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 ر ایانه ای نگاری هرزه

 1امیر هاشم زاده

 2مهدی هاللی

 3مهرداد موحدی

 چکیده

 شیء هر یا و متن صوت، تصویر، هرگونه ارائه و تولید از است عبارت پورنوگرافی یا نگاری هرزه

 و سو یک از جوامع جنسی و اخالقی انحطاط. باشد جنسی آشکار مطالب و ها صحنه محتوی که دیگر

 اخیر، سال چند در ویژه به دیگر، سوی از است و جرایم از بسیاری وقوع در نگاری هرزه بودن ساززمینه

 زیانبار هپدید این از پیشگیری و مقابله جهت در تا داشته برآن را گوناگون دولتمردان و دانشمندان

 ویژه به شماریبی اجتماعی و فردی عوامل که دهدمی نشان نگاریهرزه هپدید شناسی جرم. کنند کوشش

 نگارانه هرزه آثار مصرف و توزیع تولید، به گرایش برای افراد شخصیت سازی آماده در خانوادگی عوامل

 تدریج به که اند بوده نگاری هرزه کنندگان مصرف از خود نخست، نگاران هرزه از بسیاری و دارند نقش

 .اند شده نیز جنسی گوناگون انحرافات دچار

 جرائم سایبری، جرائم منافی عفت، جرم انگاری، قانونگذاری، رایانه ای نگاری هرزهکلیدواژه ها: 

 

 مقدمه

عنوان جدیدی است که پس « جرایم مرتبط با محتوا»هرزه نگاری یکی از جرایم مرتبط با محتواست. 

وارد حقوق کیفری کشورها شد. منظور از  1002بوداپست در سال  «جرایم سایبر»از تصویب کنوانسیون 

هایی هستند که از طریق محتویات غیر قانونی ضد عفت با اخالق عمومی یا سالمت این جرایم، بزه

(، که هرزه 130 ،2931 ،پوریابد)عالیجسمانی یا روانی اشخاص یا شخصیت معنوی آنان ارتکاب می
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دانشجوی دوره دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، کارآموز قضایی -  2
  

عمومی و انقالب اصفهاندادیار دادسرای  -دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی-3  
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جرایم است. همچنین جرایمی مانند توهین، نشر اکاذیب، قذف، اقترا از  نگاری مصداق بارز این گونه

  (93 ،2933، )رضوانیجرایم علیه محتواست. ای نیز از زمرههای رایانهسیستم طریق

-هایی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه میدر معنای عام، مطالب و داده« هرزه نگاری»

با فراگیر شدن اینترنت و عدم شناسایی کاربران آنها، فضای سایبر به مهمترین  (13 ،2911)دهخدا، .شود

است. بدین نگاری، ارائه، تولید و تجارت این گونه محتویات متسهجن تبدیل شدهمنبع برای اشاعه هرزه

و اخالق عمومی و دفاع از اخالق فردی و جامعه و مبارزه ترتیب قانونگذار در جهت حمایت از عفت 

ای که باید به آن توجه این رفتار قبیح اقدام به جرم انگاری این عمل در فضای سایبر نموده است؛ نکته با

نمود این است که در کشورهای به اصطالح پیشرفته به جهت اینکه بین بزرگساالن آزادی جنسی برقرار 

از کودکان در این عرصه  لذا چنین رفتاری نسبت به بزرگساالن جرم تلقی نشده و فقط سوء استفادهاست، 

 2قابل مجازات است.

اما در کشور ما با توجه به فرهنگ ایران اسالمی به طور کلی چنین رفتاری هم از حقوق کیفری 

است. اکنون به بررسی عناصر و ارکان متشکله ای جرم انگاری شدهکالسیک و هم در قانون جرایم رایانه

 شود. خته میای پردااین جرم در قانون جرایم رایانه

  

 جرم شناسی جرم هرزه نگاری  .1

 رکن قانونی جرم هرزه نگاری   .1-1

مکرر قانون  129گذاری ایران در خصوص جرم هرزه نگاری، برای نخستین بار به مادۀ سابقه قانون 

بینی کرده بود. پس از انقالب نیز نگاری را پیشگردد که مصادیقی از هرزهبر می 2901مجازات عمومی 

 2911نمایند مصوب قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میدر 

 21/20/2931قانون در سال  این که شد. و جرایم وابسته به آن پرداختهنگاری به جرم انگاری هرزه

باشد؛ سپس در سال اصالح گردید و این قانون مهمترین مقررۀ جزایی در خصوص هرزه نگاری می

به جرم هرزه نگاری اختصاص پیدا کرد که این محتویات و  110در قانون مجازات اسالمی مادۀ  2911

ق. م. ا.  110تصاویر هرزه به موجب قانون سمعی و بصری جرم تلقی شده در حالی که به موجب مادۀ 

                                                           
2
که محدودۀ هرزه نگاری خیلی فراتر است در حالی سال را جرم انگاری کرده23کنوانسیون جرایم سایبر، فقط هرزه نگاری اشخاص زیر  3مادۀ  - 

 از این است. 
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ت وحدب رأی ( نهایتاً به موج911 ،2931)میرمحمد صادقی، صرف نگهداری این محتویات جرم نیست؛

صرف نگهداری محتویات مذکور در صورتی که تعداد آنها معد برای  19/3/2931مورخه 111رویه شماره 

-لیکن این اختالف به همین جا ختم نمی ،تجارت و توزیع نباشد فاقد جنبه جزایی اعالم شد

حوۀ قانون ن 2931زیرا در سال  (12ص ،1ج )پژوهشگاه قوه قضائیه، مجموعه آراء وحدت رویه،شود؛

بند  1نمایند اصالح شد و در تبصره مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می

های فشرده مستهجن و مبتذل به جزای نقدی ها و لوح این قانون، دارندگان نوارها و دیسکت 9ب مادۀ 

های  نوارها و دیسکتشوند و از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و نیز ضبط تجهیزات محکوم می

قانون  111)ماده  21قانونگذار در مادۀ ای گردد. نهایتاً با تصویب قانون جرایم رایانهوفه نیز امحاء میکشم

باشد و از ای یا مخابراتی میهای رایانهنگاری اشاره نموده که در ارتباط با سیستمتعزیرات( به جرم هرزه

 (11، 2939)نظرپور، .کنندیاد می« ایه نگاری رایانههرز»آن تحت عنوان 

های هرکس به وسیله سیستم»دارد: قانون تعزیرات( اشعار می 111ای )قانون جرایم رایانه 21مادۀ 

های داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ای یا مخابراتی یا حاملرایانه

ری کند. به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از تجارت یا افساد، تولید یا ذخیره یا نگهدا

 پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از  -1تبصره 

که دارای صحنه و صور قبیحه  گرددشود. محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطالق میهای فوق میمجازات

 باشد. 

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

 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. 

چنانچه مرتکب، اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان  -3تبصره 

افته مرتکب شود، چنانچه مفسد فی االرض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده ی

 محکوم خواهد شد. 

