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  چكيده
 .جنسي از طريق اينترنت است جذاب يي مربوط به محتوابه رفتارهاپرداختن  ،"ينترنتيا يپردازهرزه"

واكنش  موجب كودكان و نوجوانان، يبرا پردازيهرزه تيكشانه و برخالف رضارهبهماهيت  ،هاآسيب
ها در مبارزه دولت يو همكار يانگارجرم كه ه استشد يالمللنيسند ب ينچند تصويب جامعه جهاني و

. استمواجه  مخالف موافق و آراي بابزرگساالن،  يپرداز، اما هرزهاندبيني كردهپيشرا  رفتار نيبا ا
آن  ،ناكنند و مخالفيم يو مانع خشونت معرف يمنفعت ماد ، داراينشانه آزادي زنان آن را ،ناموافق

شامل  دهيپد نيا رانيدانند. در حقوق ايزنان م ريحقوق بشر و موجب تحق ،ياخالق يهاارزش نقض را
 ينگارمبتذل، مستهجن و هرزه هايواژهاز  براي معرفي آن ونوجوانان و بزرگساالن است  كودكان،
 مغايرحرام و  يرفتار ،ينترنتيا يپردازهرزه ،ياسالم عتيشر يهاآموزه مطابق شود.مياستفاده 
فحشاء  وعيو ش يياءزدايكه پرداختن به آن موجب حاست  يكدامنپا چون عفت و ياخالق يهاارزش
، آن را از اطفال و نوجوانان تيقانون حما و يقانون مجازات اسالم شامل يمقررات متعدد و است
مجرمانه مرتبط با  يرفتارها ،مبنااين  اند. بركرده جاديا مورد نيدر ا ي رانينظم نوانگاري و جرم
مفهوم و  كي است كه هر اورانهيو  وستهيپ ،يمجرمانه اصل يشامل رفتارها ينترنتيا يپردازهرزه

 اريبس سطحرا در سه  يپردازهرزه ،جامع يقانون كنديم شنهاديپپژوهش حاضر  دارند. ياژهيعناصر و
درجه  طبق ر،يپذبيآس افراد از يافتراق تيو ضمن حما نمايد يبندشرمانه و ناپسند درجهيشرمانه، بيب

  .قرار دهد يفريو ك يمناسب انتظام يهاآن را مشمول واكنشمختلف  هايگونه ،يپردازهرزه
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  مهمقدّ .1
اي در كننده، جايگاه برجسته وخيرهظهورو وسايل ارتباطي نو نوينهاي فناوريامروزه، 

خود به برخي  تازهبا امكانات  هاي هوشمند،. اينترنت، رايانه و گوشيانديافتهزندگي اشخاص 
يا انتقال دهند. كنند را دريافت  مستهجنمحتواهاي  همچوند تا هر نوع محتوايي ندهفرصت مي

ها محدود كرد و اينترنت ها يا فيلمتوان فقط به مجلهمحتواهاي مزبور را نمي در حال حاضر،
، اوري مزبورزيرا فن ؛(Niveau, 2010, p. 570)ت ترين منبع اشاعه و انتشار آن شده اسگسترده

در برخي موارد رايگان  با سرعت و حجم باال و به سادگي، اين نوع محتواها را در هر زمان
موانع و مرزهاي توليد و توزيع  ،شده مزبوردهد. فناوري جهانيدر دسترس اشخاص قرار مي

توان آنها را از هر مكان و  قلمرو مي اكنونآميز را درنورديده و و شهوت مستهجنمحتواهاي 
 ،به موجب برخي برآوردها ).Diamond, 2009, p. 304( سياسي در دسترس اشخاص قرار داد

- اي كه شامل كودكان نيز ميشده يپردازسوم ترافيك اينترنتي را محتواهاي هرزهحداقل يك

ي پردازدرصد محتواهاي هرزه 60كننده حدود . آمريكا تاميندهدشود، به خود اختصاص مي
ميليون صفحات  8يليون و آلمان م 50ميليون، انگلستان  187هلند ميزباني حدود  ؛است شده

 1392كار،  ؛Schell et al., 2007, pp. 47-49(جهان را در اختيار دارند  ي شدههرزه پردازا
 مطالب ايرانيان، اوّل جويجست ولي ده ،در اين مورد رتبه ايران مشخص نيست ).33ص

  .)91، ص1395است (مجله موعود،  سكس و ضدّاخالقي
جنسيت، موقعيت، تمايالت  چون سن،همبا عوامل مختلفي  مستهجناستفاده از محتواهاي      

آور شده است. در حال رشد و اعتياددر هر حال، اين رفتار  ليكن ؛جنسي و غيره مرتبط است
ميانگين سنّي سال و  11 ،حتواهاي ياد شدهدر كشور آمريكا متوسط اولين سن مشاهده م

 & Abdul Azizت سال اس 17تا  12گروه سنّي اغلب  از اين محتواهاكننده استفادهجمعيت 

Ibrahim, 2012, p. 160).(  چنانكه در  ؛كننداستفاده مي محتواهاي مزبوربزرگساالن نيز از
حاوي محتواي هاي ي به طور منظم از سايتينزديك به چهل ميليون آمريكا 2008سال 

ميليون  دويست و ميليارد يك بيش ازحجم ). Diamond, 2009, p. 305اند (ديدن كردهمستهجن 
(مجله  به محتواي مستهجن اختصاص يافته استگوگل)  در جستجوها كلّ درصد 25جو (جست

تقابل  در ني و اهميت دينداريحمايت ديضرورت بر  هاديدگاهبرخي  .)92، ص1395موعود، 
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 ها،پژوهش). Hardy et al., 2013, p. 131( دناذعان دار محتواهاي مستهجن استفاده ازبا 
توسط بزرگساالن يا در زمان تحصيل  استفاده از محتواهاي مزبور را حتي در زمان كار و

استفاده از ) . 63-67، صص1391(ربيعي و رضانيا، توسط جوانان و دانشجويان تاييد مي كند
 ,Wright & Randall, 2012).در ميان مردان نسبت به زنان، بسيار بيشتر است تواهااين مح

p. 1412; Svedin et al., 2011, p. 710)  نيز دخالت در رفتارهاي منطبق بر هرزه در ايران
پردازي، در ميان مردان ايراني نسبت به زنان بيشتر است (معاونت آموزش وتحقيقات قوه 

