته  sextingنمونه  تبادل   شود ی م «  معنای  به  که 

در    ییها ام یپ و    هاعکس  جنسی  محتوای  سکوهای    ی های گوش با  یا  است   یافزار نرم هوشمند 

 (Albury, 2017: 719 که در ایران نیز از آن به »سکس ) شودی م یا رابطه جنسی مجازی« تعبیر    چت .

حامیا  منظر  جنسی    ن از  تمایالت  ابراز  حق  این   ها حق »  عنوان به مالحظه  دیجیتال«،  فضای  در 

انتقاد با  جنسی  روبهایبازنمایی  جامعه  در  استیفا    شود ی م رو  ه ی  مانع  بیان   ؛ شوند ی م  ها آن که  به 

 ل ی دل ، به تال یج ی د   یدر فضا   ایفای نقش و    تال ی ج ی د  زندگی حق مشارکت زنان جوان در  ، » تر ق یدق 

در برابر   ی دفاعراهکار  . تنها  رود ی م  نی رفته و از ب   نی ، از ب ها احتمال قرار گرفتن در معرض خطر 

. زنان و ت اس  تال ی جی د   ی در فضای جنس   اظهار تمایالتاز   ز ی و پره  ی نی نش عقب  ی، عموم   این هجمه

 ی ( که دارا تال یج ی د  ای)  یعنوان شهروندان جنس به آموزش،  کنونی   ی هاچارچوب دختران جوان در  

 شوندی م معرفی  « در معرض خطر »  د عنوان افرا به ، بلکه شوند ی نم هستند، خطاب  تکالیف حقوق و 

 (. Albury, 2017: 719« )اند اطالع ی ب عمال خود  َا ر ی ناپذ اجتناب   « عواقب »که از  

تعریف   ی المللنیبالمت جنسی در اسناد  جنسی یا حق س  حق عنوان  هبآنچه    بادیدگاه  این  

حق سالمت جنسی به معنای حفاظت    یالمللنیب، زیرا »در اسناد  دارد، تعارض جدی  است   شده

هر برابر  در  فرد  و    از  سوءاستفاده  و    یکشبهرهگونه  آن  از  خارج  یا  خانواده  در  جنسی 

مناسب در ارتباط با استیفای حق جنسی و حق فرزندآوری است«   یهاآموزش  برخورداری از

(Alper & Goggin, 2017: 733 .) 
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و   ی فرد  یجنس   مشارکت   ی را برا   ی د ی جد  یها فرصت   تال یج ی د   ی فضا   نکه ی ا از این دیدگاه، با  

 موازی ی هاارتباط  مانند  تهدیدها در آن از   ی ع ی وس  دامنه اما ، کند ی م فراهم  ت یم ی و ابراز صم ی جمع 

 یبلکه برا تخریب وجهه فرد،    ی برا   تنها نه ،  است   به اشتراک گذاشته شده   ر ی تصاو  از   سوءاستفاده و  

ناشی   ی هاپارادوکس   موارد   ن ی. ا تضعیف مدیریت وی بر خود و امور مربوط به خود وجود دارند 

هنجارها  از  د   یجنس   ی ها فرهنگ که    ندا ی اجتماع   ی تحول  عصر  در  را  احاطه   تالیج ی نوظهور 

مرسوم    . ( Alper & Goggin, 2017: 721)  اند کرده  مصادیق  این  از  غیر  مصادیق   توان ی م البته  به 

نیایند، اما در واقع از مصادیق   حساببه   آندیگری هم اشاره کرد که شاید در ابتدا جزو مصادیق  

که شامل   شود ی مخواهند بود. در این مرحله، به برخی مصادیق این حق برای کودکان اشاره    آن 

ا   یمند ه بهر حق  »  عدم نترنت یاز  حق  کودکان ء سو   ،  از  شنو    استفاده  آنان«   های نظر   دن ی حق 

 (Anonymous, 2014: 22 و حق بازی  هویت، حق  البته حق  است.  کودک  از  محافظت  و حق   )

 ی مجاز   ی در فضا تفریح و سرگرمی برای کودکان و حق دانستن برای افراد بالغ و کودکان نیز  

 د. شو ی م یکی از مصادیق مهم آن اشاره مطرح است که در اینجا فقط به  

 82حق محافظت از کودک -

 اصطالح شود.  میمحافظت برخی اصطالحات توضیح داده    حقپیش از پرداختن به مفهوم  

بر   دارد  لکش  دراطالعات    ی آورجمعبه   92هادادهنظارت  اشاره  به   اکنونهمه  ک   داده  توجه    با 

رضا  سطح و  ا  طوربه  ،افراد  ت یدانش  با  از  مکرر  انجام    یهایفناورستفاده  .  دگیریمدیجیتال 

