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 131-107، صفحۀ 1400، پاییز و زمستان 4های نوین، دورۀ دوم، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق فناوری

در  گروجوجست یموتورها یمدن تیمسئولو ارکان  یمبان یبررس
 کاربران یهااز داده سوءاستفاده

 2پوریعل سحر 1،یمحمد سمانه

 10/12/1400: رشیپذ خیتار               20/11/1400: افتیدر خیتار

 یجیترو: مقاله نوع

 دهیچک
داشته  یاسابقهیب یهاشرفتیپ ریاخ یهاسالدر  یبر هوش مصنوع یمبتن نینو یهایفناوراز  استفاده

پژوهش  نیاست. ا یبررس قابلمختلف  یهاجنبهاز  هایفناور نیمسائل مرتبط با ا یابعاد حقوق .است

 نیبه پاسخ ا دنیرس یبرااختصاص دارد و  گروجوجست یموتورها یمدن تیخاص به مسئول طوربه

مرورگرها را در صورت  یمدن تیقواعد عام مسئول بر هیتک با توانیم چگونه که استگرفته  صورت سؤال

 تیمسئول نظام در کنکاش به یلیحلت ـ یفیتوص یمقاله با روش نیا مسئول شناخت؟ هااز داده سوءاستفاده

 یموتورها ژهیوبه ،یبر هوش مصنوع یمبتن یهایفناورآن در مواجهه با  یهاخأل و رانیا یمدن

 یموتورها یمدن تیو ارکان مسئول یمبان خصوص نیا درو  است افتهی اختصاص گروجوجست

 روزبه دهندةنشانپژوهش  نیا جینتا. است شده یبررسکاربران  یهادادهدر سوءاستفاده از  گروجوجست

 یموتورها یمدن تیمسئول درخصوص رانیا یمدن تیمسئول نظامبودن  یبودن و ناکاف رمحوریتقص نبودن،

 تیشخص شناختن تیرسم به با. استها و حفظ حقوق کاربران در سوءاستفاده از داده گروجوجست

 تیمسئول رشیپذ ،یمدن تیمسئول یاجبار ۀمیب مانند مختلف یابزارها از استفاده مرورگرها، یحقوق

در جهت حفظ حقوق کاربران و  توانیم یخاص حاکم بر هوش مصنوع نیقوان بیمحض و تصو

 گام برداشت.  تالیجید یدر فضا یاقتصاد یهابنگاه ۀاز سوءاستفاد یریجلوگ

 کاربر داده، ،یمصنوع هوش مرورگر، ،گروجوجستموتور  ،یمدن تیمسئول: یدیکل واژگان
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 مقدمه

 یهاحوزهدر  یبر هوش مصنوع یمبتن یهایفناورعلوم و گسترش استفاده از  شرفتیپ
 وجودبه زیرا ن یداشته است، اگرچه مشکالت تیبشر یبرا یشماریب یایمزا مختلف

 آورده است. 
مرتبط  نیبه وضع قوان ازیدر جوامع، ن یمجاز یو فضا نترنتیبا پررنگ شدن نقش ا

 یاگسترده اریبس یفضا کی. ارتباطات الکترونشوداحساس می شیازپشیحوزه ب نیبا ا
 تیامن یبرا ینیقوان رانیو در داخل و خارج ا دربر داردرا  یمتنوع یهابخشاست که 

 یپژوهش بر موتورها نیها وضع شده است. تمرکز اآن تیفعال لیکاربران و تسه
 )مرورگرها( است. وجوجست

که  کنندی، مردم اغلب تصور موجوجست یخودکار موتورها اتیعمل علتبه 
 نیا ، امادهندیم شیو بدون تعصب نما یصورت خنثرا به جینتا وجوجست یموتورها

 اتیتجرب وجوجست یموتورها ،یگرید یابرداشت اشتباه است. مانند هر شرکت رسانه
 جیآن انحراف در نتا ۀجیکه نت کنندیکنترل م و ضبطپیوسته خود را  انکاربر یهادادهو 

کاربران  به مربوط اطالعات مندنظامضبط  و (Goldma, 2008, pp. 121-123) وجوجست
 .دهدافزایش میرا  هاداده نیا ازاست که امکان سوءاستفاده 

کاربران به  یهالیمیبه فروش ا توانیها مسوءاستفاده از داده قیجمله مصاد از
و فروش  کنندگانغیبه تبل کاربران یشخص اطالعات فروش ،یغاتیتبل یهاسیسرو

افراد  یخصوص مینقض حر ،هادادهکالن یآورجمع یاطالعات به اشخاص ثالث برا
 ریسا رونق یبرا هاداده نیو استفاده از ا (169 ص، 1396 رهبرپور، و یجعفر)

 ییهامرورگرها از راه شناختنامکان مسئول .کرد اشاره یاقتصاد بنگاه یهاتجارت
 یموضوعات( از 324و  323 ص، 1399 ،یواثق) هاآن به یحقوق تیشخص یاعطا همچون

 .دارد قرار ابهام از یااست که همچنان در هاله
 گروجوجست یموتورها یمدن تیمسئول دربارۀ یمدون نیوانق ران،یا ینظام حقوق در

 .میاحوزه نیعام در ا نیاز توسل به قوان ریو ناگز نداردها وجود در سوءاستفاده از داده
 دهیرس بیبه تصو 1339سال  در که رانیا ینظام حقوق یمدن تیمسئولقانون  نیترمهم
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 رامونیپ یمسائل حقوق یگوپاسخ خاص طوربه و است ریتقص یۀنظر بر یمتک شتریب است
  .نیست یهوش مصنوع

و  گروجوجست یموتورها یمدن تیمسئول یو مبان میمفاه ۀبا مطالع ،مقاله نیادر 
هوش  یمدن تیمسئول شدةشناختهکمتر ابعادبه  مرورگرها، نیدر ا یمدن تیارکان مسئول

 قانونگذاران کردیرو ۀمطالع با تا شده یسع خصوصنیدراو  استشده  پرداخته یمصنوع
 .وجو شودجست رانیا یدر نظام حقوق یحلراه ،یحقوق یهانظام ریدر سا پردازانهینظرو 

 گروجوجست یموتورها یمدن تیمسئول یمبان و میمفاه. 1

 مباحث ،یمدن تیمسئول عام مباحث تکرار از زیپره باکه  است نیا بر یسع بخش نیا در
 گر،وجوجست یموتورها ،یمانند هوش مصنوع یرانیا دانانحقوق یبرا شدهکمترشناخته

 .شود یبررس یخصوص میداده، سوءاستفاده از داده و نقض حر

 میمفاه .1-1
 یهوش مصنوع .1-1-1

 ،یرکیز شعور، ،هانامهلغتدر  ؛دارد یمتفاوت یمعان گوناگونعلوم  درهوش  ۀواژ
آمده  زین یزفهمیو ت سرعت یمعنا بهموارد  یشده است و در برخ فیجان و خرد تعر

هوشمندانه  یاست که عملکرد یافزارنرم ای افزارسختدر واقع  یمصنوع هوشاست. 
 یرفتارها یسازهیبا شب که دهدیمنشان  یمختلف از خود رفتار یهاتیموقع دردارد و 

 (.Boden, 1996, pp. 1-3شده است ) یاستدالل و قدرت طراح ۀویهوشمند انسان مانند ش

 با رند،یگیم ادی وخطاآزمونهوشمند با  یوترهایکامپ یهااز برنامه یامروزه برخ»
 ،ج(شطرن یدر باز ییکنند )مانند توانایم دایمعماها پاسخ پ یکنند، برایم استدالل اسیق

و چه با لمس  ییو حس چشا دنید قیچه از طر) هستند خود اطراف طیقادر به درک مح
زبان و  کیهوشمند(، و قادر به فهم  یمانند جاروبرق رامون،یپ یفضا صیتشخ طیمح

