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تحلیل سیاست جنایی قانون گذارانه ی ایران در حوزه جرم های رایانه ای  

 ضدعفت و اخالق عمومی  

 
 

 لیال سیف 

 یارشد حقوق جزا و جرم شناس  یکارشناس

 

 چکیده 

،  آن  منفی  یهاامد یپ  جمله  از .  دارد  و  داشته  یار یبس  یمنف  و  مثبت  آثار  خودبه دنبال    همواره  ،فناوری های جدید و فضای مجازی   شیدایپ

هرزه  ، شاء ــفح یافشا، زنا جرم وقوع آن یپ در  که یجنس کیتحر یاصل عوامل از یکی .می باشد ینترنتیا و یاانه یرا جدید میجرا شیدایپ

پایان نامه در پنج  این  . است  نترنتیا  یفضا   ودر  انهیرا  قی ازطر  مستهجن  ریتصاو  و  مطالب  جیترو  اثر  درارد  د   مراهه  به  را...و  یقواد  و  نگاری

تحلیلی به نگارش در آمده است یافته های پژوهش حاکی از آن است که جرایم ضدعفت و اخالق عمومی در حقوق  -فصل به روش توصیفی

،  م از این جرائم دارای هر سه عنصر قانونیاکه هرکد  ارتباط نامشروع تقسیم بندی شده است .،  قوادی،  ایران در قالب جرایم : هرزه انگاری 

  جرایم رایانه ای علیه اخالق و عفت عمومی در چند سال اخیر برای محاکم قضایی بسیار بحث برانگیز بوده است باشند.  مادی و معنوی می 

میتوا  . کلی  طور  محتویات    نبه  و  عمومی  عفت  موضوعات خالف  و  مطالب  حاوی  جدید  وبالگهای  و  سایتها  روزه  هر  داشت که  اذعان 

به فعالیت م اینترنت شروع  باید توجه داشت که عفت عمومی یک  مستهجن در محیط  با جرایم خالف عفت عمومی  ی کنند. در رابطه 

به مسائل فرهنگی در هر جامعه ای برخی از رفتارها که مخل به حالت عفت    مفهوم وابسته به موضوعات فرهنگی است. بدیهی است با توجه

گیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که با موازین دین  عمومی آن جامعه باشند جرم محسوب می شوند. حفظ عفت عمومی اقدامی پیش 

بهترین روشی که   ایم بسیار مذموم محسوب می شوند.در فقه نیز این جر  .شودمبین اسالم و ناهنجاری در رفتارهای افراد جامعه طرح می 

د مدار است و همچنین افزایش آگاهی و  می توان از بروز جرایم رایانه ای جلوگیری و آمار آن را کاهش داد پیشگیری جامعه مدار و فر

ش بسزایی در کاهش این جرایم  قانونی موجود می تواند نق  اطالع رسانی و حمایت از بزه دیده گان این جرایم و برطرف کردن خألهای

  از   کیفری  حمایت  انعنو  با  قانونی  متن  وجود  داشته باشد.ازجمله خأل های قانونی می توان به یکی از موارد مطروحه در این بحث که عدم

 ین داشته باشد. دیده اشاره نمود که در این خصوص پیشنهاد می شود قانونگذار به جنبه های حمایتی توجه خاصی در تدوین قوان  بزه  زنان
 

 اخالق عمومی، ضدعفت، جرم های رایانه ای، سیاست جنایی های كلیدی:  واژه
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 مقدمه: 

انسانها به استفاده از این فضاها  وی فناوری های جدید و فضای مجازی و نیاز  با گسترش فناوری اطالعات و سوق جهان به س

افرادی که از قوانین سرپیچی کرده و مرتکب جرم می  می طلبد که برای استفاده بهتر برای این فضاها قوانین تصویب گردد و  

روز افزون جرایم    گسترشهای  شهو ریعلل  شوند مجازات شوند تا مردم در این فضاها احساس امنیت و آرامش داشته باشند. 

را بیشتر به موجود است افراد  رایانه ای  هایی که در فضای  های موجود در جامعه و جذابیتای درمیان جوانان محدودیترایانه

ش و  گرایاین ، هستند بنابراینو آینده سازان و چون اکثراستفاده کنندگان این پدیده جوانان  نماید استفاده از اینترنت جذب می 

اینترنت در کشور ما    ،تاثیرهای منفی و آسیب زا این در  ،  علمی و کارآمد نیستصورت    بهبیشتر بر روی جوانان است.جایگاه 

می   استفاده  اینترنت  از  کمتر  علمی کشور  ارتقای سطح  منظور  به  نظر  مورد  اهداف  پیشبرد  راستای  در  افراد  که  است  حالی 

کنند و حتی چت کردن علمی نیز در این کاربران به  بیشتر چت می ،  که اکثر کاربران اینترنتدهد  زیرا آمارها نشان مینمایند  

و جایگاه خود را به دست    اینترنت به خوبی نتوانسته در فضای علمی ایران نقش آفرینی کند گیرد و در واقع  ندرت صورت می

نمیآورد   اینترنت  از  درستی  استفاده  حاضر  حال  بای .در  ما  زیرا  اهداف  شود.  در صدر  را  اینترنت  از  درست  استفاده  آموزش  د 

ها فقط به  امروزه خانواده، ستفاده از اینترنت بسیار مؤثرندها برای آموزش صحیح ا.در این میان خانواده، قرار دهیم آموزشی خود

رتی که باید ابتدا فرهنگ استفاده و  گیرند در صوخود استفاده از آن را یاد می،  معتقدند که فرزندان کنند وخرید رایانه اکتفا می

 کنند.  ای الزم را به اضافه آموزش مناسب به فرزندان خود بدهند و سپس وسیله را مهیاتذکره

رفتار وگفتاری که بر خالف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم   ،جرایم علیه اخالق وعفت عمومی عبارتست از هر نوع عمل

آنه از  برخی  ومتعددند:  باشندمتنوع  می  حدی  جرایم  جمله  از  زنا  ، ا  نامشروع    ، مثل  روابط  هستند.مثل  تعزیری  وبعضی  لواط 

صور   وفروش  وخرید  حدوعرضه  برخیمادون  وقوع  وتعزیری(قبیحه  حدی  از  )اعم  جرایم  این  محیط    از  از  ظهوراینترنت  با 

 . و هرروز بیش از دیروز گسترش می یابد تاس یافته انتقال مجازی محیط به فیزیکی

 

 مفاهیم 

 ی ا انهی را  میجرا

  به   انهیاگررا. .ردیبگ  صورت  انهیرا  قیطر  از  جرم  ای  باشد  انهیرا  جرم  هدف  و  موضوع  که  شودیم  اطالق   یمیجرا  از  دسته  آن  به 

 ی مجاز  یفضا  در  که  است  یجرم  ینترنتیا  جرم.  کندیم  دایپ   ینترنتیا جرم  مصداق   صورت  نیا  در  باشد  وصل  هم  نترنتیا  شبکه

  منظور  به  که   یاژهیو  یی قضا  مجتمع  قیطر  از  و  اند  شده  مصوب  رانیا  یفریک  نیقوان  در  حاضر  حال  در  میجرا  ن یا  .شودیم   واقع

 1. هستند بیتعق قابل، شده گرفته نظر در هیقضائ  قوه توسط  میجرا از دسته نیا یریگیپ 

 

 عفت   ی مناف میجرا

 و  یاخالق  یارزشها  لیقب  نی ا  به  تجاوز،  آن  ارتکاب  و  باشد  یق اخال  شده  رفتهیپذ   یها  ارزش  با  ریمغا  که  یاعمال  از  است  عبارت 

 امور:»  است  شده  فیتعر  نیچن  عفت  اتی مناف  حقوق   ینولوژ یترم  در.  شود  ی م  شمرده  محترم  مردم  طرف  از  که   است  یاجتماع 

 آن  در   وعرش  ا ی  مواقعه  منظور  به  و   باشد   آور  شرم   جامعه  کی   احساسات  و   عرف  حسب  به  که  تر  ع یوس  چه  هر  ی معن  به  یجنس

 
 136ص ، 1381 تابستان، اخالقی  مفاسد اشاعه و)کامپیوتری (ای  رایانه جرایم ،، معاونت کشف علمی جرایم 1
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.  عفت  ی مناف  نه  است  ناموس  هتک  در  شروع   ا ی  و   ناموس  هتک  ردیگ  صورت  آن  در   شروع  ا ی  مواقعه  منظور  به  اگر،  ردینگ  صورت

  2.« شود یم مشخص مرتکب غرض حسب به عفت  یمناف  جرم و ناموس هتک جرم به شروع نیبنابرا

 

 مصادیق جرایم رایانه ای ضدعفت و اخالق عمومی   -

رفتار وگفتاری که خالف عفت وپاکدامنی جامعه باشد.این جرایم   ،ست از هر نوع عملا  ی عبارتالق وعفت عمومجرایم علیه اخ

لواط وبعضی تعزیری هستند.مثل روابط نامشروع مادون  ، مثل زنا ، برخی از آنها از جمله جرایم حدی می باشندددند متنوع ومتع

ایوقوع برخی  .حدوعرضه وخرید وفروش صور قبیحه از  از  )اعم  از محیط فیزیکی  حدی وتعزیری(ن جرایم   به با ظهوراینترنت 

به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود مانند زنا    در برخی از آن ها رایانه و اینترنت نمی توانداست. ولی    یافته  انتقال  مجازی  محیط

جرایمی که در فضای مجازی علیه   جرایمی حضور فیزیکی افراد شرط است . ازجمله مهم ترین  چنین  و لواط چرا که در وقوع

  3وع می باشد . قوادی و روابط نامشر، می دهد جرایم هرزه نگاری عفت و اخالق عمومی رخ

 

 هرزه نگاری

واژه   ترجــمه  نگاری  هرزه  متون  4اصطالح  ترجمه  طریـق  از  اخیر  هــای  در سال  نگاری  هــرزه  واژه   . وارد   است  انگلیسـی 

. درفرهنگ های عمومی انگلیسی به معنای مواد و    و سابقه ای درکتـاب های لغـت فارسی نداردادبـیات فارسی گردیده است  

موضوعات شامل توصیف صریح فعالیت های جنسی یا نمایش اعضای جنسی به منظور تحریک جنسی غیر از احساسات زیبا 

سی را ف اخالق است که احساسات جننقاشی یا عکس مستهجن و خال  ،به معنی هر نوع نوشته  شناختی یا عواطف و همچنین

 5تحریک کند . 