شود که محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطالق می -4تبصره 

 «. جنسی انسان استبیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل 
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دهد که به دلیل ارتباط ای را این ماده تشکیل میدر حال حاضر رکن قانونی جرم هرزه نگاری ریانه

سی ارکان این ماده، اشارۀ مختصری نیز به قانون رتناتنگ این ماده با قانون امور سمعی و بصری، پس از بر

-ای پرداخته میط تحقق جرم هرزه نگاری رایانهمزبور خواهد شد. حال با توجه به مادۀ مذکور، به شرای

 شود. 

 ای نگاری رایانهرکن مادی جرم هرزه . 1-2

 رفتار فیزیکی  .1-2-1

است که ق. ج. ر. از چند فعل تشکیل شده 21رفتار فیزیکی در جرم هرزه نگاری با توجه به ماده 

محتویات مستهجن « نگهداری»و « ذخیره»، «تولید»، «معامله کردن»، «توزیع»، «انتشار» :عبارت است از

است. از بین رفتارهای مذکور صرف انتشار، توزیع و معامله این محتویات جرم و مشمول ماده خواهد 

رهای ولی رفتا .خواهد بودنبود ولی رفتارهای تولید، ذخیره و معامله این محتویات جرم و مشمول ماده 

باشد  فی االرض های مستهجن در صورتی که به قصد تجارت یا افسادتولید، ذخیره و نگهداری داده

 گردد. تشکیل دهنده رفتار فیزیکی این جرم خواهد بود، در غیر این صورت جرم تلقی نمی

منظور از تولید به معنای ساختن محتویات مستهجن است که ممکن است به صورت فیلم، عکس یا 

 )جعفری لنگرودی،باشد، تولید شود. ر مربوط به روابط جنسیو اموآمیزش جنسی ای که نشانگر شتهنو

 (111ص ،1ج ،2913

های داده است و نگهداری نیز ها یا در حاملذخیره به معنای نگهداری و حفظ این محتویات در سامانه

معنایی نزدیک به ذخیره دارد که به نظر نگارنده هیچ تفاوتی با ذخیره ندارد. این سه رفتار در صورتی که 

در داخل به قصد تجارت یا افساد صورت گیرد جرم و قابل مجازات خواهد بود. بنابراین اگر شخصی 

ویات مستهجن داشته باشد. عمل او هرزه نگاری نبوده و ود یا در داخل حامل داده محتای خسامانه رایانه

گیرد؛ لیکن سه رفتار دیگر، انتشار، توزیع و معامله کردن این محتویات حتی مشمول این ماده قرار نمی

ای که باید به آن توجه کرد این است گردد. اما نکتهبدون داشتن قصد تجارت یا افساد جرم محسوب می

منظور از انتشار  های داده صورت گیرد.ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهدر سامانهکه این رفتارها باید 

به دست شخص خاصی برسد  کند،فضای سایبر است که فرقی نمی یعنی پخش گسترده این محتویات در

آنها را برای اشخاص یا نرسد و منظور از توزیع، یعنی پخش محدود این محتویات است و توزیع کننده، 

ای و های رایانهفرستد و معامله نیز به معنای خرید و فروش این محتویات در داخل سامانهاصی میخ
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لذا اگر شخص فلش مموری خود را که حاوی  .اینترنتی است و قصد تجارت نیز در اینجا نیاز نیست

 است.  های مستهجن است به دیگری بفروشد عمل او جرم و مشمول این مادهداده

 

 شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم  .1-2-2

های ای که باید به آن توجه کرد این است که رفتارهای فیزیکی مذکور باید به وسیله سامانهاولین نکته 

است  های داده صورت گیرد که این موضوع به صراحت در صدر ماده آمدهای یامخابراتی یا حاملرایانه

گیرد و شاید خارج از محیط سایبر باشد مشمول این ماده قرار نمی، انتشار و معامله لیکن چنانچه توزیع

توان مطرح کرد این است که که میبتوان براساس سایر مقررات شخص را تحت تعقیب قرارداد. سؤالی 

های مستهجن را برای اشخاص نچه شخصی یک فلش مموری یا جند عدد لوح فشرده حاوی دادهناچ

یا مشمول این ماده قرار خواهد گرفت؟ با توجه به شرط مذکور که هر خاصی بفرستد )توزیع کردن(، آ

 یهابیرونی رخ دهند بر پایه سایر مقرره رها در محیطشش رفتار باید در محیط سایبر باشد و اگر این رفتا

(. اما به نظر 901، 2931پور، )عالیتوان با وی برخورد کرد و مشمول این ماده نیست کیفری می

های توان مشمول این ماده نیز دانست زیرا در صدر ماده عالوه بر سامانهچنین شخصی را می نگارندگان

های فشرده های داده همان لوحملاست و منظور از حاهای داده نیز اشاره شدهمخابراتی، به حاملای رایانه

چنانچه رفتار توزیع،  ؛ حالذخیره و نگهدارند دتوانند دادهایی را در خوند که میها هستیا فلش مموری

به وسیله حاملهای  فی االرض انتشار و معامله کردن یا تولید، ذخیره و نگهداری به قصد تجارت و افساد

های داده گیرد زیرا الزمه توزیع و معامله کردن و ... به وسیله حاملین ماده قرار میاداده باشد، مشمول 

را در محیط سایبر و فلش حافظه   توان لوح فشردهصورت گیرد و نمی این است که در فضای بیرونی

این مورد را نیر بتوان « های داده...یا حامل» .... رسد با توجه به قید توزیع و منتشر کرد. بنابراین به نظر می

 مشمول ماده دانست. 

پیش نکته دیگر اینکه موضوع جرم مذکور محتویات متسهجن و مبتذل است. یعنی رفتارهای فیزیکی 

های های داده، بر روی محتویات و دادهای یا مخابراتی و حاملهای رایانهگفته باید به وسیله سامانه

است. مستهجن و مبتذل صورت گیرد. به صراحت در صدر ماده و تبصره یک به این محتویات اشاره شده

مجازات قانون  از بخش الف 1حال منظور از محتویات مستهجن و مبتذل چیست؟ مطابق تبصره 

شود به آثاری گفته می« مستهجن»نمایند، آثار اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می
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و طبق  .که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد

ها و صور قبیحه و ی صحنهگردد که دارابه آثار اطالق می« مبتذل»تبصره یک از بخش ب قانون مذکور، 

  (212 ،2931 )فرجاد،باشد.دارای مفاهیم مخالف شریعت و اخالق اسالمی می

توان مرز بین صرف نظر از اینکه تعریف آثار مبتذل مبهم و غیر قابل درک است و به خوبی نمی

به تعریف  1تبصرۀ ، قانونگذار در 21ای در مادۀ مستهجن و مبتذل را احراز کرد، در قانون جرایم رایانه

صوت یا متن واقعی یا محتویات مستهجن پرداخته است که براساس آن، محتویات مستهجن به تصویر، 

شود که بیانگر برهنگی زن و مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی غیر واقعی یا متنی اطالق می

اری یا گفتاری باشد و در تبصره انسان است. محتوا نیز ممکن است به صورت دیداری، شنیداری، نوشت

 یک نیز به تعریف آثار مبتذل پرداخته است که عبارت است از آثاری که دارای صحنه و صور قبیحه باشد. 

