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 ایتحقیق در جرایم منافی عفت رایانهممنوعیت 

 1امیر هاشم زاده

 2مهدی هاللی

 چکیده

موجب شده جرایم منافی عفت با شدت و وسعت بیشتر در مجازی،  فضایپیدایش رایانه و پس از آن 

رو در بسیاری از كشورها به عنوان سیاست جنایی بازدارنده مدنظر قرار گرفته فضای مجازی نیز ارتکاب یابند از این

جرائم منافی عفت به دلیل تعرض به حیات و در سیاهه جرایم به این محتواهای مجرمانه نیز پرداخته شده است. 

ت از سیاست ایران به تبعی سیاست جنایی از این رو،. ها از اهمیت خاصی برخوردار استمادی و معنوی انسان

های سنگینی برای آن مقرر تر با آن برخورد كرده و مجازات اسالم در تئوری و تشریع، با شدت هرچه تمام جنایی

اثبات  تعقیب، تحقیق، در مرحله گونه جرایمایندر  هر دو سیاست جناییكرده است. ولی از نظر اجرایی رویکرد 

رم فرایند رسیدگی به این ج شریع و ثبوت است و درجرم و اجرای مجازات، عکس این سیاست در مرحله ت

پوشی و حتی توصیه به آن مورد نظر قرار گرفته است و ممنوعیت تحقیق در این گونه از جرایم نیز در سیاست بزه

ای نیز به جز در مواردی كه شاكی خصوصی وجود دارد و بینی شده و در جرایم منافی عقت رایانههمین راستا پیش

 ها و استثنائات آنممنوعیتاین هدف مطالعه  مقاله حاضر با. مشهود ارتکاب یافته امکان تحقیق وجود نداردیا جرم 

شده در سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم منافی عفت عنوان یکی از اصول شناختهدر جرایم منافی عفت به

رسد كه سیاست جنایی مبتنی بر و به این نتیجه می به نگارش درآمده و تبیین دادرسی افتراقی حاكم بر این جرایم

پوشی در رسیدگی به این جرایم نیز به مانند جرایم سنتی بوده و همان اصول و قواعد نظیر ممنوعیت تحقیق در بزه

 ای هم باید مورد توجه قرار گیرند.جرایم منافی عفت رایانه

 پوشیمجازی، تعقیب، تحقیق، بزهای، فضای جرم، منافی عفت، جرایم رایانه :كلیدواژه ها

 مقدمه .1

حا شود، جرایمی باشد كه اصطالدر ذهن ما تداعی می ایرایانهشاید اولین تعبیری كه در ارتباط با جرایم 

شود. یکی از عوامل اصلی تحریک جنسی كه از آنها یاد می های جمعیاخالق و ارزشتحت عنوان منافی عفت و 

                                                           
 نویسنده مسؤول-دكتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، كارآموز قضاییدانشجوی دوره  - 1

2
 قضایی دانشجوی دوره دكتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم، كارآموز - 
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افشای فحشاء، پورنوگرافی و قوادی و... را به همراه داشته است در اثر ترویج مطالب و در پی آن وقوع جرم زنا، 

باشد. تهیه، انتشار و تجارت صور قبیحه، توهین و افترا و تصاویر مستهجن ازطریق رایانه و در فضای اینترنت می

فضای مجازی، قوادی، پورنوگرافی  ای، دعوت افراد به انجام اقدامات مجرمانه و خالف اخالق درنشر اكاذیب رایانه

كه جرایم علیه  هستند هایینگاری، اشاعه فحشا و منکرات، آموزش ارتکاب جرم و روابط نامشروع حوزهیا هرزه

   .دهدعفت و اخالق در آن رخ می

پس از پیروزی انقالب و تغییر رویکرد مقنن در جرم انگاری اعمالی كه به لحاظ شرعی قبیح و گناه 

سیاست كیفری قانونگذار بر این مدار قرار گرفت تا روابط خصوصی افراد جامعه را كه صبغه ؛ می شوندمحسوب 

جنسی داشت حتی در آنجا كه مبتنی بررضایت طرفین باشد به قید مجازات ممنوع كند. از طرفی با وجود جرم 

گیری از اشاعه فحشا از طریق اعمال های صورت گرفته در این زمینه، سیاست كیفری قانونگذار مبتنی بر جلوانگاری

قانون  102ماده ممنوعیت تحقیق و تفحص در جرایم منافی عفت و اخالق عمومی است. در همین راستا مقنن در 

لیکن  .تحقیق در جرایم منافی عفت را ممنوع اعالم كرده است انجام هر گونه تعقیب و، 1932 آیین دادرسی كیفری

در جهت صیانت از فضای اخالقی جامعه و حفظ حقوق شاكی خصوصی، این ممنوعیت را در دو مورد تخصیص 

وجود شاكی خصوصی در جرم منافی عفت و مشهود بودن بزه ارتکابی كه در این  :زده كه این موارد عبارتند از

، اعمال اصل ممنوعیت 1932 قانون مجازاتحتی در  .نیز انجام تحقیق را صرفا توسط مقام جایز دانسته استموارد 

بزه  بودنمشروط و مقید به شاكی خصوصی و مشهود عالوه بر تحقیق در جرایم منافی عفت و اخالق عمومی 

ی درباره موضوع مطروحه ارائه و در غیر این صورت چنانچه دلیل به داشتن دالیل اثبات كننده نیز مقید شدهارتکابی 

 از این .استامر تحقیق درباره موضوع ممنوع موارد صالحیت دادگاه، قاضی دادگاه از انجام د، مقام تحقیق و در وشن

، اصل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت را استوارتر و موارد تخصیص 1932قانون مجازات اسالمی  رو؛ در

بات قانونی بر وقوع جرایم در صورت نبود ادله اث»این قانون:  241اصل را به حداقل ممکن رساند. به موجب ماده 

به این « منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت كشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است...

حتی بر فرض وجود شاكی خصوصی در جرایم منافی عفت، به بینی شده در این قانون، پیشترتیب حسب مقررات 

انجام هرگونه تحقیق یا بازجویی جهت كشف و اثبات چنین جرایمی ممنوع  صرف انکار متهم و نبود ادله اثباتی،

. در خصوص این ممنوعیت تفاوتی در مورد فضای ارتکاب این جرایم شناخته شده و فاقد وجاهت قانونی است

 بینی شده اما بهوجود ندارد و این ممنوعیت با وجود اینکه در ارتکاب جرایم منافی عفت در فضای حقیقی پیش

ای در مورد ممنوعیت یا عدم رسیدگی به جرایم منافی عفت رایانه ،آیین دادرسی مورد دلیل سکوت قانونگذار در

روی با استناد به تفسیر به نفع متهم و سیاست جنایی پیشتوان میممنوعیت تعقیب و تحقیق چنین جرایمی، 



3 
 

منوعیتی در جرایم منافی عفت در فضای مجازی و قانونگذار ایران در رسیدگی به این جرایم اثبات نمود كه چنین م

 ای نیز وجود دارد.در جرایم رایانه

دهد كه افزایش استفاده از رایانه و كشیده شدن پای برخی جرائم از قبیل ای نشان مینگاهی به جرایم رایانه

اقشار جامعه از طریق  ی فحشا و منکرات و انتشار تصاویر و مطالب خالف عفت عمومی، ایجاد اختالف میاناشاعه

طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار مطالب نژادپرستانه، انتشار اسناد و مسائل محرمانه، اهانت به مقدسات مذهبی و 

دینی، اهانت و افترا به مقامات دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی، سرقت ادبی و غیره قانونگذار را به این تکاپو 

ی سوم به قانون مطبوعات با این قوقی جامع نسبت به این عرصه، با الحاق تبصرهانداخت تا قبل از تدوین نظام ح

ی و قانونی كشور را از ی، سیستم قضا«باشندی نشریات الکترونیکی، مشمول مواد این قانون میكلیه»مضمون كه 

 بالتکلیفی خارج كند. 