تصویر فیلم و سایر مطالب و مواد مربوط به امور جنسی است که    ،نوع نوشته  هر  "در فرهنگ های حقوقی انگلیسی به معنی  

 "سیاسی و علمی باشد . ،فاقد هر گونه ارزش ادبی هنری

 هرزه چشم و ... به کار رفته است.   ،زبان هرزه   ،هرزه پا   ،در فرهنـگ های فارسی اصطالحـات هرزه دست

یعنی کسی که سخنان ناپسند به زبان راند و هرزه چشم یعنی آن که چشم به  هرزه به معنای بیهوده و یاوه است . هرزه بیان  

 6زن نامحرم دارد.

از نظر حـقو از این جهت  نام  به نظر می رسد که نوشته ها و تصاویر و فیلم های مـستهجن و خالف اخالق  قی هرزه نگاری 

نوشته ای هر چند که شهوت انگیز باشد به منظور استفاده  گرفته اند که فاقد هرگونه ارزشـی هستند بنابر ابن اگر تصویر یا  

هرزه نگاری محسوب نمی    ،چون دارای ارزش علمی است و هرزه و بیهوده نیست،  توزیع شده باشد   علمی و یا ادبی تهیه و یا

    شود.

 
 5532، 1372، دیجعفری لنگرو  2
 357ص ، سال ششم ، 32 شماره.یحقوق اسالم  هینشر، 1388زمستان، یمجاز یدر فضا یهرزه نگار یحقوق  یفقه یبررس، بابک، ی . پورقهرمانینعل یحس ، یبا . 3

4 . Pornography 

 390ص، 1399، انصاری، عطارزاده5
 484ص، 1362، معین 6
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پور معاصطالح  نگارینوگرافی  هرزه  واژه  برای  مناسبی  بسیار  مصا  ادل  همه  شامل  هم  که  این  چه   . موضوعات  است  و  دیق 

عکس و فیلم مستهجن می شود و هم به بیهوده و فاقد ارزش بودن آنها اشاره داشته و مانع    ،نقاشی ،صوت ،مستهجن مانند متن

  7بدوا برای اهداف علمی و ادبی مورد استفاده قرارمی گیرند.  شمول این اصطالح نسبت به مطالب و تصاویر مشابهی است که

رایانـه و شبکه های رایانه ای ایـن    اینکه قبل از پیدایش  چه  نیستند  محض  رایانه ای  نگاری جزء جرایمجرایم مربوط به هرزه  

بـه شی این جـرایم  انـد و در حال حاضر  یافته  ارتکاب می  ابزارهای کالسـیک  به وسیله  ارتـکـاب می  جرایم  نیز  وه کالسیک 

نگاری رایانه در مقابل نوع کالسیک چنین جرایمی مخصوصا هرزه یابند و نظام حقوقی کشورها سال ها قبل از پیدایش هرزه  

عکس العمل نشان داده و با ابزارهای کیفری )جرم انگاری( به مقابله با آن ها پرداختـه اند. در برخی کشورها    ، نگاری کودکان

در بعضی از کشورها هم که هرزه  شکال هرزه نگاری اعم از هرزه نگاری مربوط به بزرگساالن و کودکان غیر قانونی است .هـمه ا

حداقل هرزه نگاری مربوط به کودکان غیر قانونی است و جرم محسوب می شود چه این    ،نگاری بزرگساالن غیر قانونی نیست

بی نهایت    ،و صدمه ای که سوء استفاده جنسی به کودک وارد می کند   که هرزه نگاری موجب سوء استفاده جنسی می شود

با توجه   این که شخصیت کودک در حال شکل گیری استشدید است  ناحیه به وی وارد می شود   ،به  از این  صدمه ای که 

   بسیار شدید است.

از فصل چهارم    15و    14مواد    باتوجه به  تنهااردای یا سایبری وجود ندرایانه  هرزه نگاریبه نام   ایدر قوانین موجوددرایران واژه

در    هرزه نگاریمشخص می شود که براساس آنها    اختصاص دارد  اخالق عمومیو    علیه عفت  جرایم  قانون جرایم رایانه ای که به

 . ایران جرم است

 

 قوادی 

بارز وآشکار کمک    . قیادت از مصادیق  ست از به هم رساندن دونفر برای انجام اعمال منافی عفتا  گری عبارتهـقیادت یا واسط

 8ویاری در گناه ومعصیت است.

به جرمی سازمان یافته و بحران بزرگ اجتـماعی تبدیل شده است که قاچاق زنان و    فناوری اینترنت ورایانه این بزه با گسترش

داردتشکیل    دختران وکودکان به همراه  را  مراکز فحشا  و  و  ،  اخیر  هایدر سالهمچنین  .باندهای فساد  فریب  از  نوع جدیدی 

هایی  یکی از راه ق گفتگوتا باشد. اشود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع میقاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می

با  ،  نها از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خودآ .کننداست که دالالن برای اغفال دختران و زنان استفاده می

درآمد باال و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور ،  شغل خوب،  ازدواج  ح دوستی ریخته و سپس با وعدهران طردخت

 9. دهندآنها را تحویل قاچاقچیان می، مورد نظر

دیگر دراینترنت    روش  از  یکی  قوادی  تحقق  سایتمرا  های  توان  یابی    ی  دوست  که   وهمچنین  جنسیهای  های  سایت 

افر زن مشخصات  اخالقی  ک  اناد منحرف شده  را در خود جمع  افراد  دانستاند  ردهـومردان وکودکان  به    که  وعالقمندان  دیگر 

-افرادمی  10الکترونیکی هم پست  ها وارد شده وشخص مورد نظر خود را پیدا کنند.گاهی  توانند در این سایترابطه جنسی می

 
 148ص ، 1389، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم ، به راهنمایی دکتر محمود میر خلیلی، ازات در حقوق کیفری ایرانپایان نامه مبانی تشدید مج، مهدی، . انصاری 7
 383ص، پیشین، ی پورقهرمان، یبا.  8
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پیام  دربرگیرنده  وعکس   تواند  با  یی ها  ها  که  ربرنا  باشد  استمه  جنسی  ارتباط  وخواهان  شده  ارسال  آنها  برای  وتوسط    یزی 

  .شود واین نیز قوادی است صاحبان آنها از طریق این پست الکترونیک به پست الکترونیک افراد دیگری ارسال

وا نظرمیبه   فرهنگی  عواملی  نظیررسد  زیادی  ارزش،  قتصادی  فرهنگ،  هاتغییر  خرده  منحرفگسترش  اعتقا،  های  دات  ضعف 

اجتماعی،  ینید ساخت  و  فرهنگ  بین  نقش،  نارسایی  نبودن  پاداشمتناسب  و  زنان  ، هاها  قاچاق  بودن  آور  فقدان  ،  سود 

فریب دادن افراد به مثلهای مختلفیازطرق شده که    وامعهای شغلی باعث گرایش به قوادی وقاچاق زنان وکودکان در جفرصت

-ایی وتهدید به آبروریزی وهمچنین فناوری اینترنت ورایانه باعث تحقق جرم قوادی میازدواج دروغین یا توسل به زور با آدم رب

 وندش

 

 روابط نامشروع 

  هترش آن شده است .رابطیکی دیگرازجرایم سنتی علیه اخالق وعفت عمومی رابطه نامشروع است که فضای سایبر باعث گس

خصوص غربی یکسان  نامشروع در کشورهای غیراسالمی و به  هنامشروع در کشور ایران که یک کشور اسالمی است با بحث رابط

درآن کشورها،  نیست بسیارمتفاوت،  زیرا  مردان  با  بانوان  اجتماعی  روابط  و  مرحلمناسبات  به  که  زمانی  تا  و  است  ایران   هتراز 

  11شود. نامشروع تلقی نمی هعرفاً و قانوناً رابط، مواقعه نرسد

ایران نامشروع در  اعمالی همچون دست دادن  وت کردنصِرف خل،  رابطه  انجام  یکدیگر و  با  نامحرم  مرد  آنجایی که  ،  زن و  از 

اعتقادی اسالم است اخالقی و  اصول  با  تلقی می،  مغایر  اینکه توسط  روابط  ،  چرا که به هرحال،  شودنامشروع  از  اعم  نامشروع 

  12. ء در جامعه خواهد شد موجب ترویج فساد و فحشا، مردان و زنان متأهل صورت گیرد یا افراد مجرد

نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور   هبنابراین رابط

ی عاطفی منجر به ارتباط دوستانه وخواه در سطح پیشرفتة جسمی و جنسی بدون وجود علقة خواه در قالب پیوندها،  مختلف

   13. زوجیت

فنباگست فرصتهارش  افزایش  با  نسبت  به همین  و  است  یافته  نیز گسترش  انسانی  روابط  دایره  ارتباطات  نیز ،  اوری  مخاطرات 

خیر همواره در کانون مهمترین تحوالت جامعه مدرن قرار  افزایش یافته است. دو موضوع خانواده و مسائل جنسی در دو قرن ا 

اینترنتی هم به  اتاق های گفت و گو و شبکه های اجتماعی  ست الکترونیک واز طرف دیگردر فضای سایبراستفاده از پ   ،داشته

ارتباط و آشناییی عرصهمنزله هویت یابی پیش روی  ها و    ای را در شکل گیری ارزشمرزهای تازه،  ای مدرن برای برقراری 

شود.    می  تصویری کامالً زنده برقرارهای دیجیتال ارتباط صوتی و  جوانان ما قرار داده است. به طوری که با استفاده ازدوربین

ی جنسیتی در روابط ها  کنند اگرچه مرز بندی  روابط در این فضای مجازی امتداد روابط واقعی است که دختر و پسر تجربه می

 . دهد یت در این روابط نیز خود را نشان میـویژه اجتماعی جنسـود اما واقعیت زیستی بـشتر می عیفـمجازی ض

زدهم به بعد تحوالت عظیمی در شکل نهاد خانواده رخ داده است. با رایج شدن استفاده اینترنت در  رن از قرن نوی مددر دوره