بیحه و تصاویر مستهجن و های قصحنهی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که اوالً نکته

باشد. چنانچه تصاویر آلت تناسلی یک حیوان یا آمیزش « انسان»برهنگی و آمیزش جنسی باید مربوط به 

ن و مبتذل که مربوط به انسان حیوان را منتشر یا توزیع کند مشمول این ماده نیست، ثانیاً محتوای متسهج

ای باشد که عفت و اخالق عمومی را جریحه دار کند و تحریک زا باشد؛ به عنوان مثال باید به گونه

لت تناسلی یک زن و مرد بدون اینکه آزاد یا نمایش نوزاد یا نمایش بیماری نمایش آلت تناسی یک نو

ق.  21در تبصرۀ مادۀ ی جنسی را تحریک کند، مشمول این ماده نخواهد بود؛ کما اینکه قانونگذار غریزه

مستهجن برای مقاصد علمی یا هر مصلحت است. که چنانچه محتویات ج. ر. به این امر اشاره نموده

حتی اگر اتفاقاً این محتویات تهیه، تولید، انتشار، معامله و نگهداری شود مجازات نخواهد داشت دیگری 

 در دست افراد عادی قرار گیرد.

یابد و اغلب موضوع جرایم ای ارتکاب میهای رایانهها و سامانهداده« برضد»اصوالً جرایم سایبری 

باشد؛ باید هرزه نگاری محتویات مستهجن و مبتذل میای است اما موضوع جرم ها و محتویات رایانهداده

باشد اما جرم علیه آنها نیست زیرا این نمود هرچند که موضوع جرم محتویات مستهجن میتوجه 

گیرد بلکه این جرم علیه محتویات قانوناً بی ارزش بوده و به همین دلیل این جرم علیه آنها صورت نمی

ای و مخابراتی وسیله تولید، انتشار و معامله این افته و سیستم رایانهعفت و اخالق عمومی جرم ارتکاب ی

 (22، 2931خالقی، ). محتویات است
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 نتیجه ارتکاب جرم  .1-2-3

باشد و نیاز به حصول نتیجه مجرمانه خاصی نیست. بنابراین جرم موضوع این ماده از جرایم مطلق می

جن و متبذل با نگهداری، انتشار و معامله محتویات مسته صرف وقوع رفتار فیزیکی تولید، توزیع، ذخیره،

توان انتظار داشت. در کند. زیرا نتیجه ملموسی را از این جرم نمیق جرم کفایت میسایر شرایط برای تحق

واقع هرزه نگاری یک جرم علیه اخالق و عفت عمومی است و چنانچه حصول نتیجه را شرط بدانیم باید 

دار گردد. در حالی که ار فیزیکی باید خدشه دار و جریمهعمومی در اثر این رفتگفت که اخالق و عفت 

این شرط نیاز نبوده و به عبارت دیگر هتک عفت و اخالق عمومی با این رفتارها از نظر قانونگذار 

 مفروض است. 

انجام این جرم یک جرم عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد. سوء نیت عام جرم هرزه نگاری قصد 

رفتارهای شش گانه موضوع این ماده است؛  یعنی مرتکب باید عمد در ارتکاب رفتارهای مذکور و 

ها داشته باشد و با این وجود آنها را همچنین علم و آگاهی به مستهجن و مبتذل بودن محتویات و داده

های لم به مستهجن بودن دادهاگر مرتکب عمنتشر، معامله، توزیع، تولید، ذخیره و نگهداری نماید. بنابراین 

وش است. اما آیا این جرم نیاز به سوء نیت خاص هم دارد ده نداشته باشد عنصر روانی وی مخدتوزیع ش

-یا خیر؟ با توجه به اینکه این جرم مطلق بوده لذا نیازی به سوء نیت خاص که همان خواستن نتیجه می

  (.13ص ،1ج ،2931صدق، گردد)مبا سوء نیت عام جرم محقق میباشد نیست و 

ی مرتکب را شرط ای که باید توجه کرد این است که قانونگذار در بخشی از این جرم، انگیزهاما نکته

است؛ به این صورت که ارتکاب سه رفتار توزیع، انتشار و معامله الزم برای تحقق آن به شمار آورده

اما در خصوص سه رفتار دیگر یعنی تولید، ی خاصی محقق شده محتویات متسهجن بدون وجود انگیزه

را الزمه تحقق این « به قصد تجارت یا افساد..»ای مرتکب یعنی ذخیره و نگهداری، قانونگذار انگیزه

بخش از جرم دانسته است. لذا صرف تولید و ذخیره و نگهداری بدون انگیزه خاص افساد یا تجارت 

 گردد. جرم تلقی نمی

 

 نگاری و شروع به جرم کیفری به جرم هرزههای پاسخ . 1-3

بینی کرده های مختلف ارتکاب جرم هرزه نگاری پیشقانونگذار مجازات متفاوتی با توجه به حالت

است. مجازات صدر ماده برای مرتکبی است که رفتارهای شش گانه را نسبت به محتوای مستهجن 
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دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا  حبس نود و یک روز تا»... مرتکب شده و عبارت است از

 « چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات...

و نه مستهجن( رفتارها نسبت به محتویات مبتذل )ق.ج.ر. ارتکاب همان  21در تبصره یک مادۀ 

های حبس یا جزای نقدی مذکور در ماده خواهد موجب محکومیت مرتکب به حداقل یکی از مجازات

مبتذل عبارت است از پنج میلیون ریال جزای  ارت دیگر مجازات انتشار، توزیع و ... محتویاتبود. به عب

تواند هر دو مجازات را تعیین کند بلکه الزاماً نقدی یا نود و یک روز حبس. در این خصوص قاضی نمی

 باید یکی را حکم دهد. 

بینی کرده است از آنجایی که جرایم شدر تبصره قانونگذار در واقع معاذیر قانونی تخفیف دهنده را پی

ر داشته اگر گیرد و دایره شمول آن بیشتر است لذا در این تبصره اشعاای گستردۀ زیادی را در بر میرایانه

تر از ده نفر ارسال شود، مجازات مرتکب به یک میلیون ریال تا پنج میلیون ریال محتویات مستهجن به کم

ای که باید به آن توجه کرد این است. نکتهبینی نشدهرای مرتکب پیشیابد و مجازات حبس بتقلیل می

ای است که به صدر ماده است که این تبصره فقط مختص محتویات مستهجن است و یک عامل مخففه

گردد؛ به عبارت دیگر محتویات مبتذل حتی اگر اعمال نمی 2گردد بنابراین در خصوص تبصره بر می 21

آن پنج میلیون ریال جزای نقدی یا حبس نود و یک روز ارسال گردد باز هم مجازات  به کمتر از ده نفر

شود که اگر شخصی محتویات خواهد بود. چنین برخورد قانونگذار جای تأمل دارد زیرا نتیجه این می

مستهجن را به کمتر از ده نفر ارسال کند مجازات او کمتر از مجازات کسی است که محتویات متبذل را 

کند در حالی که قصد قانونگذار با توجه به صدر ماده و تبصره یک، برخورد ه کمتر از ده نفر ارسال میب