و برخي حتي از عمليات جنسي خويش فيلمبرداري و آن را  )207-238، صص1389، قضائيه
محتواهاي از سوي ديگر، توليد ). 63-64، 1391 اند (ربيعي و رضانيا،اشتراك گذاشتهبه 

  براي برخي اشخاص منافع هنگفتي را ايجاد كرده است. مستهجن
هاي درآمد اين صنعت جهاني باالتر از درآمد مجموعه شركت اساس برخي برآوردها،بر      

 ,Diamond(ت اَپل، نت فليكس و ارث لينك اسي، ياهو، بِ. سافت، گوگل، آمازون، ايمايكرو

2009, p. 305 & Schell et al., 2007, p. 49(.  
-شود. برخي هرزهپردازي بزرگساالن و كودكان تقسيم ميبه هرزه ،پردازي از يك نگاههرزه

) 25، ص1386پردازي بزرگساالن را به عنوان نمادي از آزادي و جنسيت زنان ترسيم (سون، 
شوند و از آن به عنوان بخشي از مد  يا  كاركردهاي مثبتي چون سرگرمي قائل مي و براي آن

هاي ها و آسيبليكن زيان  ؛)Traeen & Daneback, 2013, p. 46(كنند فرهنگ جوانان ياد مي
است  در پي داشتههايي را اعتراضمستهجن و اعتيادآور، محتواهاي اخالقي و اجتماعيِ 

)Diamond, 2009, p. 312( پردازي را با وقوع برخي رفتارهاي نابهنجار وبرخي هرزه و 
 يِ يجوها، رشد خشونت جنسي و گسترش سلطهرواني و بيماريـ  مجرمانه، عوارض جسماني

- آميز نسبت به گروهي از زنان و ابزاركننده و توهينمردان بر زنان و بروز رفتارهاي تحقير

ها و حتي بروز برخي عوارض اخالقي در جامعه و خانوادههاي شدن ارزشانگاري آنها، سست
دانند و در مجموع آن را براي سالمت و نظم اجتماعي، زيانبار معرفي مي جسمي مرتبط مي

  ؛Wright & Randall, 2012, pp. 1412,1413 & Diamond & Uchiyama, 1999, p. 2(كنند  
  .)24و  22صص 1386سون ، 
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كودكان كه با قاچاق آنها پيوند دارد و سازمان ملل آن را به مسائل  زمينهدر پردازي هرزه     
كشي نمادي از بهره ،)Akdeniz, 2008, p. 221(المللي معرفي كرده است عنوان يك چالش بين

كنند. ن معموال از اينترنت استفاده مياجنسي از كودكان و نوجوانان است كه در آن مرتكب
دهد در فضاي مجازي مايل به آميزش جنسي با كودكان دارند اجازه مياينترنت به كساني كه ت

ي و سپس در فضاي واقعي با ي، آماج خود را شناساهاي گفتگو يا ايميلمثال از طريق اتاق
استفاده جنسي قرار دهند و با كشي و سوءفريبكاري يا اجبار آنها را قاچاق كنند يا مورد بهره

محصول خود را در فضاي مجازي  ،ي شوديآنكه هويت آنها شناساتهيه فيلم يا عكس و بدون 
 & Prat & Jonas, 2012, p. 276(به اشتراك گذارند و در اختيار ساير مشتريان قرار دهند 

Niveau, 2010, p. 570(. هاي جسمي و رواني زيادي به كودك پردازي كودكان، آسيبدر هرزه
 طبقشود. آنها فراهم مي دوباره ديدگي بيشتر وامكان بزه شود؛ ضمن آنكه،ميونوجوان وارد 
- ، مورد سوءمستهجنبيش از پنجاه هزاركودكِ بازيگر محتواهاي  ، ساالنههابرخي ارزيابي

از بستگان و آشنايان كودكان هستند كه از  ،ناگيرند و در مواردي متجاوزاستفاده قرار مي
منافع نامشروعي را نصيب خود  ،آسيب كودكانرنج و حاويِهاي ها و عكسراه فروش فيلم

بار اين دسته از بزهكاران كه در مواردي اقدامات دهشت. )Akdeniz, 2008, p. 195(كنند مي
) با 141، ص1380اند (معاونت كشف علمي جرائم،استفاده كردهساله سوءحتي از كودكان سه

چنانكه در سطح اروپا، با نگرش به اهميت رفاه و  ه است؛اي و جهاني مواجه شدواكنش منطقه
آغاز شد و تاكنون اسناد  1991پردازي كودكان از سال مصلحت كودكان، مبارزه ضدّ هرزه

 ,Akdeniz( ه استشداي بسياري تصويب و راهبردهاي مقابله با اين پديده مشخص منطقه

2008, p.195(. المللي مبارزه با كنفرانس بين در وين 1999المللي نيز در سال در سطح بين
انگاري بسياري از پردازي كودك در اينترنت تشكيل و بيانيه پاياني آن خواستار جرمهرزه

اما  ؛ها در اين مورد شدالمللي دولتپردازي كودكان و همكاري بينرفتارهاي مرتبط با هرزه
در مورد فروش، فحشا و  المللي، پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودكترين سند بينمهم

در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد  2000ردازي كودكان است كه در سال پهرزه
و حمايت افتراقي از كودكان را در اين مورد، سامان داد. به دنبال آن بسياري از كشورها از 

انگاري و رم، رفتارهاي منطبق با اين عنوان را جييجمله آمريكا، كانادا و كشورهاي اروپا
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 ,Niveau, 2010( گرفتندسركوب و از واحدهاي ويژه پليس براي پيگيري اين نوع رفتارها بهره 

p. 570 & Schell at al., 2007, pp. 47-48 .( هاي اخير و با پديده مزبور در سال ،وجوداين با
 ,Akdeniz, 2008( هاي اطالعاتي وارتباطي، رشد قابل توجهي يافته استتوجه به رشد فناوري

pp. 125-131(.  
انگاري رفتارهاي قابل پردازي اينترنتي در پهنه جهاني، جرمبا توجه به وضعيت هرزه     

دهي كيفري پاسخ ؛كندپردازي بزرگساالن وكودكان از داليل يكساني تبعيت نميانطباق با هرزه
پذيري قوانين كيفري آن از نيست. در ايران، به واسطه تاثير يكسانرفتارها هم  گونهبه اين 
پردازي ي آن، هرزهيهاي فقهي و جايگاه برجسته عفت و اخالق حسنه در سياست جناآموزه