اینترنت هم به مانند دنیای واقعی بستر را برای آشنایی و ارتباط   ،ی ارتباطی افراد بسیار باال رفته استمیان نسل جوان دایره
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انکار ناشدنی زیرا دو جنس مخالف در این فضا روابط ن این دنیا خوکند مجازی بود  افراد با یکدیگر آسان می د مزیتی است 

 د. شونمی دهند و در این فضا تخلیه روانی خود را سامان می 

 

 رایانه ای ضدعفت و اخالق عمومیاركان تشکیل دهنده جرایم  

 هرزه نگاری

ادامه به آنها خواهیم پرداخت یافت. لذا هر کدام از مواد   عناصر تشکیل دهنده این جرم را باید براساس مواد پراکنده ای که در

 14وانین مختلف وجود دارند و به طور جداگانه بررسی خواهد شد. که در ق

 

 عنصر قانونی 

اند. و متعدد ،  نگاری هرزه قانونی احکام نگاری  پراکنده  هرزه  با  مرتبط  قانونی  متون  تبیین  بین  ،  درمقام  مواد سند  تحلیل دو 

 ی است .المللی ضرور

 کنوانسیون حقوق کودک   34نخست ماده 

استثمارهای جنسی  ها و شوند که از کودکان در برابر تمام اشکال سوء استفادهکشورهای طرف کنوانسیون متقبل می - 34ماده 

اقدامات ملی ،  منظورحمایت کنند. بدین به عمل   دو و چند جانبه را در جهت جلوگیری از موارد زیر،  کشورهای فوق خصوصاً 

 :آورندمی

 .تشویق و یا وارد نمودن کودکان برای درگیری در هر گونه فعالیتهای غیر قانونی جنسی -الف 

 .گری و سایر اعمال غیر قانونی جنسیحشهاستفاده استثماری از کودکان در فا -ب 

   .استفاده استثماری از کودکان در اعمال و مطالب پرونوگرافیک -ج 

اری کنوانسیون حقوق کودک؛ که کشورهای عضو را به جرم انگاری هرزه نگاری کودک  پروتکل اختی  3اده  م  1از بند    "ج"شق  

الزام نموده است. کشور با آن  این مواد   و سایر رفتارهای مرتبط  پیوسته است.براین اساس حکم موضوع  به هر دو سند  ایران 

 تکلیفی قانونی برای قانونگذار ایران محسوب می شود.

 

 (كودک)نفع    3ماده  

غیر اداری و یا هر بخش  ،  اداری،  خصوصی،  چه در بخش عمومی،  درانجام هر اقدامی که به نوعی به کودک مربوط میشود  (1 

 .تامین سالمت کودک بر سایر مسائل تقدم داردرعایت نفع و ، دیگری

و اقدامات الزم حقوقی و  مایت نموده  از کودکان ح،  حکومتهای عضو پیمان موظف اند با رعایت حقوق والدین و یا سرپرست  (2

 .قانونی را بعمل آورند

پیمان  (3 نهادهای مسئول حمایت کودک،  حکومتهای عضو  و  ارگانها  که  تعیین شده    دارای،  اطمینان میدهند  استانداردهای 

شت کنترل کافی  مربوط به تعداد و تخصص نیروی شاغل و تکنیک موجود در موسسات هستند و به ویژه در زمینه ایمنی و بهدا

 .وجود دارد

 مواد مربوط به تعیین عنوان مجرمانه و مجازات های مرتبط با هرزه نگاری در نظام حقوق کنونی ایران به شرح زیر است. 
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 ق. م. ا سابق(   866)ماده  1392می مصوب السقانون مجازات ا  640ی ماده  -

 ریال   میلیون  شش  تا  ریال  هزار  پانصد  و  میلیون  یک  از  ینقد  جزای   و  سال  یک  تا  ماه  سه  از  حبس  به  ذیل  اشخاص  -  640  ماده

 : شد خواهند محکوم مذکور مجازات دو  یا یک به یا  شالق  ضربه( 74) تا  و

 عفت  که  چیز  هر  کلی  بطور  یا  و  سینما  نوار،  فیلم،  عالیم،  اعالنات،  مطبوعات،  تصاویر،  نقاشی ،  گراور،  طرح  یا  نوشته  کس  هر  -  1

  و   تجارت  برای  یا  بسازد  یا  گذارد   عمومی  انظار  معرض  و  نمایش  به  توزیع  یا  تجارت  برای  نماید  دار  جریحه   را  عمومی  اخالق   و

 .دارد  نگاه توزیع

 یا   متصدی  انحاء  از  نحوی  به  یا   و  کند  صادر  یا  وارد  دیگری  وسیله  به  یا  شخصا  فوق   اهداف  منظور  به  را  مذکور  اشیاء  کس  هر  -  2

 . نماید مال تحصیل  ها  آن دادن کرایه از یا شود دیگر معامله  قسم هر  یا و تجارت واسطه

 . بگذارد  عمومی انظار معرض به را آنها یا نماید منتشر انحاء از نحوی به را فوق اشیاء کس  هر  - 3

  اعمال  از  یکی  فاعل  یا  و  اعالن  انحاء  از  نحوی  به  اشیاء  آن  ترویج  یا  و  فوق   در  مذکور  اشیاء  معامله  به  تشویق  برای  کس  هر  -  4

 . نماید معرفی را آن آوردن بدست محل  یا و فوق  ممنوعه

  حالل   مصلحت  هر  یا  علمی  مقاصد  برای  و  شرعی  موازین  رعایت   با  که  بود  نخواهد  اشیائی  شامل   ماده   این  مفاد  -  1  تبصره

 . گیرد می قرار  علمی  متعارف  استفاده مورد و فروش و  خرید یا  تهیه دیگر  عقالئی

و  شد  خواهد  تحویل  ذیربط  دولتی  دستگاه  به  الزم  استفاده  جهت  و  گردد  می   آثار  محو  و  طبض  مذکور  اشیای  -  2  تبصره  .

 ( 5/3/1388قانون مجازات اسالمی مصوب  743و 742  این قانون )مواد 966و  965مواد

 742 ماده  -

  یا   کند   معامله  یا   عزیتو،  منتشر  را  مستهجن  محتویات  داده   های  حامل   یا  مخابراتی  یا  ایرایانه  هایسامانه  وسیله  به  هرکس -

 میلیون  پنج  از  نقدی  جزای  یا  سال  دو  تا   روز  یک   و  نود  از  حبس   به،  کند  نگهداری  یا   ذخیره  یا  تولید  افساد  یا  تجارت  قصد   به

 . شد خواهد محکوم مجازات دو  هر یا  ریال (40.000.000) میلیون چهل تا ریال (5.000.000)

 . شود می  فوق  مجازاتهای از یکی حداقل به محکومیت موجب مبتذل محتویات درخصوص فوق   اعمال ارتکاب -1 تبصره -

 . باشد  قبیحه صور و ها صحنه دارای که گردد  می اطالق  آثاری به  مبتذل آثار و محتویات -

  پنج  تا   ریال(1.000.000)  میلیون  یک   به  مرتکب،  شود  ارسال  نفر   ده   از  کمتر  به  مستهجن  محتویات  هرگاه  -2  تبصره -

 . شد خواهد محکوم نقدی جزای الیر(5.000.000) میلیون

 شود  مرتکب  یافته  سازمان  طور  به  یا  باشد   داده  قرار  خود   حرفه  را  ماده  این  در  مذکور  اعمال  مرتکب  چنانچه  ـ3  تبصره -

 . شد خواهد محکوم  ماده این در مقرر مجازات دو  هر حداکثر به، نشود شناخته االرض فی  مفسد چنانچه

  کامل  برهنگی   بیانگر  که  شودمی  اطالق   متنی  یا   غیرواقعی  یا  واقعی  متن  یا  صوت،  یرتصو  به  مستهجن  محتویات  ـ4  تبصره -

 .است انسان جنسی عمل  یا آمیزش یا  تناسلی  اندام یا مرد یا زن

 743 ماده 

  خواهد   مجازات  زیر  ترتیب   به،  شود  زیر  اعمال  مرتکب  داده   های حامل  یا   مخابراتی   یا   ایرایانه  هایسامانه  طریق  از  هرکس -

 : شد

  دهد   فریب  یا  کند   تطمیع   یا  تهدید ،  ترغیب،  تحریک  را  آنها ،  مستهجن  محتویات  به  افراد  دستیابی   منظور  به  چنانچه(  الف -

 میلیون  پنج  از  نقدی  جزای  یا  سال  یک  تا   روز  یک   و  نود  از  حبس  به،  دهد  آموزش  یا  نموده  تسهیل  را  آنها   به  دستیابی  شیوه  یا

 . خواهدشد محکوم هردومجازات یا  ریال (20.000.000) میلیون بیست تا ریال (5.000.000)
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 میلیون   پنج   تا   ریال  (2.000.000)دومیلیون  از  نقدی  جزای  موجب  مبتذل  محتویات  خصوص  در  اعمال   این  ارتکاب -

 است ریال (5.000.000)

 یا   جنسی  افاتحران  یا  خودکشی  یا  گردانروان  یا  مخدر  مواد  استعمال  یا  عفت  منافی  جرائم  ارتکاب  به  را  افراد  چنانچه(  ب -

  یا   کند   تسهیل  را  آنها  استعمال  یا  ارتکاب  شیوه  یا  دهد   فریب  یا   کرده   دعوت  یا   تهدید   یا  ترغیب  یا  تحریک  آمیزخشونت   اعمال

 میلیون   بیست  تا  ریال  (5.000.000)  میلیون  پنج  از  نقدی  جزای  یا  سال  یک  تا  روز  یک  و  نود  از  حبس  به،  دهد  آموزش

 .شود می محکوم مجازات ود  هر یا  ریال (20.000.000)

  عقالیی مصلحت هر  یا  علمی  مقاصد  برای  که شد  نخواهد  محتویاتی از دسته آن شامل ( 14) ماده  و  ماده  این مفاد ـ تبصره -

 . شود می  معامله  یا انتشار یا توزیع یا ارائه یا نگهداری یا  تولید  یا تهیه دیگر

  غیرمجاز های فــعالیت بصری ورسمعی وم ا در که اشخاصی مجازات نحوه قانون 10 و 8 ،5 ،3 مواد -

  16/10/1386مصوب، نمایند  می

این که مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و   تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از  ،توزیع،  تولیدعوامل    -3ماده  