 ایساخت گوگل  هوشمندانة یهادستگاه از یاریمانند بس) هستند سؤالگفتن به پاسخ
طور محدود ها درحال حاضر بهییتوانا نیا ۀساخت شرکت آمازون(. هرچند هم 1الکسا

                                                      
1. Alexa 
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تر یقو روزروزبهها برنامه و است شرفتیدرحال پ سرعتبه یتکنولوژدرحال اجراست، 
 (.231 ص ،1400 د،ی)تخش «شوندیتر مدهیچیو پ

مشابه  یهاییتوانابا  ییهانیماشاز گذشته دور تا کنون، ساخت  ،بشر ۀنیرید یآرزو
 استداللو  یریگمیتصمقدرت تفکر، ، که شامل عواطف ییهاییتوانا ؛انسان بوده است

به تحقق  شیازپشیب ییآرزو نیچن هاانهیرا نیو با اختراع نخست ستمیدر قرن ب .شودیم
 شد. کینزد

نام  AIاختصار بهو   artificial intelligence یسیانگلکه به  یهوش مصنوع ۀواژ
 ریو سا 2ینسکیم نیو مارو 1یکارتمکتوسط جان  1956در سال  بارنینخست یدارد، برا

است  یوضوعاتم یاز سر یهوش مصنوع. کار رفتبه 3همکارانش در کنفرانس دارموث
 راتییتغ نیترکوچکبرخوردار است و  یفراوان تیاز اهم یمختلف علم یهاکه در حوزه

 آورد.می دیاطالعات پد یرا در ارتباط با فناور یاگسترده اریدر آن تحوالت بس
 فیتعار نیا ۀجمل ازذکر شده است.  یمتعدد یمعان یهوش مصنوع فیدر تعر

 یهوش مصنوع 1985در سال  اشاره کرد که 5و مک درمات 4کیچاران فیبه تعر توانیم
 ,Hunt, 1998) کردند فیتعر «یمحاسبات یهامدل قیاز طر یذهن ییتوانا ۀمطالع» را

) 148p.. ساخت  یبرا زیانگجانیهو  دیجد یتالش»، 1982 در 6هاگلند دگاهید از
 است یمصنوع هوش یبرا یفیتعر «متفکر و با حس کامل یهانیمتفکر، ماش یهاانهیرا

) 5, p.1985 Haugeland,(.یهوش مصنوع ۀدست در دو توانیرا م فیتعار نیا یطورکلبه 
 قرار داد.  فیضع یو هوش مصنوع یقو

هوش در  نشانگرکه را  ییهاتیقابل یۀکلبسازد که  ینیآن است تا ماش یدر پ یقو کردیرو

 یسازنمونه و یریادگی اس،یق عواطف، زبان، و معنا فهم تفکر، اراده، ،یآگاه لیانسان است از قب

هم به داشتن کارکرد مشابه، آن فقط یبه هوش مصنوع فیضع کردیدر رو ،. در مقابلداشته باشد

                                                      
1.John McCarthy 

2. Marvin Lee Minsky 

3. Dartmouth Conference 

4. Charniak 

5. McDermott 

6. Haugeland 
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که امروزه در  ییهاییتوانا نی. همشودیماکتفا  ،یهوش انسان یتوانمند یهانهیزم یدر برخ

 در. است آن فیضع یبه معنا یشود، هوش مصنوعیم دهید یانجام امور محاسبات یها براانهیرا

 با همراه کارکرد نیا ستیو مهم ن دارد تیکارکرد اهم فقط ،فیضع یمصنوع هوش کردیرو

 .(Russell & Noving, 2002) ریخ ای است یانسان تفکر قتیحق

  گروجوجست یوتورهام .2-1-1

ز ا ترآسان ،نترنتیگسترده از ا ۀاستفاد به توجه بابه اطالعات،  یامروزه دسترس
 اطالعات منبع و یابیاطالعات، مکان یوجوجست یسنت طیگذشته شده است. در مح

 کهیدرحال ،بوده است تیحائز اهم مشاهدات یۀپا برو  یاکتابخانه یهاروشاز  عمدتاً
 .است نهیبه یوجوجست یمرکز بر روتاکنون 

 وجوجست یاطالعات، ابزارها یابیو باز وجوجست یسازنهیبه یدر راستا
کاربران قرار  اریو در اخت کنندمی یبندو طبقه یآورشبکه جمع طیاطالعات را از مح

گر، وجوجست یشامل موتورها یکل طورگر بهوجوجست یدهند. ابزارهایم
 شوند. یراهنما م یهاگر و فهرستوجوجست یفراموتورها
 یهادر شبکه است اما تفاوت وجوجست یابزارها نیمؤثرترگر از وجوجستموتور 

گر وجوجست یموتورها قیشده از طریابیباز اطالعات. دارد یاطالعات گاهیبا پا یاعمده
 .نداشته باشد یمناسب تیفیو ک ردیبه اصل متن صورت گ یممکن است بدون دسترس

 پرداخت بدون و گانیصورت راکاربران به یگر براوجوجست یامکان استفاده از موتورها
فراهم شده است و کسب درآمد در موتورها مشابه مجالت و  یانهیهز گونهچیه

خود را از  یهانهیاز هز یبخش مهم مطبوعات گونه کهاست. همان یچاپ یهاروزنامه
 عمل صورت نیهم به زیگر نوجوجست یموتورهاکنند، یم نیتأم یآگه رشیپذ قیطر

بیشتر گر وجوجست یدر موتورها کیدر مجالت و تراف یکنند. هراندازه انتشار آگهیم
 خواهد شد.بیشتر ها ، درآمد آنباشد

شبکه و  یوجوجست یبرا یمتعدد  یافزارهاگر از نرموجوجست یموتورها
 2،کرولرها 1،درهایشامل اسپا افزارهانرم نی. اکنندیاطالعات استفاده م یسازرهیذخ

                                                      
1. Spiders 

2. Crawlers 
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 دیدر سطح شبکه حرکت و صفحات جد افزارهانرم نیا. شوندیم 2هاباتو  1هاروبوت
 3.کنندیارسال م یو به سرور اصل یابیرا باز روزبه

 ۀجامع در یاصل یروین عنوانبهگر وجوجست یموتورها ،گذشته یهاسال از
 هاونیلیم یبرا یپاسخ افتنیگران در وجوجستبه  مرورگرها. اندظاهر شده یاطالعات

 یموتورها چشمگیر، قدرت یگستردگ نیبا وجود ا .کنندیممورد در طول روز کمک 
شود. در واقع یگران مشاهده موجوجستبه رفتار و ادراک  دادنشکلدر  گروجوجست
 داشته باشد.  یمهم اجتماع یامدهایپدهند ممکن است می به کاربران موتورها ی کهاطالعات

که شامل  دهندانجام میخود را  یاصل اتیگر عملوجوجست یاصوالً موتورها
 دیاما با، است یسازخود و مرتب ۀداد یهاگاهیپا عیتجم یبرا وجوجست یندهایفرا
 یشوند و صفحاتیمحسوب م یارسانه یهاشرکت جزو موتورها نینظر داشت که ادر

 نیشده باشد. ا یها طراحآن تیرضا یها باشد و براکه به نفع آن کنندیرا انتخاب م
 یریبه نام سوگ یادهیو پد ندیگزیبرماز محتوا را  ینوع خاص مندنظامطور به انتخاب
 کند.یم جادیگر را اوجوجست یموتورها
ها بر خودکاربودن عملکرد آن یگر مبنوجوجست یموتورها یادعا ،گرید عبارت به
 نیو ا ستین گونهنیااما در واقع  ،بودن از هرگونه دخالت انسان استیو عار
نحوه و دربارۀ را  یاریبس یقضاوت یهاها سرمقالهاست. انسان یاشتباه یپردازتیشخص

 ایطور کامل به)از صفحات  یبرخ ،مثال یسازند. برایاطالعات م یآورجمع یونگگچ
مرتبط  یشوند که به شخص ثالثیم یطراح یاگونهبهکنند و یحذف مرا  (آن از یبخش
 (Goldman, 2008).   شود