جای خالی قانونی كه شمول و كلیت  های قانونی قانونگذاری در ایران، همچنانعلیرغم تمام تالش دستگاه

ای و نویس قانون جرائم رایانهشد، تا اینکه پس از تدوین پیشها را دربرگیرد به شدت احساس میآن تمام عرصه

ی قضائیه به عنوان ی و تصویب رئیس قوهیی قضااز طرف شورای عالی توسعه 1932ین دادرسی آن در سال یآ

ت دولت به مجلس شورای اسالمی تقدیم أه.ش، از طریق هی 1934واخر خردادماه سال ای در ای جرائم رایانهالیحه

قانون مجازات ( 249) 11( و 242) 14ی رسید. مواد یه.ش به تصویب نها 1933شد و سرانجام در تیرماه سال 

 باشند. كنیم میمیدر ارتباط با محتواهای مجرمانه نظیر آنچه كه تحت عنوان جرایم منافی عفت از آنها یاد اسالمی 

گیری قانونگذار در ای منافی عفت به مانند جرایم سنتی با سختهمانطور كه بیان شد اثبات جرایم رایانه

جرایم مشمول آیین  های مختلف رسیدگی كیفری موجب شده است كه رسیدگی به ایناثبات آنها در عرصه

رسیدگی به جرایم منافی عفت باید مدنظر قرار گیرد قانونگذار هایی كه در دادرسی افتراقی باشد و با توجه به ویژگی

پوشی استفاده نموده است. ممنوعیت تحقیق در این جرایم نیز از همین سیاست جنایی از سیاست جنایی مبتنی بر بزه

محیط كند كه حاكی از این است كه هر گونه تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت ارتکاب یافته اعم از پیروی می

 باشند.  های قانونی به جز در موارد استثنایی میفیزیکی و مجازی دارای محدودیت

ها و استثنائات این ای و تحلیل محدودیتدر این مقاله هدف تبیین مصادیق جرایم منافی عفت رایانه

بیان  ق در این جرایم وممنوعیت تحقی ئلتبیین دال باشد. در این راستا بعد ازها در نظام كیفری ایران میمحدودیت

بینی شده برای تعقیب گونه از جرایم و استثنائات پیشای به تشریح به ممنوعیت تحقیق در اینمصادیق جرایم رایانه

 و تحقیق جرایم منافی عفت خواهیم پرداخت. 
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 دالیل ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت .2

؛ به دالیل شرعی، تحقیق و بررسی در جرایم منافی عفتدالیل ممنوعیت در مورد توان گفت؛ به اختصار می

یا ایها »از سوره حجرات می فرماید:  12در آیه  متعال خداوندقانونی و  اجتماعی اشاره شده است. از نظر شرعی؛ 

الذین امنوا اجتنبوا كثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و ال تجسسوا و ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدكم ان یاكل 

ای كسانی كه ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها  یعنی؛لحم اخیه میتا فکرهتموم و اتقوا اهلل ان اهلل تواب رحیم. 

یک از شما دیگری را  ه است، و هرگز)در كار دیگران( تجسس نکنید، و هیچبپرهیزید، چرا كه بعضی از گمانها گنا

ست دارد كه گوشت بردار مرده خود را بخورد؟)به یقین( همه شما از این امر وغیبت نکند، آیا كسی از شما د

در زمینه  کم اسالمیدر این آیه سه ح «كراهت دارید، تقوای الهی پیشه كنید كه خداوند توبه پذیر و مهربان است.

)دیانی، مسائل اخالق اجتماعی مطرح شده، احکام سه گانه به ترتیب: اجتناب از گمان بد، تجسس و غیبت است

كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، »دارد: قانون اساسی مقرر می 4اصل ( از نظر قانونی؛ 124: 1931

ید بر اساس موازین اسالمی باشد. این اصل بر اطالق یا اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها با

عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای 

ها های دادگاهبینی تضمینات حقوق ملت و فعالیتالزمه تحقق این اصل از اصول قانون اساسی پیش« نگهبان است.

آن قسمت از آیه  الیم و دستورات قرآنی و اسالمی من جمله انطباق موازین و قوانین و محاكمات با بر اساس تع

هر گونه تحقیق و تجسس و تفحص « و التجسسوا»از سوره مباركه حجرات است كه باید عبارت شریفه:  12شریفه 

حیثیت، جان، حقوق، مسکن و »د، قانون اساسی مقرر می دار 22و عیب جویی از دیگران را ممنوع می نماید. اصل 

قانون مزبور  21شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند و به موجب اصل 

بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم »

قید عبارت  21در اصل « گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.سمع و هر  قمخابره و نرساندن آنها، استرا

و تحقیق و تفحص در امور منافی عفت نیز می تواند باشد »تصریح كامل و قاطعی بر ممنوعیت « هر گونه تجسس»

 و باالخره از نظر اجتماعی  مستند قانونی این ممنوعیت است. قانون آیین دادرسی كیفری 102در حال حاضر ماده 

تحقیق و كشف جرایم و بازجویی و مجازات بزهکار باید قاعدتاً برای فرد و جامعه سودمند و بازدارنده و نیز؛ 

ای عمل شود كه ضمن پیشگیری فردی و اجتماعی از ارتکاب بزه، زمینه اصالح و اصالح كننده باشد و به گونه

وقتی كه در امور شخصی و  بنابراینهم نماید. بازگشت بزهکار به آغوش زندگی شرافتمندانه اجتماعی را نیز فرا

گیرد، نه تنها چیزی  شود و تحت بازجویی و مجازات قرار میشود و اسرار نهان او فاش میجنسی كسی تحقیق می

-از اصالح و تربیت نصیب او نشده بلکه گرانبهاترین گوهر وجودی خود یعنی عزت و آبرو و حیثیت را از كف می
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دهد و فاقد یگاه خود را نیز اعم از محل كار و شغل و یا خانواده و محله و شهر از دست میدهد، چنین فردی جا

 گردد. احترامات سابق بر تحقیق و بازجویی می

      

 ایمصادیق جرایم منافی عفت رایانه  .3

ترین  مهمكنیم الزم است با بحث می ایرایانه جرایم منافی عفتهای تحقیق در محدودیتچون در ارتباط با 

 نیز آشنایی داشته باشیم.  این فضامصادیق جرایم منافی عفت در 

ارتباط  مستندات قانونی درای فصل چهارم از قانون جرایم رایانهاز  انون مجازات اسالمیق  249و  242مواد 

