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 چکیده

 اين وجود بدون را ایهجامع توانکه نمی جايی تا است مختلف هایدوره و اعصار در بشری جوامع الينفک جزء جرم، پديده

 هایعرصه در گوناگون هایپیشرفت و مناسبات همپای و تطبیق داده جامعه با را خود همواره شد. جرايم متصور پديده

 و ديداری آثار به مربوط جرايم است. شدن روز به حال در همواره مجرمانه انديشه که گويی چنان اند؛آمده پیش مختلف،

 هایاز تکنولوژی استفاده سوء دنبال به و ندارند؛ چندانی سابقه جرايم ساير به نسبت که هستند یجرايم جمله شنیداری از

 عکاسی هایدوربین طريق از آن قالب و عمده بصری و سمعی جرايم ارتکاب وسايل .نهادند جامعه عرصه به پا جرايم اين نوين،

 جرايم .شودشامل می را مجسمه نقاشی، عکس، فشرده، هایلوح توث،بلو رايانه، دوربین، به مجهز همراه تلفن و برداریو فیلم

 به اقدام مردم عامه قبول مورد هایبه ارزش توجه با گذاردارند. قانون گذارقانون تصريح به نیاز تحقق جهت بصری و سمعی

 از رهگذر اين از تا کندمی قلمداد جرم را دارند منافات جامعه هایبا ارزش که رفتارها و اعمال از برخی و نمايدمی انگاریجرم

 .دهد خويش قرار حمايت چتر در نیز را بصری و سمعی آثار صاحبان حقوق ديگر سوی از و کند عمومی صیانت اخالق و عفت

 قانون همچنین و1932/ 2/ 1مصوب  اصالحات و 1971 اسالمی مصوب مجازات قانون نظیر قوانینی در ايران کیفری نظام در

اين مقاله که با  .است شده اشاره موضوع اين به کنندمی غیرمجاز فعالیت بصری سمعی و امور در که اشخاصی ازاتمج نحوه

ای صورت گرفته است برآن است که ضمن تعريف جرم و جرايم سمعی و روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه

 حقوق کیفری ايران بپردازد. بصری و انواع آن به نوع مجازات اين جرايم در نظام

 

 انگاری، عفت عمومیگذاری، جرمجرم، سمعی و بصری، قانونهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه

 اما کرد، پیدا بروز مختلف بین جوامع در ایساده جرايم ابتدا، در يافت. تولد جوامع در نیز جرم پديده جوامع، پیدايش بدو از 

 روابط با همگام و شده خارج ابتدايی حالت آن از روز به جرايم روز علوم، پیشرفت و نسانیا روابط شدن ترپیچیده با تدريج به

است؛  بوده هاحکومت دغدغه از يکی عمومی، اخالق و عفت ها،دوران تمامی در تقريبا تحول گشتند. دچار تکنولوژی و انسانی

 .اندتوجه داشته عمومی قاخال و عفت به جامعه، سقوط از جلوگیری جهت هم فاسد هایحکومت حتی

 به را کشورها جنايی گذاران و سیاست گشت پديدار حوزه اين در نیز جرايمی بصری، و سمعی تجهیزات گسترش و ظهور با 

 هم و اخالقی لحاظ از هم فرهنگی، و اجتماعی مذموم عمل يک عنوان به بصری و سمعی جرايم .داشت وا جرايم اين با مقابله

 که است افعالی بر مشتمل که جرايم اين از برخی سازد. وارد جامعه پیکره بر باریصدمات زيان تواندمی ،اقتصادی لحاظ از

 و افراد خصوصی حريم به تعرض يا و جامعه سطح در فحشاء اشاعه کنند، باعثمی دارجريحه را عمومی اخالق و عفت دامن

 شود.می بصری و سمعی امور مقوله در فرهنگی و فکری آثار صاحبان حقوق نقض موجب ديگر، برخی و گرددمی هاخانواده

 نموده مقوله اين در انگاریجرم به اقدام مقررات مختلفی و قوانین در فوق مراتب به توجه با انقالب، از بعد و قبل گذارقانون 

 کیفی، لحاظ از هم و کمی حاظل هم از انقالب، از بعد قوانین در خصوص، اين در مجازات میزان و برخورد ینحوه اما است.

-به جرايم گونهمرتکبین اين به نسبت مجازات تشديد بر مبتنی عمدتاً گذارقانون سیاست و داشته ایمالحظه قابل تفاوت

 است. بوده کند،می دارجريحه را عمومی اخالق و عفت که بصری و سمعی جرايم خصوص

 راستا، اين در گذارناپذير است. قانوناجتناب و ضروری امر يک ومیعم اخالق و عفت حفظ جهت در کیفری قوانین تدوين 

جريحه را عمومی اخالق و عفت که اشیائی و رفتارها برای است و کرده شنیداری و ديداری آثار با رابطه در انگاریجرم به اقدام

 و 1971 اسالمی مصوب مجازات انونق نظیر قوانینی در ايران کیفری نظام در .است قائل شده مجرمانه وصف کنند،می دار

 به کنندمی غیرمجاز فعالیت بصری سمعی و امور در که اشخاصی مجازات نحوه قانون همچنین و1932/ 2/ 1مصوب  اصالحات

ای صورت گرفته است برآن اين مقاله که با روش توصیفی و تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه .است شده اشاره موضوع اين

 ضمن تعريف جرم و جرايم سمعی و بصری و انواع آن به نوع مجازات اين جرايم در نظام حقوق کیفری ايران بپردازد.است که 

 

 روش تحقیق و شیوه جمع آوری اطالعات:

 باشد.باشد. روش جمع آوری اطالعات نیز کتابخانه میروش تحقیق به صورت تحلیلی می

 

 شناختیجرم و جرم

قانون مجازات اسالمی هر فعل يا ترک فعلی که در قانون برای  2شود بر طبق ماده ونی ارائه میبرای جرم تعاريف گوناگ 

 شود. مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می

جرم عملی است که بر خالف يکی از موارد قانون مجازات عمومی در کشور باشد و مجرم کسی »در يک تعريف اجتماعی جامع  