با باشند  بدون مجوز  یا  و  داشته  اسالمی  بر  ارشاد  اثر حسب مورد عالوه  به محتوای  از مجازاتهای   توجه  یکی  به  ابطال مجوز 

 :محکوم خواهند شد حه ذیلمشرو

تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات   اصلی تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یکعوامل    -الف

ورت تکرار به دوتا  سال و در صمحرومیت اجتماعی به مدت هفت ( ریال جریمه نقدی و 100.000.000) مربوطه و یکصد میلیون

مدت    ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به  (200.000.000تجهیزات مربوطه و دویست میلیون )  پنج سال حبس و ضبط

به مجازات آن محکوم ،  االرض شناخته شوندمفسدفی  الذکر یا افراد زیر از مصادیقشوند. چنانچه عوامل فوق ده سال محکوم می

 .گردندمی

 ستهجن با عنف و اکراهگان آثار متولید کنند -1

 ده جنسی از دیگران تولیدکنندگان آثار مستهجن برای سوءاستفا-2

 عوامل اصلی در تولید آثار مستهجن -3

تهیه   -1تبصره از  هستند  عبارت  بصری  و  سمعی  آثار  تولید  اصلی  بازیگران ،  فیلمبردار،  کارگردان،  گذار(سرمایه)کنندهعوامل 

 .نقشهای اصلی

 .گرددمی عنوان»عمده« تلقیار یا لوح فشرده و مانند آن بیش از »ده نسخه« به تعداد نو -2تبصره

االرض نباشند به مجازات شالق از فی  تکثیر و توزیع موضوع بند»الف« چنانچه از مصادیق افساد،  سایر عوامل تولید  -3تبصره  

ریال و محرومیت   (50.000.000یلیون )یال تا پنجاه م( ر10.000.000)  میلیونده  هفتاد و چهار ضربه و جزای نقدی از    سی  

 اجتماعی

 .شوند از دو تا پنج سال محکوم می

به  -4تبصره   مورد  حسب  نسخه  ده  از  کمتر  بصری  و  سمعی  آثار  کنندگان  توزیع  و  میلیون   تکثیر  یک  از  نقدی   جریمه 

 .خواهند شدشالق محکوم و چهارضربه  ( ریال و سی تا هفتاد10.000.000تا ده میلیون ) (1.000.000)

برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی    شود که محتوای آنها نمایشبصری»مستهجن« به آثاری گفته میآثار سمعی و    -5تبصره  

 .و یا نمایش آمیزش جنسی باشد 
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تولید  -6تبصره   مصادیق،  تکثیر،  چنانچه  از  مستهجن  آثار  داشتن  یا  و  مجازات  افسادفی  توزیع  نباشد  االرض  مفسدفیاالرض 

 .ندارد

تکثیر  -ب و  توزیع  و  نمایشهای تهیه  و  شو  فشرده  لوحهای  و  دیسکتها  و  نوارها  مصادیق    کنندگان  از  چنانچه  مبتذل 

سالافسادفی یک  تا  ماه  سه  به  اول  مرتبه  در  نباشند  دومیلیون  االرض  یا  و  میلیون2.000.000)  حبس  ده  تا  ریال   ) 

  ریال تا  (5.000.000پنج میلیون )تبه دوم به تحمل یک سال تا سه سال حبس و یا  رم  ( ریال جزای نقدی و در10.000.000)

( ریال تا  10.000.000ده میلیون )  ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به سه تا ده سال حبس و یا  (30.000.000میلیون )سی

 .شوندوم میمراتب به عنوان تعزیر محک کلیه تجهیزات مربوطه بنابه ریال جزای نقدی و ضبط (50.000.000پنجاه میلیون )

می  -1تبصره اطالق  آثاری  به  مبتذل«  بصری»  و  سمعی  صحنه آثار  دارای  که  صورگردد  و  مخالف   ها  مضمون  و  بوده  قبیحه 

 .گیری کندشریعت و اخالق اسالمی را تبلیغ و نتیجه

مو  -2تبصره   مبتذل  و  مستهجن  فشرده  لوحهای  و  دیسکتها  و  نوارها  ایندارندگان  از    ضوع  نقدی  جزای  به    پانصدهزار قانون 

ریال500.000)  )( میلیون  پنج  و  (5.000.000تا  لوحهای    ریال  و  دیسکتها  و  نوارها  و  شوند  می  محکوم  تجهیزات  ضبط  نیز 

 .گرددمی فشرده مکشوفه امحاء

برای نگهداری  -3تبصره   از صغار  نوارها ولوحهای،  عرضه،  نمایش،  استفاده  قانون ردفش  فروش و تکثیر  ه غیرمجاز موضوع این 

 .بود جب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرر برای عامل خواهدمو

باید دارای پروانه و مجوز عرضه و فروش    تکثیر و توزیع نوارها و لوحهای فشرده سمعی و بصری که برابر قانون،  عوامل تهیه  -ج  

 به دو میلیون،  ذل باشدمستهجن و مبت  هاینکه فاقد صحنهعرضه و فروش ولو آ  باشند در صورت نداشتن پروانه نمایش و مجوز

ریال تا  (  5.000.000)  ریال جزای نقدی و در صورت تکرار به پنج میلیون  ( 10.000.000)  ریال تا ده میلیون (  2.000.000)

 .شوندمربوط به عنوان تعزیر محکوم می ریال جزای نقدی و ضبط کلیه تجهیزات (50.000.000) پنجاه میلیون

به    -5ماده   زیر  جرائم  اجتماعیمرتکبان  از حقوق  محرومیت  ده سال  و  پنج سال حبس  تا  چهار ضربه شالق   دو  و  هفتاد  و 

 :شوندمحکوم می

از احقاق حق یا هر منظور نامشروع   جلوگیری،  اخاذی،  منظور سوءاستفاده جنسیوسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به   -الف

 .و غیرقانونی دیگر

باشند مانند حمامها و استخرها و  می    از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب  عکس  یا  فیلم  هتهی  –ب  

 .یا تکثیر و توزیع آن

 .توزیع آن  تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و -ج

دادگس  -8ماده   ضابطان  و  دولتی،  مدیران،  تریمأموران صالحیتدار  بخشهای  بنابر  ،  عمومی   ،  کارکنان  که  قضائی  و  خصوصی 

چنانچه با سوء نیت یا برای استفاده مالی مبادرت به انتشار آنها نموده  ،  گیردمی  اقتضاء شغلی آثار مستهجن در اختیار آنها قرار

اعی و هفتاد و چهار ضربه  اجتم  از حقوق   به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت،  االرض نباشنداز مصادیق مفسدفی  و

اثر سهل.شوندشالق محکوم می در  یادشده  موارد  که  گردددر صورتی  افشاء  مجازات،  انگاری  به  کننده  سال    مسامحه  یک  تا 

 .شودریال محکوم می (20.000.000) ریال تا بیست میلیون (10.000.000) حبس و مجازات نقدی از ده میلیون

کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از    مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایتهای آثار  انتشار    -10ماده  

 .شودحسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم می مصادیق تکثیر و انتشار محسوب و مرتکب
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  1364/ 22/12مصوب ، مطبوعات قانون28ی ماده -

 15فرهنگی. انقالب شورای عالی ،1380مصوب  ای رایانه رسانی اطالع  های شبکه ضوابط و مقررات  -

از کودکان در    تیبه طور ضمنى به حما  ،73از کودکان و نوجوانان مصوّب    تیقانون حما  مواد دوم و سوم  نهایعالوه بر ا -

آنان  که موجب شود به  و آزار کودکان    ت ینوع اذ  هر"  :قانون  نینگارى پرداخته است.به استناد ماده دوم ا  هرزه  اتیبرابر محتو

 ".ممنوع است، روان آنها را به مخاطره اندازد ای شده و سالمت جسم  روانى و اخالقى وارد ایجسمى  بیآس

بیان شد این  از  پیش  که  گونه  هااشاره می نوشتار این در که  قوانینی جمله از و ایران تقنینی ادبیات در  ، همان  ،  شود بدان 

 عمومی عفت »منافی چون  عباراتی با و گرفته  حکم قرار مورد قانونی متن چند در اما، است فتهرن کار به  " نگاری هرزه" اصطالح

دار  ،« عمومی و عفت  کردن »جریحه  « یا « »مبتذل  ،« اخالق  این   میان در   .است شده اشاره مفهوم این  به  »مستهجن 

 میـان از که گـونه  آن است؛ داشته کیدی ویژهأ ت،  « »مستهجن  و « »مبتذل واژه دو میان تفکیک بر قانونگذار نیز  اصطالحات

   16هستند. قانونی تعریف  اصطالح دارای دو همـین صرفاً، عبارات این تمامی

 می مذکور قوانین،  ای رایانه جرایم قانون تصویب از تاپیش .بود فیزیکی فضای در نگاری هرزه درباره،  شد مطرح که مواردی

نگاری توانست  و تصویب 1388  سال در  ای  رایانه  جرایم  قانون خوشبختانه ولی،  دهد پوشش ی دح راتا  ای  رایانه هرزه   شد. 

 به که یافت اختصاص ای رایانه نگاری هرزه  ،عنوان ذکر بدون  عمومی اخـالق  و عفت علیه جرایم عنوان تحت قانون این  14ماده

 :است ذیل شرح

داده محتویات مستهجن را های  ه ای یا مخابراتی یا حاملهرکس به وسیله سیستم های رایاناین قانون : »    14به موجب ماده  

به حبس از نود  ،  توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند،  منتشر،  ارسال،  تولید

 واهد شد.هل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خـجزای نقدی از پنج تا چک روز تا دو سال یا ـو ی

از مجازات های فوق می شود.   ـ  1تبصره   ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی 

 صور قبیحه باشد.و  محتویات وآثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه ها

میلیون ریال جزای نقدی محکوم   یک تا پنجمرتکب به  ،  هرگاه محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر ارسال شود ـ  2تبصره  

 خواهد شد. 

یافته مرتکب شود چنانچه    چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا بطور سازمان ـ  3تبصره  

 ر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد. به حداکث، االرض شناخته نشودمفسد فی

 صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی اطالق می شود که بیانگر برهنگی  ، یات مستهجن به تصویرتومح ـ 4تبصره 

 کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.