ا  فرد    ی آورجمعن  یانواع  ا  تواندیم  کنندهیآورجمعبه حسب  نخست،  یشامل  باشد:  موارد  ن 

 ؛ دوم،ردیابی انتخاب کنند  ی افزارهانرمو    هادستگاهبا استفاده از    را  داوطلبانه  نظارت  ،خود افراد

روابط نزدیک شخصی )مانند اعضای خانواده و    کهد  نظارت بر سایر افرا  « یانظارت صمیمانه»

اجتماعی و بارگذاری مشخصات و    یهارسانه   حضور درافراد با  ؛ سوم،  با آنان دارند(  ینزوج

شخصی   پروفایلتصاویر  )ایجاد  توییتر،  بوک سیف  مانند  یافزار نرمسکوهای  در  (  30خود   ،

این که    کنندیمدعوت    هاآن ا به تماشای  دیگران ر ، اینستاگرام و غیرهتامبلریوتیوب، لینکدین،  

»توافقی و متقابل    نظارتِ  ,Lupton & Williamson)  انددهینام تی«  یا مشارک  نظارت اجتماعیرا 

2017: 781)  . 

را   هاآن  یزندگ   اتیهستند که جزئ  13یتالیجینظارت د  متکثر  یهاروش  موضوعنیز  کودکان  

مشارکت کنندیمثبت   امکان  هرچند  داردها  یندافر  نیا  ردکودکان    .  مواقع،  ،  وجود  بیشتر  در 
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  ی، خدمات بهداشت  دهندگانارائهخانواده، دوستان، معلمان و    ی مراقبان و اعضا  ریو سا  نیوالد

کودکان   یخصاز اطالعات ش  تا  دهندیمانجام    هاآنکار را از طرف    نیا  یتجار  یبلکه نهادها

در کنند.  کودکان  جهینت  استفاده  همراه،   ییهایفناور   قیطراز    ،شیپ  از  شیب،  تلفن  مانند 

فر  یآموزش   یافزارهانرمو    یاجتماع  یهارسانه  ،یدنیپوش  یها دستگاه  ینگارداده  ینداوارد 

نظارت و    ای  هادادهنظارت بر    یاغلب برا   هایفناور  نیا  در  شده یآورجمع  ی هاداده.  شوندیم

توسط خود  یابیارز و    وندشیماستفاده    گرانید  ای  هاآن  کودکان  است شامل ضبط  ممکن  که 

اجتماعیظاهر  اتی جزئ  یابیارز روابط  سالمت،  رشد،  رفتار،  وخو خلق،  ی،    ی هات ی موفق، 

 .(Lupton & Williamson, 2017: 781) موارد باشد ریو سا یلیتحص

یا غیرتجاری    سوءاستفاده  شامل  هادادهبر    دیجیتالی  نظارت  مخاطرات   ی هادادهاز  تجاری 

  ی ها دادهاز    گرانیو استفاده د  یآورجمع  خاللدر    کودکان  یها حقنقض    و  نکودکا  مربوط به

به   امن  یخصوص  میحرنقض  و    هاآنمربوط   :Lupton & Williamson, 2017ست )هاداده  ت یو 

  یجابه  را  23یمتنبرخط    غاتیتبل   کاربرد  تواندیم(. ممنوعیت نظارت دیجیتالی بر کودکان  781

 :Macenaite, 2017)  کند  ت یکودکان تقو   اینترنتی مخاطب   یهاگاهیپادر    33یرفتاربرخط    غاتیتبل

شناساالبته    .(771 به  کامل    منظوربهکودکان    ییالزام  هر  هاآنحذف   یریگ هدفگونه    از 

به  43رفتاری بزرگساالن    هادادهاز حد    شیب  یآورجمع، ممکن است    ی جابه  کهشود  منجر  از 

از حر ماند  یخصوص  میمحافظت  ناشناس  او  در  حریم خصوصی    تواندیم،  نترنت ین شخص 

  .(Macenaite, 2017: 771-772) شودوی را تهدید کند و مانع ناشناس ماندن او در اینترنت 

قرار   افراد  دوش  بر  را  تکالیفی  کودک  از  حفاظت  افراد  دهدیمحق  ،  هاداده  کنندهکنترل: 

بر    هادادهغیرقانونی    یآورجمعاز    ممانعت تکلیف سلبی   دوش دارند و والدین نیز تکلیف را 

در   شرکت  تضمین    ییهات ی فعالایجابی  را  آنان  فرزند  اساسی  حقوق  استیفای  که  دارند  را 

بهترین نوع حمایت است. تمامی این موارد برای بزرگساالن   شک بی، زیرا توانمندسازی  کندیم

بدان کودکان  از  گفتن  اما سخن  است،  تصور  قابل  ن  سبب هم  که  دارد  در  اهمیت  والدین  قش 

 تربیت شهروندان دیجیتال بسیار مهم است. 