  1«عمل او بر خالف مقررات قانونی رسمی کشور باشد.است که در زمان معینی 

                                                           
 .3، علل اجتماعی بزهکاری، دانشنامه لیسانس، ص  1971مهدوی راد، نعمت، 1
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به  و فارسی ن زبا در آن استعمال و گناه هم و شودمی بزه شامل هم که است وسیعی محدوده دارای لغوی معنای در جرم 

 يا عمل رم،ج از اخص جريمه و است جريمه کلمه معادل بزه واقع، اشکال نیست. در از عاری کیفر قابل فعل ترک يا فعل عنوان

 2کند. تعقیب بدنی تنبیه و عقوبت با را آن قانون است که عملی ترک

قابل  فعل ترک يا فعل انحصاری معنای در گاههیچ جرم نیز گذشته ادبی متون در حتی است؛ جرايم جريمه، کلمه جرم جمع 

 مباحث در نحو همین به هم خطا. و بزه هم شد،می گناه شامل هم که است بوده وسیعی معنای دارای و نیامده دنیوی، عقوبت

 وسعت دلیل واژة جرم به استعمال طرف، يک از است. مستور مانده ابهام، پردة در جرم لغوی معنای ايران در کیفری حقوق

 با منطبق و صحیح ايرانی حقوقدانان سوی واژة جرايم از کاربرد هرچند ديگر، طرف از و رسدنمی نظر به صحیح آن معنای

 اشتباه به است، مجازات قابل جرم و به معنای« جريمه»کلمه  جمع که را« جرايم»واژه  آنها لیکن است، آن دستوری رساختا

 9کنند.می استفاده« جرم»واژة  بستن جمع در

 و بیحق را آن افراد آمیز،را سرزنش آن جامعه آنچه زيرا نیست؛ شناسايی قابل ماهیتاً که است ذهنی و اعتباری ایپديده جرم 

 رفتارهای همان که الیهم مضاف به تا کرده اعتبار را آن که جامعه است مضافی يک صرفاً داند،می کیفر بل قا را آن گذارقانون

 شود. وارد اند،شده تفکیک مشخص به و هستند کیفر قابل

می تعريف شرايطشان و ارکان حسب بر نیز آنها که جرم هستند، نه جرايم است، تعريف قابل ماهیتش آنچه ديگر، عبارت به 

وی  به وظیفه حسب بر که را اشخاص اموال يا دولتی اموال دولت، کارمند آن موجب به است که جرمی اختالس مثالً شوند؛

 يا نمايد تولید را مستهجن شخصی محتويات آن اساس بر که است جرمی نگاری هرزه يا نمايد تصاحب و برداشت شده، سپرده

تعريف قابل جرايم نیز اصطالح اين آوردن بدون اال و تعريف يک بر هموارسازی است قیدی «جرمی» لفظ واقع در دهد؛ انتشار

 اند.

 جنائی رفتار بروز در موثر شرايط و زاجرم عوامل کشف پی در حقیقت در و است ساله صد پیشینه يک دارای شناسیجرم علم 

 و درمان هایروش و جرائم حدوث از پیشگیری هایروش به علمی هایتخصص تمامی از گیری بهره و البته آن مدد به تا بوده

 يابد. دست بزهکاران تربیت و اصالح

 علوم به توسل با و اجتماع منظر از جرم اين رشته، در نیست. حقوقی مجرد مفهوم يک دارای صرفاً جرم شناسی،جرم در 

 0شود. تبیین آن وقوع از پیشگیری طرق و جرم بارتکا تا عوامل شودمی تحلیل شناسی زيست و شناسیروان

 

 حقوق شناسی مفهوم

 رابطه فروشنده، و رابطه خريدار مستاجر، و موجر رابطه است. اماده و حاضر نیز« حقوق»باشد  داشته وجود ایرابطه که جا هر 

 و مجرم رابطه رجوع، ارباب با ادارات ابطهر و فرزندان، والدين رابطه شوهر، و زن رابطه شاگرد، و استاد رابطه کارگر، و کارفرما

 آنجا نمونه برای است. متصور حقوق حکومت نیز اشیاء و جانوران و گیاهان با رابطه اشخاص در حتی قضايی، دستگاه و قربانی

 را حضورخود حقوق کند،می پیدا ارتباط هاپديده اين با معدن از يک برداری بهره يا درختان قطع يا شکار حیوان برای فرد که

                                                           
 .793، چاپ ششم، تهران: انتشارات امیرکبیر، ص1، فرهنگ الروس، ترجمه سید حمید طبیبیان، جلد 1971جر، خلیل.  2
 .134چاپ چهاردهم، ص  دانش، گنج کتابخانه : تهران ، حقوق ، ترمینولوژی1977جعفری لنگرودی، محمدجعفر،  9
 .142االولی، ص  الطبعة التوزيع، بیروت: و والنشر الجامعه للدراسات الموسسه الجزاء، و االجرام علم اصول ،1011سلیمان، عبدالمنعم، 0
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 و بايدها يا ضوابط و هاارزش از ایحقوق مجموعه واقع، در کند.می ابراز مسائل و ها رابطه اين تنظیم و تعیین منظور به

 کنند.می را ساماندهی اجتماع در موجود روابط که هستند آوری الزام جنبهً با نبايدهايی

 محیط حقوق اداری، حقوق رسانه، يا حقوق خانواده حقوق نمونه یبرا رود.می کار به اضافی ترکیب به صورت معمول حقوق 

 روابط دامنه و مًوضوع در تنوع سبب به عناوين در گوناگونی اين. شودمی ديده که موارد مشابهی و ديگر تجارت حقوق زيست،

 مسائل و روابط بر حاکم حقوقی ضوابط و هاارزش از دسته مثابه آن .دارد حاکمیت بر آنها حقوق علم که است موضوعاتی و

 .نامندمی تجارت حقوق را اعمال تجارتی و بازرگانان روابط بر حاکم نبايدهای و بايدها يا حقوق خانواده زناشويی،

 

 بصری سمعی جرایم مفهوم

 نیديد و ديداری معنی به ريشه بصر از هم بصری است. واژه شده گرفته شنیداری و شنیدنی معنای به سمع ريشه از سمعی 

 مفهوم است. دو اين کلی و عام معنای شده، گفته است. معانی شده اخذ

-قانون و است گرفته قرار گذارقانون مورد توجه شنیداری و ديداری آثار از خاصی هایگونه تصوير، و صوت به مربوط جرايم در 