)مبتذل، مستهجن، فرومایه( با د. معنای خالف عفت عمومینباشبا جرائم علیه عفت و اخالق عمومی می

دهنده زنا، لواط، مساحقه و ... شود كه نشانمحتواهایی چون متن، عکس و فیلم می ؛شاملاین مواد، عنایت به 

ن به موارد ذیل اشاره اوتمیو دیگر قوانین جاری ترین مصادیق با توجه به مستندات یاد شده  از مهمگردد. می

 نمود:

در نظر گرفت كه  سایبریترین جرم ی مجرمانه را شاید بتوان شایعاانتشار محتو مجرمانه:( انتشار محتوای الف

تواند عمق و گستره این جرم را ای متصل به اینترنت داشته باشد به راحتی می هر كس كه در خانه رایانه

و غیراخالقی و های مستهجن ها، فیلمتوان محتوای مجرمانه را در قالب عکسفضای مجازی می دریابد. در

ها و اخبار غیر واقع علیه اشخاص، گروهمطالب ضد ارزشی و ضد فرهنگی، دروغ و توهین و افترا، نشر 

 ها و حتی مذاهب مشاهده كرد.دولت

، موادی برای افشای فحشا وضع شده است كه در صورت ارتکاب به این عمل مجازاتی را قوانین ایران نیزدر 

 مانند:برای آن معین نموده اند، 

 ؛قانون مطبوعات( 6ماده  2. اشاعه فحشا و منکرات)بند 1

. تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشا و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحراف جنسی 2

 ؛قانون مجازات اسالمی فعلی( 313ای و ماده  قانون جرایم رایانه 11)بند ب ماده 

قانون مطبوعات و  6ماده  2)بند -وای خالف عفت عمومی)مبتذل و مستهجن(. انتشار، توزیع و معامله محت9

 ؛قانون جرایم رایانه ای( 14ماده 
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قانون  11یابی به محتویات مستهجن و مبتذل)ماده . تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دست4

 ؛ای( جرایم رایانه

در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ . استفاده ابزاری از افراد)اعم از زن و مرد( 6

 قانون مطبوعات(. 6ماده  10تشریفات و تجمالت نامشروع و غیر قانونی)بند

در جامعه ایران انتشار مطالب و تصاویر خالف عفت عمومی، عالوه بر منع قانونی، عقلی و اخالقی دارای 

ی مجازات اشخاصی كه مرتکب جرایم باال شوند به حبس باشد و طبق قانون مجازات اسالمنیز می قبح شرعی

ضربه شالق یا به یک  24تعزیری و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 

 (63: 1934آبادی، )خرمیا دو مجازات مذكور محکوم خواهند شد.

ترین آنها دانست قوادی و از شایع عفت ای خالفرایانهجرایم  ءتوان جزدومین جرمی كه میب( قوادی: 

توان از باب حرام بودن حرمت قوادی در فضای سایبری امری بدیهی است و برای اثبات آن می باشد.می

نماید و مقدمه ای برای كار حرام است و افراد را به انجام حرام ترغیب میمقدمه حرام وارد شد. قوادی مقدمه

-ی بر اثم باشد. كسانی كه مرتکب این جرایم میتواند از باب اعانهدیگر میحرام نیز حرام است. استدالل 

را برای معرفی عامالن « سراچه»شوند خواسته یا ناخواسته اعانه بر اثم دارند كه امری مذموم است. كسانی كه 

ر گناه فرد گذارند، ناخودآگاه دكنند یا تصاویر مستهجنی را به معرض نمایش میفساد به یکدیگر ایجاد می

« وال تعاونو علی اثم و العدوان»ی كنند. آیه شریفهشوند و به نوعی او را در گناه یاری میگناهکار شریک می

ی معنای در این آیه حاكی از نهی شارع است. درباره« التعاونوا»نیز بر حرمت این كار داللت دارد. عبارت 

از نظر لغوی دستور ترک كارهاست، از نظر فقهی و نهی و صیغه نهی در اصول بسیار گفتگو شده و نهی 

اصولی موجب حرمت هر یک از این اعمال و از نظر حقوقی مفید الزام و اجبار به عدم انجام آنهاست. در 

باشد، یعنی معنای حقیقی هر دو حرمت شود كه: هر دو حقیقت در حرمت میاینجا همین اندازه كفایت می

ن قیادت را نام برد از هر طریقی كه انجام گیرد.)قدسی و اوتبر گناه می است، پس از مصادیق بارز كمک

د، وشی خود محدود به دو یا چند نفر میدامنه جرم قوادی درحالت سنت (121-123 :1933 مجتهد سلیمانی،

تهجن در حالی كه قوادی از طریق رایانه با یک دنیا سر و كار دارد و مجرم می تواند ابتدا توسط داده های مس

 و غیر اخالقی، افکار افراد را تحت تأثیر قرار دهد و سپس در موقع مناسب هدف نهایی خود را اجرا نماید. 

توان پورنوگرافی یا هرزه نگاری دانست. را می ای منافی عفترایانهسومین نوع از جرایم  :پورنوگرافیپ( 

-شود و تأثیر مستقیمی بر روی خانواده مییترین جرایمی كه علیه اخالق و عفت عمومی انجام میکی از مهم

ی یونانی تشکیل دو واژه بتركی از پورنوگرافی. است «پورنوگرافی» یواژه ینگاری معادل فارسهرزه گذارد.
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 تحریر و تنبه معنای نوش "Graphene" و نبازی كردبه معنای فاحشه و فاحشه "Porne" شده است؛

و توصیف  تحریر نگاری،فاحشه از است عبارت پورنوگرافی ابتدایی و لغوی معنای نبنابرای .است نكرد

 (31 :1930زاده و رحمانیان، .)حبیبنگاریها و به تعبیر فرهنگستان زبان و ادب فارسی، هرزهفعالیت روسپی

تعریف لغوی پورنوگرافی عبارت است از هر گونه نوشته، فیلم، تصاویر و مطالب مربوط به امور جنسی كه 

هرگونه ارزش ادبی، هنری، سیاسی و علمی است و اعمال مجرمانه در پورنوگرافی عبارت است از این فاقد 

كه شخصی ابزار سمعی و بصری یا وسایلی كه حاوی این گونه تصاویر و عکس های هرزه باشد را بفروشد، 

در این نمایش یا  پخش كند یا چنین وسایلی را در معرض نمایش گذارد یا كودكان و نوجوانان را به شركت

به كار نرفته است، اما در چند  «نگاریهرزه»ح الدر ادبیات تقنینی ایران اصط پورنوگرافی اغوا یا تشویق نماید.