 در فضای دیجیتال« هاحق» صاحبان و متعهدان   .5
، باید از صاحبان این حق هم سخن گفت. با توجه به  دیآیمگاه از حقی سخن به میان    هر

از   که  موجود  حقوقی  دیجیتال«  هاحق»متون  فضای  سخن  برای    در  ناتوان  افراد  یا  کودکان 
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این    توانیم،  اندهگفت نیز در  افراد حتی کودکان  از منظر حقوق کشورهای غربی همه  دریافت 

مصادیق   جنس  اما  هستند،  حق  دارای  با    یهاحقزمینه  ناتوانان  یا  دیگران    ی هاحقکودکان 

 از این است.   تر گستردهدامنه مصادیق سایر افراد بسیار  کهیدرحالمتفاوت است؛ 

دی کودکان صاحب حق  مدیریت  اگر  طبیعتاً موضوع  در فضای    هاحقجیتال فرض شوند، 

بتوانند در فضای مجازی به تولید محتوا یا   آنکهبرای کودکان قابل طرح نیست، مگر    دیجیتال

صاحب حق باشند،    توانندینمانتخاب کودکان    -طبق نظریه اراده  البته.  اقدام کنندموارد مشابه  

 زیرا بالغ نیستند. 

باشد و در   ترگسترده  تواندیمن حق  یحق افراد بالغ دانسته شوند، دامنه ا  اگر صاحبان این 

برخیع حال،  باز  هاحق  ین  حق  حقعالوه.  ردیگیبرنم  دررا    یمثل  اشخاص  مالحظه    ی ق یبر 

ژه در  یو بهتال دانست،  یجیز صاحب حق دیرا ن  یقو اشخاص حق  توانیمصاحب حق،    عنوانبه

که امتیاز تولید یک اثر هنری یا علمی در اختیار یک    جیتالدر فضای دی  هاحق  ت یریموضوع مد

 شرکت است.   

ایران  براساس امامیه و حقوق  را صاحب    توانیم  فقه  کودکان  افراد حتی  در    هاحق»همه 

و صرفاً   اندشدهدانست، زیرا کودکان حتی پیش از تولد دارای هویت دیجیتال    فضای دیجیتال«

شرط بلوغ    هاحقت استیفا تفاوت گذاشت و برای استیفای برخی  باید میان اهلیت تمتع و اهلی

    . و عقل را مالحظه کرد

دامنه   به  توجه  تعیین    متعهدان  توانیم  هاحقبا  آن  برای  را  بیشتر    دولت .  دکرمتفاوتی  در 

نیازمند اقدامات دولت است. در برخی مصادیق    هاآناست، زیرا استیفای    طرف حقمصادیق  

کودکا به  والدین    توانیمن  مربوط  حقعنوان  بهاز  آنان    متعهد  البته  کرد.  یاد  دولت  کنار  در 

(Anonymous, 2014: 26)   بشر حقوق  زمره  در  را  حق  این  و دانندیم که  افراد  تکالیف  از   ،

سخن   قدرت  تکلیف    اندگفتهصاحبان  و  دیگران  حقوق  به  احترام  صرفاً  را  افراد  تکلیف  و 

 .   انددانسته هاآن اوز به این حقوق، احترام، حمایت و تحقق صاحبان قدرت را ممانعت از تج

 در فضای دیجیتال« در تربیت شهروند دیجیتال    ها حق نقش استیفای » .  6

و    یهنجار،  رفتار مناسب که برخی آن را  است    یارشتهانی م  از مباحث   34تالیجید  یشهروند

  توانایی ،  یارسانهسواد  اصول  آموزش    گانهسهابعاد    ی و دارایاز فناور  یریگبهرهدر  مسئوالنه  

  ات رییتغ  جادیا  یبرا  افراد  نهفعاال  یو توانمندساز  فضای مجازی یا سایبر  مخاطراتاز    یریشگیپ
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جهان   در  بستر Guven, 2018: 32)   روشیپبرخط  مثبت  در  مفید  محتوای  تولید  توانایی  یا   )

دیگران    یافزارنرمسکوهای   آن  ؛(Guven, 2018: 27)   دانندیمبرای  دیگر    ی هاروشرا    برخی 

از    یریگ بهره قانونی    یافتنرسمیت    ای  اجتماعیمشارکت    یبرا  تالیجید   ی هایفناورمردم  و 

بر    ت ی را مرتبط با نظارت و حاکم  آن  دیگری  عضب  ؛کنندیمتوصیف    خود  خاص  یهاحقشدن  

ن را روشی برای همچنین برخی آ (.Barassi, 2018: 171)  دانندیمشهروندان    مربوط به  یهاداده

درک  آن یعنی    زیبرانگچالشو به ویژگی    دانندیم  یفناورآموزش جوانان در استفاده درست از  