 تصوير و است. صوت پرداخته حوزه اين در انگاری جرم به های جامعه،مصلحت ديگر و جامعه هایارزش به توجه با گذار

 است. بصری سمعی و جرايم اصلی موضوع

 

 بصری و سمعی جرایم ارتکاب ابزار و وسایل

 به بصری و سمعی جرايم هستند. دسته جرايم آن از بصری و سمعی جرايم دارند. ابزارهای به نیاز وقوع جهت جرايم، از برخی 

 کنیم.می ياد بصری و سمعی جرايم ارتکاب وسايل عنوان به از آنها اينجا در ام که دارند؛ تحقق امکان وسايل برخی واسطه

 کهاين خصوص در است. شمرده بر را است پذيرامکان بصری و سمعی جرايم ارتکاب آنها که با را وسايلی تعزيرات 104 ماده 

خورد. می چشم نظرهای به اختالف انحقوقدان بین هستند؛ حصری يا دارند تمثیلی جنبه ماده اين در مذکور آيا مصاديق

 جزايی، قوانین از مضیق تفسیر به توجه با دارند و حصری جنبه ماده اين در مذکور وسايل که معتقدند حقوقدانان از برخی

 وسايل بودن حصری اثبات جهت حقوقدانان از دسته اين نمود. اضافه اين ماده در مذکور وسايل به را ديگری وسايل تواننمی

چنین  نظريه کنند. اينمی استناد قضائیه قوه حقوقی اداره 1982/ 9/ 21مورخ  2131/7شماره  به نظريه ماده اين در کورمذ

/ 1/2/9بندهای  در مندرج اشیاء جزء کامپیوتر چون اسالمی مجازات قانون 640 ماده يک تبصره به توجه با»که  داردمی بیان

 1گردد.  مسترد آن به صاحب بايد خارج بوده و 104ی ماده شمول باشد ازنمی مذکور قانون 0

 که چرا نباشد صحیح بصری و سمعی جرايم ارتکاب وسايل بودن حصری اثبات جهت نظريه اين به استناد که رسدمی نظر به 

 عوامل بیان قامم در تبصره تنها اين ندارد. جرايم اين ارتکاب وسايل بودن تمثیلی يا حصری با ارتباطی 104 یماده تبصره يک

 ديگر عقالئی حالل مصلحت هر يا علمی مقاصد و برای شرعی موازين رعايت با که است اشیايی به مربوط و است جرم موجه

 آمده 104 یماده 1 بند اخیر قسمت در ديگر سوی از ندارد. ارتباطی بحث موضوع به و گیرندمی قرار متعارف استفاده مورد

 اين که مدعاست اين بر دلیلی عبارت اين ذکر« نمايد دارجريحه را عمومی اخالق و عفت که زیچی هر کلی طور به» که است

ی بودن وسايل مذکور در ماده حصری برای قابل پذيرشی دلیل حقوقی، اداره نظريه بنابراين پس ندارند؛ حصری جنبه اشیاء

 نیست.  104

                                                           
 .091مجد، ص  ، تهران: انتشارات1902-1989 جزايی مشورتی هاینظريه مجموعه ،1980 بابک، ارباطی، ايرانی 1
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مهمترين وسايل جرايم سمعی و بصری  .است شده بیان تصوير و تصو به مربوط جرايم ارتکاب وسايل تعزيرات 104 ماده در 

 عبارتند از: 

 نوشته 

 طرح 

  گراور  

  نقاشی 

 عالئم و اعالنات 

 سینما نوار و فیلم 

 

 بصری و سمعی جرایم مجرمانه رفتارهای

 فقط جرايم، ناي ارتکاب هایگفت راه توانمی که طوری به دارند. ارتکاب امکان مختلف طرق به بصری و سمعی جرايم 

تعزيرات  104ی گردند. جرايم سمعی و بصری که در مادهمتمايز می جرايم ساير از حیث اين از و بوده جرايم اين مختص

 گذار تصويب شده است عبارتند از: مد نظر قانون 1971مصوب 

 تجارت 

 کردن صادر يا وارد 

 دادن قرار عمومی انظار معرض در و نمايش 

 دادن انتشار و ترويج 

 توزيع و تکثیر 

 دادن کرايه 

 

 بررسی نقادانه جرایم سمعی و بصری در حقوق کیفری ایران

 تقصیر با همراه جرم ارتکاب وقتی تربیتی، و تامینی اقدام يا است مجازات صورت به يا جامعه العمل عکس جرم، وقوع با 

 1است. مجازات صورت به العمل عکس باشد، آزاد و آگاه مرتکب

 و فساد ساختن کنکیفری ريشه قوانین نقش باشد،می جامعه در امنیت و نظم ايجاد و بزهکار علیه مبارزه زاتمجا اصلی هدف 

 و تاديب جهت در اقدام آخرين عنوان به کیفر است. جامعه در آلودگی از پیشگیری

 است. موردنظر هاتباهی بردن بین از و جامعه اصالح افراد، تربیت

 که اجتماعی هایواکنش از باشد. يکیمی دارار را خاصی اجتماعی سوی و سمت بصری که و سمعی بحث جرايم خصوص در 

 نمايدمی ايجاد که محدودکنندگی نظر از تعب و رنج اين است. مجازات کیفری پاسخ باشدمی بزهکار تعب بر و رنج صورت به

 هایبه مجازات دوم مبحث در و آزادی نندهمحدودک يا سالب هایمجازات به اول مبحث در که شودمی تقسیم نوع به دو

 .پرداخت خواهیم آزادی غیرسالب

 

                                                           
 .98 ص دوم، چاپ میزان، نشر تهران، عمومی، جزای حقوق های بايسته ،1978ايرج،  گلدوزيان، . 1
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980 

 

 آزادی محدودکننده و سالب هایمجازات اول: مبحث

 که باشدمی آزادی سالب هایمجازات از استفاده مجرمین با برخورد ابزار از يکی نیز بصری و جرايم سمعی بحث خصوص در 

 دو طی گردد کهمی حبس تبعید، شامل هامجازات قبیل اين است گرديده وضع نمقن توسط ما کشور موضوعی در قوانین