                                                      
1. Robots 

2. Bots 

3. https://metamend.com/archive/education/search-engine-bots/ (last visited: 2022-02-23) 

https://metamend.com/archive/education/search-engine-bots/
https://metamend.com/archive/education/search-engine-bots/


 ...وجوگرجست یموتورها یمدن تیمسئولو ارکان  یمبان یبررسپور                          محمدی و علی

113 

 2،رفاکسیفا الیموز 1،کروم گوگل ،یخارج گروجوجست یموتورها نیب در
 یمرورگرها نیترمعروف 7و اوانت بروزر 6اکسپلورر نترنتیا 5،زویو 4،اوپرا 3،یسافار

 .نداتالیجید یایدن
اشاره کرد  11سالم و 10جویپارس 9،سمونیر 8،وزی به توانیم یرانیا یمرورگرها از
 سوءاستفاده به مربوط یهادغدغه اماخود دارند  یکمتر از انواع خارج یشهرت چهکه اگر

 .دارد وجود زین هاآن درخصوص هاداده از
 داده و اطالعات .3-1-1

ها با اتکا به داده. شده گرفته شده استداده یبه معنا  Given واژۀ( از data) داده
پردازش،  ز،یآماده، تم ،یآورساخته، جمع د،یها استخراج، تولمدل و یریتفس یهاهینظر
 شوند.یم گذاریو اشتراک رهی، ذخختهفرو ب،یترک ل،یتحل ه،یتجز

طور و به ،جهان ۀاز اطالعات و ثبت مشاهدات دربار یاها اقالم ثابت و مجموعهداده
 یتمام یکل طوربه. (Graves & Hendler, 2013, p. 136-137) ندارزشمند اریبس یضمن

 شوند.یها داده محسوب مآمارها، شناسه و پنداشته، هاها، داشتهیها، آگاهدانسته
 12هادادهشده از اصطالح کالنارائه فیها، تعرگسترش حجم اطالعات و تنوع داده با

 ییهاداده فیمقصود توص ،هادادهاز کالن یفن فیکننده باشد. در تعارگمراه ممکن است
 فیاست. فناوران در تعر یمعمول ۀداد گاهیپا یهاستمیپردازش س تیاز ظرف شیاست که ب

                                                      
1. Google Chrome 

2. Mozilla Firefox 

3. Safari 

4. Opera 

5. Wyzo 

6. Internet Explorer 

7. Avant Browser 

8. Yooz.ir 

9. Rismoon.ir 

10. Parsijoo.ir 

11. Salam.ir 

12. big data 
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و  نشیب شیافزا یبا حجم و سرعت و تنوع باال برا ییدارا وانعنها بهدادهکالن یفن
 .(Richards & King, 2014کنند )یاستفاده م یریگمیتصم

 و یریگمیتصم یشود که در راستایآشکار م یزمان هادادهکالن ۀبالقوارزش 
 ازمندیها نسازمان ،یریگمیتصم نیا یتوانمندساز یکار گرفته شوند. برابه ینیبشیپ

 با رییدرحال تغ سرعتبهگوناگون و  یهااز دادهزیادی حجم  رییتغ یبرا ییندهایفرا
 (.8-6ص  ،1395 ،آسمانی) ندمعنادار یهادگاهید

 ،یآورها مربوط به برداشت و جمعداده نوع نیدر کار با ا یمشکالت اصل
 ها است. آن شینما و لی، تحلیگذاراشتراکوجو، جست ،یسازرهیذخ

 کی، ژنومتیشناسستارهتوان به یدر دسترس م میحج یهادادهکالن از نمونه
 تماس، اتیجزئ سوابق ،یخصوص بخش ت،یریمد منابع(، یکیژنت یهاداده لیوتحلهی)تجز

حسگر و  یهاهمراه، شبکه یهاتلفن ،ییویراد فرکانس ییشناسا ،یاعتبار اطالعات
 (.8، ص1395 ،ی)آسمان ارتباطات از راه دور اشاره کرد

 یبرا یتوجهشایان منافعبزرگ  یهاداده لیوتحلهیتجزو  یآورجمع
اطالعات مربوط  به توانیممثال رای بدارد.  یدولت یها، مشاغل و سازمانکنندگانمصرف
محصوالت و خدمات موجود و فروش بهتر به  شیافزا ،یدر زمان واقع کیبه تراف
 . (Tucker, 2014) هدفمند اشاره نمود غاتیتوسط تبل کنندگانمصرف
تواند هر یم که کنند جادیا ییهانشیرا دارند که ب لیپتانس نیا هادادهکالن»
 کنندهیبانیپشت یاز ساختارها یدیافق جد هادادهکالنرا دگرگون کند. علم  یوکارکسب

 «ها را فراهم آورده استامن داده یو نگهدار تیریو مد یسازرهیذخ ندیفرا یبرا
 (.10ص، 1395 ،ی)آسمان

 یهاداده ای یشخص ییشناساقابل اطالعات اطالعات، از یخصوص میحر ینگران
 یشخص یابیمکان ایتماس  ،ییشناسا یبرا ممکن استاطالعات  نیاست. ا یشخص

 ۀاست که با شمار یقیحق یشخص شخص نیا 1GDPR شود. به استنادخاص استفاده 
 یاجتماع ای یفرهنگ ،یاقتصاد ،یروان ،یکیزیو ف یتوان به اطالعات جسمیاو م ییشناسا

                                                      
1. The General Data Protection Regulation 2016/679 
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 ,Tene) دارد یگذارقانون و یگرمیتنظ به ازین ییفضا نیچنرو یافت، ازایندست  او

2008, p. 1433-1435). 
 سوءاستفاده از داده .4-1-1

 در یاقتصاد یهابنگاه یبرا کاربران یهاداده از استفاده و رهیذخ اطالعات، جهان در
 را افراد یوجوجست شکلممکن است  هاداده .کندیم جادیا ینسب تیمز شانیرقبا برابر

 منجر شتریو ثروت ب شتریب یبه مشتر دهند، نشان ترعیسر را غاتیتبل یبرخ دهند،رییتغ
 افراد را در معرض خطر قرار دهند.  یخصوص میحر ای شوند

 در ریاخ یهاسال در که است ینینو علوم از یکی هادادهکالن لیتحل و داده علم
ها و اقسام شامل روش هادادهکالناطالعات  لیتحل .است افتهی توسعه جهان سراسر
 نیا از یکی. داشت خواهد همراه به خود با را داده لیتحل یهااست که چالش یمختلف
 دادهکالن در یخصوص میحر یهااز چالش .است افراد یخصوص میحر و تیها امنچالش

ممکن  لیاطالعات حساس افراد است که پس از تحل ،یاجتماع یهاخصوصاً در شبکه
نداشته که  یقصدو  است یآن فرد خصوص یمنجر شود که برا یاست به کشف دانش

 از آن مطلع شود. یگریهر شخص د ایاطالعات  ۀدارند
 ای یابد یافراد آگاه یخصوص میدولت از اطالعات حر ایقانون  یممکن است مجر

پست  ،یاجتماع یها، شبکهوجوجستموتور  مؤثر غاتیدر تبل یاطالعات شخص نیا
افراد و  یخصوص میاز نقض حر ییهانمونه موارد نیاو... استفاده شود.  یکیالکترون

 رهبرپور، و یجعفر؛ 1393 ،یخادم و یوامرزان یزی)عز استسوءاستفاده از اطالعات 
 (.169 ص، 1396

بارۀ در ،(1379) یاانهیرا یافزارهانرم دآورندگانیپد حقوق از تیحما قانون در
قانون تجارت  67 ۀمادذکر نشده است.  یاماده طور مصرحبه ها،سوءاستفاده از داده