نادرست وی درست    از استفاده  صحیح فناورءسو   ا  از    ی رفتار  یهنجارها  نیو همچن  یاستفاده 

اشاره    برخط  یهاارتباطو    ت ی ، امنت یهو   ،هانقش،  هاحقمربوط به    یمناسب، مسئوالنه و اخالق

 (.  Guven, 2018: 64)  کنندیم

و    ی عموم  منافعشامل آموزش مدارا و احترام، تمرکز بر    تالی جید  یشهروند  آلدهیاآموزش  

اجتماع  دیتأک  عدالت  پره  و  است  یبر  آس  زیصرف  و Guven, 2018: 65)   ست ی ن  یکاف  ب ی از   )

مجازی، فضای  در  فعالیت  تعیین حدود  دیجیتال، ضمن  شهروندی  مؤثر  توانمندسازی    قواعد 

(. بر همین  Guven, 2018: 66)  کنندیمافراد را برای محیط برخطی در پی دارد که در آن زندگی  

باید از دوران مدرسه آغاز شود، زیرا شاید دیگر    ها یفناوراز    مسئوالنهاساس، آموزش استفاده  

برای   بیاموزدانشموقعیتی  را  قواعد  این  که  نباشد  فراهم  از  نآموزان  هدف   قواعد   آموزشد. 

 است که در فضای برخط وجود دارند.   ییهافرصت و  هات ی مسئولشهروندی دیجیتال، درک 

نخست،   است:  تصور  قابل  فرد  هر  برای  منظر  دو  از  دیجیتال  که    ییهادادهشهروندی 

و    کنندیم  ینگهدارصورت الکترونیک ثبت و  بهدولتی و احیاناً خصوصی از فرد    یهاسازمان

یا در فضای مجازی ثبت   هاگاهیپاخود فرد در ارتباط با اطالعات شخصی خود در   که ییهاداده

کودکان  نیوالدیا    کندیم آتیبه  در مورد  دیجیتال  در فضای   هاگاهیپادر    ،عنوان شهروندان  یا 

 . کنندیممجازی ثبت 

و   حضوراز    یخانوادگ   یمربوط به ابعاد مختلف زندگ   تواندیم  موجود  یهادادهدر مجموع،  

  ی هاداده،  آرای الکترونیک، ثبت  مالیاتیاطالعات  فرد و    یمال  ت ی تا وضع  یوبگرد  یهات یفعال

ی،  فردمیانروابط  اطالعات بانکی، مذهب، نژاد،  ،  یا فروش اموال  کنندهمصرف  دیخرمربوط به  

، احساسات او  گرانیدرباره د  او  دیعقا  ی،زندگ   یهابرنامه،  یجنس   تمایالت  ی،اسیس   یهادگاهید

  یقربان  ای مواد مخدر    ایبه قمار  اعتیاد فرد    ی، شک خود  تعداد دفعات  ،اقیترس، شوق و اشتمانند  
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 ,Barassi, 2018: 173; Robertsباشد )تعامالت روزمره    اتیجزئ  ریو سا  ی بودن فردتجاوز جنس

تلفن و    طوربه   .(544 :2015 در را    یشتریب  اطالعاتممکن است    ینترنتیا  یهافرادادهخالصه، 

 (. Roberts, 2015: 544) افراد به ما آشکار کند نیترکی نزد یهادانسته نسبت به ،ورد مام

این   از  برخی  ابتدا  در  عنوان    ها داده شاید  به    یها داده با  یا   کنندگانمصرف مربوط  ثبت 

دانست    ی آور جمع  باید  اما  فرد   که ی هنگام شوند،  مشابه  اطالعات  سایر  یا  قومیت  یا  مذهب  از 

شهروندی وی سخن   ی ها حق باید از    کننده مصرف   ی ها حق جای صحبت از  به ،  د شو ی مصحبت  

( و  Barassi, 2018: 173گفت  حفظ  اساسی  مسئله  البته  و   ی ها داده این    ی نگهدار(.  محرمانه 

شده هر فرد نیست، بلکه مسئله اساسی درباره نحوه گذاشته خصوصی و در عین حال به اشتراک  

این   تأثیرگذاری  و  طریق    ها ده دا گردآوری  از  افراد  شخصی  زندگی  و   ها ل ی تحلو تجزیه بر 

 یها ی ژگ ی و تا برای نمونه، برخی    رد یگ ی م بعدی است که توسط افراد دیگر صورت    ی های اب ی ارز 

را   آن،   ی ها ی ن ی بش ی پ  و   ها ل ی تحل این  اگرچه   کنند.   ی ن ی بش ی پفرد  بر  مبتنی  هوش   عملکرد   بعدی 