 خواهیم تبعید مجازات به بررسی دوم گفتار در سپس بصری و سمعی جرايم قبال در حبس مجازات بررسی به ابتدا گفتار

 .پرداخت

 

 اول: حبس گفتار

 قوانین در اجتماع از آنان دور نگهداشتن وسیله و تبهکاران بربرا در جامعه دفاع وسايل مؤثرترين از يکی عنوان به حبس، کیفر 

-می قرار استفاده مورد تعزيری جرايم در اغلب که است حبس آزادی سالب هایمجازات از و .است شده پذيرفته ايران جزايی

 است حبس عبارت شودمی شروع روز يک از آن مدت باشد موقت يا غیردائم و دائم است ممکن حبس جرم نوع برحسب گیرد

 قطعی حکم اجرای در علیه محکوم از آزادی سلب از
7

 

 انتشار مرتکبین مقرر برای هایمجازات از يکی ایرايانه جرايم قانون 10 ماده همان يا اسالمی مجازات قانون 702 ماده در 

 تا روز 31 از حبس ایرايانه هایهوسیله سامان به مستجهن محتويات هایحامل تجارت يا نگهداری يا ذخیره معامله، يا توزيع

 تسهیل يا آموزشی ضريب يا تطمیع يا تهديد ترغیب، و اسالمی تحريک مجازات قانون 709 ماده در ادامه در .باشدمی سال دو

 شد. خواهد محکوم يکسال تا روز 31 از حبس مستجهن محتويات به دستیابی

 تغییر يا تحريف فعل مرتکبین برای سال دو تا روز 31 از حبس یزانم اسالمی مجازات قانون 701 و 700 مواد در همچنین 

 يا خصوصی فیلم يا تصوير يا صوت کسی هر همچنین شود او و آبروی حیثیت هتک موجب که ديگری تصوير يا صوت

 .دهد قرار ديگران دسترسی در و کند منتشر قانونی در موارد جز او رضايت بدون را خانوادگی

 جنسی، منظور سوءاستفاده به مستجهن آثار وسیله به تهديد مرتکبین برای 5 درجه تعزيری هایمجازات از حبس مجازات 

 از فیلم يا عکس تهیه به اقدام که و کسانی دهند قرار ديگر غیرقانونی و نامشروع منظور هر يا حق احقاق از جلوگیری اخاذی،

 مراسم از مبتذل فیلم يا عکس تهیه به اقدام يا و يابندیباشد ممی مناسب پوشش فاقد که بانوان اختصاصی هایمحل

 .است گرديده منظور نمايندآن می تکثیر و توزيع و ديگران اقتصادی و خانوادگی

 حبس، محکومیت اجرای از که هدف کرد استنباط چنین توانمی نامهآيین در شده بینیپیش وظايف و احکام مجموعه از 

 و هازندان تراکم به توجه با است. حال جامعه به بازگشت آنان برای دوباره سازیآماده و محکومین بازپروری و اصالح عمدتاً

می قرار ترديد مورد آن کارآيی و هدف اين اصالحی، و آموزشی هایبرنامه صحیح عدم اجرای و زندانیان برای ناکافی فضای

 .گیرد

 

 تبعید دوم: گفتار

 حکومت توسط کردن شخصی اجبار»باشد. می بلد نفی يا تبعید باشدمی آزادی سالب که جراي کیفری هایپاسخ از ديگر يکی 

 معرفی شده تعیین مقامات به دائم صورت را به خود بايد شخص تبعید زمان در نامند،می تبعید را خاص محل در زندگی برای

 «تبعید نمايد محل ترک به اقدام تبعید زمان مدت تمام در نبايد و کند

                                                           
 .93همان منبع، ص  7
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981 

 

 به اغلب مجازات اين گردد.اعمال می معین محل در اقامت از ممنوعیت يا معین نقطه در اجباری اقامت صورت به غالبا عیدتب 

 تحت اصلی مجازاتهای در معین نقاط يا نقطه اقامت در از منع و اجباری اقامت گاهی اختیاری، تکمیلی هایمجازات صورت

 محل در اجباری اقامت 1932/ 1/2مصوب  اسالمی مجازات قانون 29ماده  دد. طبقگرمی اعمال بازدارنده هایمجازات عنوان

 .است گرديده محسوب تبعی و تکمیلی هایمجازات از معین هایمحل يا محل در اقامت از منع و معین

 مجرمین بر رضاال فی عنوان مفسد که خوريممی بر مواردی به ايران کیفری سیاست گذارقانون مقرر هایمجازات بررسی در 

 دارند را اسالمی جامعه کشاندن فساد به که قصد کسانی جزای نیز اسالمی فقه در است شده نهاده بصری و سمعی جرايم

 يکسال حداقل آن مدت که است بلد نفی يا تبعید االرض فی کیفرهای فساد از يکی است. شده مقرر بلد نفی يا تبعید مجازات

 .ماند خواهد باقی تبعید در همچنان ننمايد توبه علیه محکوم که تا زمانی ور،مذب مدت انقضای از بعد و است

 

 آزادی سالب غیر هایدوم: مجازات مبحث

 گونه اين عنوان و بررسی مبحث، در اين که باشندمی تبعید و حبس از غیر و نیستند آزادی کننده سلب هامجازات از برخی 

 نمودن معدوم و ضبط نقدی، جزای شالق، اعدام، :عبارتند از که پرداخت هیمخوا گفتار هفت طی کیفری حقوق هایپاسخ

 .اجتماعی حقوق از محرومیت و کسب محل تعطیلی و مسبب، توقیف پرونده مجوز ابطال جرم، با مرتبط وسايل

 

 اعدام اول: گفتار

 مجرم فرد جان سلب به منجر که گیردمی رقرا بدنی هایمجازات شمار در مجازاتها اقسام از بندیتقسیم يک در اعدام مجازات 

  شود.می

 به اقدام مبتذل، و آثار مستجهن از سوءاستفاده با مرتکب که زمانی نیز بصری و سمعی مجازات نحوه قانون چهارم ماده در 

 است. دانسته به عفت زنای جرم مجازات را رفتاری چنین مجازات نمايد زنا رابطه برقراری و تهديد