  هاي سركوبگر مواجه شده است.انگاري قرار گرفته و با واكنشمورد جرم
هاي مطرح پرسشاين پردازي، هبه مقررات و سياست كيفري ايران در مورد هرز اهبا نگ      

مباني است؟ عنوانيو قابل انطباق با چه  ي داردپردازي در حقوق ايران چه مفهوم: هرزهاست
انگاري در زمينه محتواي جرم اركان حقوقي و چيست؟ چارچوبپردازي انگاري هرزهجرم

؟ گيردبهره ميپردازي هرزهي در قبال يهاكيفري ايران از چه پاسخ چيست؟ حقوق مستهجن
  آيا كودكان و نوجوانان مشمول حمايت افتراقي هستند يا خير؟

- هاي مطرحكند به پرسشتحليلي تالش ميـ از روش توصيفي  گيريبا بهره پژوهه حاضر،     

پرداخته پردازي اينترنتي شناسي هرزهدر بخش اول به مفهوم ،اين منظور به .شده پاسخ دهد
و در بخش گيرد مورد بررسي قرار ميانگاري اين پديده مباني جرم ،و در بخش دوم شودمي
ها ي كاستييپردازي اينترنتي، به شناساهرزه اركانحقوقي و  ، ضمن تبيين چارچوبخرآ

   .شوددر زمينه بحث توجه ميوارائه پيشنهادهاي كاربردي 
  
  اينترنتي پردازيهرزه شناسيمفهوم. 2

به مفهوم  »پردازي«و  ،به معناي بيهوده يا زن بدكاره »هرزه«ب از اي مركّواژه پردازي،هرزه
مايه اصلي به عنوان درون ـپرداختن به مسائل جنسي  است؛ لذا اين اصطالح ناظر بهپرداختن 

 از جملهاست و بسياري از اقدامات  ـ آثار و محتواهاي هرزه، اعم از نوشته، صوت و تصوير
 غيره عرضه يا انتقال محتويات و ، كاريكاتور، ارائه،نوشتن، نقاشي، طراحي، تهيه عكس، فيلم
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شود كه مصوب استفاده مي» نگاريهرزه« اصطالحاز  ،شود. در زبان فارسيرا شامل مي
است (فرهنگستان زبان و ادب  ”Pornography“ واژهفرهنگستان زبان وادب فارسي براي 

پردازي از شمول هرزه اصطالح ) و در اين پژوهه از آن جهت كه705، ص1387فارسي، 
 واژهعبارت  استفاده شده است. آن اصطالحاز  ،نگاري برخوردار استبيشتري نسبت به هرزه

“Pornography”،  از واژه يوناني“Pornographos” ّب از كلمات اخذ شده است كه مرك
(به معناي نگاشتن) است و در زبان   ”Graphein“(به معناي فاحشه) و  ”Porne“يوناني

ها بوده است ترين فاحشهباره فرومايهديم، به معناي نگارش يا ترسيم دريوناني ق
)Dworkin,1989, p. 200( تري از نگارش مفهوم و مصاديق وسيع، پردازيهرزه اصطالح اما؛

ه و ب اصطالحيسازيِ برساختيا ترسيم دارد و تركيبي بودن برخي عبارات فارسي، اين 
ي يبه مفهوم كاالهاياد شده  اصطالح »كبْلَ«دارد. در فرهنگ حقوقي روا ميكارگيري آن را 

كه فعاليت جنسي يا رفتارهاي شهواني است شده ي معرفييهاي سينماها يا فيلمعكس چونهم
 ,Garner et al., 2009( دهدنمايش مي براي برانگيختن هيجانات جنسي استرا به روشي كه 

p. 1279(.  خوبي تعريف نشده دانند كه بهبرخي واژه مزبور را از اصطالحاتي مي ،وجوداين با
قاضي ديوان عالي آمريكا بر  1وارتمثال استِ ؛ها در مورد آن مختلف استو معتقدند برداشت
ديدن،  را به هنگامتوان آنتوان تعريف كرد، اما مينمياصطالح مزبور را اين باور بود كه 

كميته مطالعه  هاي ناهمگون در اين مورد، در آمريكا بر مبناي نظرشناخت. با توجه به برداشت
، اين اصطالح در مورد كاالهاي ت از كودكان در مقابل پورنوگرافيها وراهبردهاي حمايمهارت

 م ميجنسي را مجسّ رود كه رفتاره كار مي، ديداري يا شنيداري ب نوشتاريآشكارا جنسيِ
دهد. كاالهاي آشكارا جنسي ممكن است اي تناسلي بدن انسان را نمايش ميهكند يا آنكه اندام

 پردازانه جنسيِعلمي، خشنودكننده يا خيال تفريحي، براي مقاصد مختلف آموزشي، هنري،
ولي در پورنوگرافي استفاده معمولي از مواد يا كاالهاي جنسي  ،شخصي و غيره استفاده شود

  ).Thornburgh &  Lin, 2002, p. 21( جاد هيجان يا تمايل جنسي استبه قصد اي

                                                                                                                                                       
1. Stewart 
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 تعريف شده است. مطابق ماده 1پورنوگرافي كودكان ،ايالمللي يا منطقهدر برخي اسناد بين     
پردازي كودك: پ پروتكل اختياري كنوانسيون حقوق كودك در مورد فروش، فحشا و هرزه ـ2
سازي شبيههاي واقعي يا درگير در فعاليت كودكِ 2به هرگونه نمايش ،كودك پردازيِهرزه«

كودك براي اهداف عمدتاً  يا هرگونه نمايش اندام جنسيِ ،با هر وسيله شده آشكار جنسي
پردازي را به نمايش ديداري به نظر مي رسد، پروتكل مزبور هرزه». شودجنسي اطالق مي

  محدود نكرده است. 
در مورد مبارزه  ي اروپاشورا 3ويژه بايد به دو سند چارچوب تصميم، بيياروپادر سطح      

نامه جرايم و پيمان 2003 پردازي كودك مصوب دسامبركشي جنسي كودكان و هرزهبا بهره
پردازي مقصود از هرزه ،ب سند اولـ  1اشاره كرد. به موجب ماده  2001سايبري مصوب 

هر كودك . 1 دهد:مي است كه به طور ديداري نمايش/ارائه ايپردازانههرزه محتوايكودك، 
شامل نمايش شهواني آالت  ،آشكار جنسي توايكار گرفته شده در محه واقعي درگير يا ب