را    ی هاداده   تا   سازد ی م قادر  را    هان ی ماش که    شوند ی م معرفی    ی مصنوع  یها گاه ی پااز  مختلف 

روزمره   یتال یج ی که تعامالت د   دانست   د ی با،  کنند   ثبت را    ی فرد   یو الگوها   ند آور گرد هم  متفاوت  

افراد  توسط  اغلب  پیگیری  ما  و  ثبت   براساسرا    گران ی د  ی رفتارها   کنند ی م   ی که سع   شود ی می 

 (. Barassi, 2018: 173)  کنند  « ی ن ی بش ی پ» و    « نند ک   هی نما » ،  «بخوانند »  خود آنان   برخط  ل یپروفا 

تا   از کودک  افراد یک جامعه  به  دانستن  آگاهی و  دادن فرصت  کنونی،  دیجیتال  دنیای  در 

شهروندی   تواندیمبزرگسال   برای  شدن  آماده  و  شدن  اجتماعی  از  مهمی  مرحله 

این فرصت برای کودک بسیار    رانهیپذت یمسئول ز بزرگسال است، زیرا  ا  تریات یح باشد. طبیعتاً 

است   معتقد  35کارتر. بر همین اساس،  ننشیند تا بزرگساالمیبهتر به ثمر    اندر کودک   فرضاین  

توانا  به  کودک  رفاه  در    ییکه  اطالعات  یارتباط  یهاحق  استیفایاو  از  کیعنوان  به  یو  انواع  ی 

  نگاه   ی داشتنراکودکان ب  هفرصت ب   اعطای،  تالیجید  عصر کنونیدارد. در    یبستگ  بشر  وقحق

فعاالنه    یانتقاد از  مهم  بخشجهان،  به  و    همچنین است.    یشهروند  ی ریگ شکلیند  افری 

دارند و    یجوامع مدرن نقش اساس  یاسی س  ی ریگ شکلدر روند    هارسانه  کندیم بیان    73نگهامی باک 

باشد  تیآ  یشهروند  تحققدر    یمهم  اریبس  جایگاه  تواندیم  یارسانه  سواد  شهروندی .  داشته 

از    رددا  یمدن  یهافرهنگدر    شهیر فراتر  به    ،و مشارکت   یاسی س  ی سنت  ی هاشهیاندکه  محاط 

دلیل این   .(Schofield Clark & Brites, 2018: 85)  ابدییماست و با آن پرورش    تالیجید  فضای
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آن از ضروریات مشارکت افراد    اهم بسیار ساده است، زیرا اینترنت و ابزارهای مرتبط ب   مسئله

ام بود.  در  خواهد  نزدیک  آینده  در  مدنی  نقش   همچنینور  افراد  حقوق  شناختن  رسمیت  به 

بسیار مهمی در مشارکت سیاسی و اجتماعی افراد دارد. بنابراین، اگر حقوق افراد به رسمیت  

که حقوق   باشند  باور  این  بر  نیز  آنان  و  نشود  اهمیت   هاآنشناخته  و  ارزش  فاقد  جامعه  در 

در که  است  بعید  کنند  است،  مشارکت  خود  جامعه  سیاسی  و  اجتماعی  بنابراین،    ؛مسائل 

در فضای دیجیتال« و تکالیف   هاحقمیان شناسایی و استیفای »  یاهیدوسو شهروندی دیجیتال،  

راهگشا باشد،    تواندیماجتماعی است. آنچه در این مجال    یها رسانهشهروندان در اینترنت و  

شایسته   و  صحیح  افراد مذکو   یهاحقاستیفای  تمتع  از  گفتن  سخن  صرف  زیرا  است،  ر 

تکالیف    مسئوالنهدر مرحله عمل چندان کاربردی داشته باشد و از سوی دیگر، انجام    تواندینم

تحقق  در در صورتی  مجازی  از    پذیرفضای  الزم  آگاهی  فرد  که  تکالیف خود   هاحقاست  و 

از   هم  باید  آموزش  بستر  در  و  باشد  ه  هاحقداشته  و  گفت  تبیین سخن  پس  تکالیف.  از  م 

« آن    هاحقدرست  پی  در  و  دیجیتال«  فضای  فضای    یهات یولئمسدر  در  فرد  هر  شهروندی 

 مجازی مرحله مقدماتی تحقق شهروندی دیجیتال است.    