ق الدار كردن عفت و اخجریحه» ،«منافی عفت عمومی»متن قانونی مورد حکم قرار گرفته و با عباراتی چون 

حات نیز قانونگذار بر الن اصطای میان در. است شده اشاره مفهوم این به «تهجنمس»یا  «مبتذل»، «عمومی

 این تمامی میان از كه گونه آن است؛ تهتأكیدی ویژه داش ،«مستهجن»و  «مبتذل»ی تفکیک میان دو واژه

 .پردازیمی آنها میا دارای تعریف قانونی هستند كه در ادامه به مقایسهصرفح الهمین دو اصط عبارات،

 ه است. شد تعریف قانونگذار توسط «مبتذل» عبارت قانون، متن هتاكنون در س

 بصری و معیی مجازات اشخاصی كه در امور سقانون نحوه»  9 یماده «ب»بند  1ی نخستین بار در تبصره

به آثاری  «مبتذل»چنین آمده است: آثار سمعی و بصری  «24/11/1922 مصوبمی كنند  غیرمجاز هایفعالیت

و  تبلیغ را اسالمی اخالق و ریعتها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شكه دارای صحنهگردد ق میالاط

 و معیی مجازات اشخاصی كه در امور سقانون نحوه» 9 یماده «ب»بند  1ی در تبصره «.گیری كندنتیجه

گونه تغییری ، نیز همین تعریف عینا و بدون هیچ «16/10/1936مصوب می كنند های غیرمجاز  عالیتف بصری

 ت؛اس «ر قبیحهصو» مبهم عبارت از استفاده ت،ترین ایرادی كه به این تعریف وارد اس مهم. تکرار شده است

 دیگر ابهام. ودش ، دارای مفهومی نامأنوس میگیردمی قرار «مستهجن آثار» تعریف كنار در كه هنگامی ویژه به

 مخالف مضمون اثر، این كه است شده آن به روطر حاوی صور قبیحه، مشاث یک شدن محسوب مبتذل كه، آن

دارای صور قبیحه باشد و »گیری كند؛ زیرا در متن ماده آمده است: می را تبلیغ و نتیجهالق اسالو اخ شریعت

به این معناست كه یک اثر باید هم دارای صور قبیحه  «واو»استفاده از حرف ربط  «.مضمون ... را تبلیغ ... كند

پرسش این است كه مقصود از شریعت چیست؟ آیا مقصود، فقط  .ون مخالف شریعت باشدبوده و هم مضم

 این اقی و یا تركیبی از تمام یا برخی از این موارد؟ آیالقرآن است یا صرف احادیث، احکام فقهی، احکام اخ
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-ا نتیجهم را تبلیغ یالف شریعت اسمخال مضمون اما باشد، قبیحه صور حاوی اثر، یک كه است متصور امر

 گیری نکند؟

 شرط ،قانون مجازات اسالمی 242ماده  1 یتبصره در قانونگذار شد سبب ،«مبتذل»این ابهامات در تعریف 

 كند؛ اكتفا «حهیقب صور و صحنه» داشتن صرف به و حذف  تعریف، از را شریعت خالف رییگجهینت و غیتبل

 در موجود ابهام همچنان اما شده، كاسته قبلی تعریف ایرادهای از حدی تا قانونی  اصالح این یجهینت در

 (32-39زاده و رحمانیان، پیشین، ص )حبیب .است باقی خود قوت به «حهیقب صور» ستییچ

 . است شده تعریف قانون متن سه درمانند اصطالح مبتذل  زین «مستهجن» اصطالح

-می رمجازیغ هایتیفعال بصری و سمعی امور در كه اشخاصی مجازات ینحوه قانون» بند الف 1 یتبصره

 و سمعی آثار: »داردمی مقرر ،1922با تکرار تعریف مندرج در قانون سال  16/10/1936 مصوب «نمایند

 یا و تناسلی اندام یا و مرد و زن برهنگی نمایش هاآن محتوای كه شودمی گفته آثاری به «مستهجن» بصری

 این تا بود؛ مستهجن مفهوم از قانونی تعریف تنها سال چندین مذكور تعریف.  «باشد جنسی زشیآم نمایش

 قانون، این 14ی ماده 4 ی تبصره در. آورد عمل به آن در راتیییتغ «ای رایانه جرایم قانون» در قانونگذار كه

 یا واقعی متن یا صوت تصویر، به مستهجن محتویات: »است شده تعریف گونه این «مستهجن» اصطالح

 جنسی عمل یا زشیآم یا تناسلی اندام یا مرد یا زن كامل برهنگی انگریب كه شودمی اطالق متنی یا رواقعییغ

 با است؛ تعریف مشمول هاانسان زشیآم صرفا نمایش ،«انسان» لفظ الحاق با جدید تعریف در.«است انسان

 جنسی عمل یا زشیآم» نوعی به كه جهت بدین را وانیح و انسان یک انیم زشیآم نمایش توانمی وجود این

 . دانست «مستهجن» قانونی تعریف مشمول شود،می محسوب «انسان

  تحقیق در جرایم منافی عفت  .4

كه  است عبارت از اقداماتی این مرحلههای كیفری مرحله تحقیق است. در دادرسی مراحل ترین یکی از مهم

از سوی مقام قضایی یا ضابطین دادگستری رأساً، یا به دستور و حسب ارجاع مقامات قضایی، به منظور كشف 

جمع  جرم، تعقیب و دستگیری متهم، جلوگیری از فرار وی، حفظ آثار و ادله جرم، تحقیق از شهود و مطلعین،

ال متهم، با توجه به اصل برائت و اظهارنظر آوری اطالعات و دالیل اعم از دالیل اثبات جرم و دالیل مفید به ح

در مورد دالیل توجه اتهام به او صورت می پذیرد، و هدف اصلی آن آماده سازی پرونده و تسهیل و تسریع 

رسیدگی در دادگاه است. منظور از تحقیق قضایی، صرفاً تحقیق توسط مقامات تحقیق در مرحله مقدماتی نیست 

یند دادرسی كیفری است. برخی از این اقدامات عبارتند از: امات قضایی در فربلکه منظور تحقیق توسط مقا
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تحقیق از شاكی، تحقیق از شاهد یا مطلعین، جلب متهم، بازجویی از متهم، جمع آوری اطالعات و دالیل و 

ای امارات جرم، تفتیش اماكن و معاینه محل، تحقیقات محلی، جلب نظر كارشناس، نیابت قضایی، صدور قراره

 (.تأمین كیفری و صدور قرارهای نهایی)قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار ترک تعقیب و قرار مجرمیت

هرگونه اقدام قضایی برای كشف جرم و اثبات آن یا انتساب آن به  توانمی تحقیق در جرایم منافی عفت را

ن معنا ای مؤید نیز اند،داده ارائه اتیمقدم تحقیقات از حقوقدانان كه تعریفی. كرد فشخص یا اشخاص تعری

متصدی مرحله تحقیق بازپرس است هر چند كه در حال حاضر دادیار (  14ص ،1ج ،1931آخوندی، )است. 