ظاهر شدن يك شخص واقعي به عنوان يك كودك درگير يا . 2 ،يا ؛ه شرمگاهيقطتناسلي يا ن
-تصاوير واقعي از يك كودك غير. 3 ،يا ؛1اشاره شده در بند  توايشده در محگرفته كاره ب

ي مذكور، ياسناد اروپا در  .1اشاره شده در بند  توايشده در محكار گرفتهه موجود درگير يا ب
صدا يا نوشته  ناظر برپردازي پردازي كودك به نمايش ديداري محدود شده و به هرزههرزه

يا مجازي كه مثال رابطه جنسي بين گرايانه تصاوير واقع ،از سوي ديگر ؛توسعه نيافته است
د، قابل انطباق بر ندههمجنس يا جنس مخالف را نشان مي دو كودك يا كودك و بزرگسالِ

  ).Akdeniz , 2008, pp. 187, 197(ت پردازي كودكان اسمفهوم هرزه
معادل هم استفاده كرده  تيِاز عبارات سنّ ،نگاريهرزه اصطالحقانونگذار ايران عالوه بر      

است »مبتذل « يا» مستهجن« چون توليد يا انتشار آثارهماي است كه ناظر بر رفتارهاي مجرمانه
بار و در حدي كه به اشخاص زير نخستينشود. براي و منافي عفت و اخالق عمومي قلمداد مي

 1399نان مصوب سال تمام مربوط است، قانونگذار در قانون حمايت از اطفال و نوجوا 18
                                                                                                                                                       
1. Child pornography 

2. Representation  
3. Framework Decision 
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 آن محتواي معرفي كرده كه اثري هر توليد و نگاري را شامل تهيههرزه ، اصطالح(ق.ح.ا.ن.)

  .جنسي اندام يا جنسي عمل آميزش، برهنگي، مانند نوجوان است: يا طفل جنسي جذابيت بيانگر
ست (معين، پَ فرومايه و  ) و913، ص1360(عميد،  مبتذل نيز درلغت به مفهوم خوار و ناپسند     

 قانون مجازات اسالمي (ق.م.ا.): 742ماده  1است. وفق تبصره آمده ) 3766، ص1386
اين ». ر قبيحه باشدوَگردد كه داراي صحنه و صُمحتويات و آثار مبتذل به آثاري اطالق مي«

صحنه «زيرا عبارت  كشد؛به چالش ميرا شفافيت قانوني تعريف خالي از ابهام نيست و اصل 
د كه عرف آن انگاشته شو، مبهم است و ممكن است شامل محتواي ناپسندي »ر قبيحهوَصُ و

داند و به اتّكاي قاعده تفسير منطقي و محدود قانون كيفري، مي حَسنهرا مغاير عفت و اخالق 
ر شامل وَصُ كلمات صحنه و قدر متيقّن محتواي مبتذل، انصراف آن به شكل و تصوير است و

است كه بر صحنه  عطفواو  ،صور صحنه و واژهميان دو  »واو«شود. حرف صدا نمي متن و
 )روَصُ( صيغه جمعيك تصوير نيز كافي است و  اين وجود،و صورت/تصوير داللت دارد. با 

 1ماده  »ح«اعم از واقعي يا غير واقعي است. بند  ،روَكه صحنه و صُهمچنان ؛افاده نوع مي كند
ر وَگونه محتوا يا تصويري كه داراي صحنه و صُهر«بتذل آن را نيز كه در تعريف مق.ح.ا.ن. 

بر مبناي تعريف مزبور،  ؛ ضمن آنكهكندرا رفع نمي هااست، تمام ابهام دانسته» قبيحه باشد
در برخي آراي شود. شامل كودكان و نوجوانان نيز مي ،تصوير مبتذل عالوه بر بزرگساالن

يا دختر نوجواني را كه در آغوش مردي نامحرم است،  عريان يك زنمهيتصاوير ن كيفري، گاه
  . شده استمبتذل قلمداد 

، ص7، ج1393(انوري،  كار رفته استه مستهجن نيز در لغت به معناي زشت و ركيك ب     
است: كيفري ق.م.ا. كه آخرين اراده قانونگذار  742به موجب تبصره چهار ماده ). 6984

شود كه صوت يا متن واقعي يا غير واقعي يا متني اطالق ميهجن به تصوير، تمحتويات مس«
بر مبناي ». بيانگر برهنگي كامل زن يا مرد يا اندام تناسلي يا آميزش يا عمل جنسي انسان است

استفاده انحصاري از  چونع بوده و شامل هر روشي همآثار مستهجن موسّ ،تعريف مزبور
تفاده از متن و تصوير است و به عالوه شامل متن يا روش تلفيقي همانند اس ،تصوير صدا،

مقوله با  ،شود. محتويات مستهجن نسبت به مبتذلسازي شده و غير واقعي نيز ميآثار شبيه
همين رو از حيث قلمرو، اثري  ؛ ازتنافي بيشتر وشديدتري دارد حَسنه اخالق عمومي و ،عفت
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ب) اندام تناسلي زنانه  ،برهنگي كامل كه بر موارد سه گانه زير داللت كند، مستهجن است: الف)
دهد، فيلمي عكسي كه برهنگي كامل را نمايش مي ،بنابراين ؛ج) آميزش يا عمل جنسي ،يا مردانه

حيواني را  دهد يا عمليّات جنسي بين انسان ورا نشان مي كه آميزش جنسي بين دو انسان
در آثار مستهجن، همانند مبتذل،  قانون مجازات اسالميشود و روايت كند، مستهجن قلمداد مي
  است. قائل نشدهتفاوتي بين كودك وبزرگسال 

؛ ولي در قلمداد شود ممكن است يك اثر مستهجن پردازانهدر حقوق ايران محتواي هرزه     
زيرا محتواهاي  ؛نيست 1مستهجن الزاما پردازانهكشور ديگري مانند آمريكا، محتواي هرزه

، استانداردهاي يك جامعه پردازانه بزرگساالنمستهجن برخالف آثار هرزه آشكارا جنسيِ 
براي آموزش تمايالت جنسي انسان به  ي كهفيلم . براي نمونه،كنندمتمدن را نقض مي

ولي مستهجن نيست  ،پردازانه استرغم آنكه هرزهبه، روددانشجويان پزشكي به كار مي
 انتشار مطالب مستهجنتوزيع يا  ،ي چون فروشيتارهارف در حالي كه ؛وانتشار آن مجاز است