 ک ی در تحقق دولت الکترون   « در فضای دیجیتال   ها حق »   ی فا ی نقش است .  7
استقرار لوازم  و  الکترونیک  دولت  مفهوم  بر  مروری  دولت    گفت   توانیمآن    با  تحقق  که 

  ک، یاز ارکان دولت الکترون  ی کی  نیزالکترونیک خود نیز نقش مؤثری در مشارکت افراد دارد و  

در نگاه نخست، دولت    هرچند.  هاست یفناورخود و    یهاحقوجود شهروندان آگاه و عالم به  

معنای   به  برا  یها یفناور  ی ریکارگ بهالکترونیک  ارتباطی  و  میان اطالعاتی  ارتباط  تسهیل  ی 

برای تحقق زندگی مدنی است، اما    سایرین ، کارآفرینان و  هاسازمانشهروندان، سیاستمداران،  

ارائه تعاریف  سو دامنه  از  شوراکونسی،  یانجه   کبان  ی شده  غیره  ی و،  و  و    ترگسترده  اروپا 

برخ است.  الکترون  یاختالفی  فناور   را  کیدولت  از  برا  یاستفاده  از   یبانیپشت  یاطالعات 

دولت  یهات یفعال خدمات  ارائه  و  شهروندان  تعامل  را    انددانستهی  دولت،  آن  اروپا  شورای  و 

از  ا ارتباطات  یاطالعات  یها یفناورستفاده  دولت  یو  ادارات  تغ  یدر  با  و    یسازمان  اترییهمراه 

عموم  منظوربه  دیجد  یهامهارت خدمات  پشت   ک یدموکرات  یندهایا فر  ی،بهبود  از    یبانیو 

جهانی    دانندیمی  عموم  یهااست یس بانک  رااز    منظور و  از    آن  دولت    ی هایفناوراستفاده 

همراه(    نترنت یا  یهاشبکه)مانند    یاطالعات تلفن  م   یبراو  و   بازرگانان  شهروندان،ان  یتعامل 
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شهروندان،   بهی  ارائه بهتر خدمات دولتچون    ییامدهایآورده و پ  حساببهدولت    یبازوها  ریسا

  ای به اطالعات    یدسترس  قیاز طر  انشهروند  یسازتوانمندهتر با تجارت و صنعت،  تعامالت ب

برا  دولت مدتر  اکار  ت یریمد رامنافع    همچنین.  اندبرشمردهآن    ی را  کمتر،  آن    ش ی افزا  فساد 

 ,Robertson & Vatrapu)  کنندیم  یمعرف  هانهیهز  کاهشو  شتر  ی ب  ی، بازدهشتریب  ی، راحتت یشفاف

با هدف  یو ارتباطات  یاطالعات  یهایفناور  از  یدولتاستفاده بخش  سکو آن را  ( یا یون319 :2010

خدمات ارائه  اطالعات  بهبود  تشو و  در    مشارکت   به  قی،  و    یریگ م یتصم  ندیافرشهروندان 

بGil-Garcia et al., 2018: 634)   داندیمدولت  شتر  ی ب   ییاراک ت و  ی ، شفافییپاسخگو  ا ی(.  ن  یشتر 

 د دارند. کیامدها و منافع آن تأیو پ یاز فناور ف بر محور استفادهیتعار

د فرمرانیکح  دیجد  یهاسبکشامل    دهی پد  کی  منزلهبه تالیجیدولت  د یجد  یندهایا، 

ارائه خدمات و    یسازماندهمتفاوت    ی هاروش،  یریگ م یتصم ی شهروند  دیجد  میمفاهان  یبو 

 ( دولت  ک   گفت   توانیم  مذکور ف  یتعار  براساس(.  Gil-Garcia et al., 2018: 634است  ه 

  در فضای   هاحق»  یفایآن است  یاساس  شرطشیپه  ک است    یراسک تحقق دمو   ی، در پیکترونکال

ترب  تواندیمه  ک است    «تالیجید در  مؤثر  دینقش  شهروندان  بنابرایجیت  باشد.  داشته  ن،  یتال 

ه در  ک برطرف خواهد شد    ی تنها در صورت  ی تال در حقوق عمومیجید  ی راسک چالش تحقق دمو

چالش دیگر    ن شوند.یتال تضمیجیت شهروندان دیتال و سپس تربیجید  یهاحق  یفایدا استابت

توسعه و گسترش  سبب  پاسخگوست که فضای مجازی به  یها یدموکراسدر این زمینه، چالش  

خود   »  هاآنسریع  استیفای  چالش،  این  در  است.  آورده  پدید  دیجیتال«   هاحقرا  فضای  در 

دارد،   مهمی  بسیار  حیاتی  جایگاه  لوازم  از  و    یگرمطالبه زیرا  بروز  و  دیجیتال  عصر  در  مردم 

. از سوی دیگر، از لوازم تحقق دولت الکترونیک و سپس رودیمشمار  بهظهور دولت دیجیتال  

انجام   و  دیجیتال  شهروندی  تحقق  دیجیتال،  عصر    مسئوالنهدولت  این  در  شهروندی  تکالیف 

ا  هیدوسو است.   دولت  و  دیجیتال  که  شهروندی  شد  خواهد  محقق  صورتی  در  لکترونیک 

 « نباشد،   ها حقاستیفای  فراهم  بستر  تا  زیرا  میسر شود،  توسط شهروندان  دیجیتال«  فضای  در 

 اساساً شهروندی دیجیتال و دولت الکترونیک نیز محقق نخواهد شد. 