شدید با محتویات مستهجن نسبت به محتویات مبتذل است. البته در این خصوص نظر مخالفی نیز وجود 

تکب حداقل دارد که معتقد است در صورت ارسال محتویات مبتذل به کمتر از ده نفر، مجازات مر

را در خصوص محتویات مبتذل نیز  1خواهد بود به عبارت دیگر تبصره  1مجازات مندرج در تبصره 

تواند تبصره ما قبل خود را تخصیص دهد لیکن اصوالً تبصره نمی .(901پور، همان، عالی).داندجاری می

 است و هر تبصره حکم خود را خواهد داشت.  بلکه تبصره استثنایی بر خودِ ماده

است. اینکه اگر مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه بینی شدهپیش 9مجازات دیگری در تبصره 

االرض شناخته نشود به حداکثر هر خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته ارتکاب یابد. اگر مفسد فی

 گردد. می دو مجازات مقرر در ماده محکوم
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نکته اول این است که این تبصره هم شامل محتویات مستهجن است و هم محتویات مبتذل به عبارت 

دیگر چنانچه کسی اعمال مذکور در ماده را نسبت به محتویات مستهجن یا متبذل حرفه خود قرار دهد یا 

جزای نقدی چهل به صورت سازمان یافته مرتکب شود به حداکثر هر دو مجازات )حبس دو سال و 

تشدید به صورت نوعی )قراردادن  9میلیون ریال( محکوم خواهد شد. زیرا تشدید مندرج در تبصره 

 است.حرفه یا سازمان یافته مرتکب شدن( است و هر دو نوع محتوا را شامل گردیده

 عارتکاب جرم است نه نو است نوع رفتار و شیوۀبه عبارت دیگر آنچه باعث تشدید مجازات شده

 (12 ،2931، محتوا.)میرمحمدصادقی

، حال چه زمانی «چنانچه مفسد فی االرض شناخته نشود...»اینکه قانونگذار اشعار داشته  :نکته دوم

. جدید که افساد 2ق. م.  131است ولی به استناد مادۀ شود، مشخص نشدهمفسد فی االرض محسوب می

رسد در صورتی که ارتکاب این ن نمود. به نظر میفی االرض را تعریف نموده باید مصداق آن را تعیی

رفتارها سبب اشاعه فحشا و فساد در حد وسیع گردند، مفسد فی االرض شناخته خواهند شد؛ این 

ق. م .ا است لیکن به نظر نگارنده در مفهوم و تشخیص مصداق افساد فی  131برداشت از صدر ماده 

 همچنان وجود دارد.  با جرم هرزه نگاری ابهام ط االرض در ارتبا

عزیری قرار تهای ق.م. ا. در کدام درجه از مجازات 23های مذکور با توجه به مادۀ حال مجازات

شود زیرا حداکثر آن دو سال خواهند گرفت؟ مجازات مندرج در صدر ماده، درجه شش محسوب می

منطبق با درجه هفت قل آن نود و یک روز است که حداکثر منطبق با درجه شش و حداقل حبس و حدا

خواهد شد. مجازات مندرج ق.م. ا. درجه باالتر یعنی درجه شش محسوب  23مادۀ  1است و طبق تبصره 

، یعنی ارسال محتویات مستهجن به کمتر از ده نفر، فقط جزای نقدی یک میلیون ریال تا ده 1در تبصره

 شود. میلیون  ریال است و درجه هشت محسوب می

-ن خصوص این است که جرم هرزه نگاری به لحاظ آنکه درجه شش محسوب میآخرین نکته در ای

ق. م. ا. شروع به جرم آن، مجازات ندارد زیرا شروع به جرم فقط تا درجه  211شود لذا به استناد مادۀ 

  گردد.. تعیین میاق. م.  291و  291به مادۀ شود. لیکن مقررات تعدد و تکرار آن با توجه پنج را شامل می

 

 معاونت در هرزه نگاری به عنوان جرم مستقل   .2



11 
 

معاوت در جرم عبارت است از تحریک، تبانی، تطمیع، تهیه وسایل و فراهم آوردن تسهیالت برای 

به عبارت دیگر معاون مرتکب اصلی جرم را  (91ص ،2ج ،2931، )شمس ناتری و دیگرانارتکاب جرم.

کند و راه ارتکاب آن را برای مرتکب و ترغیب می تار مجرمانه تحریک، تشویق، تطمیعفدر ارتکاب ر

. در حقوق کشور ما معاونت به مادی جرم دخالت داشته باشد کند، بدون اینکه خود در عملیاتل مییتسه

ای است که به تبع جرم اصلی قابل بینی نشده بلکه دارای یک مجرمیت عاریهعنوان جرم مستقل پیش

اما اون در جرم، این است که جرم اصلی به وقوع پیوسته باشد باشد و شرط مجازات معمجازات می

آگاهی قانونگذار نظر به اهمیت برخی از رفتارها و شقوق معانت در جرم، به منظور حفظ و صیانت 

جامعه و پپیشگیری از وقوع جرم برخی از مصادیق معاونت در جرم را مستقالً وصرف نظر از وقوع یا 

ردم به جنگ و انسته است مانند تحریک یا اغوا ملقی و قابل مجازات دعدم وقوع جرم اصلی، جرم ت

در  (.12ص ،1ج ،2931)اردبیلی، قانون تعزیرات. 121کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور موضوع مادۀ 

نیز به لحاظ اهمیت جرایم علیه عفت و اخالق عمومی و لزوم پیشگیری از جرایم ای قانون جرایم رایانه

ق. ج.ر.  21مادۀ  2استنی کردهیبعفت، معاونت در این جرایم را به عنوان جرم مستقل پیشمنافی 

است که نگاری را در دو بند الف و ب به عنوان جرم مستقل جرم انگاری کردهمصادیق معاونت در هرزه

 شود. در ادامه به بررسی این ماده و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته می

 

 نگاری جرم معاونت در هرزه یرکن قانون . 2-1

اند از باشد؛  مواردی که در این مادۀ احصاء شدهق.ت( می119ق.ج.ر ) 21عنصر قانونی این جرم مادۀ 

 دارد: است.این ماده مقرر میدیق معاونت در جرم بوده که به صورت مستقل جرم انگاری شدهمصا

های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب حاملای یا مخابراتی یا های رایانههرکس از طریق سامانه»

 زیر مجازات خواهد شد: 

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

کند یا فریب دهد یا شیوۀ دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا 

ل جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. یک سا

                                                           
2
است. رک: بینی شدهمستقل پیش در حقوق کیفری کالسیک نیز برخی مصادیق معاونت در جرایم منافی عفت و اخالق عمومی به عنوان جرم - 

 قانون مجازات اسالمی )قانون تعزیرات(  193مادۀ 
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ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات متبذل موجب جزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلیون 

 ریال است. 

دان یا خودکشی چنانچه افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان گر -ب

یا انحراف جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کرده یا فریب دهد یا شیوۀ 

ارتکاب یا استعمال آنها را تهسیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای 

 شود. محکوم می نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات

( شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا 21مفاد این ماده و مادۀ ) -تبصره

 « شودهر مصلحت عقالنی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می

 

 عنصر مادی جرم معاونت در هرزه نگاری  . 2-2

بینی شده که هر کدام رفتار مجرمانه و عناصر خاص خود را دارند بند الف و ب پیشاین جرم در دو 

 و در ادامه به هر کدام اشاره خواهد شد. 