 & Thornburgh(است ها، ممنوع در سطح فدرال و ايالتدر مورد كودكان و بزرگساالن و 

Lin , 2002, pp. 3, 96,107(. به انسان  آميزپردازي مستهجن اگرچه موجب نگاه تحقيرهرزه
تعقيب كيفري محتواي مستهجن كمتر است است، اما امروزه و با سهولت دسترسي به اينترنت، 

  پردازي كودكان است. ها در مورد هرزهو بيشتر نگراني
در فضاي  پردازيهرزه)، 141، ص1391(نگهي،  به شكل سنّتي پردازيهرزهكنار  در     

 علميكتاب  نويسنده 3نويليام گيبسو ،باررا نخستين "مجازي فضاي" واژهدارد.  قرار 2مجازي
 ).,409p.  ,2002 Thornburgh & Lin( كار برده است به 1984درسال  4رنورومونسِ تخيليـ 

 حافظه  مثال ؛فضاي صفر و يك است گونه هرو شامل  فضاي اينترنت  فراتر ازفضاي مجازي 
 ، اينترنت است.فضاي مجازيترين بخش بزرگ ولي ،است مجازي جزء فضاينيز  قابل حمل

                                                                                                                                                       
1. Obscenity 

2. Space Cyber 

3. William Gibson 

4. Neuromoncer 
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را در فضاي اينترنت به  نمردي معيّ  انتشار فيلمي كه آميزش جنسي بين زن و ر اين اساس،ب
  واقعي و مجازي است.زي اينترنتي و البته در فضاي غير پرداگذارد، هرزهنمايش مي

ن پردازانه و فراهم كردن موجبات دسترسي به اينظر به اينكه دخالت در محتويات هرزه     
 ترنگاري مناسبپردازي به جاي هرزهاست، كاربست واژه هرزهمحتويات و ارائه آنها متنوع 

عات كه همانا پرداختن به موضوـ را پردازي اينترنتي هرزه رو،پژوهش پيشو شود ارزيابي مي
 به گذارقانون با وجود عدم تصريحـ  جذاب جنسي دريك محتوا وبا بهره گيري از اينترنت است

پردازي در فضاي مجازي و در پرتو ين مصداق هرزهترگستردهمزبور، به عنوان  اصطالح
ب ام كتا(فصل سي 1388اي مصوب قانون جرايم رايانه نظم حاكم در آخرين اراده قانونگذار و

و آخرين مقررات اصالحي 1399، ق.ح.ا.ن. مصوب 1392پنجم ق.م.ا.) و همچنين ق.م.ا. مصوب 
  كند.مربوط، تحليل مي

                     
  پردازيانگاري هرزهمباني جرم .3

پردازي كودكان و بزرگساالن از داليل واحدي انگاري هرزهجرم مختلف، هاي حقوقيدر نظام
  شود.عمال نميهاي يكساني در مورد مرتكبان اين دو پديده اِواكنش ؛ ضمن آنكه،كندتبعيت نمي

انساني و از  رفتاري غير ،پديدهروست كه اين  پردازي كودكان از آنانگاري هرزهجرم     
 Prat and Jonas, 2012, p. 276 & Schell(كشي از يك انسان است هاي بهرهآشكارترين نمونه

& et al., 2007, pp. 49-50( در موارد  ديده آن وجود ندارد.كه رضايت معتبري در بزه
 Schell( كنندكشي ميرهاز آنها به ،تجاوز واقعي به كودكان پردازان عالوه بربسياري، هرزه

& et al., 2007, p. 47( بهره يِيهاي ارتكاب رفتارهاي جنازمينه ،اينترنت از گيرييا با بهره-

 كنندرا فراهم مي آنانگري كودكان و توريسم جنسي قاچاق كودكان، روسپي از جملهاي كشانه
)4-5 Akdeniz , 2008, pp.(. رابطه نامشروع قدرت پردازي كودكان در فضاي مجازي هرزه

كودكان و نوجوانان توسط  ،يند انجام آنادهد و در فرميان يك بزرگسال و كودك را نمايش مي
گيرند و گاه اين موضوع توسط بزرگسالي انجام استفاده واقعي قرار ميبزرگساالن مورد سوء

يك واكنش در همه كشورها غالبا  ،مي گيرد كه آرزوهاي جنسي ناسالمي دارد؛ از همين رو
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 .Schell & al 2007, pp ( پردازي آنها وجود داردضد جرائم عليه كودكان و از جمله هرزه

47, 50(.  
زيانباري بر  ارثآست و اجتماعي براي آنها ـمتضمن آسيب رواني  ،پردازي كودكانهرزه     

خطرناك ويژه بايد ازرفتارهاي بدارد كه در پِي سالمت جسم و روان نوجوانان و جوانان 
ين، ابزارانگاري يافسردگي، خشونت و پرخاشگري، اعتماد به نفس پا ديدگي جنسي،جنسي، بزه

پردازي كودكان در انفعالي و انحراف جنسي نام برد. همچنين هرزه برخوردهاي جنسيِ زنان،
 Hardy & et al., 2013, p. 131( فضاي مجازي، شكلي از آسيب رواني و اعتيادآور است

Schell & et al., 2007, p. 47 & & Showers, 2002, p. 20( آزادي بيان حق تحت شمول  كه
به داليل  .).Akdeniz, 2008, p 20( شودقلمداد نمينقض اين حق  ،آن منوعيتقرار نمي گيرد وم

ولي در  ،شوده و ضروري معرفي ميامري موجّ ،كودكانپردازي هرزهانگاري مزبور، جرم
-آنچه در يك كشور هرزه براي نمونه، ؛ي با يكديگر دارنديهاسطح ملي، قوانين كشورها تفاوت

يا فعاليتي مثل دارا  ،پردازي نيستدر كشور ديگري هرزه ،پردازي كودكان قلمداد مي شود
خير؛  ،در يك كشور جرم است و دركشور ديگر پردازانه كودكان،بودن محتواهاي هرزه

 .Ibid, p( شودعمال نميه در كشورهاي مختلف، مجازات مشابهي در مورد آن اِكهمچنان

165.(  
ن آن را نمادي ابزرگساالن در ميانه آراي موافق و مخالف قرار دارد. موافق پردازياما هرزه     