 و تدوين در قانون گذار مقاصد مهمترين از باری و بند بی و فحشاء گسترش از جلوگیری و عمومی اخالق و عفت حفظ 

 حريم دارنده رضايت به رغم حتی خصوصی مسائل برخی است. افشای بوده بصری و سمعی امور مربوط به مقررات تصويب

 شود.می محسوب فحشاء اشاعه زيرا نیست، مجاز خصوصی

 8است. نابکاری و زنا يا بگذرد حد از که بدی زشت، عمل معصیت، معنای به لغت در فحشاء 

3باشد. بزرگ آن زشتی که است گفتاری و رفتار گونه هر معنای به فاحشه و فحشاء و فحش 
  

 که ودشمی ديده بسیار احاديث در و است قبیح و ناپسند رفتار و گفتار معنای به فحشاء است: آمده نیز واژه تعريف اين در 

14است. بسیار قبحش و زشتی که است معصیتی و گناه آن، از منظور است و رفته بکار فاحشه لفظ
 

 به را فحشاء و دانسته است کرده نهی آن از خداوند آنچه هر و شديد قبح گناهان دارای معنای به را فاحشه آبادی؛ فیروز 

 11است. نموده تعريف زکات ندادن معنی

                                                           
 .034، فرهنگ  فارسی معین، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: انتشارات امیرکبیر ، ص  1912معین، محمد،  8
 922العربی،  ص  التقدم مطبعه مرعشی، نديم تحقیق القرآن، الفاظ مفردات معجم ،1933 راغب اصفهانی، حسین، 3

 132الحوزه، ص  ادب نشر قم، دهم، جلد العرب، لسان ،1041 مکرم، ابن الدين جمال منظور، ابن منظور،ابن 14
 011السعاده،، ص مطبعه قاهره، دوم، جلد المحیط، قاموس ،1312  الدين، فیروز آبادی،مجد 11
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 دادن سوق و نادرست تفکر اشاعه در بسزايی تأثیر و نقش طريق هر عمومی به عفت خالف مطالب و يرتصاو و هاعکس انتشار 

 افراد شود.می آنان گمراهی باعث و کند می تحريک را افکار ضعیف مسائل گونهاين دارند. نابهنجار اعمال ارتکاب به جامعه افراد

 تصاوير اين که کنندمی تصور چنین و شده خود فارغ از اخالق خالف مطالب و تصاوير ها،عکس مطالعه يا مشاهده هنگام به

 را هاآن ممکن نحو هر به آيندمی و درصدد شودمی تحريک آنان غريزی هایخواسته و امیال ترتیب بدين .اندحقیقی و واقعی

 جرم عام»را  تلقینی چنین کنستان پرفسور بزنند. دست منحرف اعمال انواع به که دارد امکان بسیار مسیر اين در کنند. ارضاء

12است. نامیده« قوی العاده فوق زای
  

 و غیر جوان و جوان بین فرقی و است قتل زير موارد در زنا حد»دارد: می مقرر ماده اين در قانون مجازات اسالمی 82 ماده 

 «ست.ا کننده اکراه زائی قتل موجب که اکراه و عفت به زنای در ... نیست غیرمحصن و محصن
19 

 و فحشاء اشاعه با مقابله موضوع حال، به تا زمینه اين در قوانین نخستین تصويب از بصری، و سمعی امور به مربوط قوانین در 

 که است؛ چرا نبوده يکسان گذاریقانون مقام سوی از موضوع اين به توجه اما است. داشته ظهور قوانین اين باری در و بند بی

 طرف از و است بوده ضعف و شدت دارای موضوع اين به نسبت گذارقانون مواضع مختلف ای زمانیهبرهه در طرف، يک از

 اوج نقطه که شودمی مربوط عمومی اخالق و عفت دارکنندهجريحه موارد به گذار نسبتقانون رويکرد و نگرش تغییر به ديگر،

 دين سلطنتی نظام جای به اسالمی هایارزش بر مبتنی نظام يک گذاریپايه و اسالمی انقالب پیروزی با توانمی را تغییر اين

 .نمود مشاهده جدا

 ايران کشور با مقابله در خارجی دشمنان رويکرد تغییر از متاثر تواندمی نیز گذارقانون سوی از متفاوت برخورد اين همچنین 

 بر است شده تصويب باری و بند بی و فحشاء با مبارزه خصوص در که مقرراتی و قوانین تعداد گفت توانمی بنحوی که دانست،

 است. بوده افزايش حال در بصری و سمعی جديد تجهیزات و گسترش وسايل و رشد حسب

 است، گرديده تصويب و تدوين فحشاء با مقابله و موضوع بصری و سمعی امور خصوص در که مقرراتی اولین از نمونه عنوان به 

عکس تصاوير، به تنها بصری و سمعی از موارد قانون آن در که باشدمی 1920 مصوب خالفی امور نامه آئین يک ماده 98 بند

 ماهواره، اينترنت، رايانه، چون تلويزيون، وسايلی آمدن کار روی با و زمان مرور به اما بود گرديده اشاره سینمايی هایفیلم و ها

 رسیده تصويب فحشاء به اشاعه با مقابله موضوع به تخصصی تصور به ایجداگانه قوانین ... و فشرده های لوح و هاديسکت

 10است. 

 به که نمايد، زنا جنسی غیر رابطه برقراری به اقدام چهارم ماده موضوع تهديد کارگیری به با مرتکب که زمانی همچنین 

 نمايد، مساحقه يا لواط نوع از رابطه جنسی برقراری به وادار را قربانی مرتکب، اگر بنابراين رسد؛می است حد که آن مجازات

 .گردد اعدام به محکوم قانون مجازات 1290 ماده طبق دارد امکان که شودمی مجازات مورد حسب

 

 دوم: شالق گفتار

 سابقه دارای عضو قطع مجازات عکس به ما کشور در شالق مجازات است. ولی بدنی کیفرهای شمار در نیز شالق يا تازيانه 

 آن کیفری قوانین از را مذکور مجازات نادر خاص و موارد (1900تیر شالق )مصوب مجازات لغو قانون آنکه با است. گذاریقانون