 یهاستمیها و سها، برنامهاز داده رمجازیغ ۀاستفاد ایسوءاستفاده »( به 1382) کیالکترون
ضمانت  یقانون طیاشاره دارد و در صورت وجود شرا« ارتباط از راه دور لیو وسا یاانهیرا

 قانون 1 ۀماداستناد  بهکرده است.  ینیبشیرا پ ینقد یرد مال، حبس و جزا یاجراها
 یاانهیرا یهاسامانه ای هاداده به رمجازیغ یدسترس»( 5/3/1388)مصوب  یاانهیرا جرائم

 دو هر ای ینقد یجزا حبس، ،«است شده حفاظت یتیامن ریتداب ۀلیوسبه که یمخابرات ای
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 و سرقت ،یاانهیرا جعل ،ینترنتیا یجاسوس نیهمچن. دارد همراه به را مجازات
 قانون نیا در یگرید میجرا و بیاکاذ نشر ت،یثیح هتک انه،یرا با مرتبط یکالهبردار

 .ندامرتبط هاداده از سوءاستفاده بحث با هاآن از یبعض که است شده ینیبشیپ
 یخصوص میحر نقض .5-1-1

بارز حقوق  قیاز مصاد یکی یخصوص میاز حفظ حر تیحما و یخصوص میحر
 یهانظام دگاهیاز د یخصوص میاجتماع است. حر عضوحقوق هر  نیترمهماز  و بشر

 نیاز آن قوان تیحما یو برا شودیممحترم شمرده  یالمللنیبمختلف و اسناد  یحقوق
 .(302-300 ص، 1399 ،یقلیقناد و عل) تاس شده بیتصو جهان یکشورها در متعددی

 یبه زندگ شود که اطالعات مربوطیاز آن م مانع یخصوص میحرحفاظت از 
شود. یم لیها تبداز انسان یابزار ۀاعمال سلطه و استفاد یبرا یالهیبه وس یخصوص

سرنوشت او  نییو استقالل انسان و حق تع یبا آزاد یمیحق ارتباط مستق نیا نیهمچن
 .(2، ص1386 ،ی)انصار آوردیرشد و تکامل فراهم م یالزم را برا یفضا رایز ،دارد

اطالعات  یعموم یمحرمانه و افشاساز یهابه اطالعات و داده اجازهیب یدسترس»
 نقض از یناش یمدن تیمسئول جادیها اارتکاب آن هستند که یبارانیزافعال  یخصوص

 .(169 ص، 1396 ور،و رهبرپ ی)جعفر «دکنیها مداده یخصوص میحر
 حالنیدرع ومجزا  ۀحوز پنج به را یخصوص میتوان حریم یبندمیتقس کیدر 

 و ارتباطات میحر اطالعات، میحر ،یجسمان میحرکرد:  یبندطبقه گریکدیمرتبط با 
به  یخصوص میحر از یموارد زین یاز قانون اساس یاصول در که ایاش و اماکن میحر

 داده میحر ای یاطالعات میحر(. 300 ص، 1399 ،یقلیعلاند )قناد و شمرده شده تیرسم
ها بنابر علل و اشخاص است. انسان یخصوص یمجموعه اطالعات مرتبط با زندگ

خود  یشخص یها و اطالعات مرتبط با زندگداده یافشا هب یلیمختلف تما یهازهیانگ
 ندارند. 

حقوق  نیتراطالعات و اسرار از مهم ۀنیدر زم یخصوص میکه حفظ حر گونههمان
 در یانسان حقوق نیتربه اطالعات از مهم یاطالعات و حق دسترس یاست، آزاد یفرد

 یجواز مداخله در قلمرو اطالعات خصوص یبه معنا اگرچه ،رودیشمار مبه مدرن دوران
توان در قالب اطالعات یم را اشخاص تیموردحما ی. اطالعات شخصستین گرانید
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 یبندطبقه یدولت اطالعات و یکیژنت اتیخصوص و یپزشک اطالعات ،یو اقتصاد یتجار
 .( Unicef, 2018, pp. 7-9) کرد

اشکال و صور مراسالت  ۀیکل تیامن در اشخاص حق از است عبارت ارتباطات میحر
. ها و اطالعات مربوطهآن یمحتوا ماندنیباق و محرمانه شانیو مخابرات متعلق به ا

قرار دارد:  یدر سه مورد در معرض تعرض جد یارتباطات خصوص میحر یطورکلبه
 .یمراسالت پست شیو تفت بازکردنو  ،و شنود تلفن یریرهگ ،ینترنتیارتباطات ا

 قیاز طر یفناور، طرف کی ازدارند.  یادهیچیپ ۀرابط نترنتیو ا یخصوص میحر
 میبه اطالعات، حر یارتباط و دسترس یبرقرار یبرا تردسترسدر  یابزارها ۀارائ

 ازین یحضور دیبه بازد یکه زمان ییهاتی، فعالمثالرای بداده است.  شیرا افزا یخصوص
 ۀلیوسبهها و مطب پزشکان، امروزه ها، مغازه، کتابخانهدفاتر پستها، بانک مانند داشتند
 است.  شدنیانجامها مکان نیبه حضور در ا ازیبدون ن یفناور

 یمنیا شیسبب افزا یرمزگذار ۀدر عرص گرفتهصورت یهاشرفتیپ ،نیهمچن
 نیح نیدر هم شده است. ی دیگرانکنجکاوبرابر در  شانیهاامیکاربران و محافظت از پ

 یو متنوع دیجد داتیاست، تهد شده یخصوص میحر شیسبب افزا یفناورکه سرعت 
و نظارت دولت بر ارتباطات،  یدسترس ،مثال برایکرده است.  جادیا تالیجید یایدر دن

  شده است. ترآسان چشمگیریطور حرکات و عادات افراد به

 تجارت و نیآنال یبانکدار یهاپلتفرم از هکرها و یبریمجرمان سا، یاحرفه سارقان
گر وجوجست یموتورها ن،یآنال فروشانخردهکنند. یم یمال یهاهسوءاستفاد یکیالکترون

 یآورها را جمعرفتار کاربران اطالعات آن یابیبا رد لیمیخدمات ا دهندگانارائهو 
 .برندو از این راه سود میدهند یقرار م انابیو بازار کنندگانغیتبل اریکنند و در اختیم

کودکان دوچندان است. کودکان  یبرا نترنتیو ا یخصوص میحر ۀرابط پیچیدگی
مختلف  یهاارتباط برقرار کنند و آموزش توانندیم نبزرگساال یکیزینظارت ف دورازبه
است  یخصوص میحفظ حر یدیکل یهااستقالل کودکان که از جنبه قیطر نیاز ا ؛نندیبب

 داتیتهد معرض در یگرید گروه هر از شتریب کودکان ،گریشود. از طرف دیداده م شیافزا
ن واعنبه نترنتیا از هستند کودکان از سوءاستفاده دنبال به که یافرد. ندامیحر نقص یجد



 1400 پاییز و زمستان، 4، شمارۀ 2دورۀ  های نوین                                        قوق فناوریدوفصلنامۀ ح

118 

کنند و یمطالب نامناسب استفاده م یگذارها و اشتراکتماس با آن یبرقرار یبرا یالهیوس
 (.Unicef, 2018, pp 7-9) دهندیقرار م یجد هایکودکان را در معرض خطر

 و گروجوجست یموتورها بر اعمال قابل یمدن تیمسئول یمبان در کنکاش .2-1
 نهیبه یۀنظر انتخاب

 ،دارد یمدن تیمسئول او برابر در کندیوارد م یگریبه د یخسارت یشخص کهیهنگام
نامتعارف نباشد  ایباشد به حکم قانون  یضرر نیچن واردکردن که یموارد در جزبه

 یمبان نییتب یراستا در دانانحقوق(. 449 ص، 1373 صفار،؛ 13 ص، 1388 ان،ی)کاتوز
 یۀبه نظر توانیم هاآن نیترمهمکه از  اندداده ارائه را یمختلف اتینظر یمدن تیمسئول
  .نمود اشاره محض تیمسئول یۀنظرحق و  نیتضم یۀنظر مختلط، یۀنظر خطر، یۀنظر ر،یتقص