ديگر آن را  رخي) و ب25، ص1386كنند (سون، از  قدرت ،آزادي و جنسيت زنان محسوب مي
موجب كاهش جرائم  اين رفتاركه  و بر اين باورندانگارند آفرين ميو شاديكننده سرگرم

هاي موانع و محدوديت ،دهد كه قيودشود و به زنان قدرت ميجنسي مثل تجاوز به عنف مي
پردازي به زعم برخي ديگر هرزه. )Diamond, 2009, pp. 312 & 304( اجتماعي را كنارگذارند

وحريم خصوصي  )Schell & et al., 2007, p. 49( شودتحصيل ميبزرگساالن با رضايت آنها 
مادي اين چون منافع  ،به نفع زنان است ضمن آنكه ؛شودكنندگان در آن نقض نميمداخله

پردازي نه تنها باعث خشونت ن ، هرزهاست. به نظر برخي از موافقصنعت بيشتر براي آنها
 ،پردازي دارندگيرانه عليه هرزهوانين سختي كه قيبلكه مانع خشونت است و كشورها، نيست
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 لذا ؛)Gever, 2002, p.52( چنين نيستند ي است كه اينيتجاوز به عنف در آنها بيش از كشورها
  كنند.تابند وبا آن مخالفت ميپردازي را برنميانگاري هرزهجرم ،ناموافق
را  انگاري آنزيانبار و جرم پردازي راهرزه ،به داليل مختلف هاويژه فمنيستب ن،امخالف     
 ،مخالف اخالق جنسي است رفتار ياد شدهكه نيست به اين دليل  ؛ اين مطلبدانه دانستهموجّ

شود تلقي مياحترامي و تحقير نسبت به زنان و نوعي بي استبلكه چون نقض حقوق بشر زنان 
)Diamond, 2009, p. 312( آن كامال ظالمانه و نژادپرستانه  هايشده در فيلمو الگوهاي طراحي

استفاده پردازي مورد سوءيند هرزهان ، زنان در فرا). به نظر مخالف24، ص1386 است (سون،
كند. اين گيرند و آن به رشد خشونت و جرايم جنسي كمك ميو استثمار اقتصادي قرار مي

 ,Russel(ادا تاثير گذاشت ني مانند كانپردازي كشورهاي معيّديدگاه بر قوانين مربوط به هرزه

2002, pp. 20 & 48 & Jenkins, 2018, p. 6.(  
پردازي پس از بررسي وضعيت هرزه 1972فورد در سال در انگلستان نيز كميته النگْ     

براي اخالق عمومي وانساني زيانبار است  اين رفتاردرجامعه مزبور نتيجه گرفت كه 
)Diamond and Uchiyama,1999, p. 2( تواند بحران اخالقي ايجاد كندو مي )Wilkins, 2002, 

p. 41(اند كه هرزهها و مراجعي چون كنگره نتيجه گرفته. درآمريكا نيز در مواردي، دادگاه
 با اين وجود، ).Showers, 2002, p. 20( پردازي نامشروع براي افراد و جامعه خسارت بار است

از اواخر قرن بيستم و اوايل قرن جاري، گسترش اينترنت و سهولت دسترسي به محتويات 
 يسن قانون و يكودكپردازانه، اختالف نظر در مورد برخي مفاهيم و موضوعات مانند هرزه
 پردازانه موجب شد تا بويژه در آمريكاي يا فوايد آموزشي برخي محتواهاي هرزهجنس تيرضا
 يمنع دسترس مثل مستهجن يِنترنتيا تارنماهايبه  يمحدود كردن دسترس يابر نيعيّم تدابير

 پردازيهرزهدرمورد رانه يگو قوانين سخت يجنس تيماه يدارا يهاگاهها به وبكتابخانه
 ).Jenkins, 2018, p. 6( مقرر شودكودكان ، 

شريعت و فقه اسالمي  هايثر از آموزهأپردازي در حقوق كيفري ايران، متانگاري هرزهجرم     
زيرا  ؛)103، ص1387، قهرماني(باي و پور پردازي عملي حرام استاست كه وفق آن، هرزه

يعني رعايت  ،هاي مورد احترام شريعت و اخالق اسالميي است كه ارزشيمتضمن رفتارها
وي سازي براي گناه و پيرپردازي اشاعه فحشا، زمينهكند. در هرزهعفت و پاكي را نقض مي
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 19خداوند درآيه  مخالفت با فرمان الهي است. ،هاي شيطان وجود دارد و در نهايتاز گام
ِذیَن « فرمايد:سوره نور مي ن َتِشیَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّ

َ
وَن أ ِذیَن ُیِحبُّ ْنَیا ءاِإنَّ الَّ ِلیٌم ِفي الدُّ

َ
َمُنوا َلُهْم َعَذاٌب أ

منان شيوع يابد براي آنها ؤكاري (فحشاء) در ميان مكساني كه دوست دارند زشت :َواآلِْخَرِة 
 :سوره نورمي فرمايد 30در آيه خداوند همچنين  .»در دنيا و آخرت عذابي دردناك خواهد بود

ْزَکی َلُهْم «
َ
ْبَصاِرِهْم َوَیْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك أ

َ
وا ِمْن أ ْلُمْؤِمِنیَن َیُغضُّ منان بگو ديده فرو ؤبه م»: ُقل لِّ

   تر است).(پاكدامني ورزند) كه اين براي آنان پاكيزه هاي خويش حفظ كنندنهند و عورت
مشاهده  عادي نشان دادن عدم پايبندي به موازين اخالقي و زداييحيا ،پردازيدر هرزه     
 بين زن و مرد آميزمحبّتعواطف  سطح و اهمّيت براستفاده مكرّر از محتويات هرزه  شود.مي
در رشد  كه آن در برخي كشورهاچنان ؛كندكانون خانوادگي را متزلزل مي گذاشته وثير أت

مبناي داليل مزبور، مقررات ايران در كنار  ). بر20، ص1387(طارمي،  داشته است ثيرأت طالق
ي اشاره كرده است كه به اصطالح يانگاري رفتارهاها و به جرمنگاري، از عبارتاصطالح هرزه
كه  1399ماده يك ق.ح.ا.ن. » د« است. وفق منطق مزبور، تعريف مندرج در بندمزبور نزديك 

جنسي  اندام يا جنسي عمل آميزش، برهنگي، مانندـ  اثري هر توليد و تهيه نگاري را شاملهرزه
اين تصريح به تحول  ،است  نوجوان يا طفل جنسي جذابيت بيانگر آن محتواي كند كهمي ـ

پردازي كودكان و پردازي و محدود كردن آن به هرزههوم هرزهرويكرد قانونگذار در مف
هر دو گروه اطفال و نوجوانان و بزرگساالن را شامل  ،شود. اين عبارتنوجوانان قلمداد نمي

  مي شود. 
  