 

 رفتار فیزیکی  . 2-2-1

گانه مادۀ اند همان رفتارهایی است که در بندهای سهبینی شدهرفتارهایی که در این ماده پیش

اند؛ با این تفاوت که این رفتارها در این ماده معاونت بینی شدهم پیش. به عنوان معاونت در جراق.م.211

باشد. رفتارهای فیزیکی در این ماده عبارت است از: شوند بلکه سخن از مباشرت میمحسوب نمی

تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، فریب دادن، تسهیل شیوۀ دستیابی، آموزش دادن شیوۀ ارتکاب یا 

باشد. این رفتارها در بند الف و ب هر کدام نسبت به موضوعات مربوطه می استعمال موضوعات جرم

توانند به صورت گفتار یا فعل اند و در قالب فعل مثبت است. این رفتارها میبینی شدهخاصی پیش

 صورت گیرند. 

 

 شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم  . 2-2-2

هر کدام از بندهای الف و ب، به موضوعات باشد که ضوع این جرم میودر خصوص م اولین نکته

باشد می« محتویات مبتذل»و « محتویات مستهجن»اند. موضوع جرم در بند الف خاصی اختصاص یافته
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شامل دو قسم مستهجن و مبتذل است. رفتارهای ارتکابی « محتویات هرزه»توان گفت به عبارت دیگر می

این محتویات باشد. موضوع جرم در بند ب اعمال منافی عفت  در بند الف باید به منظور دستیابی افراد به

باشد. به عبارت آمیز میگردان، خودکشی، انحرافات جنسی یا اعمال خشونتر یا روانداستعمال مواد مخ

 دیگر رفتارهای تحریک، ترغیب، فریب دادن و ... باید بر روی یکی از موضوعات فوق صورت گیرد. 

اعمال منافی عفت، مواد  2ت مذکور از قبیل محتویات مستهجن و مبتذلنکته دوم  اینکه موضوعا

معلوم نیست که « اعمال خشونت آمیز»، مشخص است. لیکن منظور از 1مخدر و انحرافات جنسی

-قانونگذار چه اعمالی را مدنظر داشته است و تحریک و ترغیب به چه اعمالی خشونت آمیز محسوب می

ونت آمیز و رفتارهای خراب کارانه نه تنها سالمت و امنیت مرتکبان و شود؟ برخی معتقدند اعمال خش

اندازد، بلکه آثار سوء و مخربی بر آینده بزهکاران و بزه دیدگان به جای نیز شهروندان را به مخاطره می

ها، شکستن و تخریب اموال عمومی، ایجاد زد و توان به ایجاد آتش سوزیگذارد که به عنوان مثال میمی

 .وردهای دسته جمعی اشاره کردخ

های داده ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهامانهتمامی این رفتارها باید از طریق ساینکه نکته دیگر 

 انجام گیرد. چنانچه این رفتارها خارج از فضای سایبری باشند، مشمول این ماده نخواهد شد. 

 

 نتیجه ارتکاب جرم  . 2-2-3

لذا صرف ارتکاب رفتارهای  .بوده و نیازی به تحقق نتیجه مجرمانه ندارد این بزه یک جرم مطلق

کند که چنین برخورد قانونگدار برای صیانت اخالق و فیزیکی مذکور در ماده برای تحقق جرم کفایت می

کند این است که چنانچه است. سئوالی که ممکن است به ذهن خواننده محترم خطور عفت عمومی بوده

ا تهدید و یا شیوۀ دستیابی هم تحریک به دستیابی به محتویات مستهجن نموده و هم او ر شخص دیگری

 یل کرده باشد آیا مرتکب تعدد جرم شده یا فقط یک جرم خواهد بود؟ را تسه

ی به بایرسد با توجه به اینکه بزه دیده یک نفر بوده و قصد مرتکب نیز همان دستبه نظر می

ط جهت انجام این هدف شوم خود از رفتارهای متعدد )تحریک ، تهدید...( محتویات مستهجن بوده و فق

تر اینکه اگر این فرد، است؛ اما سؤال مهماست، لذا فرد در این حالت مرتکب یک جرم شدهاستفاده کرده

                                                           
1
 است.تعریف شده 21مادۀ  1و  2های در تبصره- 

1
 جهت مطالعه بیشتر ر. ک. پیشگیری از جرایم جسنی، اثر نگارنده، انتشارات خرسندی.  - 
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دست یافت و سپس باز هم شخصی را تحریک به دستیابی به محتویات مستهجن نمود و آن شخص 

به محتویات هرزه نسبت به همان شخص کند، آیا یک جرم مرتکب شده یا تعدد بی تحریک به دستیا

 است؟ 

.  لیکن به (903عالی پور، همان، است)مشمول تعدد مادی مشابه شده برخی معتقدند که در اینجا فرد

این حالت هیچ تفاوتی با حالت قبل ندارد و تنها فرق آن این است که در فرض دوم جرم  نظر نگارندگان

کند در حالی که چنانچه نتیجه داده و پس از حصول نتیجه مترکب مجدداً همان شخص را تحریک می

شرط تحقق جرم نیست. بلکه به صرف تحریک مرتکب، جرم تام صورت گرفته گفته شد حصول نتیجه 

بدین ترتیب اگر  ند.و برخی به نتیجه نرس ندنتیجه برس به هاممکن است برخی از تحریکحال  .است

معتقد باشیم که فرد در فرض دوم مرتکب تعدد شده باید بگوییم که در فرض اول هم چند جرم محقق 

زیرا با تحریک، جرم تام صورت گرفته و دستیابی به موضوع جرم تحقق جرم نیست. بنابراین است. شده

است، مگر اینکه گفته شود که موضوع جرم هم تغییر در این فرض نیز شخص مرتکب یک جرم شده

این  است که درکرده و مرتکب هر بار به یک سری از محتویات مستهجن همان فرد را تحریک کرده

صورت تعدد مادی مشابه خواهد بود همچنین اگر فردی یکی از رفتارهای مذکور مثالً تحریک را نسبت 

به محتویات مستهجن )بند الف( انجام دهد و سپس همان رفتار را نسبت به جرایم منافی عفت یا 

 است.ب تعدد جرم شدهردیدی نیست که در اینجا نیز مرتکانحرافات جنسی )بند ب( مرتکب شود ت

  

 نگاری عنصر روانی جرم معاونت در هرزه .2-3

 (119 ،2931.)زراعت، این جرم از زمره جرایم عمدی است که نیاز به سوء نیت عام و خاص دارد 

سوء نیت عام این بزه عبارت است از عمد در انجام رفتارهای فیزیکی و علم به مستهجن بودن محتویات 

ترغیب و ... را دیگر مرتکب باید آگاهی داشته باشد که رفتارهای فیزیکی تحریک، باشد. به عبارت می

زیرا در محتوای مستهجن و مبتذل تفاوت مجازات  .شودنسبت به محتویات مستهجن یا مبتذل مرتکب می