توسعه   و  رشد  روزافزون  سرعت  به  توجه  دیجیتالی    یهایفناوربا  اطالعاتی،  و  ارتباطی 

به آن   هاحکومت مشروعیت    بساچهبعید نیست،    تنهانهدن تمام ابعاد مختلف حکمرانی امری  ش

برای  را  الزم  شرایط  ابتدا  باید  خود  تحقق  برای  دیجیتال  حکمرانی  بنابراین،  باشد.  وابسته 
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« شهروندان    هاحقاستیفای  تکالیف  بر  سپس  و  آورد  فراهم  دیجیتال«  فضای  عنوان  بهدر 

، دولت دیجیتال را برای سپسدولت الکترونیک و  آن    پس از  ال تمرکز یابد وشهروندان دیجیت

 ند.کمحدوده مرزی خود ترسیم 

آنچه بیان شد، باید افزود که هدف از دولت الکترونیک برقراری عدالت در ارائه   اساسبر

« استیفای  و  شناسایی  آن  مقدمات  از  که  است  زیرا    هاحقخدمات  است،  دیجیتال«  فضای  در 

در فضای    هاحق. دلیل این امر این است که استیفای »آوردیم نه گسترش عدالت را فراهم  زمی

مبتنی است.    ی آموزمهارتو    ی بخشیآگاهحداکثری،    یمندبهرهدیجیتال« بر سه رکن اساسی  

نتیجه آن مشارکت مدنی و سیاسی است که در بستر اینترنت    وعدالت سیاسی از انواع عدالت  

ماعی قابلیت تحقق دارد. برای تحقق عدالت سیاسی در اینترنت نیز الزم است  اجت  یهارسانهو  

در فضای دیجیتال« را فراهم آورد تا مشارکت مدنی و سیاسی نیز    هاحقابتدا زمینه استیفای » 

 افزایش یابد.  

  
 

دولت   در فضای دیجیتال« بر تحقق شهروندی دیجیتال و هاحقمدل نحوه تأثیرگذاری استیفای » .1شکل 

 الکترونیک

 گیری   جهینت
پ فناوریبا  نو  یشرفت  مطرح    ی نیمسائل  مختلف  علوم   یدیجد  یهاچالشو    شودیمدر 

تال«، یجیدر فضای د  هاحقد، »یاز مباحث جد  یکی.  ردیگ یمومت قرار  کجامعه و ح  یرو  شیپ

 تواند یمتال  یجید  حقق  ین مصادییت و تعیح معنا، ماهیق آن است. توضیت و مصادیمفهوم، ماه

دست یمس شهروند  ی ابیر  نهایج ید  یبه  در  و  الی تال  دولت  معلوم    یکترونکت  از    یکید.  کنرا 

، چالش  دهدمیقرار    یحقوق عموم  یرو  شیپ  یو ارتباط  یاطالعات  یهایفناوره  ک   ییهاچالش
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مشار سک تحقق  مدن  یاسی ت  ا  یو  بستر  »  هاست یفناورن  یبر  استیفای  با  فضای    هاحقکه  در 

 دارد. ارتباط مستقیم روند دیجیتال و در نهایت تحقق دولت الکترونیک دیجیتال«، تربیت شه 

دیجیتال«    هاحق» فضای  که    ییهاحقدر  و    واسطهبههستند  اینترنت  در  تحقق خود  بستر 

از  اندشده  ممتاز  یافزارنرمسکوهای   دنیای واقعی وجود    آنجاو  موازات  به  که فضای مجازی 

همان   در  ی هاحقدارد،  واقعی  تصورند  دنیای  قابل  نیز  مجازی  ابعاد   همچنین  ،فضای  دارای 

ماهیت است.  آورده  ارمغان  به  آن  برای  فناوری  که  است  »بیشت  جدیدی  مصادیق  در   هاحقر 

اساسی    ازینشیپیک    هاحقفضای دیجیتال« نیز حق آمیخته به تکلیف است، زیرا استیفای این  

اغلب  هم برای آن برشمرده است که    یشماریبدارد که آن هم آگاهی و دانش است. مصادیق  

، از لوازم تحقق و شدهبرشمردهند. برخی مصادیق  ندارند و برخی نیز مشروعیت  ابدون پشتوانه

 ند. اسیاسی، عمومی و در نهایت خصوصی یها حقی نیز از مصادیق عضو ب هاحقاستیفای این  

ل و دولت الکترونیک در  در فضای دیجیتال«، شهروندی دیجیتا   ها حقشناسایی و استیفای »