  چارچوب حقوقي. 4

هرزه پردازي اينترنتي در پرتو مقررات جاري  اركان و عناصر اختصاصيِ مبحث،در اين 
   شود.ميهاي سركوبگرانه مقرر ضدّ اين جرم تحليل و واكنش ،بررسي

 

  ركن قانوني. 4-1
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نامه جرم پيمان ،قابل استناد سندترين مهم ،الملليپردازي كودكان در حقوق بينمورد هرزه در
-آن به جرائم مربوط به هرزه 9ست كه در ماده شوراي اروپا 2001سايبري مصوب سال 

 20نامه حقوق كودك مصوب پيمان 34همچنين، بايد از ماده شود.اشاره مي پردازي كودكان
. شود، ياد رساندتصويب به  1994ژوالي  13ملل متحد كه دولت ايران آن را در  1989 نوامبر

نامه حقوق كودك در مورد فروش، فحشا پروتكل اختياري پيمان 3ماده  )c(1بند  ،عالوه بر اين
را تصويب  آن 2007سپتامبر  26قابل ذكر است كه دولت ايران در پردازي كودكان و هرزه

پردازي و نيز كشي و از طريق هرزه، حمايت از كودكان در مقابل بهرهياد شدهكرد. اسناد 
د. در نكندرخواست ميها از دولتپردازي كودكان را انگاري رفتارهاي مرتبط با هرزهجرم
پردازي اينترنتي نوجوانان را در مقابل هرزه كودكان و اي،قانون موسوم به جرايم رايانه ،ايران

پردازي اينترنتي ) و هرزه156، ص1390(محسني،  مورد حمايت افتراقي قرار نداده است
ها براي حمايت از كودكان همانند بزرگساالن مشمول قانون واحدي است، اما ق.ح.ا.ن. تالش

پردازي يا استفاده از كشي از اطفال و نوجوانان براي هرزهوانان در مقابل بهرهكودكان و نوج
دهي انگاري  و پاسخآنها مثال براي توليد آثار مبتذل و مستهجن را آغاز كرده است و با جرم

  جديد و متفاوت، احكام قانون اول را در بخشي كه با آن مغايرت دارد، نسخ كرده است. 
انگاري اين المللي معتبري كه بر جرمپردازي اينترنتي بزرگساالن، سند بينهدر مورد هرز     

ولي درحقوق كيفري برخي كشورها چون آمريكا با تفكيك  ؛رفتار داللت كند، مشاهده نشد
نگاري با اي رفتارهاي مرتبط با مستهجننگاري، پارهپردازي/پورنوگرافي از مستهجنهرزه

 ,Mcelroy, 1995, p. 35 & Thornburgh et al., 2002, pp. 3( پاسخ كيفري مواجه شده است

 چونپردازي اينترنتي بزرگساالن همپذير هرزهترين منبع استنادمهم ،در حقوق ايران ).87
  كودكان، قانون است و ركن قانوني اين جرم در پرتو مواد قانوني زير  جستجو مي شود: 

از كتاب پنجم (تعزيرات). اين مواد كه پيش از اين در ق.م.ا.  748و  747،  743،  742مواد ـ 
، ارتباط مستقيمي با هرزه پردازي ندبيني شدپيش 1388خرداد  5اي مصوب قانون جرايم رايانه

رآخر كتاب پنجم اي دبا عنوان جرايم رايانه ام ود و اكنون در قالب فصل سيناينترنتي دار
شيوه ارتكاب جرم تمركز دارد (آقائي نيا و  راصوال بكه  . قانون مزبورنداق.م.ا. جاي گرفته

      .كندزير، بي نياز نميبه شرح ما را از توجه به قوانين ديگر  ،)49، ص1391عابد، 
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قانون نحوه مجازات  10و 5، 3و مواد  1375ق.م.ا. مصوب  كتاب پنجم (تعزيرات) 640ماده  ـ 
 مصوب (ق.س.ب.) نمايندغير مجاز ميهاي اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت

- نيز ممكن است در مورد رفتارهاي مرتبط با هرزه 1399ق.ح.ا.ن. مصوب  10و ماده  1386

مصوبه  چونپردازي اينترنتي، مورد استناد قرار گيرند. همچنين بايد از مقررات ديگري هم
هاي اينترنتي رايانه مقررات و ضوابط شبكه«با عنوان  شوراي عالي انقالب فرهنگي 1380سال 
  شود. پردازي به آن استناد ميي هرزهينام برد كه حسب مورد در ارزيابي پديده جنا» اي
   

 ركن مادي. 4-2

به  اما گنجد،پژوهش حاضر نمياختصاصي ركن مادي در ظرفيّت  تفصيلي عناصر شرح
 غيرهديده و بزهموقعيت مرتكب و  رفتار مجرمانه، نتيجه مجرمانه، وسيله، عناصر اختصار
    شود.ميبررسي 

  
  رفتار مجرمانه. 4-2-1

اند و ترك فعل پردازي اينترنتي، رفتارهاي متنوعي وجود دارد كه اصوالً مبتني بر فعلدر هرزه
اما اين رفتارهاي متنوع برخي اصلي،  ؛كندرد نادري به وقوع جرم كمك ميامجرمانه در مو

تار مجرمانه اصلي، عبارت از انتشار محتويات مستهجن اند. رفبرخي پيوسته وبرخي ياورانه
. شودعالوه بر انتشار شامل توزيع يا معامله محتويات مزبور هم مي ناًو مبتذل است كه قانو

رفتارهاي پيوسته نيز عبارتند از توليد، ذخيره يا نگهداري محتويات مزبور و رفتارهاي ياورانه 
نيز شامل تحريك، ترغيب، تهديد، تطميع، فريب، تسهيل يا آموزش دستيابي به محتواهاي مزبور 

  است كه هر يك را جداگانه تحليل مي كنيم. 
  