 . دبو خواهد ماده این مبنای بر روانی و عنصرمادی بررسی و است ای رایانه هرزه نگاری قانونی عنصره  ماد  این،  حاضر حال در

نگاری،  ای رایانه جرایم قانون است گفتنی نگاری   میان مجازات لحاظ از تفاوتی و است آورده مطلق  طور به را هرزه  هرزه 

نگاری  ،  16و  15مواد در قانون نویس پیش که است حالی در این  است؛ نشده قائل کودکان و بزرگساالن  و کودکانهرزه 

 غیرمجاز های فعالیت بصری و سمعی امور در  که اشخاصی مجازات  نحوه  قانون ینهمچنـ بود؛ کرده تفکیک هم از  را  بزرگساالن

 
 97ص ،  76شماره ، مجله حقوقی دادگستری، 1390زمستان ،، ایران کیفری حقوق در هرزه نگاری، حامد  ،رحمانیان، محمد جعفر، حبیب زاده. . 15
 92ص، .همان  16
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 کودکان شدت هرزه نگاری مورد  در17  3ماده    3تبصره    "ب"( در بند  19/10/1386واصالحیه    24/11/1372کنند)مصوب   می

 18.است داده خرج  به بیشتری  عمل

 

 عنصر مادی 

. اما شاید بتوان یک د که اصوال جرم هرزه نگاری با فعل محقق می شودبابررسی قوانین فوق الذکر این مطلب مشخص می شو

ارائه ،  قانون جرایم رایانه ای  21مورد ترک فعل را به عنوان رکن مادی جرم هرزه نگاری لحاظ کرد آن هم اینکه براساس ماده  

ابالغی از سوی کارگروه    ه به فهرستدهندگان خدمات دسترسی اینترنتی مکلف به فیلترکردن محتوای مجرمانه رایانه ای باتوج

ک فعل عمدی با مجازات انحالل روبرو می شوند. در اینجا ممکن است بتوان  تردر صورت  لذا  ،  ویژه مصادیق مجرمانه هستند

دانست.  نگاری  و ممنوعه موضوع هرزه  موارد مستهج  ترویج  نوعی  را  )ترک فعل محسوب می شود(  فیلترنکردن  در  عمد  این 
قانون   14ترک فعل. باتوجه به ماده    ت فعل محقق می شود یا به صورت ترک فعل و یا فعل ناشی ازیا به صور  عنصر جرایم19

ذخیره نمودن تحقق می یابد و شرایطی که    ،ارسال  ،معامله  ،تولید  ،توزیع  ،انتشار  ،عنصر مادی از طریق افعال،  جرایم رایانه ای

آ اینکه  است  دانسته  برای تحقق جرم الزم  انتشارقانون  و    ، نچه مورد   . باشد  ؛ مستهجن  قرار می گیرد   .... و  افعال  توزیع  این 

 20توسط سیستم های رایانه ای و مخابراتی انجام گرفته باشد. 

 

 رفتار مجرمانه: 

تولید یا  ویا  معامله کردن    ، منتشر کردن،  ارسال،  کردن  دیتول  :عبارت است ازفوق الذکر  جرم طبق ماده    ن یرفتار مجرمانه در ا

 .اى انهیرا ستمیس قیاز طر مستهجن اتیتوـبه قصد ارسال یا انتشار یا تجارت و مح ردننگهداری کذخیره یا 

به شکل   نکهیاعم از ا،  باشدی  م  اى  انهیرا  ستمی س  قیمستهجن از طر  اتیکردن محتو  جادیکردن به معناى ساختن و ا  دیتول  (1

شود    لم یف  به شکل  ای واقعى   از    ىیجا   مانندبردارى  رهگذر  زشیآم  کیکه  از  تصاو  مونتاژ  جنسى  مح،  واقعى   ریکردن    طیدر 

 باشد.   رواقعىیغ تصاویر ا ینقاشى  قیاز طر نکهیمثل ا، رواقعىیجنسى دو نفر را نشان دهند. و غ  زشیآم، بریسا

 مجازات نحوه قانون در،  اســت  نیامده این قانون در چند هر مستهجن و هرزه محتویات با افزارها نرم و دى سى کردن تولید

  و  است شده بیان اسالمى مجازات قانون  640ماده   نیز می نمایند و  غیرمجاز هاى فعالیت بصرى  امور سمعى در که اشخاصى

 .است مجازات نیز قابل طریق این از بزرگساالنهرزه نگاری 

 به  غالباً می شـود و انجام یبرسـا محیط  در  عمل  این گاهى  .مى باشد هرزه محـتویات دادن  انتشار  مـعناى به  کردن  ( منتشر 2

 محتویات است ممکن یا و شود گذاشته  21روی خط  صـورت به سایت روى هــرزه محتویات کـه مى گـیرد صورت شـکل این

الکترونیکبه    هرزه شود.  پست  فرستاده  ا  گاهىاشخاص  مح  نیهم  در  مى  طیعمل  انجام  افزارها  نرم  مورد  در  و  شود.    واقعى 

 است. عیبه معناى توزباً غال نجایانتشار در ا

 
 .فروش و تکثیر نوارهای غیر مجاز موضوع این قانون موجب اعمال حداکثر مجازاتهای مقرره برای عامل خواهد بود، عرضه، نمایش ، : استفاده از صغار برای نگهداری 3تبصره .  17
 114ص، .همان  18
 401، 1399، انصاری، عطارزادع  19
 پیشین ، مجتهد سلیمانی ، قدسی  . 20

21 .Online 
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 که است  مواردی در توزیع اصوالًکاربرد ولی،  رود می کار به  معنی یک به،  موارد برخی در انتشار با و پراکندن یعنی ( توزیع3

 را  مبتذل و  مستهجن محتویات اینترنت راه از شخص اینکه باشد؛مثل  کننده توزیع برای مستمر  و هدفدار عملیات یک نشر عمل

 فضای در بار یک حتی نمایش و ارائه صرف ،انتشار در ولی ،بفرستد  افراد موبایل به پیامک راه از  یا کند پخش یا و ارسال دافرا به

   22ت.اس کافی مجازی

 و... قرار اجاره ،  بیع از اعم معامله نوع هر  مورد سـایبر محیط در  مستهجن محتویات  که  معناست بدین دادن  قرار  معامله ( مورد4

وگرنه عرضه   ،ردیانجام گ  بریسا  طیدر مح  د یمعامله با،  یا  انهیرا  میقانون مجازات جرا  14طبق ماده    نکهیتوجه ا  قابل   تهنکد.بگیر

  نیدر سطح ب  ا یود و  ـممکن است معامله در سطح ملى انجام ش  نیـشود. همچن  نمى  ادهـمقسمت از  نیبراى معامله مشمول ا

 باشد.  لى مىـــم فرامالباً هـکه غ ردیو فراملى انجام گ للىـالم

 در  که  اشخاصى  نحوه مجازات قانون  با منطبق  مستهجن  افزارهاى نرم  و دى ها سى  دادن قرار معامله مورد  و  عرضه  همچنین 

 .مى باشد  مجـازات اسالمى قانون و مى کنند غیرمجاز فعالیتهاىبصرى  -سمعى  امور

 های سیستم با یامبتذل مسـتهجن محتویات ذخیره کردن هوم فم به  اینجا در که  است انباشتن معنی به  لغت ( ذخیره: در5

 .است ای  رایانه

به شرط اینکه به ،  درپست الکترونیکبه معنی نگه داشتن محتویات مستهجن در فضای مجازی است؛ مثل نگه داشتن آنها  (  6

 23قصد تجارت یا افساد باشد. 

 

 :جرم موضوع

 مجازات قانون 14تبصره ماده    طبق  مستهجن  محتویات مضمون  .اشدب  مى هرزه و مستهجن  محتویات از  عبارت  جرم موضوع

 .تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان استهنگی کامل زن یامرد یا اندام بر :است شده زیرمحدود موارد به، رایانه ای جرایم

 

 ارتکاب جرم:   لهیوس

نرم افزارهاى  ،  انهیو عالوه بر خودِ را  ابد ی   ارتکاب مى   هنایرا  قیاست که از طر  برىیو سا  اى  انهیرا  م یجرا  ،14موضوع ماده    میجرا

 .ردیقرار بگهرزه نگاری ارتکاب جرم موضوع  لهیتواند به عنوان وس مى زین اى انهیرا

 

 :مجرمانه نتیجه

نمی  توجه  مورد خاص نتیجـه به  نیل آن تحقق  در  و دارند قرار  مطـلق جرایم دسته در جمله از  هرزه نگاری جرم  مصادیق کلیه

 وبالگ در تصاویرمستهجن بارگذاری صرف،  مـثال یابند .به عنوان  دست محتویات این به افرادی حتماً ندارد ضرورتی و باشد

 یامشاهده و دریافـت کاربر یک توسط تصاویر این نیست نیاز  می کندو کفایت مستهـجنرانتشارآثا  جرم تحقق برای شخصی

 24د. شو
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 عنصر معنوی 

 که عبارتند از :  پنج موضوع بررسی می شود  ،در بحث عنصر روانی

 ( علم به حکم ) که در تمام جرایم مفروض است.( 1

 انجام می دهد جرم است و علم به موضوع نیاز به احراز دارد.(( علم به موضوع )یعنی مرتکب بداند عملی که 2

 انجام عنصرمادی جرم است.(( سوء نیت عام ) سوء نیت عام قصد انجام فعل یا ترک فعل است و در واقع قصد 3

جرم به مطلق و مقید تقسیم می    ،و بر اساس قصد رسیدن به نتیجه خاص  ( سوء نیت خاص ) قصد رسیدن به نتیجه است4

 شود. (

انگیزه در  5 عموما  ارتکاب جرم سوق می دهد.  را به سوی  یا احساس درونی مرتکب است ومرتکب  انگیزه)یا داعی که ذوق   )

   25در میزان مجازات تاثیر داشـته باشد.(  ،ندارد فقط ممکن است در شرایط خاصتحقق جرم تاثیری 

  ، توزیع ، در انتشار، وی جرم هرزه نگاری باید بیان کرد که عمد است.در مورد عنصر معن جرایم بودن  عمدی بر اصل جزا حقوق  در

معامله و ... محتویات مستهجن و مبتذل می باشد و در موردنگهداری و ذخیره نمودن عالوه بر عمد در نگهداری و ذخیره   ،تولید

تسهیل دستیابی به ،  آموزش،  فریب،  تطمیع،  ترغیب،  در تحریک،  انتشار و یا عنصر معنوی این جرم عمد،  قصد ارسال  ،سازی