 نظر از که است مسئول یسک ،آن یسنت مفهوم به ریتقص یۀنظر روانیپ دگاهید از
 ای شخص کهیزمان. (190-185، ص 1395 ان،ی)کاتوز باشد مالمت قابل یاخالق

 کهنیا یبرا ،باشند گروجوجست یتوسط موتورها هاداده از سوءاستفاده یمدع یاشخاص
 سبب مرورگرها ریتقص که کنند ثابت دیبا کنند درخواست را وارده یهاخسارت بتوانند
چون اصل  .شوندیم محسوب یمدع دگانیدانیز و است شده شانیا به خسارت ورود

 یدشوار لیدل به انیز عامالن از یاریبس ،امروز ۀدیچیپ یایدر دن ،است ریبر عدم تقص
 (.62 ص، 1386 ا،ین)حکمت  ابندی ییرها تیمسئول از توانندیم ریتقص اثبات

انسان متعارف است.  مقصر صیمالک تشخ ،ینوع ریتقص یۀداران نظرطرف دگاهیاز د
 یمفهوم مبهم« متعارف یهوش مصنوع» گروجوجست یموتورها بحثکه در حال آن
 که کرد سهیمقا یمرورگر یرفتارها با دیبا را گروجوجست یموتورهاتخلف  ایاست. آ
 اخالق اصول و شماردیم محترم را هاآن یخصوص میحر ست،ین برانرکا حقوق ناقض
 یرورگرم نیچن صیتشخ اریمع ایآ د؟کنیم تیرعا یدرستبه را یتجار رقابت و یاحرفه

 نیا علتبه  ،رسدیم نظربه باشد؟ عرف متعارفْ انسان صیتشخ مانند ممکن است
 یموتورها تیمسئول یبرا ،یکاربران عاد یبرا ریبودن اثبات تقصابهامات و سخت

  .نباشد یانهیبه یۀنظر ریتقص یۀنظر گروجوجست
 یبرا یخطرناک طیمح بپردازد، تیهرکس به فعال» خطر، جادیا یۀنظر موجببه

از آن  یناش یهاانیز دیشود بایمنتفع م طیمح آنکه از  یآورد و کسیم وجودبه گرانید
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مرورگر  ۀکنندجادیا ،اساس نیا بر (.190-187 ص، 1395 ان،ی)کاتوز «کند جبران زیرا ن
و رقبا و استفاده از  یتجار یفروش اطالعات کاربران به بنگاه ها ،یکه با درج آگه

دست به دالر هاونیلیم انهیخود، سال یهاتجارت ریسا یدهشکل یکاربران برا یهاداده
 نقض به مربوط یهاانیز ازجمله کاربران، به واردآمده یهاانیمسئول ز دیبا آوردمی
 یهاانیز و ستیزطیمح به واردآمده یهاانیز ها،داده از سوءاستفاده ،یخصوص میحر

 در بازار باشد.   اشیاقتصاد مسلط تیموقع از سوءاستفادهمربوط به 

 ۀخطر فقط به واردکنند ای ریتقص یهاهینظر» است معتقد ،یدان فرانسوحقوق 1،استارک سیبور

 تیاز فعال ایشده  ریکه مرتکب تقص دانندیممسئول  یرا در صورت یو رایتوجه دارند. ز انیز

را درنظر  دهیدانیز تیوضع ازآنجاکهو  اندیشخص هیهر دو نظر نی؛ بنابراخود سود برده باشد

 (.66ص، 1397 ،یی)صفا «انتقادندقابل ،رندیگینم

تمام موارد » دیبا باور است که نیبر ا ،مختلط یۀنظر یبا طراح ،بوریس استارک
از حقوق اشخاص  تیبر حفظ و حما یگذار مبنقانون نیتضم یبر مبنارا  یمدن تیمسئول

داشتن  ایخطر  جادیا صرف به انیکه عامل زنینمود و بدون توجه به ا هیدر جامعه توج
از حقوق  تیگذار در حماقانون ۀاراد ۀرا الزم تیمسئول نیا ریخ ایدارد  تیمسئول ریتقص

 با مطابق یرقانونیغ ۀسلط و غصب مثل یموارد در هینظر نی. البته ادانستافراد اجتماع 
 شیخو حق متعارف یاجرا مقام در شخص که است یزمان یاساس اشکال یول. است واقع

 تزاحم گریکدی با حق دو که است آن مشکل ،گرید انیشود. به بیم یگرید انیز موجب
 ص، 1397 ،عامریو  یدریح) «ندارد وجود کیچیه حیترج بر یلیدل و باشند داشته
276.) 

 ریتقص اثبات به یازین اما است یگرید به خسارت جبران مسئول شخص کهیهنگام
 یاپاره کایمرا یحقوق نظام در. دارد محض تیمسئول او مقابل در ندارد، انیز ۀواردآورند

محصول قانون است.  گرید یو برخ ییقضا یراآمحض محصول  تیمسئول یهانمونه از
و  ییقضا یآرا یهاو ضمان مالکان از نمونه یوحش واناتیح یداراز نگه یضمان ناش
 یتمام در. 2اندمحض تیمسئول یقانون یهانمونهاز  ییاز محصوالت غذا یضمان ناش

                                                      
1. Boris Stark 

2. Rylands v Fletcher [1868] UKHL 1 
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مرتکب، کار  ریوجود دارد که بدون توجه به تقص یمشترک یمبنا لیقب نیا از ییهامثال
 .دهدیاز کار خود قرار م یرا مسئول خسارت ناش بارانیز

 میاست که بدان نیاگر وجوجست یموتورها یمدن تیدر مسئول یاصل ۀمسئل
 ایرا جبران کند؟ آ دگانیدانیزحقوق  دتوانیمبهتر  یمدن تیمسئول اتیاز نظر کیکدام

 رانیا یحاکم بر نظام حقوق یۀنظر نیترمهمکه همچنان  ریتقص یۀبا توسل به نظر یراستبه
با توسل به  ستیبهتر ن ایحکم داد؟ آ یبه جبران خسارت هوش مصنوع توانیماست 

 یراه را برا گروجوجست یبه موتورها یحقوق تیشخص یمانند امکان اعطا ییهاحلراه
 نیا ۀنشدینیبشیپ یهاانیز از یناش یهاسکیر تیریو مد دیجد یهایفناور رشیپذ

 ؟کرد لیتسه هایفناوردسته از 

 نیا شودیمطرح م یعنصر خودمختار به توجه باکه  یسؤاالت نیتراز مهم یکی»
با فرض استناد وجه  کهنیا گرینسبت داد. د توانیم یرا به چه اشخاص انیاست که ز

 ونیکنوانس 12 ۀماد ،خصوص نیا در .(1398 ،و همکاران اینحکمت) «ستیچ تیمسئول
مقرر  1یالمللنیب یدر قراردادها یکیاستفاده از ارتباطات الکترون بارۀسازمان ملل متحد در

کرده  یسینورا برنامه انهی( که رایحقوق ای یقی)اعم از شخص حق یکه شخص داردیم
 ریتفس نی. اشودیم دیباشد که توسط دستگاه تول یامیمسئول پ دیبا تیاست در نها

کرده مسئول  دیرا تول یکه ابزار یمنطبق باشد که در اصل کس یکل ۀقاعد نیبا ا تواندیم
et  Čerkaندارد ) یمستقل ۀچون ابزار اراد ،آمده از استفاده از آن ابزار استدستبه جینتا

376p. , 2015, .al.) جبران  لیدر جهت تسه به مرورگرها یحقوق تیشخص یامکان اعطا
است که به جبران خسارت کاربران کمک  ییهاحلاز راه گرید یکی خسارت کاربران

 تیشخصمالک گرفتن از  وحدتمانند  ینظام حقوق یهاتی. استفاده از ظرفکندمی
 .خواهد بود گذارریثأت راه نیا در موقوفه الم یحقوق

 بر موتور تیمسئول لیتحم یدشوار علتبه  و یتیوضع نیچن ییتا هنگام شناسا البته
 یمدن تیمسئول قواعد است بهتر است، شده بنا یمصنوع هوش یۀپا بر که گروجوجست
 نگیهولد ،بتالفا شرکت مثال، برای. میکن اعمال آن ۀدکنندیتول شرکت بر را محض

                                                      
1. The United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts 
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 2گوگل بارانیز یرفتارها برابر در 1،رودیم شماربه آن ۀرمجموعیز گوگل که ییکایمرا
 مسئول جبران خسارت کاربران باشد.