                                                           
 .127چهارم، ص  چاپ تهران، دانشگاه انتشارات تهران، ی،شناس جرم مبانی ،1979 مهدی، نیا، کی 12
 .94ص  ، 1391 پايیز ، 59 شماره قضائی، حقوق های ديدگاه فصلنامه 19
 .9اجتماعی، ص ايران، اولین همايش ملی آينده پژوهی علوم انسانی و امنیت  کیفری حقوق در مجاز غیر بصری و سمعی امور انگاری جرم مبانی ، بررسی1931نیا،حسن. مومنی 10
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987 

 

 اين بر بطالن قلم ابد برای يک بار که بود آن بر (1912خرداد عمومی )مصوب مجازات قانون اصالحات ولی کرد، حذف زمان

11کشد. مجازات
 

 ماده در است بوده و بصری سمعی جرايم قبال در جنايی سیاست در گذارانونق مدنظر کیفری هایپاسخ از شالق مجازات 

 در .باشدمی شالق ضربه 71 ماده اين در جرايم مندرج مرتکبین برای مقرر هایمجازات از يکی اسالمی مجازات قانون 104

 مرتکبان برای مقرر هایاز مجازات ضربه 70تا  94از  شالق مجازات نیز بصری و سمعی مجازات نحوه قانون 3 ماده سه تبصره

 منظور ماده اين مادی فعل مرتکبان برای مجازات شالق قانون همان 8 ماده در و ماده همان 4 تبصره در سپس که است

 .است گرديده

 

 نقدی سوم: جریمه گفتار

 استناد به علیه محکوم الزام» از است عبارت تعريف به بنا و است تتمیمی يا و اصلی تعزيری هایمجازات زمره در نقدی جزای 

 مستقر علیه محکوم ذمه بر که نیست دين برخالف ديه نقدی جزای دولت. نفع به نقد وجه مبلغی پرداختن به محکومیت حکم

 تعلق او وراث يا و علیه مجنی به و نیست مصالحه قابل نقدی آن، جزای بر عالوه کرد. استیفا ترکه از فوت از پس بتوان و شود

11«یرد.گنمی
 

 در عمیقی دگرگونی ها،بر زندان حاکم بحران رفع راستای در تالش و زدايیحبس سیاست جهت در کشورها از بسیاری در 

 از بیش نقدی جزای سوی به گرايش که رسدمی نظر طور به اين و است شده ايجاد کیفری اجراهای ضمانت و هامجازات نظام

 مشکالت از حاکی همگی افتاده، اتفاق کشورها ساير قوانین در که تغییرات اين است. يافته نمود جايگزين، هایمجازات ساير

 کیفر برای دانانحقوق .است مشکالت اين حل و رهايی برای کشورها تالش و زندان، مجازات اعمال ناحیه آمده از پديد

 :از عبارتند آنها که مهمترين اند؛برشمرده امتیازاتی هامجازات ساير با مقاسه در نقدی مجازات

 شودنمی فرد تباهی و فساد موجب و است روانی روحی آثار فاقد نقدی جزای. 

 نیست آن بازدارنده اثر رفتن بین از موجب زندان، مجازات خالف بر آن، تکرار. 

 است ترآسان ديگری مجازات هر از نقدی جزای و جرم بین تناسب ايجاد. 

 شود.می محسوب اموال علیه جرايم ایبر بازدارنده عامل بهترين نقدی، جزای 

 با برخی که است شده آن معايب موجب همین وجود دارد. نیز معايبی دارد، که محاسنی رغم علی نقدی، جزای مجازات البته 

 :از عبارتند کرد، عنوان توانمی نقدی مجازات جزای برای که معايبی مهمترين کنند. مخالفت مجازات اين

 هاستمجازات بودن شخصی اصل با مغاير نقدی، جزای مجازات اعمال. 

 ناعادالنه کند،می وارد فشار غنی افراد از بیش فقیر، افراد بر کهاين علت به نقدی، جزای مجازات 

 است نابرابر و. 

 می شود افراد حبس به منجر بسیاری موارد در که چرا نیست، حتمی نقدی، جزای مجازات اجرای. 

 برنبودن هزينه ديگر، هر مجازات از نقدی مجازات و جرم میان آسانتر تناسب ايجاد به توانمی زاتمجا نوع اين خصوصیات از 

 پاسخ و کیفر اين بر وارد انتقادات از کیفر، بودن اين اقتصادی و مقرون يا و دولت برای بودن درآمد منبع بلکه دولت، برای
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 دارايی نقصان و کسر موجب نقدی کیفر اجرای اينکه دلیل به بودن مجازات شخصی اصل با به مغايرت توانمی حقوق جزائی

 17است. احتمالی آنها مالی حقوق تضییع و شودمی تامین زندگیشان اين منبع، از که است کسانی و افراد همه

 برای ريال میلیون تا بیست ريال میلیون پنج از نقدی جزای ایرايانه جرايم بحث در اسالمی مجازات قانون 709 ماده در 

 و مستهجن تصاوير حامل هایداده به کننده دستیابی تسهیل و آموزش همچنین و کننده تطمیع و تهديد يا ترغیب يا تحريک

 ب بند در .است داشته مقرر مبتذل محتويات حامل هایداده جرم با همین مرتکبین برای ريال میلیون پنج تا دو نقدی جزای

 انحرافات تسهیل و آموزش و فريب دعوت و و تهديد يا ترغیب يا تحريک برای ريال لیونمی 24تا 5 از نقدی جزای ماده همین

 .است داشته مقرر و خودکشی گردانروان و مخدر مواد استعمال و آمیز خشونت اعمال بر مبنی

 

 جرم با مرتبط وسایل نمودن معدوم و ضبط چهارم: گفتار

 دادگاه. حکم موجب به علیه محکوم موجود دارايی از قسمتی يا تمام بر لتدو استیالی از است عبارت اموال ضبط يا مصادره 

18خاص مصادره و عام مصادره :است گونه دو بر اموال مصادره
  

 نیز خاص مصادره غیرمنقول گويند، و منقول غیرنقدی، و نقدی از اعم علیه محکوم موجود اموال تمام توقیف به عام مصادره 

 آيد.می شمار به جرم آلت و ابزار گاه و جرم گاه محصول جرم، موضوع گاه که اموال از بخشی بر تدول مالکیت از است عبارت