 رایانه ای و مخابراتی یا حامل های داده است .  محتویات مستهجن و مبتذل از طریق سامانه های 

که در جرایم مطلق  ،  عمدی و جرایم مطلق تقسیم می شود  به طور خالصه می توان گفت این دسته جرایم به دو دسته جرایم

 مد مرتکب در ارتکاب رفتار مجرمانه کفایت می کند. نیازی به قصد نتیجه نیست و قصد و ع 

 

 قوادی 

 عنصر قانونی 

تنها ماده    "قوادی"و    "قواد"لفظ    1370نون مجازات عمومی سابق  در قا آن  211به طور مشخص در قانون تعریف نشده بود 

 یافته بود . در این ماده آمده بود: "ترویج فحشا "قانون اختصاص به جرم 

 محکوم می شوند:  به دو سال تا چهار سال حبس مجرد » اشخاص ذیل به

سال تمام را اعم از ذکور و اناث به فساد اخالق ویا شهوترانی تشویق کند و یا فساد اخالق و    18ز  کسی که عادتاً جوان کمتر ا .1

 ید؛ تسهیل نمایا شهوترانی آنها را

 ها فراهم  ـارتکاب را برای آن ت وادارد یا وسایلکسی که عادتاً دیگری را اعم از ذکور و اناث به منافیات عف.2

 ؛سازد

 کند؛ شهوترانی غیر اجیر  ای دایر و یا اداره کند و یا زنی را برایخانههقواد و یا کسی که فاحش.3

ود اجیر سال تمام را برای شهوترانی غیر ببرد و یا او را واداربه رفتن کند و یا او رابرای این مقص   18کسی که جوان کمتر از  .  4

محکوم خواهد شد.  به دو سال تا چهار سال حبس مجردباشد  ...  جرمهای فوق شوهریا پدر یا مادر یا قیم  کند اگر مرتکب یکی از

او جرم واقع  یا شخصی که در مورد  و  باشد  یا تهدید شده  عنف  به  نیز مقرراست که مرتکب متوسل    همین حکم در موردی 

از تعاریف فق  1370اما مقنن در قانون مجازات اسالمی مصوب    26..«.ته باشداست سابقه فحشاء اخالقی نداششده ،  هابا تاسی 

 
  پیشین، مجتهد سلیمانی، قدسی. 25
 567ص، مجد  انتشارات، تهران ، سوم ج ،1389، اختصاصی کیفری حقوق، هوشنگ، بیاتیشام  . 26
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« تعریف نموده است همچنین قانون گذار در  جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواطقوادی را به »  135ذیل ماده  

ماده  ،  1392قانون جدید مصوب   از    242ذیل  جرم  این  تعریف  رساندن    "عبارت  در  هم  مقصود   "به  گویا  است.  برده  بهره 

 27ماخوذ در قانون سابق بوده است. قانونگذار از عبارت اخیر همان معنای

  1392قانون مجازات مصوب    865که این ماده عینا در ماده    1370قانون مجازات اسالمی مصوب    639همچنین بموجب ماده  

محل مربوطه   ،ده سال محکوم می شوند و در مورد بند »الف« عالوه بر مجازات مقرر  آمده است : افراد زیر به حبس از یک تا

 با نظر دادگاه بسته خواهد شد :   بطور موقت

 الف ـ کسی که مرکز فساد و یا فحشاء دایر یا اداره کند .  

 ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید . 

 ی شود. «  هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید عالوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محـکوم م -تبصره

 

 عنصر مادی 

( برمی آید این است که قانونگذار  1370ق.م.ا مصوب    639)ماده    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    865آنچه از مفهوم ماده  

 جرم فحشا پیش بینی نموده است که عبارتند از : عناوین متعددی را برای ترویج 

 . دایر کردن مرکز فساد با فحشا 1

 د یا فحشا. اداره کردن مرکز فسا 2

 . تشویق مردم به فساد یا فحشا و یا فراهم آوردن موجبات آن 3

 28. مرتبط کردن دو نفر جهت انجام اعمال منافی عفت. 4

ترین درآمدهای  کی از سودآور ـی،  گیردب تجارت صورت میـ در قال،  روزه در دنیا تاسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که ام

در این جرم معنایی اعم از تاسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء  غیر قانونی است. دایر کردن  

 شود. نمی، گیردگیرد. بنابراین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت میدر آن صورت می

در اصطالح فساد و فحشاء در   .شودشود و فحشاء به کار زشت و عمل زنا اطالق میاطالق می«  فساد بر »هر عمل خالف قانون

ق.م.ا بین فساد و فحشاء حرف اضافه »و یا« فاصل شده    865مواردی بر یک معنا بکار رفته است. اما با توجه به این که در ماده  

  توان فحشاء را به باید آن دو را در این جرم متفاوت دانست. بنابراین فساد مفهومی جدای از فحشاء دارد. در حقیقت می،  است

نمایش و فروش و... مطالب  ،  تفخیذ،  مساحقه،  معنای زنا دانسته و فساد را بر سایر اعمال ضد عفت و اخالق حسنه مانند لواط

در فصل جرایم ضد عفت و اخالق عمومی است. در نهایت باید گفت فساد و    865ذکر ماده  ،  مستهجن دانست. شاهد بر این امر

 29.خیص آن بر عهده دادگاه استشفحشاء منصرف به مفاسد اخالقی است و ت

دایر کردن یا اداره کردن مرکز فساد و فحشا و تشویق مردم به فساد و فحشاء یا فراهم کردن موجبات آن   ، عنصر مادی این جرم

است . دایر نمودن از جمله جرایم به عادت است و تکرار به آن خصیصه مجرمانه می دهد یعنی چنین محلی می بایـست آن 

 مر فساد اختصاص یافته باشد که بتوان گفت آن مـرکز را به منظور چنین امری تاسیس نموده اند .  قدر به ا

 
 146ص،  پیشین، بداغی ، محسنی دهکانی.  27
 752ص، پیشین، .شامبیاتی 28
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بنابراین به صرف تاسیس نمودن بدون وقوع فساد در اینگونه اماکن جرمی واقع نشده است . البته لزومی ندارد که مرکز مورد  

مقید    ،جرم مذکور در قسمت »الف« این ماده از نظر عنصر مادیرسد  نظر صرفا مختص به امر فساد و فحشاء باشد . به نظر می  

به تحقق نتیجه است یعنی دایر کردن و اداره کردن مرکز فساد یا فحشاء در صورتی محقق می شود که منجر به فساد و فحشاء  

 گردد .  

د در این حالت عمل ارتکابی از  ی شوتاکید براین شده که اگر جرم ترویج فساد و فحشا منجر به عمل قواد  865درتبصره ماده  

تعدد جرم محسوب می شود و از این حیث شخص به دو مجازات جداگانه محکوم می شود . در این رابطه جرم قوادی در واقع 

گفته است به هم رساندن دو یا چند نفر برای   242با انجام فعل مثبت مادی خارجی تحقق پیدا می کند چرا که مقنن در ماده  

 ط.لوا زنا یا 

حال این سوال مطرح می شود که آیا رفتار مجرمانه فاعل به صورت عمل مطلق باید باشد یا این که به صورت مقید واقع شود .  

به عبارت دیگر صرف عمل ارتباط بین دو نفر یا بیشتر جهت تحقق جرم کافی است یا این که حتما می بایست عمل منجر به 

 زنا یا لواط شود؟

قانون حدود و قصاص سابق)    165با توجه به تعریفی که در ماده    "که:  30ه حقوقی قوه قضاییه معتقد است اداردر این زمینه  

( از قوادی به عمل آمده بزه مذکور به محض جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط  1392مصوب    242ماده  

یا جهاتی که خارج از اراده متهم به قوادی بوده و نیز کیفیت عمل    ه علل قانونا محقق می شود. بنابراین عدم تحقق زنا یا لواط ب

ارتکابی یعنی جمع بین دو نفر به عنف و اکراه یا بدون عنف و اکراه تاثیری در ثبوت جرم قوادی و تعیین کیفر برای آن نخواهد  

عنوان جزایی دیگر باشد از قبیل    مشمولداشت . النهایه در مورد جمع کردن بین دونفر به عنف و اکراه چنانچه عمل متهم  

   "تشدید مجازات دارندگان متخلف و غیره به آن اتهام تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و گرنه مشمول عنوان قوادی خواهد بود.

 یط آنق.م.ا چنین برمی آید که جرم قوادی از جرایم به عادت است نه ساده زیرا یکی از شرا  242با امعان نظر به مقررات ماده  

بهره بردن مالی است یعنی شخص به قصد تامین زندگی و ایجاد کسب و درآمد قوادی راشغل خود قرار می دهد و اگر شخصی  

هرچند که این عمل ،  نمود  "قواد  "تبرعا و مجانا رابط بین دو نفر جهت انجام جرم زنا یا لواط قرار گیرد به او نمی توان اطالق  

ره یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا و یا تشویق مردم به فساد و فحشا صور مختلف قوادی ر اداگناه محسوب خواهد شد.ضمنا د

  31ممکن است ظاهر شود. 

 

 عنصر معنوی 

 در عمل ترویج فساد و فحشا و همچنین جرم قوادی بایستی شخص مرتکب عالوه بر این که می داند عمـل 

مت عمل هم داشته باشد و در واقع علم به موضوع و علم به حرمت ارتکابی جرم و مستوجب مجازات است بلکه باید علم به حر

 عمل از عناصر تشکیل دنده رکن معنوی جرم می باشد.  

نک و  منتهی  دایرکردن  و  اداره کردن  بین جرم  بایستی  نیت می  احراز سوء  در  است که  این  است  آن ضروری  که ذکر  ای  ته 

تفکیک شد بدین نحو که در جرایم اول دادگاه موظف است عالوه بر احراز   تشویق مردم به فساد و فحشا با جرم قوادی قائل به 

 
 1365/   2/ 61مورخ  1073/7نظریه اداره حقوقی شماره  . 30
 754ص، پیشین، . شامبیاتی 31
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چرا که اداره کردن و دایرکننده مرکز فساد و فحشا به تنهایی کافی نیست سوء نیت خاص متهم را نیز ثابت کند    ،سوء نیت عام 

 مورد نظر و هدف خاص مرتکب باشد. و حتما می بایستی حول نتیجه که همانا ترویج فساد و فحشا در بین اقشار جامعه است 

کافی است اعم از اینکه منجر به  اما در جرم قوادی صرف سوء نیت عام یعنی رابط شدن بین دو نفر یا بیشتر برای عمل فحشا  

   32حصول نتیجه بشود یا نشود و حصول نتیجه زنا یا لواط شرط تحقق جرم نیست. 