  ی هاحقشهروند دیجیتال باشد که نسبت به »  تواندیم. کاربری  وندندیپیمهم  بهشاهراه »کاربر«  

الکترونیک بر نیازهای او   خود در فضای دیجیتال« آگاه باشد و بر همین اساس نیز در دولت 

دو حوزه  شودیمتأکید   در  مبنا،  همین  بر  مناسبی  ب  یاستگذاری سو    یقانونگذار.  اقدامات  اید 

( کاربرمحور  قانون خوب و  گیرد. تصویب  کاربران فضای    ها حق  براساس صورت  نیازهای  و 

و نقاط قوت و ضعف فضای مجازی ضروری است، زیرا تا    ها ب ی آسمجازی( و شناسایی تمام  

یا   حکم  صدور  نگیرد،  صورت  موضوع  منطقی  بهشناسایی  آن  برای  قوانین  تصویب  عبارتی 

بو  عرصه  نخواهد  در  دوم،  اتخاذ    یاستگذاریسد.  تا    یهابستهنیز  است  الزم  مناسب  سیاستی 

درباره حضور و فعالیت در فضای مجازی توانمند   هااست یسافراد جامعه بتوانند همگام با این  

. بنابراین، هدف از تصویب قوانین  کنندشوند و به توانمندسازی سایر اعضای خانواده نیز کمک  

توسعه    یبخش یآگاهید  با  یاستگذاریسو   یا  کاربران  توانمندسازی  دیجیتال،   یهامهارتو 

مجازی،    مندقاعده فضای  در    یسازکپارچهیکردن  شفافیت  افزایش  کاربران،  به  خدمات  ارائه 

در    هاحقحوزه فضای مجازی، افزایش مشارکت عمومی در فضای مجازی از طریق استیفای »

ت دیجیتال،  شهروندی  و  دیجیتال«  و  فضای  اصول  و    یهاارزش عیین  مجازی  فضای  بر  حاکم 

 تعیین اصول حکمرانی مجازی جمهوری اسالمی ایران و غیره باشد. 
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 ها ادداشت ی
1. Digital Rights. 

  جای عبارت »حقوق دیجیتال«به برای ترجمه بهتر این واژگانت تحریریه محترم و ارجمند مجله،  أبه پیشنهاد هی

دیجیتال« در این مقاله استفاده شده است. در فضای  هاحق از عبارت »  

2. Digital Rights Management(DRM). 

3. Digital human rights. 

به    یاانهیرال از  یفا  یکردن ک  یپکاست و مانع    یبر رمزنگار  یمبتن  یفناور  «تالیجید  در فضای  هاحق ت  یریمد».  4

  ی برا  یگر ارزشیا دیرقابل خواندن شود  ی غ  شدهتقلمن   یها لی فاه  کن است  یگر هم ای. روش دشودیمگر  یرایانه د

رمزنگار  کنندهافتیدرفرد   باشد.  مخلوط    ینداشته  سبب  کو  اطالعات  دک  شودیم ردن  اطالعات  قابل  یه  گر 

 (.  Kumik, 2001: 21ص نباشند )یتشخ

 :  ر.کبرای مطالعه بیشتر  .5
https://www.apc.org/en/news/coconet-what-are-digital-rights 
6. Communication and media rights. 

7. DMCA. 

8. The African Declaration on Internet Rights and Freedoms. 

9. Declaration of Internet Governance Principles. 

10. The Charter of Digital Rights. 

11. Charter of Digital Fundamental Rights of the European Union. 

12. General Data Protection Regulation. 

13. Digital inclusion. 

14. The right to use encryption. 

15. Bedroom culture. 

16. The right to be forgotten. 

17. The right to anonymity. 

18. Rights to digital participation. 

19. Digital inclusion and exclusion. 

20. Right to access digital publics. 

21. The right of children to be heard. 

22. Right to explicit protection from government surveillance. 

23. Data justice. 

24. The right to data control and self determination. 

25. Rights to sexual expression 

26. Sexual self-representation. 

27. Sexual visibility. 

28. Rights of protection. 

29. Dataveillance. 

پردازش خودکار داده شامل )الف( پردازش خودکار   تی گونه فعال   هر  یبه معنا   (profiling)  لی پروفاایجاد  .  30
ا  یشخص  یهاداده از  استفاده  مانند    فرد  کی  یتیخصش  ابعاداز    یبرخ  یاب یارز  یبرا   یشخص  یهاداده  نیو )ب( 

 . (Macenaite, 2017: 771)اوست  و مکان رفتار، یشخص ق یعال

31. Digitized surveillance practices. 

32. Contextual advertising. 
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33. Behavioral advertising. 

34. Behavioral Targeting. 

35. Digital citizenship. 

36. Carter. 

37. Buckingham. 
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