و قاضی دادگاه در جرایمی كه مستقیما  1932قانون آیین دادرسی كیفری  902در برخی جرایم غیر موضوع ماده 

قانون آیین ادرسی   32است تحقیق از متهم را بر عهده داشته باشند. ماده شود نیز ممکن در دادگاه مطرح می

تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است. در غیر » در این خصوص مقرر داشته است: 1932كیفری 

تی ( این قانون، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیارا902جرائم موضوع ماده )

است كه برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار 

ی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به یارجاع دهد، قرارهای نها

  .«و چهار ساعت در این باره اظهارنظر كندنظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداكثر ظرف بیست 

مطابق قسمت  عرفی نموده است،آنها بازپرس متحقیقات مقدماتی قانونگذار بر خالف عموم جرایم كه متصدی 

قاضی دادگاه شخص  در جرایم منافی عفت را منحصر در ؛ تحقیققانون آیین دادرسی كیفری 102آخر ماده 

دارد: این قانون نیز مقرر می 906ماده   ق در این گونه از جرایم را ندارد.دانسته است و بازپرس صالحیت تحقی

 «.شودطور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی میبه جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به»

بر خالف  -1 :باشد از جمله اینکههای منحصر به فرد دیگر نیز میتحقیق در جرایم منافی عفت دارای ویژگی

جرایم منافی عفت به جز در مواردی كه شاكی خصوصی دارد یا به صورت مشهود ارتکاب عموم جرایم در 

پوشی توسط مقام قضایی پوشی و حتی توصیه به بزهو اثبات نیست بلکه هدف بزههدف كشف  یافته باشد

قانون آیین دادرسی  100ده ما 2تبصره مطابق  -2(؛ قانون آیین دادرسی كیفری 102ماده  1است. )تبصره 

بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت به  ارائه اسناد و مدارک طبقه ؛كیفری

. و اگر دسترسی به محتویات پرونده منافی با كشف حقیقت باشد باید قرار عدم دسترسی به شاكی ممنوع است

از دیگر ویژگی های تحقیق در جرایم منافی  -9( درسی كیفریقانون آیین دا 131پرونده صادر گردد )ماده 

عفت، عدم امکان قید نوع اتهام در ابالغ احضاریه در روزنامه های كثیراالنتشار و محلی در مواردی كه اقامت 

تحقیقات جرایم منافی عفت به صورت غیرعلنی  -4( قانون آیین دادرسی كیفری 944مادهمتهم نامعلوم است. )

قانون آیین  930ماده  2تبصره و باالخره اینکه مطابق  -1( قانون آیین دادرسی كیفری 912ماده. )می باشد
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، ....در جرائم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد كه اطالع شاكی از آن حرام است  ؛دادرسی كیفری

 .یافته و از آن استنساخ نمایدتواند از مفاد كامل رأی اطالع  نفع می ابالغ دادنامه حضوری بوده و ذی

بینی شده باشد با عنایت به مواد مرتبط با تعقیب و برای تعقیب و تحقیق هر جرمی باید جهات آن قبالً پیش

 102ماده تحقیق در جرایم منافی عفت و دیگر مواد مرتبط با جهات تعقیب در قانون آیین دادرسی كیفری، 

م ئدر جرا تحقیقتعقیب و با قرار دادن اصل بر ممنوعیت هر گونه  ،1932مصوب قانون آیین دادرسی كیفری

جرایم منافی عفت احصا  تحقیق در به عنوان جهات قانونی شروع به تعقیب ورا مورد  پنج منافی عفت؛ استثنائاً

 :باشندمیاست كه به شرح ذیل  نموده

جرم  -پ ( بودن جرم منافی عفت مشهود) منظر عام واقع شود جرم در مرئی و -لزوم وجود شاكی ب -الف 

م العج( ااقرار متهم  اظهار و -جرم منافی عفت سازمان یافته باشد ث -منافی عفت دارای عنف باشد ت

 (قانون آیین دادرسی كیفری 66ماده 4تبصره ) سازمان های مردم نهاد

 های تحقیق در جرایم منافی عفتدودیتمحاستثنائات   .5

ممنوع كرده و با  افی عفت راای منهای هرگونه تحقیق در جرممقررات ویژه قانون آیین دادرسی كیفری در

قانونگذار در بیان این ایف قاضی دادگاه دانسته است. تحقیق، آن را از وظرای ی قانونی بهفرض ایجاد زمین

در  «تحقیق»ممنوعیت ممنوعت تفاوتی بین ارتکاب آنها در محیط مجازی با محیط فیزیکی قائل نشده است. 

ای هرمای كه در جهگونهنیز تسری یافته ب« تعقیب»اضر به انون پیشین، در قانون حهای منافی عفت در قجرم

-تواند تعقیب كیفری را علیه متهم به جریان اندازد. این ممنوعیت در پرتوِ آموزهمذكور دادستان هم اصوالً نمی

قانون  102ماده  1تبصره  .شده است شاعه فحشا برقرارع اپوشی و منزههای حقوق كیفری اسالم مبنی بر لزوم ب

شاكی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد  در جرایم منافی عفت هرگاه» :داردكه بیان می آیین دادرسی كیفری

تحلیل است.  ، در همین راستا قابل«كنده پوشاندن جرم و عدم اقرار میاقرار داشته باشد قاضی وی را توصیه ب

ذكر است كه  ، باید توجه نمود كه استثنائات ممنوعیت فوق در چند مورد قابلهمانطور كه بیان شد همچنین

: 1939)خالقی،  دیافته باشای شاكی یا به عنف یا سازمانشده یا دارجرم در مرئی و منظر عام واقع :اند ازعبارت

101.) 

و فقهی پیرامون این نوع از  یعلمهای روی ممنوعیت تحقیق و پشتوانههای پیشدر خصوص رهیافت

واط را از جمله زنا و ل ارتکاب اعمال منافی عفت و از اگرچه در دین مبین اسالمممنوعیت بیان شده است كه؛ 

حال این نمایند، بانگینی محکوم میهای سها را به مجازاتاند و مرتکبان به این جرمگناهان بسیار بزرگ دانسته
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سیاست جنایی خاصی  رای سالمت آحاد جامعه مضر است، اسالمیوع این محرمات كه بمنظور جلوگیری از شبه

ده و مرتکبان مال ش رها بها اتخاذ نموده و تا جایی كه ممکن بوده اجازه نداده این جرمن جرمدر قبال مرتکبان ای

از انظار عموم  دوربهت كه جرم در خفاء و جایی اس آن شناسایی و مجازات شوند؛ لیکن، اعمال این سیاست در

شده  دیگر، چنانچه جرم زنا و لواط در خفاء انجام عبارتم نشود؛ بهمحقق شود و موجب تضییع حقوق افراد ه

-حق جامعه تعرض شده و نه حقوق فرد مورد خدشه واقعی نداشته باشد در این صورت نه بهو شاكی خصوص

پوشی نسبت به ت و رحمانیت و بزهمظهر عطوف الن خداوند متعو چوشده است، بلکه حق الهی نقض شده 

 .شده باشد، اغماض نموده استرض واقعدرجایی كه صرفاً این حق مورد تع بندگان است،

پوشی نسبت به جرایم یکی از استثنائاتی كه مانع از سیاست بزه ؛قانون آیین دادرسی كیفری 102مطابق ماده  

ه سیاست جنایی اسالم چ گونه جرایم است. اگر نده در ایدیشود وجود شاكی خصوصی و بزهمنافی عفت می

های منافی عفت است، لیکن اعمال این سیاست تا جایی مبتنی بر اصل بزه پوشی و حرمت تجسس در جرم

رای شاكی خصوصی باشد به داللت عقل و شرع رض نشده باشد. هرگاه جرم داحق دیگران تعمعتبر است كه به

وی وق كه حمایت از بزه دیده و دفاع از حقشده بنا به وجود مصلحت اقوی  برداشتهت تحقیق و تجسس حرم

نماید؛ زیرا در اسالم همانطور كه بر ناپذیر میرم را اجتنابیابد و افشای جیرورت ماست تحقیق و تجسس ض