شود زیرا در محتوای مستهجن و مبتذل تفاوت مجازات وجود دارد و علم وجود دارد و علم مرتکب می

کب باید نسبت به کسی که همچنین مرت»مرتکب نسبت به هر کدام مؤثر خواهد بود. به اعتقاد برخی 

پور، )عالی« شود، آگاه باشددهد یا رفتارهای دیگر را مرتکب میدستیابی به محتوای هرزه را آموزش می

زیرا تحریک، ترغیب، آموزش دادن و سایر  ند،با این عبارت موافق نیست ( ؛ ولی نگارندگان903همان، 
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شخص خاصی صورت گیرد تا علم و آگاهی مرتکب که نسبت به  نیازی نیست، رفتارهای مندرج در ماده

به صورت ناشناس( ای افراد را )های رایانهبه آن شخص الزم آید، چنانچه مرتکب از طریق سامانه

مشمول این مادۀ  ،را به آنها آموزش دهد تحریک و ترغیب کند یا شیوۀ دستیابی به محتویات مستهجن

 ها نداشته باشد. خواهد بود اگرچه هیچ علم و شناختی به آن

باشد که با توجه به مطلق بوده آن، نیازی به قسمت دوم عنصر روانی این جرم، سوء نیت خاص می

ی آن انگیزهی است ولی عالوه بر سوء نیت خاص مرتکب نیست و صرف داشتن سوء نیت عام کاف

با قصد ی مرتکب انگیزهباشد؛ به  این صورت که در این بزه ای شرط تحقق بزه میکب نیز به گونهترم

، به « به منظور دستیابی افراد...».... باشد. این انگیزه در بند الف د به محتویات متسهجن میابی افریادست

است. همچنین در بند ب نیز انگیزه مرتکب عبارت است از، به قصد ارتکاب جرایم صراحت بیان شده

یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز؛  گردانیا روانمنافی عفت یا استعمال موارد مخدر 

که قانونگذار در این قسمت انگیزه را  .یعنی ارتکاب رفتارهای مجرمانه باید همراه با انگیزه مذکور باشند

مؤثر در تحقق جرم دانسته است. بدین ترتیب عنصر روانی این بزه متشکل از سوء نیست عام و انگیزه 

 شود. تن سوء نیت عام بدون قصد جرم محسوب نمیمرتکب است و صرف داش

 

 جرم به های کیفری و شروع پاسخ  .2-4

ر و دلیل اینکه قانونگذا .بینی شده برای رفتارها مندرج در بند الف و ب یکسان استمجازات پیش

حبس از نود »... مشخص نیست. میزان مجازات برای مترکبین این بزه،  آنها را جدا نموده برای نگارندگان

-می« تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازاتو یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال 

. ق. 21است. تبصرۀ مادۀ بینی شدهباشد که دقیقاً همین عبارت برای رفتارهای مندرج در بند ب نیز پیش

ه است در محتویاتی که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقالنی دیگر باشد، قابل مجازات ندانستج. ر. 

 است. بینی نمودهواقع آن را به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم پیش

ق.م.ا و  23بینی شده برای این جرم،  مجازات آن طبق مادۀ نکته اول اینکه با توجه به مجازات پیش

بدین ترتیب داکثر آن منطبق با درجه شش است؛ شود. زیرا حشش محسوب می رجهآن، د 1تبصره 

ق. م. ا. خواهد بود. اما شروع به این جرم، از  291و  291مشمول مقررات تعداد و تکرار جرم طبق مواد 

 ق. م .ا. مجازات ندارد.  211آنجایی که درجه شش محسوب شده، طبق مادۀ
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شده برای این جرم به ویژه در صورتی که قاضی بخواهد هر دو بینی نکته دوم اینکه مجازات پیش

مجازات را حکم دهد کمی سنگین و با جرم ارتکابی نامتناسب است الزم بود قانونگذار توجه بیشتری 

نمود. نکته سوم اینکه ارتکاب اعمال مندرج در بند الف چنانچه نسبت به محتویات مبتذل مبذول می

ن ریال خواهد بود و مجازات وجزای نقدی از دو میلیون ریال تا پنج میلی صورت گیرد مجازات آن فقط

که مقررات تعدد و تکرار در مورد آن  .شودمحسوب می 3ق. م. ا. درجه  23این جرم با توجه به مادۀ 

 گردد. اعمال نمی

 

 جرم هرزه نگاری ارتکاب در شناختی روان عوامل  .3

 

ترین رفتارهای انحرافی بشر محسوب  انحرافات جنسی، از قدیمیتر  جرایم جنسی و یا به تعبیر عام

های پیش  ها و آثار تاریخی به جای مانده از دوره توان به وضوح در نوشته شود و ردپای آن را می می

مشاهده نمود. این گونه اعمال از گذشته تا به امروز دارای قبح اجتماعی و اخالقی بسیاری بوده و ادیان و 

اند؛ اما با وجود نهی این اعمال توسط ادیان، مذاهب، جوامع و  کوهش آن مطالب بسیار گفتهمذاهب در ن

باشیم. دلیل اهمیت آن در این است که  ها، هر روز شاهد افزایش چشمگیر آنها در میان جوامع می فرهنگ

راهم های جوامع را سست کرده و موجبات انحطاط اخالق جوامع را ف گسترش چنین رفتارهایی پایه

های تربیتی و نحوه تربیت کودکان در سنین ابتدایی  کند. یکی از عوامل مؤثر بر این گونه رفتارها سبک می

زای جنسی  باشد که مورد تأکید اکثر روان شناسان است. با شناخت هر چه بیشتر عوامل جرم زندگی می

ش رفتارهای جنسی در کودکی، توان با اتخاذ تدابیر صحیح از جمله آموز الذکر، می خص عامل فوقباال

ها در تربیت کودکان، جهت دهی کودک در مسیر متعارف و اصالح و درمان بیماران  آموزش خانواده

اجتماعی در پیشگیری و کاهش نرخ این  -درمانی -های اصالحی جنسی از طریق به کارگیری واکنش

شناسی در  ژه روان پزشکی و روان گیری از علوم گوناگون به وی گونه جرایم عمل کرد. از یک سو بهره

زا خواهد داشت و از سویی دیگر کاربرد  علم جرم شناسی، تأثیر بسزایی در شناخت علل و عوامل جرم

ی اعمال آنها، در پیشگیری از ارتکاب جرم و اصالح  ها و نحوه شناختی در تعیین واکنش های روان  آموزه

شود و  د. چیزی که امروزه کمتر در ایران به آن بهاء داده میو درمان )بازپروری( بزهکاران مؤثر خواهد بو

 .علیرغم تأکید اساتید حقوق و متخصصین امر، قوه قانونگذاری توجه چندانی به آن ندارد
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 والدین، نوجوانان، اخالقی رشد فردی، کنترل تقویت های مقوله از عبارتند شده ارایه سازوکارهای 

 و افزارها نرم افزارها، سخت کنندگان ارائه و کنندگان تهیه قوانین، اجرای و گذاری قانون آموزش،