. است اجباری تتمیمی مجازات بوده جرم ارتکاب يا وسیله و شده تحصیل جرم از يا که اموال و اشیاء ضبط
13 

 قانون 104 ماده 2 در تبصره ابتدا يرانا کیفری موضوعه قوانین در مقرر بصری و سمعی جرايم با مرتبط هایمجازات در 

 عاليم، اعالنات، مطبوعات، تصاوير، گراور، نقاشی، طرح، يا نوشته شامل که جرم موضوع اشیای خصوص در اسالمی مجازات

 در مذکور مجرمانه افعال موضوع و نمايد جريحهدار را اخالق عمومی و عفت که چیزی هر کلی طور به يا و سینما نوار فیلم،

 .شد خواهد تحويل ذيربط دولتی دستگاه به الزم استفاده و جهت گرددمی آثار محو و ضبط باشد، ماده ينا

 از مربوطه تجهیزات دارند ضبط غیرمجاز فعالیت بصری و سمعی امور در که اشخاصی مجازات نحوه قانون سه ماده الف بند در 

 بند در همچنین است، شده مقرر ماده اين مذکور در مجرمانه افعال مرتکبین برای که است ماده اين متعدد هایمجازات شمار

 ضبط نیز ماده همین 1 تبصره از ب بند دوم تبصره در آمده است، مرتکبین تجهیزات کلیه ضبط ماده همین 1 تبصره ب

 ضبط نیز ماده ينا سوم تبصره ج بند در است، شده مقرر مکشوفه فشرده هایو لوح هاديسکت و نوارها و محکومین تجهیزات

 .است آمده عنوان تعزير به تجهیزات کلیه

 ضبط محکومان از بصری که و سمعی قانون به مربوط تجهیزات و وسايل کلیه بصری و سمعی مجازات قانون 12 ماده طی 

 ذی مراجع سوی از شده تحويل و تجهیزات وسايل خصوص در و شودمی تحويل اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت به گرددمی

 شود.می عمل نحو همین به نیز هاشهرستان در صالح
24
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 کسب پروانه و مجوز ابطال پنجم: گفتار

 صاحبان رود.می به شمار تجاری و بازرگانی هایفعالیت ادامه از ممنوعیت نوعی نیز کسب جواز يا کار پروانه ابطال يا لغو 

 يا و تولید يا کسب پروانه اندموظف کار معین به اشتغال و کسب محل کردن داير برای صنعتگران بازرگانان، مختلف، صنوف

21اخذ کنند. دولتی دارصالحیت مقامات يا صنفی هایاتحاديه از فعالیت
 

 و سمعی آثار مجاز غیر هایحوزه فعالیت در سابق قوانین به نسبت نوآوری يک شاهد 1981 مجازات سال نحوه قانون در 

 مقرر چنین مذکور قانون 2 ماده 2 است تبصره حقوقی برای اشخاص کیفری مسؤولیت یینتع نوآوری اين هستیم. بصری

مجازات از يکی« خواهد بود مسؤول گیرنده تصمیم اجرائی مقام باالترين حقوقی، هایشخصیت خصوص در»که  است داشته

 است. مجوز ابطال شود،می گرفته نظر در حقوقی اشخاص برای های که

 و سمعی امور در اشخاصی که مجازات نحوه قانون در خورد،می چشم به بصری و سمعی جرايم قبال در مجازات نوع اين 

 با غیرمجاز بصری و سمعی آثار و دارندگان تکثیر توزيع، تولید، عوامل برای قانون اين سه ماده در دارند غیرمجاز فعالیت بصری

 مورد در کیفری هایپاسخ از يکی عنوان به را مجازات و اين ست،ا داشته مقرر را کسب مجوز ابطال اثر، محتوای به توجه

 يا موسسه که تصويری و صوتی جرايم مرتکبان

 و حقوقی قانون اشخاص اين قبل ماده دو و ماده اين طی است ذکر به الزم است. داده قرار اندنموده داير امر اين برای مرکزی

 مانند: هنری آثار انتشار و تکثیر و و توزيع تولید راستای در آنها فعالیت که تصويری و صوتی تبلیغاتی موسسات و هاشرکت

 مقام باالترين باشد غیرمجاز ... و کاست نوار فیلم، فشرده، هایلوح

 اشتغال و کسب پروانه و داشت خواهد قانونی و کیفری مسئول شرکت يا موسسه آن گیرنده تصمیم اجرايی

 شد. خواهد باطل قضايی حکم ربراب قانون اين موجب به مرکز آن
22

 

 

 کسب اماکن تعطیلی و ششم: توقیف گفتار

 سازد.می وارد علیه به محکوم فراوان مالی زيان گاه که است مجازاتی خدماتی يا تولیدی موسسه يا صنفی واحد کردن تعطیل 

 يعنی خدماتی يا تولیدی موسسه يا واحد صنفی کردن تعطیلی باشد. داشته نیز تامینی جنبه است ممکن مذکور اقدام لیکن

 صنفی واحد کردن تعطیلی گردد،می محسوب مالی جمله مجازاتهای از مذکور موسسه يا واحد از برداریبهره ادامه از ممنوعیت

 است ممکن کسب محل يا صنفی واحد موقت کردن تعطیل ولی است شک مجازات بی باشد دادگاه حکم موجب به اگر

 .گرددمی محسوب انتظامی مجازات

 است. 1981 سال قانون در مندرج های شود، و از مجازاتمی محسوب وجهی دو اجرای ضمانت يک که کسب، اماکن توقیف 

 از و است حقوقی شخص برای حبس مجازات نوعی سو يک از که شودمی وجهی محسوب دو جهت آن از کسب اماکن توقیف

 مکان يک با توقیف چرا که .شودمی محسوب است، شده واقع جرم آن در که مکان آن مالک برای جريمه ديگر نوعی سوی

 خواهد زيان، و ضرر متحمل جهت اين و از کند استفاده مکان آن منافع از تواندنمی ديگر مکان آن از منتفع يا مالک کسب

 شد.
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 انتظامی نیروی ذارقانون دارند غیرمجاز فعالیت بصر و سمعی امور در که اشخاصی مجازات نحوه قانون سوم ماده يک تبصره در 