ادی ارات مدیده و جبران تألمات روحی و خسراوان شده است، بر اصل حمایت از بزهپوشی تأكید فاصل بزه

ای كه در پوشی با اصل حمایت از بزه دیده تعارض كند بنا بر قاعدهوی نیز تأكید فراوان شده و هرگاه اصل بزه

-یوسیله امری كه فسادش كمتر است دفع مباب تزاحم مطرح است اصطالحاً امری كه فسادش بیشتر است، به

در  (123: 1933)صادقی .یابده وجوب تحقق میکشده و حکم جواز بلق برداشتهناچار حرمت تحقیهشود و ب

هر گاه شاكی خصوصی وجود داشته باشد و محتوا انتشار یافته  فی عفت ارتکابی در محیط رایانه نیزجرایم منا

رو؛ هر گاه جرم نموده است.  از اینرا فراهم مستقیم توسط قاضی دادگاه مجوز تحقیق مجرمانه باشد قانونگذار 

 طلبد. ای دارای شاكی خصوصی باشد مصلحت اقوی رسیدگی به آن را میمنافی عفت رایانه

در جرایم ورت علنی ارتکاب یابد؛ صهیتی است كه جرم در مرئی و منظر عام و بموقعاستثنای دوم مربوط به

قوع ور عمومی است، حتی اگر در لحظه ووالً مهیای حضنظر عام اعم از مکانی است كه معمی و ممرئسنتی، 

ه و خیابان( یا مکانی كه مهیای پذیرش عمومی نیست، مانند كوچ)دشته باكسی در آن محل حضور نداشجرم 

ت در منزل شخصی، اما یا بیشتر( واقع شود، مانند ارتکاب عمل منافی عف ر دیدگان چند نفر)سه نفرولی در براب

قانون  41ماده به موجب  مشهودهای جرم از آنجایی كه یکی از حالت (101: 1934 ،در مقابل چند نفر)خالقی

ونگذار در قان ،باشد بر خالف سایر جرایممیمتهم به ارتکاب جرم  اقرار خود اعتراف و آیین دادرسی كیفری
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این حال متهم  جرایم منافی عفت كه شاكی وجود نداشته با ین قانون مقرر داشته كه درا 102ی تبصره یک ماده

 .قاضی مکلف است وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار كند بخواهد اقرار به ارتکاب جرم كند،

در مورد مشهود بودن جرم در محیط مجازی بدلیل سکوت قانونگذار در تعریف و تبیین مصادیق جرایم 

ای ای وجود دارد. در یک مفهوم موسع، چون تمامی جرایم رایانههای عمدهنظرمشهود در این محیط اختالف

مهیای پذیرش و در دسترس همه بودن هست حتی اگر مورد استفاده آنها نیز قرار ضای مجازی منافی عفت در ف

-از این منظر تمامی جرایم ارتکابی كه در این محیط بارگذاری می تواند مشهود تلقی گردندمی نگرفته باشد

 تلقی خواهد شد. گردند و محتوای انتشار یافته حاكی از مطالب یا تصاویر مبتذل یا مستهجن باشد مشهود

در مفهوم مضیق، تنها جرایم منافی عفتی كه به صورت آنالین در حال ارتکاب بوده و در همان حال مهیای 

مطابق این دیدگاه مشهود بودن زمانی است كه  گردند.پذیرش توسط مخاطبین هستند جرایم مشهود تلقی می

 بلیت رویت و استفاده داشته باشد.جرم منافی عفت ارتکاب یافته به صورت برخط بارگذاری و قا

در مفهوم خیلی مضیق هیچ كدام از جرایم ارتکابی حتی آنالین در این محیط نباید مشهود تلقی باالخره و  

 (قانون آیین دادرسی كیفری 41) در ماده گردد چون از مصادیق جرایم مشهود مورد پذیرش توسط قانونگذار

 خارج هستند. 

ای به این صورت است كه محتوای مجرمانه مشهود بودن جرم منافی عفت رایانه نده،به هر حال به نظر نگار

و مهم نیست كه  تهجن به نمایش گذاشته شود و مهیای پذیرش توسط مخاطبین قرار گیردسمثال فیلم یا عکس م

همین كه محتوا بارگذاری شده مجرمانه و از مصادیق  فیلم قبال تهیه شده یا در همان حال تهیه و نشر داده شود

 جرایم منافی عفت باشد مشهود تلقی خواهد شد.

ه تحقیق و بازجویی جهت كشف امور پنهان و رگونه» :هدارد كقانون مجازات اسالمی بیان می 241ماده  

مگر در مواردی » :یان داشتهنیز ب قانون آیین دادرسی كیفری 102ین، مـاده ؛ همچن«مستور از انظار ممنوع است

برده است. به نظر  كاررا به« احوال مشهود و اوضاع»و در ادامه مفهوم « دهشكه جرم در مرئی و منظر عام واقع

تظاهر در لغت به معنای آشکار شدن،  .ه مفهوم باال تناقضاتی وجود دارد كه نیازمند بررسی استرسد، بین سمی

كاربرده شده تجاهر به در فقه اصطالح یا صفتی وانمود كردن استشتن حالت خودنمایی كردن و خود را به دا

  :رسد تجاهر دو حالت داردبه نظر می .لحاظ معنایی باهم ندارند كه فرقی از

ن مادی جرم توأم با ر عام و علنی مرتکب شود، یعنی وقوع رككه متجاهر عمل را در انظادرصورتی -1

  .علنی بودن باشد

ر آن درز كرده و عموم مردم به صورت غیرعلنی مرتکب شود، ولی خبخفا و پنهان و به فرد عمل را در -2

 .آن آگاهی یابند
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ود دارد، پس در موارد در حکم یت در اشاعه وجرسد، در معنای تجاهر نوعی از فاعلیت و عاملبه نظر می 

پیگیری  ل تظاهر بوده و غیرقابله خارج از شموگرن در درز و اشاعه داشته باشد، وتجاهر نیز فرد باید نقشی 

در انظار مردم است،  باید توجه داشت كه مراد از تظاهر به جرم ارتکاب ممنوعات(. 111: 1934 ،است)شفیعی

 102در ماده  (130: 1933 ،)صادقی.مجرم نشانگر تجاهر نخواهد بود انالگیر نزد دوستان و همپجهبنابراین 

ام كرده و در انتهای صدر شدن جرم در مرئی و منظر عواقعبهدر یک قسمت اشاره  قانون آیین دادرسی كیفری

هود داده است. در اینجا منظور از مشهود، همان احوال مش و تحقیق را در حدود اوضاعماده اجازه تعقیب و 

قانون آیین  41اده در م هگانه جرایم مشهود كو نه موارد ششام است اق افتادن جرم در مرئی و منظر عاتف

كار برده مرئی و منظر عام به دیگر مقنن كلمه مشهود را در راستای عبارتبه .تشده اس مطرح دادرسی كیفری

 .شده در ماده در حکم جرایم مشهود استت و سایر موارد اشارهاس

ن مجازات قانو 224ماده « ت»د با ارتکاب جرایم منافی عفت به عنف است؛ مطـابق بناستثنای سوم در رابطه  

ه زنای با او ب اعدام زانی بوده و هرگاه كسی با زنی كه راضی بسالمی زنای به عنف و اكراه از سوی زانی موجا