 

 روابط نامشروع 

 عنصر قانونی 

  637مجازات اسالمی در ماده    در قوانین جزایی ایران از رابطه نامشروع تعریفی ارائه نشده و فقط قانون  ،همچنان که ذکر شد

استفاده می شود که روابط نامشروع عبارت است از:    به این مورد اشاره کرده است. از مفاد این ماده  33مجازات اسالمی قانون  

جنسی« جرم عمل منافی عفت    صد التذاذ جنسی و بدون هرگونه تماسبه ق  »هر گونه ارتباط دوطرفه میان زن و مرد نامحرم

هر گونه تماس جسمی و فیزیکی مرد و زن نامحرم به قصد التذاذ جنسی به جز  تعریف کرد: »  غیر از زنا را می توان این گونه

 34مواقعه.«

از هم جدا نمی  رابطه نامشروع و  ،  اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات متعدد خود در خصوص این ماده عمل منافی عفت را 

معهذا  ،  رابطه نامشروع در قانون تعریف نشده»آورده است:    19/4/1381مورخ    3880/7در نظریه شماره  ،  داند. به عنوان مثال

غیر از زنا و    توافق زن و مرد اجنبی بر نوعی از روابط جنسی ناقص  یعنی،  عمل دوجانبه،  همانطور که از تعریف آن برمی آید

ب  مکاتبه و،  قدم زدن در پارک ،  تلفنی  ثال آن است؛ بنابراین صرف مکالمهام ه شمار نمی  ... رابطه نامشروع به معنی یاد شده 

در اداره  این  شماره    آید«.  است:  6/6/1384مورخ    3624/7نظریه  آورده  گفت   نیز  توان  می  عفت  منافی  جرائم  تعریف  »در 

یا  ،  قبیح بوده ،  جامعه  رج از علقه زوجیت زن و مرد و برحسب عرف و احساساتجرائمی است که ناشی از روابط نامشروع و خا

که از مصادیق آن روابط نامشروع زن و   است  ممنوع کرده و منافی عفت یا اخالق عمومی جامعهاعمالی است که شرع مقدس  

 35مرد یا تظاهر به فسق در انظار عمومی است«.

م عفت  منافی  از  نیز مقصود  نویسندگان  زنابرخی  را جرائمی چون  ماده  آن   رابطه،  مساحقه،  لواط،  ذکور در  مانند  و  نامشروع 

وجود  ،  شده است؛ در حالی که به نظر برخی  رابطه نامشروع و عمل منافی عفت معادل هم فرض،  نظریات  در این  36دانسته اند.

این است که قانونگذار این دو را جدای از  بیانگر  ،  عمل منافی عفت«»  عبارت »یا« در ماده و بین دو عبارت »رابطه نامشروع« و

،  فارغ از اینکه چه عنوانی به آن بدهد،  را منافی عفت تشخیص دهدعملی  ،  برخورد با مصداق   هم دانسته است. هرگاه قاضی در

مضاجعه(   مشمول ماده بداند. مصادیق منافی عفت را نیز می توان با توجه به تمثیل های مذکور در تبصره )تقبیل و  باید آن را

به عبارت دیگر اعالی،  تشخیص داد؛  یا مرتکبان که حد  نامشروع مرتکب  رفتار جنسی  توان جرم  آ  هرگونه  را می  زنا است  ن 

 منافی عفت نامید. 

 
 576ص،  . همان 32
به شالق تا نود و نه  ،  عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند   یمرتکب روابط نامشروع  ،  مقرر می دارد: »هر گاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد   637ماده    .33

 ا عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود.« ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل ب
 .388ص ، منبع پیشین ، ی و بابک پورقهرمانی حسینعل ، بای .34
 .280ص ، چاپ دوم ، انتشارات مجد، تهران، جلد اول، مجموعه نظریه های مشورتی جزایی، 1386، بابک ، ایرانی ارباطی  .35
 .169ص  و 175ص ، چاپ سوم، انتشارات فکرسازان، تهران، جلد اول، ریآیین دادرسی کیف ،  علی، عباس و مهاجری، زراعت .36
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حالی که صرف ارتباط    در،  ا رفتار جنسی باشد ینوعی رابطه    مؤید آن است که رابطه باید عرفاً ،  در واقع تمثیلهای مذکور در ماده 

افعالی  ،  مستمر می باشد زیرا مصادیق این جرم  جرم رابطه نامشروع جزء جرائم  37چنین رفتاری نیست.  دوستانه لزوماً   تلفنی و 

،  نامه نگاری کردن،  مجرمانه مستمر می باشد همانند مسافرت رفتن  است که در طول زمان استمرار و ادامه دارد و مبین قصد

ورت می گیرد و به محض هر گونه م آنی است و مصادیق آن در یک لحظه صجزء جرائ  اما جرم عمل منافی عفت غیر از زنا

مواقعه میان زن و مرد که رابطه علقه زوجیت بینشان نیست جرم تحقق یافته   با سوءنیت به جز مقاربت و  تماس جسمی همراه

نامشروع رابطه  جرم  جرم،  است. همچنین  این  در  اکراه  و  است  دوطرفه  تا ،  جرم  و  ندارد  رضایت    جایگاهی  طرفین  که  زمانی 

هم می  ،  دوطرفه باشد و هم یکطرفه؛ یعنی   این جرم محقق نمی شود اما جرم منافی عفت غیر از زنا هم می تواند   نداشته باشند

ردوبدل  ،  از مصادیق رابطه نامشروع در فضای سایبری  .طرف  یک  تواند با رضایت دو طرف تحقق پیدا کند و هم با اکراه از سوی

ویدئو کنفرانس صوتی و تصویری از طریق اینترنت می تواند باشد و نکته    یا گفتگوی همزمان و ارتباط به صورت  کردن عکس و 

 در رابطه نامشروع قصد التذاذ سوءنیت و بهره برداری جنسی باید احراز گردد.  حائز اهمیت این است که حتماً

 

 عنصر مادی 

این جرم مش مادی  رفتار مجرمانة مرتکبتعتصر  بر  و  ،  جرم  مل  و شرایط  برای تحقق جرم موضوع جرم  احوال الزم  و  اوضاع 

عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل مثبت بوده و شامل هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف   .است

دی جرم رابطه نامشروع  تواند عنصر ماتنها بودن زن و مرد در پارک یا در ماشین و نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی

 .گرددتلقی 

 

  فعل مثبت

قانون مجازات اسالمی رفتار مجرمانه این جرم یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون » تقبیل و مضاجعه و    637بر اساس ماده  

 .شدباشد که تقبیل در لغت به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد. مضاجعه به معنی همبستر شدن زن و مرد می باغیره« می

 

  رفتار مجرمانه

باید به صورت فعل مادی مثبت صورت   جنبه تمثیلی دارند نه حصری. رفتار مجرمانه637مصادیق و موارد ذکر شده در ماده  

 .پذیرد و با ترک فعل محقق نمی شود

 

 : شرایط و اوضاع و احوال الزم برای تحقق جرم

ارتب این جرم  اولین شرط تحقق  رابطه بین زن و مرد:  نامحرم است  مابین یک زن واط فی  وجود  روابط ،  مرد  بنابراین عنوان 

مابین دو هم جنس را تحت عنوانهایی مثل    گذار روابط نامشروع فیقانون،  بنابرابن .شودنامشروع به دو هم جنس اطالق نمی

 .مساحقه یا لواط جرم انگاری نموده است

 
ص ،  حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده علوم قضایی  پایان نامه کارشناسی ارشد،  سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرائم جنسی به عنف،  1387،  محمدرضا،  حدادزاده نیری  .37

24. 
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بنابراین در صورتی که روابط فی ،  است  مرد  و  زن  بین  رابطه  بودن  روعنامش،  جرم  این  نامشروع بودن رابطه : دومین شرط تحقق

مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروع محسوب می شود؛ جرم رابطه 

 .نامشروع محقق نخواهد شد 

شود؛ و با عقد نکاح  مابین زن و مرد گفته می  ناشی از نکاح فینبود رابطه زوجیت : رابطه زوجیت رابطه ای است که به پیوند  

 .شودروابط زن و مرد مشروع تلقی می

های اتاق  در  کردن  خلوت  با  مجازی  صورت  به  عفت  منافی  عمل  و  نامشروع  رابطه  جرم  مادی  مجازی  عنصر  گوی  و  ،  گفت 

محقق شده و با استفاده از وسایلی  صوتی و تصویری    ردوبدل کردن عکس یا صوت به طور همزمان و ارتباطات،  مکاتبه،  مکالمه

 زنده تحقق پیدا می کند.  ارتباطی صوتی و تصویری کامالً ، و دوربین های دیجیتال Web cam، از قبیل گوشی موبایل 

 

 عنصر معنوی 

سوءنیت عام  یاز به  فقط ن،  باشد و جهت وقوع این جرماراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می،  عنصر معنوی جرم

 .است و نیازی به سوءنیت خاص جهت انجام جرم رابطه نامشروع نیست

 

 نتیجه گیری 

نیمه تاریک دیگری نیز دارد ،  هایی که برای بشر به ارمغان آوردهبا وجود تمام مزیت،  ایرایانه  سابقه فناوریپیدایش و رشد بی

رایانه  جرایم  ظهور  مهمکه همان  از  است.  وقوع میجترین  ای  به  سایبر  فضای  در  که  در سالرایمی  و  رشد پیوندد  اخیر  های 

های مختلف ای درحوزهشیوع جرایم رایانه  ،همان گونه که بیان شدجرایم علیه اخالق و عفت عمومی است؛،  چشمگیری داشته

آسیب بروز  موجب  می  اجتماعی  متعددی  وخسارات  آسیبها  مهمترین  وجام  گردد.از  برفرد  وارد  مبانی  عهای  بردن  بین  از  ه 