 که تصويری و صوتی فشرده لوح و نوارها آثار، و عرضه تکثیر تولید، توزيع، زمینه در تجاری فعالیت مراکز پلمپ به موظف را

 .است نموده نمايندمی تجاری فعالیت اين به اسالمی اقدام ارشاد و فرهنگ وزارت از مجوز اخد بدون

 

 اجتماعی حقوق از محرومیت هفتم: گفتار

 قانون که حقوقی از بعض است عبارت گرددمی محروم آن داشتن از دادگاه حکم موجب به علیه محکوم که حقوقی يا حق 

 مانند است، شده تصويب آن اعطای مقررات خاص طبق بر که امتیازهايی يا و شناخته رسمیت به ايران شهروندان برای اساسی

  .29یفرهنگ و اجتماعی سیاسی، حقوق

 21 ماده در است لیکن بازدارنده پذيرفته يا کیفری حکم تتمیم عنوان به را اجتماعی حقوق از محرومیت اسالمی مجازات قانون

 است. آمده 1/2/1932اسالمی مصوب  مجازات قانون

 :است زير شرح به قانون اين موضوع اجتماعی حقوق

 و شهر اسالمی شوراهای و اسالمی شورای مجلس رهبری، خبرگان مجلس جمهوری، رياست انتخابات در شدن داوطلب 

 .روستا

 جمهور رئیس معاونت تصدی و دولت هیات يا نظام مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای در عضويت ب. 

 اداری ديوان عدالت رياست و کشور عالی ديوان رياست کشور، کل دادستانی قضائیه، قوه رياست تصدی. 

 مردم رای با يا قانون موجب به هاجمعیت و احزاب شوراها، ها،جمنان در عضويت يا شدن انتخاب. 

 اختالف حل شوراهای امناء و منصفه هایهیات در عضويت ث  

 گروهی. هایرسانه سردبیر يا مسول مدير عنوان به اشتغال 

 آنها، به وابسته یهاشرکت و هاسازمان و گانهسه قوای از اعم حکومتی هایدستگاه کلیه در اشتغال يا و استخدام 

 موسسات و هارهبری، شهرداری نظر تحت نهادهای ساير و مسلح نیروهای ايران، اسالمی جمهوری سیمای و صدا

 .آنها بر شمول قانون برای نام ذکر يا تصريح مستلزم هایدستگاه و عمومی خدمات به مامور

 دفترياری و طالق و ازدواج و رسمی اسناد ثبت دفاتر تصدی و دادگستری وکیل عنوان به اشتغال. 

 عام. موضوعات متصدی يا ناظر متولی، امین، قیم؛ سمت به شدن انتخاب 

 رسمی. مراجع در کارشناسی يا داوری سمت به شدن انتخاب د  

 افتخاری. عناوين و دولتی هاینشانه از استفاده 

 ،آموزشی، موسسه يا تجارتی نام ثبت اي خصوصی و تعاونی دولتی، شرکتهای مديره هیات در عضويت يا اداره تاسیس 

20علمی و فرهنگی پژوهشی،
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 گیرینتیجه

 ابزار با بصری و سمعی جرايم از جمله جرايم که در حقوق کیفری ايران به آن اشاره شده است، جرايم سمعی و بصری نام دارد. 

 تا باشند شرايطی واجد بايد مذکور وسايل از کهري که ارتکاب دارند امکان ... و سینما نوار و فیلم نوشته، قبیل از مختلفی

 قبیل از هستد. رفتارهای برخوردار زيادی تنوع از نیز تصوير و صوت به مربوط مجرمانه جرايم رفتارهای شود. محقق جرم

 را يمجرا اين رفتارهای مجرمانه ...و دادن کرايه دادن، قرار عمومی انظار معرض در و نمايش کردن، صادر يا تجارت، وارد

 دهند.می تشکیل

 به و باشد، حل راه آخرين عنوان به بايستمی االصولعلی امری، از حمايت برای کیفری یحربه از استفاده اينکه به توجه با 

 و دانش تولید که زيرا نمود،می ضروری بصری و سمعی هایفعالیت حوزه در انگاری جرم چرايی توجیه است، همین حق نیز

 ضمانت با که رسدنمی نظر به و است کشور يک سیاسی حتی و اجتماعی اقتصادی پايدار یتوسعه و رفتپیش فکر، اساس

 اين از مطلوب نحو به بتوان قهری ضمان و قراردادی مسئولیت قالب در مدنی مسئولیت اعمال همچون کیفری غیر اجراهای

  آورد. عمل به جانبه حمايت همه حقوق،

 مالی و غیر مالی هایمجازات هم شده و گرفته نظر در شالق و حبس اعدام، مانند جسمی فرهایکی هم جرايم اين خصوص در 

 گذاران سیاست اولويت در قهرآمیز و سرکوبگر هایواکنش همواره که توان گفتمی کلی طور به اما است؛ گرفته قرار نظر مد

 .است داشته قرار جرايم، اين با در مقابله قانون، عرصه
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Abstract 
The phenomenon of crime is one of the lifelines of human societies in different ages and periods to the extent 

that a society cannot be imagined without this phenomenon. Crimes have always adapted to society and have 

occurred alongside various relations and developments in different fields, as if criminal thought is constantly 

being updated. Crimes related to visual and sandy works are among the crimes that have little history of other 

crimes, and following the misuse of new technologies, these crimes have entered the realm of society. The 

means of committing major audiovisual crimes and its format through photographic and film cameras and 

mobile phones equipped with cameras, computers, Bluetooth, CDs, photographs, paintings, sculptures are 

included. Audio and visual crimes need legislative approval in order to achieve this. According to the values 

accepted by the public, the legislator criminalizes and criminalizes some of the actions and behaviors that 

contradict the values of the society in order to protect the public's chastity and morals, and on the other hand, the 

rights of the owners of the audiovisual and visual works in the umbrella of its protection. In Iran's penal system, 

this issue has been mentioned in laws such as the Islamic Penal Code of 1996 and amendments passed on 

23/05/2013, as well as the Law on how to punish persons who engage in illegal audiovisual activities. This 

article, which has been done by descriptive and analytical method and based on library studies, tries to define the 

crime and audiovisual crimes and its types to the type of punishment for these crimes in the Criminal Law 

System of Iran. 
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