ی، خواب یا مستی زنا كند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و نباشد در حال بیهوش

ب تسلیم شدن او شود نیز حکم ا ترساندن زن اگرچه موجدید یفریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، ته

هم جرمی  اكراه ارتکاب یابند، به عنف و منافی عفت هرگاه جرایمهمچنین باید بیان داشت؛  .فوق جاری است

 توجهی مرتکب نسبت به اختیار قربانی درعنایت به بی با شوند و هم،ق عمومی محسوب میالاخ علیه عفت و

قربانی به  رایحیثیتی كه این جرایم می تواند ب روانی و جسمانی،توجه به آثار سوء با و خودتن  مورد جسم و

ت كیفری ایران در برابر چنین جرمی بنابراین، سیاس. گردندجرایم علیه اشخاص نیز تلقی می شد،دنبال داشته با

یی ر حساسیت بسیار باالاین امر گرفته است. دلیل ر نظمجازات سنگینی دقانونگذار یار سختگیرانه بوده و بس

دیده به دنبال دارد. تجاوز به ی ناخوشایندی برای بزهشده و آثار روحی و روان است كه به سبب تجاوز ایجاد

حتی نسبت به تمام مردان دیده در ادامه زندگی دچار بحران روحی شده و شود بزهعنف و اكراه باعث می

می مصوب القانون مجازات اس 241برطبق ماده نکته آخر اینکه؛ د. ونش احساس بدبینی داشته باشپیرام

بازجویی  درصورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و»1932

ربایش یا  آزار، اكراه، موارد احتمال ارتکاب با عنف، مستور از انظار ممنوع است. جهت كشف امور پنهان و

از  مواردی كه به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است، اغفال یا

با عنف فیزیکی  مواردی كه جرایم عنف، قانونگذار نخواسته به صرف نبود ادله قانونی یا انکار متهم دررو؛ این

به نظر بنابراین؛ ز مجازات شود. موجب فرار متهم ا و از تحقیق اجتناب نماید ارتکاب یابد، یا غیرفیزیکی، و

قانون مجازات  241در حدود تعارض با ماده  1932مصوب قانون آیین دادرسی كیفری 102رسد ماده می
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باالخره اینکه باید بیان داشت به نمایش گذاشتن ارتکاب  .ناسخ ضمنی این ماده باشد 1932مصوب اسالمی

به چنین مواردی از موجبات تحقیق و بررسی بوده و  جرایم منافی عفت به عنف فضاهای مجازی یا تهدید

 قاضی دادگاه ملزم به رسیدگی به چنین مواردی هستند. 

 .یافته ارتکاب یافتن جرایم منافی عفت در محیط مجازی استستثنای چهارم در ارتباط با سازماناو باالخره 

قانون مجازات جرم سازمان یافته در قانون ما تعریف نشده تنها در عنوان فصل چهارم در بخش سوم  الاصو

قانون  این 90یمطابق تبصره ماده تصریح شده است.« گروه مجرمانه سازمان یافته» به 1932مصوب اسالمی

منسجم متشکل از سه نفر  گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا: »گونه تعریف شده استگروه مجرمانه این

هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می  یا بیشتر است كه برای ارتکاب جرم تشکیل می شود یا پس از تشکیل،

. مانع استالتحقیق پیرامون آن ب درصورتی كه جرایم منافی عفت توسط این گروه ارتکاب یابد تعقیب و« گردد

های مذكور به شکلی جرمممکن است هی است كه منافی عفت در سطح جامعه بدی ایهبا گسترش جرم

های ده و زمینهها شفراد زیادی جذب این گروهه ارتکاب یابد و با تشکیل باندهای تبهکاری ایافتسازمان

به رخداد چنین بحرانی،  با توجه .مرزی فراهم آیدمرزی و برونهای مذكور در سطح درونگسترش فعالیت

بایست با یافته و میپیش افزایش از های منافی عفت بیشا جرمسازوكارهای برخورد به تدوین از باحساس نی

ه گونی در نظر گرفت تا سطح رشد اینیندانهاد و دولتی فر های اجتماعی مردمایر گروهری ستعامل و همکا

 هداف مشترک بودههای با اعضای بیش از سه  نفر را كه دارای اشاید بتوان گروهها به حداقل كاهش یابد. جرم

های پورن و در راستای هدف مشترک اقدام به تهیه و نشر فیلم و برای ارتکاب چنین جرایمی تشکیل شده است

یافته دهند سازمانهای نشر میهای تهیه شده از آنها را در این محیطكنند یا با سوء استفاده از اشخاص فیلممی

 تلقی نمود. 

 

 جرائم منافی عفتسیاست جنایی اسالم در قبال  .6

قاعده درء می باشد كه عبارت فقهی آن از  ،مهم ترین قاعده در قبال جرائم منافی عفت و اثبات آن ها

كه برای قاضی در رسیدگی به جرائم  كه بیان می دارد در صورتی می باشد. «تدراء الحدود بالشبهات»حدیث نبوی 

م جهل به موضوع یا حکم داشته و یا اعتقاد به حالل مستوجب حد شبهه ای پیش بیاید به طور مثال مرتکب جر

به طور مثال مرتکب زنا با مادر زن شده و اعتقاد به حلیت این كار داشته و یا هر دلیل كه می  ؛بودن ارتکاب رفتار

به طور مثال امام  .تواند جز مسقطات حد باشد تواند منجر به ایجاد شک و شبهه در ذهن قاضی گردد آن موارد می

آن آورده است كه حد در هر موضعی كه توهم سقوط  3و  2ه ألدر كتاب شریف تحریر الوسیله در مس )ره(مینیخ
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كه مردی در رخت خواب خود زنی را ببیند و با این  حد ایجاد شود حد ساقط می شود همانگونه كه در صورتی

تصور كه آن زن همسرش می باشد با او نزدیکی نماید و سپس معلوم شود كه آن زن همسرش نبوده و زنی بیگانه 

زن و مرد بیگانه با یکدیگر جماع نموده و سپس یکی از آنها و یا هر دوی آنها  دوبوده و همچنین در صورتی كه 

می شود.)موسوی الع حرمت شوند حد از كسی كه مدعی عدم شناخت حرمت است برداشته ادعای عدم اط

 (419، 2ج، 1403 الخمینی،

كه شاهدان در شهادت بر زنا باید به ذكر دقیق مشاهده دخول به همچنین در كتاب جواهر الکالم آمده است 

ود باید اطالع دهند كه این نزدیکی از شهو همچنین نمایند مشاهده همچون دخول میله در سرمه دان اشاره  صورت

روی عقد نکاح و همچنین عقد ملکیت نمی باشد و این شروط همگی از باب احتیاط در حدود و اینکه این حدود 

 (646و641، 41،ج، 1962نجفی، می شود.)بر تخفیف بنا شده اند لذا در این موارد كه شده وجود دارد حد ساقط 

این قاعده  اشاره نمود. «ال یمین فی الحدود»توان به قاعده  اثبات حدود می از دیگر قواعد موجود در باب

بیان می دارد كه هیچ شکی نیست كه در دعاوی مالی و برخی دعاوی غیر مالی همچون نکاح و طالق می توان با 