 و امر متولیان تمامی واقعی و همزمان مشارکت گرو در شده ارائه سازوکارهای اثربخشی.فناوری خدمات

 2.است کشور فرهنگی های زمینه به توجه و نفعان ذی

 

 برآمد

مطالعه هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران نشان می دهد که سیاست  جنایی تقنینی ایران، رویکرد 

ممنوعیت و جرم انگاری کامل را در قبال هرزه نگاری  برگزیده است. بدین ترتیب که تالش کرده است 

، «صور قبیحه» ،«افساد»، «جریحه دار کردن عفت عمومی»با به کار بردن واژه ها و عباراتی کلی  چون 

تمامی اشکال و  صور احتمالی هرزه نگاری را جرم انگاری نماید؛ اما بررسی دقیق و موشکافانه ی قوانین  

موجود نشان می دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق  نبوده است؛ چرا که هنوز 

قابل مجازات نیستند. به عبارت دیگر در  هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آن ها 

برخی از مصادیق هرزه نگاری، محاکم با خال قانونی مواجه هستند؛ این امکان وجود دارد که برای 

پاسخگویی به تقاضای افکار عمومی یا به هر دلیل دیگر، به ارائه ی تفسیرهای موسع از قوانین کیفری 

ممکن، مجازات کنند. ضمن آن که، قانونگذار ایران  در مبادرت  نموده و مرتکبان را به هر طریق 

ولیت کیفری اشخاص حقوقی، آن گونه که در ؤخصوص شروع به جرم، معاونت در جرم و نیز مس

توافقات بین المللی به ویژه پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک  متعهد شده، مقررات ویژه ای را 

کیفری شدیدی را در قبال هرزه نگاری در نظر گرفته  است. در وضع نکرده است.  قانونگذار پاسخ های 

پیش بینی شده است؛ مجازاتی که در برخی  (اعدام)برخی موارد برای این جرم، مجازات افساد فی االرض 

دادنامه های صادره نیز انعکاس یافته است. آن گونه که گاه  محارب و مفسد فی االرض بودن متهمان از 

شده است که متهم، با  هدف فروپاشی اهداف نظام مبادرت به هرزه نگاری کرده است. این طریق احراز 

در پاره ای دیگر چنین  استدالل شده است که شبکه های مذکور، اهداف ضد اخالقی و ضد دینی و 

 مخالف با نظام سیاسی را به صورت حلقه ها ی پیوسته ای دنبال می کنند. 

                                                           
2
 .211 -211 صص د،مج انتشارات تبریزی، رستمی لعیا دکتر جنایی، روانشناسی: به ک.ر بیشتر مطالعه برای.   - 
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بال هرزه نگاری، بسیار پراکنده است. این  امر بدان جهت است که سیاست جنایی تقنینی ایران در ق

قانونگذار در قوانین مختلف متعرض هرزه نگاری شده و در  هر یک از این متون قانونی، مصادیقی را 

ذکر کرده و احکامی را مقرر نموده است. این امر موجب می شود که محاکم در خصوص هر پرونده با 

کم  مواجه باشند و این که قلمرو اجرایی هر یک از این قوانین چیست؟ کدام مشکل تشخیص قانون حا

یک از این احکام قانونی نسخ شده اند و کدام ها به قوت خود باقی اند؟ براساس آنچه گفته شد، پیشنهاد 

به تصویب » هرزه نگاری« می شود قانونگذار ایران نخست یک عنوان  مجرمانه ی جدید را با عنوان

. سپس با ارائه ی تعریفی دقیق، جامع و بدون ابهام و بدون استفاده از واژگان چندپهلو و رساند

تفسیربردار، این عنوان مجرمانه را تعریف نماید. تعریفی که در آن،  ویژگی های فرهنگی و سنتی و 

قانون  مذهبی جامعه ی ایران نیز لحاظ شده باشد.  قانونگذار در اقدام بعدی باید یکی از فصل های

اختصاص داده و در نخستین ماده ی آن، تعریف مذکور از هرزه » مجازات اسالمی را به  هرزه نگاری

نگاری را درج و آن را جرم انگاری نماید. سپس در مواد بعدی، ابتدا مجازات هرزه نگاری به  معنای 

هرزه نگاری از قبیل   خاص یعنی تولید آثار هرزه نگارانه را مشخص کرده و در ادامه، جرایم در حکم

توزیع و انتشار و نگه داری و تبلیغ را نیز جرم انگاری و برای آن ها  تعیین مجازات کند. در سایر مواد 

این فصل نیز تکلیف مجازات های تکم یلی، موارد  تخفیف و تشدید مجازات، شروع به جرم،  معاونت 

 در جرم، تعدد و تکرار جرم را روشن  نماید. 

ر باید در اقدام بعدی تمامی قوانین راجع به هرزه نگاری در کشور را  نسخ صریح نموده و به قانونگذا

ابهام ها و تعارض های قوانین و بحث های متعدد راجع به ناسخ و منسوخ بودن این قوانین و تعیین 

مواد قانونی  قلمرو اجرایی هر یک از آن ها خاتمه داده و تمامی  موارد و مصادیق هرزه نگاری را مشمول

قرار دهد. حتی اگر قانونگذار بر  «هرزه نگاری»می یعنی المندرج در همان فصل جدید قانون  مجازات اس

این امر اصرار  دارد که برخورد متفاوتی با هرزه نگاری های خاصی چون هرزه نگاری سمعی و بصری،  

می به این  امور اشاره کرده و الجازات اسرایانه ای و یا مطبوعاتی داشته باشد، باید در همان فصل قانون م

 را در نظر گیرد.  برای برخی از آن ها مجازات های متفاوتی

 پیشنهادات نگارنده در این خصوص عبارتند از:  
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اولین و ضروری ترین امری که باید در سیاست جنایی و کیفری کشورمان در خصوص مبارزه با جرایم -

-ه شدن آزادی و حقوق افراد و دفاع و حمایت از تمامیت جسمیجنسی محققّ شود، به رسمیت شناخت

جنسی و حیثیتی افراد جامعه در کنار دفاع از ارزش های اخالقی، ذاتی و عفتّ عمومی، توسط قوه مقنّنه 

است. تنها با تحققّ این امر است که می توان انتظار داشت قوانین جزایی در خصوص این دسته از جرایم 

 ی شود و از وضعیت ناامید کننده فعلی بیرون بیاید.  اصالح و بازنگر

نگاری  پیشگیری از هرزه نگاری های منجر به طالق بر مبنای سواد رسانه ای پورنوگرافی و هرزه-

عنوان یک صنعت و  محصول گسترش رسانه و بی سوادی رسانه ای است. مسأله گسترش بی سابقه آن به

اکتبر به عنوان روز مبارزه باپورنوگرافی  13م جهان، باعث شده روز استفاده روزانه بیش از نیمی از مرد

 ها شود و در این روز به صورت خاص به گسترش این صنعت، دالیل ایجاد و پیامدهای آن وارد تقویم

ی صحنه های آشکار جنسی که پیامد های مخربی بر اصلی ترین  توجه گردد. هرزه نگاری به معنی ارایه

همان خانواده است و موجب طالق می گردد را دارا می باشد، لذا بررسی نقش سواد بنیان جامعه که 

ثیرات رسانه های گسترش دهنده أرسانه ای در به وجود آمدن نوعی از پیشگیری در راستای کاهش ت

هرزه نگاری و در نتیجه طالق ضروری می باشد ، و این باعث می شود که با استفاده از روش توصیفی 

ز نوع کتابخانه ای موجب پیشگیری از طالق گردیده و جنبه ای کاربردی در نظام کیفری جهان تحلیلی ا

 دارد.