و ابعاد  یدرخصوص هوش مصنوع یاسناد متعدد ریاخ یهااروپا در سال یۀاتحاد در
 ونیسیکم یاخالق منشور» به توان یم اسناد نیا ۀجمل از. است شده میتنظآن  یحقوق

 3«هاآن طیمح و ییقضا یهاستمیدر س یاروپا درخصوص استفاده از هوش مصنوع
و اصالح  یهماهنگ درخصوص هوش مصنوع مقررات یشنهادیپ ۀحیال»و  (2018)

 . کرداشاره  (2021) 4«اروپا هیاتحاد یاقدامات قانون
اروپا نوشته شده  ۀیصراحت در مقررات اتحادشدن( بهکردن )حق فراموشحق پاک

شدن کننده مشمول حق فراموشاز طرف کنترل دیمبنا است که اطالعات با نیاست و بر ا
مشخص پاک  طیو تحت شرا ریها را بدون تأخمتعهد باشد که آن دیبا کنندهشوند و کنترل

 یموتورها یاز سو یحق نیصورت نقض چن (. درMiyashita, 2016, p.4کند)
 ها حکم داد. محض آن تیبه مسئول توانی، موجوجست

وجود دارد که  رانیا یمحض در نظام حقوق تیمسئول رشیاز پذ یمعدود قیمصاد
طور عام و مرورگرها به یمحض هوش مصنوع تیرا به مسئول یقیادمص نیچن توانیم

 3 ۀماد و اتالف درخصوص یمدن قانون 338 ۀماد ،مثال برایداد.  میتعم زیطور خاص نبه
محض  تیمسئول که اشاره کرد (1386کنندگان خودرو )مصوب از مصرف تیقانون حما
 (31-32ص  1391 ،و همکاران ینی)بادکنندگان خودرو قرار داده است عرضه ۀرا بر عهد

 تیفعال یخسارت برا ۀمیکردن بیجبران خسارت اجبار یارهااز راهک گرید یکی
طور گر بهوجوجست یطور عام و موتورهابه تالیجید یدر بازارها یاقتصاد یهابنگاه

 سریجبران خسارت واردآمده به کاربران م نیتضم ،یاجبار ۀمیخاص است. با وجود ب
از روند  یالزام یبخش توانرا می یاجبار ۀمیب (.16، ص 1397 ،یو عباس ینی)باد شودیم

                                                      
1. Alphabet Inc. 

2. Google 

3. https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c. (last visited: 2022-

02-23)/ 

4. Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence 2021, https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-

intelligence#:~:text=Proposal%20for%20a%20Regulation%20laying%20down%20harmonised%20rules,
was%20announced%20by%20the%20Commission%20in%20April%202021. (last visited: 2022-02-27) 

https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://rm.coe.int/ethical-charter-en-for-publication-4-december-2018/16808f699c
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence#:~:text=Proposal%20for%20a%20Regulation%20laying%20down%20harmonised%20rules,was%20announced%20by%20the%20Commission%20in%20April%202021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence#:~:text=Proposal%20for%20a%20Regulation%20laying%20down%20harmonised%20rules,was%20announced%20by%20the%20Commission%20in%20April%202021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence#:~:text=Proposal%20for%20a%20Regulation%20laying%20down%20harmonised%20rules,was%20announced%20by%20the%20Commission%20in%20April%202021
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/proposal-regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence#:~:text=Proposal%20for%20a%20Regulation%20laying%20down%20harmonised%20rules,was%20announced%20by%20the%20Commission%20in%20April%202021
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 ،یرانیا یمرورگرها تیفعال یبرا مثالً. کرد یتلق بازار در گروجوجست یموتورها تیفعال
 ۀزمر در زین را هادرخصوص سوءاستفاده از داده یمدن تیمسئول ۀمیتواند بیم گذارقانون

 .بداند مجوز حفظ ای اخذ طیشرا
است. در  یابتین تیمسئول ،انددانان مطرح کردهکه حقوق دهاییشنهایپ گریاز د

 یو کارکرد موتورها یکه مسئول طراح را یشخص ،یابتین تیصورت وجود مسئول
، 1398؛ رجبی، 244ص  ،1400 ،دیکرد )تخش یتوان مسئول معرفیم استگر وجوجست

صورت مسئول  هر مرورگر در یطراح هوش مصنوع ه،ینظر نیبه ا توجه با .(463ص 
 نداشته باشد. بارانیدر انجام فعل ز یو دخالت ریتقص گونهچیه اگر یحت شود،یشناخته م

جبران  یرا برا یمتنوع و مختلف یهاراه یحقوق یهانظام بیشتر رسدیمنظر به
در  ،ریتقص ۀیهم نظرآن ه،ینظر کیبه  یبندیپاو  رندیگیمدرنظر  دگانیدانیزخسارت 

 یازهاین ۀهم تواندینم نینو یهایفناورمواجهه با مسائل نو و  ژهیوبهاز موارد،  یاریبس
 .دیجامعه را پاسخ بگو

کنار  در گروجوجست یموتورها یمحض برا تیمسئول یینظر نگارندگان، شناسا به
 دگانیدانیزو  کاربرانحقوق  ۀاز نقض گسترد مستقل یحقوق تیشخص ییشناسا

 میاز حق بر حر تیها و حمادر جهت حفظ حقوق آن یو گام جلوگیری خواهد کرد
 رشیدر پذ ایران یاست که در نظام حقوق نیاز مشکالت ا یکی. خواهد بود یخصوص

و  (21 ص، 1397 ،یعباس و ینی)باد وجود دارد یجد ییدهایمحض هنوز ترد تیمسئول
 شتریب زی( ن1388) کنندگانمصرفاز حقوق  تیمانند قانون حما یبیتصوتازه نیقوان یحت

مشاهده  زیقانون ن نیمستند به ا ییقضا یۀموضوع در رو نیدارند و ا لیتما ریتقص یۀبه نظر
 .شودمی

 گروجوجست یموتورها یمدن تیمسئول ارکان. 2
قسمت  نیدر ا گر،وجوجست یموتورها یمدن تیمسئول یو مبان میمفاه ۀاز مطالع پس

 . کنیمبررسی می را مرورگرها یمدن تیارکان مسئول
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 ضرر .1-2
و نقصان است  انیز یدر لغت به معنا ضررضرر است.  یمدن تیرکن مسئول نیاول

صورت دارند و به ییضرر و نقصان مشابهت معنا ان،یو در مقابل نفع قرار دارد و لغات ز
 ازمندیباشد ن شدنیجبرانضرر  کهنیا یبرا ران،یا یدر نظام حقوق .روندکار میبهمترادف 

 ،نباشد( یضرر احتمال کهنیا یمعنا بهبودن ضرر )وجود چند شرط است: مسلم
 ،یمیرح و ییصفا) آن بودن ینیبشیپ رقابلینشده و غبودن، جبرانیبودن، شخصمیمستق

 (.99 ص، 1397
 برآنعالوهاست و  تیمسئول جادیا طیاز شرا یکیضرر  ینیبشیپ امکان» نیهمچن