 (922، 9ج، 1930خود می باشد.)تسخیری،یمین و سوگند آنها را اثبات نمود كه تابع قوانین مربوط به 

آیت اهلل تسخیری در  .ولیکن در دعاوی مستوجب حد سوگند متوجه هیچ كدام از طرفین دعوا نمی باشد

كتاب قواعد فقهی مدعی اجماع بر این موضوع شده است و دلیل عدم امکان سوگند در حدود را این می داند كه 

حدود جز حق اهلل می باشد و خداوند متعال در این دعاوی اجازه سوگند نداده است بلکه دستور به سرپوشی و 

ن به حدیثی از پیامبر اعظم كه از محمد بن علی بن حسین نقش شده توا توبه از آن داده است كه در این زمینه می

حر عاملی، )«فی حدًادرؤوا الحدود بالشبهات، و ال شفاعة و ال كفالة و لت یمین »است اشاره نمود كه بیان می دارد: 

 (996، 13ج، 1414

 

ت سوگند درحدود فرقی بین در عدم ثبو گونه بیان می دارد: در كتاب تحریرالوسیله نیز این)ره(امام خمینی

حق اهلل محض مانند زنا و یا حدود مشترک بین حق اهلل و حق الناس مانند قذف وجود ندارد حتی در صورتی كه 

دعوای مورد نظر سرقت باشد، در سرعت سوگند مدعی مال بر ذمه شخص ثابت می شود لیکن حدود ثابت نمی 

 (933و932، 2،ج1403موسوی الخمینی، شوند.)
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این « اقامة الحدود الی من الحکم: »قاعده دیگر مربوط به حدود راجع به اجرای آن می باشد كه بیان می دارد

دارد كه اجرای حدود در زمان غیبت مربوط به فقهای عادلی می باشد كه وظایف و صالحیت اجرای  قاعده بیان می

 احکام الهی را دارند.

اقامه حدود جایز است و این  ،تنها برای حاكم جامع شرایط :رد كهآیت اهلل خویی در این زمینه بیان می دا

وظیفه به دیگر اشخاص منتقل نمی شود و دالیل آن را این می داند كه حدود برای مصلحت عامه و دفع فساد و 

 جلوگیری از گسترش گناه و طغیان مردم ثبت شده اند.

و مرد زناكار را تازیانه بزنید و یا دست مرد  همچنین هر چند كه در قرآن كریم آمده است كه زن زناكار

باشد كه آیا متصدی این كار معلوم نشده است درحالی كه شارع  ال این میؤسارق و زن سارق را قطع كنید، حال س

مقدس این وظیفه را برای تمام مسلمین وضع نکرده است زیرا در صورتی كه چنین باشد مدل اختالل در نظم می 

بنابراین با توجه به روایات مذكور در این زمینه از جمله روایت حفص بن  .گ بند نمی شودشود و سنگ بر سن

ال شد چه كسی حد را اقامه كند؟ ایشان در جواب ؤس ایشانغیاث از امام صادق علیه السالم روایت نموده كه از 

توجه ( كه با 993، 13، ج، 1414حر عاملی، حکم دادن را دارد.)باشد كه صالحیت  فرمودند: اجرای حد با كسی می

 (221، 1، ج1936خویی، می باشد.)به این حدیث باید به قدر متیقن كفایت شود كه همان حاكم شرعی 

با توجه به قواعد گفته شده می توان نتیجه گرفت كه سیاست اسالم در قبال اثبات این گونه جرایم مبنی بر 

برداشتن حد و عدم اثبات آن بوده كه این قواعد زمینه مواجه بزه پوشی و استتار بوده كه شارع مقدس به دنبال 

 سازی با مشکالت در زمینه اثبات جرائم را می تواند در پی داشته باشد.

 

 گیرینتیجه .7

های اجتماعی و فضای مجازی بدیهی است ارتکاب جرم نیز از طریق آن، روز با همه گیر شدن استفاده از شبکه

جرایم منافی عفت كند ها را سخت تهدید میها كه بنیان خانوادهیکی از معضالت این روز .افزون خواهد شد

امروزه بارها دیده شده است كه اشخاص و . است ای در محیط مجازیهای رایانهسیستماز طریق ارتکابی 

تلگرام و  ،ایمو ،بوک در اینستاگرام، فیس مبتذل و مستهجن های عکسها و فیلمبه اشتراک گذاشتن هایی با گروه

تحریک و ترغیب افراد به ارتکاب اعمال منافی عفت موجبات سایر فضاهای مجازی و ارسال آن برای دیگری 

 14محتواهای مجرمانه در مواد با بیان فهرستی از ای قانون جرایم رایانهكه آورند را فراهم میدر فضای مجازی 

شد باید افزود؛ گیری از آنچه كه بیان رده است. در مقام نتیجهمصادیقی از جرایم منافی عفت را نام ب 11و 
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-ای به مانند جرایم منافی عفت سنتی از سیستم دادرسی افتراقی تبعیت میرسیدگی به جرایم منافی عفت رایانه

، بودن شاكی خصوصیدر فرض  مگر استاعالم شده تعقیب در جرایم منافی عفت ممنوع و تحقیق كند و 

آن؛ كه تنها در موارد اخیر امکان تحقیق فراهم شده سازمان یافته بودن  وعنف ، ارتکاب به جرممشهود بودن 

بینی شده دال بر این است كه نوعی سیاست جنایی اقتباس یافته است. همه این شواهد و مستندات قانونی پیش

باشد و این سیاست در ش میپواز اسالم در تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت حاكم است كه مبتنی بر بزه

تفکیکی در رسیدگی به جرایم در این دو محیط بیان  هر دو فضای حقیقی و مجازی به یک صورت بوده و

به جز در موارد ای در محیط مجازی را نیز قانونگذار تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت رایانه نشده است و

 استثنایی ممنوع اعالم نموده است.
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Prohibition of  investigation in cyber indecent crime 

Abstract 

The advent of computers, and then cyberspace, has led to more and more vicious crimes against 

chastity.Cyberspace is also committed, so in many countries it is considered a deterrent criminal 

policy.These criminal contents have also been dealt with in crime blacks. Negative crimes of chastity 

because Attacking human material and spiritual life is of particular importance. Hence, Iran's criminal 

policy Adhering to Islam's criminal policy in theory and law, it has been increasingly dealt with and 

punished.Heavy duty has been imposed on it. But from the perspective of both criminal policy 

approaches to such offenses, in practice The prosecution, investigation, proving of the crime and the 

execution of the punishment are the opposite of the policy at the stage of prosecution and 

verification.The process of dealing with this crime and even recommending it has been considered and 

banned Investigations into this type of crime are also predicted, and in cybercrime disadvantages other 

than in Cases where there is a private plaintiff or an obvious crime committed cannot be investigated. 

current article.Aiming to study these prohibitions and its exceptions to the offenses against the chastity 

as one of the principles recognized in Iran's criminal policy in dealing with the offenses against fairness 

and explaining the differential jurisdiction of these crimes.And concludes that the crime-based criminal 

policy of dealing with these crimes is similar to that of crimes.Traditional and the same principles and 

principles as prohibiting research into cybercrimeTo fall. 

Keywords: indecent crime, cyberspace crime, cyber crime, prosecution, investigation, condonation of 

delinquency 

 

 