ارائه سازوکارهای مصونیت بخشی به نوجوانان از مواجهه با محتوای اینترنتی غیراخالقی، امروزه شعار -

ر اگرچه بالذات دولت ها و سازمان های فناوری محور، حمایت از جریان آزاد اطالعات است. این ام

ممدوح و الزم است اما گستردگی محتوای غیراخالقی موجود در اینترنت، موجب بروز نگرانی های 

فراوانی شده است. انتشار تصاویر و مطالب مستهجن، ایجاد پایگاه هایی با مضامین هرزه نگاری و سایت 

دی برای سالمت افراد و های سوء استفاده اخالقی، مرزهای اخالقی را در هم شکسته و تهدیدی ج

 جامعه به شمار می رود.

اولین نیاز جامعه ما، به رسمیت شناخته شدن حقوق و آزادی های افراد و به وجود آمدن احساس -

مسئولیت در مسئولین برای حمایت از افراد در برابر تعرّضات جنسی در کنار دفاع از ارزش های جامعه 

بی وضع شده وبا متعرضیّن متناسب به جرمشان برخورد شده و می باشد، تا بدین طریق قوانین متناس
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تناسب میان جرم و مجازات رعایت شود. آن وقت است که ما شاهد خواهیم بود که تعرّض جنسی به 

همسر، به عنوان یک انسان، جرم انگاری خواهد شد؛ و یا آن وقت است که مفهوم پیچیده ای مثل عنف 

قانون به درستی تعریف می شود و محدودۀ آن به طور دقیق روشن می  و اکراه یا عدم وجود رضایت در

 گردد تا حقّ افراد جامع ضایع نگردد.   

پیشنهاد بعدی در واقع تصمیم به اتخاذ تدابیری جهت حمایت از اطفال و افراد مختل المشاعر در  -

بپذیرد که افراد فاقد قوۀ خصوص ارتکاب جرایم جنسی علیه این افراد می باشد. قانونگذار ایران باید 

تمییز و شعور و همچون مجانین فاقد اهلیت اعالم رضایت می باشند، پس ارتکاب اعمال جنسی علیه 

غیرمنطقی که  شود. همچنین اطفال برخالف این عقیدۀ آنها در واقع ارتکاب به عنف و اکراه محسوب می

 مل عقلی می رسند، باید مورد حمایتسالگی در پسران به بلوغ کا 21سالگی در دختران و  3از سن

خاص قرار بگیرند و به عنوان مثال اطفال زیر سن بلوغ شرعی همیشه در اعمال جنسی مکرهّ دانسته شده 

سال نیز تدابیر خاصی پیش بینی شود. متاسفانه شاهد آن هستیم که  23تا  21و در خصوص اطفال زیر 

اتخاذ نشده است و امیدواریم روزگاری شاهد حمایت  این حمایت ها حتیّ در قانون جدید التصویب هم

 ویژه از این افراد آسیب پذیر، توسطّ قانونگذار کیفری کشورمان باشیم.   

باالخره پیشنهاد پایانی اینکه، قانونگذار اسالمی به نظر ما نباید صرفاً به تکرار فتاوی مشهور مربوط به  و-

و احوال کنونی جامعه نداشته و هرگز جامع و مانع نبودند قرن های گذشته که هیچ سنخیتی با او ضاع 

بپردازد. در واقع یکی دیگر از نیازهای اساسی تهیه و تنظیم قوانین کم نقص و جامع در حوزۀ جرایم 

جنسی بروز خالقیت در قانون نویسی است. در حالی که مشاهده می کنیم حتیّ در حوزه تعریزات که 

شک وشبهه ای دست قانونگذار باز است، باز هم متاسفانه احکام صدر اسالم رسماً و شرعاً و بدون هیچ 

 پیش بینی شده و هیچ گونه خلّاقیتی در این خصوص اعمال نشده است.   

ی دست به همانطور که دیده شد در بسیاری از موارد حتیّ خود شارع نیز در حوزۀ جرایم جنسی حد

دگان یا ارتکاب زنا محصنه در کهن سالی زده است؛ یا اینکه ابتکارانظیر مجازات تکمیلی متعرضّ به مر

در بسیاری از موارد بین فقها در احکام مقرراختالف نظر بوده و لزومی ندارد قانون گذار از نظر مشهور، 

در تدوین قوانین تبعیت کند و می تواند از فتاویی بهره مند شود که متناسب با مقتضیات زمان و مکان 

واقع یکی از اساسی ترین نیاز قوانین جزایی فعلی پیش بینی نوعی مجازات های تکمیلی  فعلی است. در
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و تتمیمی در کنار مجازت های ثابت حدی است. اگر در شرع پیش بینی نشده که ارتکاب مساحقه با یک 

مجازات  زن عاقل و بالغ و مختار با ارتکاب این فعال علیه یک طفل متفاوت باشد، می توان با استفاده از

های تکمیلی و تبعی اقدام به متناسب کردن جرم و مجازات نمود و در راستای اجرای عدالت کیفری گام 

نهاد که متاسفانه شاهد چنین خلّاقیتی در قوانین کیفری نیستیم و حتیّ قانون جدید التصویب که در تالش 

یز، در این خصوص اقدامات برای هرچه منصفانه تر کردن احکام جزایی گام های موثری برداشته ن

قانون  19کارآمدی انجام نداده است. آری نقطۀ مثبت و سازندۀ این قانون آنجا است که به موجب مادۀ 

مذکور، قضاوت دادگاه در خصوص حدود هم مختار به صدور مجازات تکمیلی برای مجرم شناخته شده 

یۀ شرایط بدون در نظر گرفتن اوضاع و احوال اند، اما ایراد اینجاست که اوالً حداکثر این مجازات در کل

ماده مذکور(، ثانیاً موارد و انواع مجازات های تکمیلی به  2مختلف حدواکثر دو سال است )تبصرۀ 

موجب بندهای )الف( تا )س( این ماده احصاء شده است که با توجه به این موارد می توان گفت عمالً 

ایط خاص نمی تواند مجازات بیشتری که موجب تحقق قضاوت برای یک مرتکب حد با اوضاع و شر

تناسب جرم و مجازات شود، اقدام نماید. لذا ما نیازمند یک تغییر و تحول در نوع نگاه به نحوۀ برخورد با 

انواع و حاالت مختلف جرایم حدی هستیم که امیدواریم روزی این تغییر رویکرد در نگاه قانونگذار 

ضع قوانین کارساز و جامع، شاهد کاهش وقوع این جرائم و همچنین اجرای کشورمان حادث شده تا با و

 دقیق عدالت کیفری در نظام کیفری کشورمان باشیم.  
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