 نظر در خسارت یابیارز ۀمحاسب در دینبا را انتظار از دور و نامتعارف یهاخسارت
  .(1395 ان،ی)کاتوز «گرفت

ممکن است در اثر سوءاستفاده  گروجوجست یواردآمده به کاربران موتورها ضرر
شکل که مرورگر  نی. به اردیمرورگرها صورت پذ نیها توسط اآن یهااز اطالعات و داده

 یخصوص میحر نقض ۀنیزم یاقتصاد یهامربوط به کاربران به بنگاه یهابا فروش داده
 .آورد فراهم را هاآن

از  یناش ضرر و خسارت ایآاست که  نیا شودیم مطرح قسمت نیا در که یچالش
دور از  یامر ایاست  ینیبشیپقابل گروجوجست یتوسط موتورها هااز داده سوءاستفاده

رفع  یبرا هادادهکالن یآورجمعدرصدد  گروجوجستاگر موتور  مثالًانتظار است؟ 
 ایشود آ سوءاستفادهاطالعات اشخاص  از آن یپ درباشد و  یمیاقل ای یمشکالت پزشک

 را به اثبات برسانند؟ ینیبشیپقابلضرر  توانندیافراد متضرر م ایفرد 
آن  لیبه دل گروجوجستاز موتور  گسترده ۀاستفاد کهاست  نیا تیحائز اهم ۀنکت

 یاجهینت به گسترده یپردازش با و رودیانسان فراتر م لیتحل تیاز قابل یفناور نیاست که ا
 .رسدیم خاص

و دخالت شخص  کنندیم یط گروجوجست یکه موتورها یبا توجه روند ،حال
است و  داده رخ یاثبات کرد که اشتباه توانیمچگونه  ،روند وجود ندارد نیخاص در ا

 یآورجمع تمیالگور بر هیبا تک توانیم رسدیم نظربهاست؟  شدهمنجر به ورود ضرر 
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 برطرف را موجود یهاچالش از یبرخ بتوان گروجوجست یاطالعات توسط موتورها
 .ساخت

 ایاموال و  رفتننیازبدر اثر  ممکن است یمدن تیمسئول در اشخاص به وارده ضرر
را  یماد ضرر. شودیم میتقس یو معنو یضرر به دو قسم ماد یطورکلبهمنافع باشد. 

 ی)جعفر شودیماستعمال  «یضرر معنو»که در مقابل  اندکرده فیتعر «یو بدن یضرر مال»
 (.1400 ،یلنگرود
مال  رفتننیازب ایعبارت است از کسر ثروت  زین جرم ارتکاب از یناش یماد ضرر»

 ص، 1375 ،یدی)ول «ارتکاب جرم ۀواسطبه (یحقوق و یقیحق از اعم)منافع اشخاص  ای
 یآن است. امروزه در زندگ پذیریجبران یبارز ضرر ماد یهایژگیاز و یکی (.46

باعث واردساختن  ،زمان با منفعت رساندن به اشخاصهم ها،تیاز فعال یاریبس یاجتماع
 یاریبس در. است شده ختهیآم گریکدی با منفعت و ضرر مفهوم واقع در. شوندیم زیضرر ن

 یاجتماع یزندگ ۀالزم و است پوشیچشم قابل قانون نظر از واردشده ضرر موارد نیا از
محصول خود  هو گسترد یگروه غاتیتبل لهیوسبه ییکاال ۀاگر فروشند ،مثال یاست. برا

 یاگونهضرر به نیفروشندگان اقدام کرده است اما ا گرید انیرا به فروش برساند به ز
 بداند.  یحقوق یکه عرف آن را ضرر به معنا ستین

 تینامتعارف و نامشروع را جزو ارکان مسئول یضررها یمدن تیمسئول قانون
 مباح را آن قانون ای کندیم یپوشچشمکه عرف از آن  یآورده است و خسارات حساببه
 یمدن تیقانون مسئول 1 ۀو ماد داندینم تیمسئول جادیا سبب ضرر عامل یبرا را داندیم
 (. 1388 ان،ی)کاتوز زین

 یتوسط موتورها یحقوق ای یقیاطالعات اشخاص حق دادن ،نمونه یبرا
ضرر  واردآمدن ،آن یپ در و سودجوافراد  نیوهمچنها شرکت گرید به گروجوجست

 ،دهیدبیآسو اشخاص  شودیم محسوب اطالعات از استفادهءسو مدنظربه شرکت  یمال
  .باشند یمعنو و یماد خسارت جبران یمدع توانندیالزم، م طیبا وجود شرا

و در  دهیدانیزفرد  یبرا یمعادل کردننیگزیجا نیاز جبران خسارت در قوان هدف
 نیگزیجا تواندیکه پول م گونههمان. استاو پس از ورود ضرر  تیرضا جلب جهینت

 یجبران ضرر معنو تواندیم زین یمعنو یخرسند و تیرضا جلب باشد، یماد ضرر
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جبران  صراحتبه زین یمدن تیقانون مسئول 10 ۀدر ماددرنظر گرفته شود.  دهیدانیز
 است. شدهینیبشیپ یمعنو یضررها

 :باشد ریز عامل سه از یکی ممکن است یمعنو ضرر أمنش
 به مربوط حقوق از ستا عبارت که افراد «یمعنو ۀیسرما» به زدنلطمه( الف

 .یفرد یهایآزاد و تیثیح ت،یشخص
  یصدمات روح (ب
جبران  ۀلیوس و است( یو معنو ی)ماد ضرر ۀجنب دو هر شامل که یبدن صدمات( ج

درنظر داشت که جبران خسارت  دینکته را با نی. در ضمن ااست هیدسته از ضررها د نیا
را اثبات کند.  یشتریورود ضرر ب دهیدبیآسمانع از آن نخواهد شد که شخص  هید از راه

 یخسارت معنو گذارقانون ،یفریک یدادرس نییآ قانون 14 ۀماد 2 ۀتبصر موجب به هگرچا
 یحکم نادرست سندگانیاز نو یاریبس ریبه تعب که داندیقابل جمع نم هیو د راتیرا با تعز

 (.42، ص 1388 ان،ی)کاتوز رسدینظر مبه

که دچار صدمات  یافراد صیتشخ کهاست  نیوجود دارد ا نجایکه در ا یچالش
را محدود به  دهیدبیآسافراد  توانینم و است دشوار اریبس قانون توسط اندشده یمعنو
 بارانیز ۀاز واقع متأثرافراد  یاگر تمام گر،ید یو وارثان کرد. از طرف کینزد شاوندانیخو

گسترش  اریبس یدعاو ۀباشند، سلسل یجبران خسارت معنو ۀمطالب یدر صدد طرح دعوا
 زیاد اریبس دقت با دیبا ییقضا ۀیرو جهیدر نت خارج از منطق است. مسئله نیو ا ابدییم

 وارده اقدام کند.  یاثبات صدمات روح به یشتریب یریگسختو 

 1یجمع یدعاو یحقوق یهانظاماز  یاریمانند بس رانیا ینظام حقوق کهیدرصورت
 یفعال در فضاها یاقتصاد یهابنگاه یرفتارها از دگانیدانیزبه نفع   مسئله نیا رد،یرا بپذ

خواهد  (خدمات به کاربران ۀدهندارائه یهاتیسا ری)ازجمله مرورگرها و سا تالیجید
 بارانیز اعمال اثر درواردشده  ضررکه یهنگام ،ینوع دعاو نیا رشیصورت پذ در. بود

 یدعاو طرح با توانندیم افراد نیا است، شده وارد جامعه از یادیز افراد به یمشابه
 و یکیالکترون تجارت قانون 48 ۀماد. کنند مطالبه انیز ۀواردآورند از را خود حق یجمع