اخالقی نظامواصول  به  زیادی  که خسارات  بوده  اجتماعی  نظام  اقتصادیو  می  ،سیاسی  ،های  وارد  جامعه  آورد. هرچه فرهنگی 

رایانه فناوری  رایانهبیشتر  جرایم  یابد  توسعه  هنجارشکنیای  با  مرتبط  خواهد  ای  پیدا  توسعه  نیز  غیراخالقی  های 

برنظــنمودوتاثی اجتماعیارمنفی  خانوادهم  بنیادی  گذاشت.و  خواهد    ی شخص  م یحر،  شود  یم  ثــ باع   یا  انهیرا  میجرا  ولذا  ها 

 هرگونه ،  جامعه  در  یاانهیرا   میجرا  وعیش  و  شیافزا  به  توجه  با.  است  شده  دار  خدشه  یعموم  عفت  و   شده  تزلزل  دچار  افراد

 همواره   مجرمانه  دهیپد   و  جرم.  رسدیم  نظر  به  یضرور،  وبنامطل  و  مخرب  رفتار  نیا  کاهش   یبرا   یزیر  برنامه  جهت  در  یقیتحق

  عفت  ی مناف  میجرا  که  کندیم   ژه یو  د یتهد  را  جامعه  یخاص  حالت  بواسطه  جرم  ی گاه  اما،  بوده   خطرناک   یبشر  جامعه  یبرا

 ن یهمچن  و  جامعه  افراد  و  هاارزش  به  یریناپذ  جبران  خسارت،  آن  رواج  با  که  است  خطرناک  میجرا  نیهم  جمله  از  یاانهیرا

 . شودیم وارد جامعه یریگشکل  یاصل یهاهیپا عنوان به  هاخانواده

  ک ی  در  تواند  یم   یرسان  ب ــیآس  و  یرانگریو  که  است  تی واقع  نیا  یایگو  ــیروشن  به  نترنتیا  یجهان  شبکه  اتصال  و  وندیپ 

  و   یعموم  شیآسا ,یمل  تیامن  تواند   یم   ینترنتیا  و  یا  انهی را  یها  یفناور  از  استفاده  سوء  .ردیگ  فرا  را  جهان  سراسر  لحظه

  دقت  ی کم  با   .کند  لیتحم  اجتماع  افراد   یزندگ   بر  را  یشمار  ی ب  ی منف  ی رهایتاث  و  انداخته  مخاطره  به  را  جامعه  کی  تیموجود

 ی م  لیتشک   جوان  تیجمع  را  یمجاز  یفضا  در  میجرا  مرتکبان  اغلب  که  افتی  دست  جهینت  نیا  به  توان  یم  خصوص  نیا  در

   . دهند  یم نشان خود از ی اجتماع  انطباق یبرا یخوب استعداد هم  و برخوردارند یی باال ییجنا  تیظرف از هم  مانمجر نیا. دهند
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 پیشرفت خاطر به دیگر سوی نمیگذرداز بیشتر سال دوازده آن عمر از که است جدید قوانین از یکی ای رایانه جرایم قانون

 وجود فضا این در موارد از خیلی یقین به قطع است؛ تغییر درحال سرعت به که آن به مربوط تکنولوژیهای و مجازی فضای

 برای و  خبرگان و کارشناسی جلسات که زمانی .است نگرفته درنظر مجازاتی آن برای جرم صورت وقوع در قانونگذار که دارد

 درآن تخلف و جرم قوعو از وایرلس جلوگیری شد می برگزار رایانهای جرایم قانون ؛ ADSL برای که نداشت وجود وایمکسی

 االن که قوانینی .نظربگیرند در را معینی و مشخص قانون

 قوانین تا است نیاز یقین به اما قطع شود نمی احساس حاضر حال در مشکلی و است ساز کار فعال پایه و بیس عنوان به داریم

 و قانون به آن شدن تبدیل تا شود احساس حاصال این که ضرورت زمانی از که چرا بگیرد قرار  بازنگری مورد  رایانهای جرایم

مورد  قانونی آنکه یا و شود اضافه جدید قوانین به قانونی تا کشید خواهد طول نیم و موجود یکسال روند به توجه با مقررات

 .گیرد قرار اصالح

 قوانین در ایران قانونگذار  که  است جهت بدان امر این .است پراکنده بسیار،  هرزه نگاری قبال در ایران تقنینی جنایی سیاست

 که گرفته نظر در را مجازاتی و کرده راعنوان  قانونی مصادیقی متون این از  هریک در و شده نگاری هرزه متعرض مختلف

 و شود پیشبینی هرزهنگاری صور تمامی آن در و کند انگاری جرم   جامع را بصورت هرزه نگاری قانونگذار میشود پیشنهاد

 و سمعی در هرزه نگاری متفاوت برخورد قانونگذار اگر وحتی نماید صریح نسخ را کشور در هرزهنگاری به قوانین راجع تمامی

 .دادهشود خاتمه امر این به تا کند تصریح باید دارد  نظر در را رایانهای یا و بصری

  و  آداب  و  مکان  و  زمان  در  تفاوت  به  توجه  با  اما  است  یاسالم  جوامع  ژهیو  به  یا  جامعه  هر  یمبان  از  اخالق   و  عفت  حفظ  و  تیرعا

  با  .است  شده   مختلف  اجتماعات  یفریک  حقوق  و  یگذار  قانون  در  تفاوت   موجب  و   شده   یتلق  ی نسب  یامر،  اعتقادات  و  رسوم

  با ،  عـجوام  انی م  نینو  فناوری  نیا  از  تفاده ـاس  زونـاف  روز  رشـگست  و   نترنتیا  یمجاز  یفضا  آن  دنبال   به   و   انهیرا  ش یدایپ 

 سودجو  افراد توسط یمجاز ی فضا و  انهیرا خاص  یها  یژگیو  سبب به زین آن از استفاده سوء دـ درص ،مثبت ی اـه  یژگیو ودـوج

 تحت   را  میجرا  از  ینینو  شاخه  ئلهــمس  ن یا  و  است  آورده  دی پد   را  ها   تــدول  ینگران  اتـموجب  امر  نیهم  که  است  افتهی   یفزون

 . است کرده جادیا یا انهیرا میجرا عنون

در  جرایم رایانه ای علیه عفت و اخــالق به طور اخص هرزه نگاری و قوادی  ان ارتکاب  ــامک  ، به مطالب این پژوهــش  با توجه

تهیه مقدمات  ،  مقدماتی را فراهم سازد. یعنی محیط مجازی بسیار ساده است. نیازی نیست که مرتکب تدابیر خاصی چیده و  

وجود   به  نیازی  تنها  بلکه  نبوده  پیچیده  رایانه چندان  دستگاه  تاپ،  یک  و  ، تبلت،  لپ  همراه  تلفن  نوین    گوشی  های  دستگاه 

 ،در مقایسه با دشواری انجام جرایم سنتی،  امروزی و محیط اینترنت است تا مرتکبین قربانیان خود را به دام اندازند. از این روی

ا ورود به شبکه های اجتماعی مانند یاهو  به سادگی و از طریق اتاق های گفت وگو یا چت و ب   ارتکاب جرم،  در محیط مجازی

سایر شبکه های اجتماعی که امروزه در دنیا دارای کاربران بسیار زیادی فیس بوک و  ،  های گفت وگوی گوگل  اتاق ،  مسنجر

 .ت خویش دست می یابندـعنصر مادی و روانی رفتار مجرمانه خویش را به ظهور رسانده و به خواس ،است

دسترسی به شبکه جهانی اینترنت برای افراد از  آن توجه کرد این است که از آنجا که هر لحظه امکان    نکته دیگر که باید به

شود می  فراهم  مختلف  های  و    ،طیف  است  افزایش  حال  در  چشمگیری  نحو  به  نیز  دیدگی  بزه  قابلیت  و  بزهکاری  قابلیت 

از دنیای   به ویژه هرزه نگاری به لحاظ استفاده بیشتر این گروهمتاسفانه امروزه بزه دیدگی نوجوانان و جوانان از جرایم رایانه ای  

 با سرعت فزاینده ای رو به گسترش است . ، مجازی
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رسد قوانینی به نظر می  ق.ج.ر(  15و    14در حوزه جرایم علیه عفت و اخالق )موضوع مواد  ای  پس از بررسی قانون جرایم رایانه

جرا این  با  بتواند  حدیکه  نماید  برخورد  بودهم  عمل  اقلی  عجوالنه  آن  تدوین  در  قانونگذار  حدودی  تا  تعریف    و  و  است  کرده 

مشخص و دقیقی از این دسته جرایم ارائه ننموده است همچنین باتوجه به این نکته که این جرایم نسبت به نوع کالسیک و  

طی نا امن برای کاربران خود را به محیبازتاب گسترده تری در جهان دارد و می تواند دنیای ارتباطات و فضای مجازی    ،سنتی

 از لحاظ میزان مجازات نسبت به جرم به شیوه سنتی از شدت و حدت کم تری برخوردار است. ،تبدیل کند 

آسیبهای ناشی از جرایم رایانه ای ضدعفت و اخالق عمومی هم بر بزهکار و هم بر بزه دیده و هم برجامعه هزینه سنگین و غیر 

 . می نماید  قابل جبراتی وارد

علیه عفت و   رایانه ای  پیشگیری در کاهش جرایم  اهمیت  این تحقیق به چشم می خورد  نکات مهم و الزم به ذکری که در 

اخالق عمومی و آگاهی به مردم و تصویب قوانین سخت گیرانه در این خصوص تا بتوان تا حد زیادی از وقوع این جرایم و آسی  

ایانه و اینترنت در جهت مثبت و مفید استفاده نمود.با توجه به جمع بندی های  مجازی و رهای آن دور شد و بیشتر از فضای  

 صورت گرفته به سواالت مطرح شده پاسخ و فرضیه ها تایید شده اند. 

خالهای موجود در این قوانین بسیار است یکی از خالهای مهم می توان به عدم به روز بودن این قوانین و عدم حمایت از بزه  

 این قوانین و عدم وجود قوانین پیشگیرانه و مجازات بازدارنده اشاره نمود.  ده گان دردی

نگاری هرزه  مصادیق  برگیرنده  در  عمومی  اخالق  و  ضدعفت  ای  رایانه  جرایم  زمینه  در  شده  تدوین  روابط  ،  قوادی،  قوانین 

 نامشروع می باشد. 
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