 ممکن یتیحما یهانانجم توسط را ییدعوا نیچن طرح قانون نیا ییاجرا ۀنامنییآ

                                                      
1. Class Action 
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 مواجه یموانع با ییدعوا نیچن طرح رانیا یمدن یدادرس نییآ قانون در اگرچه. داندیم
 است بهتر یمجاز یفضا کاربران و کنندگانمصرف حقوق حفظ جهت در که است

 (.179-178 ص، 1391 ،و همکاران یمحسن) شود برطرف و اصالح

 بارانیز فعل .2-2 

منافع اشخاص وارد  ایبه اموال  یانیکه بر اثر انجام فعل ز یموارد یتمام معموالً
 عرف و باشد ناهنجار جامعه نظر از فعل آن دیبا بلکه دهد،یرخ نم یمدن تیشود، مسئول

قانون کشور  جملهاز ،یخارج نیاز قوان ی. در قسمتبداند یدهنکوه را واردشده ضرر
 سندگانینودانسته شده است.  یکاف انیبودن زنامشروع یبرا «ریقصت»مفهوم  ،فرانسه
 فعلو  رندیگیم درنظر ریقصت یشخص مفهوم کنار در را ریتقص ینوع مفهوم یفرانسو

 اتینوع ادب نیبه ا ریاخ یهاسال در البته .برندیم کاربه هم یجا به را ریتقص و بارانیز
 یمدن تیمسئول جادیا در منحصر منبع «ریتقص» کهنیازجمله ا ،وارد شده است یانتقادات

 (. ,.p. 2015Askeland et al ,59) ستین

 یمدن تیمنحصر به قانون مسئول رانیدر حقوق ا یمدن تیمربوط به مسئول مباحث
 هپراکنده به مباحث مربوط ب صورتبه زین گرید نیو در قوان نیست 1339مصوب 

 نیقوان نیا ۀاز جمل (.4 ص، 1397 ،یمیرحو  ییصفا) پرداخته شده است یمدن تیمسئول
و  یالزامات خارج از قرارداد در قانون مدن ،«یاسالم مجازات قانون»به  توانیپراکنده م

 از یناش حوادث اثر در ثالث شخص به واردشده خسارت یاجبار ۀمیب قانون» نیهمچن
 2 ۀو ماد کیقانون تجارت الکترون 78 ۀماد ،(1395 بهشتیارد مصوب) «هینقل لیوسا

 اشاره کرد.  1388مصوب  کنندگانمصرفاز  تیقانون حما
حوزه درحال  نیکه همواره در ا یراتییو تغ فناوریروزافزون  شرفتیپ به توجه با

و در  یبه مسائل هوش مصنوع میتعم برایمطلق  ۀقاعد کیبه  توانیاست، نم دادنرخ
 نیا در رانیا ینظام حقوق دیبا. اگرچه افتی دست گروجوجست یآن موتورها یپ

  .شدیندیب یاچاره خصوص
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 تیسبب ۀرابط .3-2
. در سازدیممتصل  بارانیزاست که ضرر را به فعل  یارتباط یعامل تیسبب ۀرابط

 ایکاربران  یهاداده یافشا مثالً) گروجوجستموتور  بارانیزثابت شود فعل  دیواقع با
 شدهبه کاربران  یو معنو یماد یضررها واردآمدنکاربران( باعث  یخصوص مینقض حر

خسارت را  و عرفاست که ضرر مستند به فعل اوست  یعامل»از سبب  مقصود. است
 وجود سبب وجود» از واقع در. (205 ص، 1397 ،یمیو رح یی)صفا «دهدیمبه او نسبت 

اثبات  .(148 ص ،1398 ،ییبهزاد کال یو جعفر ی)محمد «دیآیم الزم عدم آن عدم از و
بر  یمبتن یو رفتارها یطرف دعوا هوش مصنوع کیکه یهنگام ژهیوبه تیسبب ۀرابط

 نیچند یاست دشوارتر است. ممکن است حت یو گاه بدون دخالت عامل انسان تمیالگور
 یرانسانیو غ یانسان یاز عوامل یامجموعه ایخسارت نقش داشته باشند  جادیسبب در ا

و در  یبر استفاده از هوش مصنوع یمبتن یمدن تیمسئول ۀدر حوز .داسباب باشن ۀدر زمر
 در و اندلیدخ یاریبس عوامل گر،وجوجست یاستفاده از موتورها یمدن تیآن مسئول یپ

 دشوار اریبس یامر هاآن به ضرر انتساب و عوامل نیا مقصردانستن موارد نیا از یاریبس
 (.Giuffrida, 2011) رسدیم نظربه

 گیریجهینت
و  کنندمیرا پردازش  هادادهآن  یهاتمیالگورو  یبا استفاده از هوش مصنوع مرورگرها

 رهیمرورگرها ذخ ۀخچیکاربران در تار یشخص یهاداده. دهندیمرا به کاربران نشان  جینتا
 یکاربر و اطالعات یقبل یهاوجوجست ۀخچیتار ،هادواژهیکل ،وجوجست. مکان شودیم

 . است رگذاریتأث وجوجست یهاتمیالگورکه مرورگر از کاربر دارد در 

 گروجوجست یطور عام و موتورهابه یمباحث مربوط به هوش مصنوع ۀمطالع با
 یضرور ووجود دارد  نهیزم نیدر ا یاریبس یقانون خألکه  شودیمطور خاص مشخص به

ها در نظام آن یسازیبومو  یخارج یحقوق یهانظام ریاست با استفاده از تجارب سا
مرتبط  یهایفناورو انتقال  یحاکم بر فناور یسازوکارها تیدر جهت تقو رانیا یحقوق

  .شود برداشته گام یمصنوع هوش با
 گر،وجوجست یموتورها یبرا یحقوق تیشناختن شخص تیبه رسم نهیزم نیا در
 یفعال در بازارها یاقتصاد یهابنگاه یبرا یمدن تیمسئول یاجبار ۀمیب از استفاده
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 و تالیجید یگذاراستیس تال،یجیحقوق د میبا مفاه ییآشنا یهادوره یبرگزار تال،یجید
 نظام بهبود یبرا سندگانینو یشنهادهایپ جمله از یدادگستر قضات یبرا یمصنوع هوش
 .مرورگرهاست تیمسئول با ارتباط در یمدن تیمسئول

بر هوش  یمبتن یهایفناورو با گسترش  کینزد ۀندیدر آ رسدیمنظر به ،نیهمچن
مواجه خواهد شد و الزم است  یبا مشکالت جد رانیا یمدن تینظام مسئول ،یمصنوع
 تیمسئول یۀشناختن نظر تیبه رسم ،یخاص درخصوص هوش مصنوع نیقوان بیبا تصو

به  یگام یجمع یدعاو یراه برا لیو تسه یمعنو خسارات ۀمطالباز  تیمحض و حما
 .شته شودبردا یهوشمند فناور یحقوق تیریسمت مد
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Examining the Foundations and Principles of Search 

Engines’ Civil Liability for Misusing User’s Data 
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Abstract 
 

Artificial intelligence-based innovative technologies have advanced at an 

unprecedented rate in recent years. We can examine the legal implications of 

these technologies from a variety of angles. The focus of this study is on search 

engines' civil liability. It seeks to answer the question of how browsers should 

be held liable in the event of data misuse, based on general civil liability rules. 

This article employs a descriptive-analytical approach to investigate the 

Iranian civil liability system and its gaps in the face of artificial intelligence-

based technologies, particularly search engines. The principles and pillars of 

civil liability of search engines in the misuse of user data are investigated in 

this regard. The findings of this study point to flaws in the Iranian civil liability 

system, as well as its lack of modernity and fault-oriented orientation. Using 

various legal tools, we must defend users' rights and prevent corporate abuse 

in the digital domain. Among the recommendations of this paper are the 

recognition of browsers' legal personality, the use of various mechanisms such 

as mandatory civil liability insurance, the acceptance of strict liability, and the 

adoption of special laws governing artificial intelligence. 

Keywords: Civil liability, Search engine, Browser, Artificial 

intelligence, Data, User 
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