  رفتارهاي مجرمانه اصلي. 4-2-1-1
) . در اين 588، ص1393 انتشار به مفهوم پراكندن و رواج آمده است (انوري، شار:انت) الف

گيري از فضاي اينترنت، محتواهاي مستهجن يا مبتذل شامل متن، صوت، روش مرتكب با بهره
اگرچه خود در توليد اين محتواها نقش مستقيم يا فعّالي  ؛پراكندتصوير يا تلفيقي از آنها را مي
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پردازي اينترنتي، انتشار است كه جوهره جرم هرزه). 162، ص1390(فريبرزي،نداشته است 
ن فراگير و اثرگذاري گسترده را به همراه دارد و اگر به داليلي همانند قطع اامكان جلب مخاطب

ارتباط با شبكه جهاني يا اختالل در تبادالت اينترنتي امكان انتشار از ميان برود، انتشار محقق 
اما امكان دسترسي مخاطب براي انتشار كافي است و پااليش يك آدرس اينترنتي  ،شودنمي

ولي افاده نوع مي كند وانتشار چند محتوا  ،محتويات جمع است واژهمانع تحقق انتشار نيست. 
  بلكه انتشار يك اثر مانند فيلم، كافي است. ؛پردازانه الزم نيستو اثر هرزه

مانع تحقق انتشار نيست؛ حتي اگر نمايش محتوا  ،نااطبعدم مشاهده محتوا توسط مخ     
سايتي كه به لحاظ  . قرار گرفتن محتوا درباشدمنوط به عضويت در سايت و پرداخت وجه 

-قوانين داخلي ايران مجاز يا غير مجاز است، اهميتي ندارد. اگر در انتشار يك محتواي هرزه

ماده   8زيرا وفق بند  ؛.ن. قابل استناد استكودك و نوجوان استفاده شود، ق.ح.ا پردازانه از
اي نويس قانون جرايم رايانهالبته پيش .صريحا جرم انگاري شده است رفتار آن قانون اخير، 10

، سرانجام اما قانون مصوب ؛پردازي كودكان وبزرگساالن برقرار كردتفكيكي بين دو نوع هرزه
  ) . 114، ص1388، قهرماني(باي و پورمجازات يكساني براي هر دو حالت در نظر گرفت 

زماني كه مرتكب با ايجاد يك سايت اينترنتي و دريافت خدمات فني از يك شركت اقدام به      
را  كند و آنهاي مستهجن و متون داستاني كامال جنسي و خالف عفت ميها، كليپدريافت فيلم

كند، مرتكب جرم هاي نامناسب ميفيلميا از اين طريق اقدام به فروش  در فضاي اينترنت منتشر
). 209-215، 1389، شود (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيهمي 742در ماده  مقرر

مرتكب گاهي با رضايت صاحب عكس، فيلم يا كليپ و گاهي به شكل نامشروع و با ربايش 
ارتكابي او جرم كند كه در هر دو صورت رفتار محتويات خانوادگي مربوط به ديگري اقدام مي

  است.
طريق  ق.س.ب. كه انتشار آثار مستهجن يا مبتذل را از 10با وجود ماده  ،نكته پاياني اينكه     

  780دهد، مستنبط از ماده مورد حكم قرار مي ايرايانههاي ارتباطات الكترونيكي يا سايت
فضاي اينترنت به گيري از ق.م.ا.، در فرضي كه مرتكب با استفاده از وسيله خاص وبهره

 743و  742كند، رفتار او حسب مورد مشمول مواد پردازي اينترنتي اقدام مياي به هرزهگونه
  ق.م.ا. است.  
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، خش كردن و وابخشيدن چيزي ميان گروهي است (دهخداپتوزيع در لغت به معناي  توزيع:) ب
ن مثالً داخل كشور انجام معموال توزيع يك كاال يا محتوا در قلمرو معيّ  ).7128، ص5ج ،1377

پردازي اينترنتي منحصر به داخل كشور نيست و مرتكب از طريق فضاي ولي هرزه ،مي گيرد
در ). 152، ص1392 كند (بابا غيبي ازغندي،يك محتوا را در سطحي فراملي توزيع مي ،اينترنت

در  .يع استرسد انتشار غير از توزولي به نظر مي ،اين صورت انتشار هم محقق  شده است
معموال اهداف خاص مادي و اقتصادي يا اشخاص خاص مثل اعضاي يك سايت مطرح  ،توزيع

   .شودولي در انتشار اهداف مختلفي مثل تفريح وتفنّن دنبال مي ست،ا
هاي فشرده يا حامل داده (مثل حافظه) انجام گيرد، اگرچه رفتار اگر توزيع با استفاده از لوح     

ق.م.ا.  742(لوح فشرده) مشمول ق.س.ب. و (حامل داده) ماده  و به ترتيب مرتكب جرم است
فردي كه از طريق رايانامه يا از طريق  نمونه،براي  ؛پردازي اينترنتي نيستولي هرزه ،است
گيري از اينترنت، با هدف جلب منفعت اپ و با بهرهيا واتس هاي اجتماعي همانند تلگرامشبكه

دهد، در ميان اشخاص خاصي ه مثال رابطه جنسي بين دو نفر را نشان ميفيلمي را ك اقتصادي،
  دهد.ق.م.ا. انجام مي 742كند، رفتاري منطبق بر ماده توزيع مي

در ). 2874، ص3، ج1386رود (معين، معامله به مفهوم داد و ستد به كار مي معامله:) پ
در مفهوم محدود شامل عقدهاي  اما ،ايقاع است غير مالي) و (مالي و شامل عقد ، معاملهاصطالح

) كه خريد و فروش مصداق روشن آن 664، ص1388(جعفري لنگرودي،  ض استمعوّ ماليِ
شود. معموال در ض و اجاره هم ميولي محدود به آن نيست و مثالً شامل صلح معوّ  ،است

مانند اينكه  ؛شودمعامله محتويات مبتذل يا مستهجن اينترنتي، منافعي تحصيل يا تضمين مي
ن است يا اينكه سازمان يا گروه كاربر براي دريافت فايل مستهجن، ملزم به پرداخت مبلغي معيّ

، همچون كندن را پرداخت ميهاي مستهجن مبلغي معيّي به كاربران براي ارسال فايليجنا
دير يك اني به مهاي مستهجن ايريك سايت اينترنتي كه با فروش فيلم مدير ايرانيِ موردي كه

كند يا با تبادل ترافيك كاربران با ، مبالغ قابل توجهي را تحصيل ميسايت مستهجن عربي
 (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، كندچندين سايت مستهجن خارجي، كسب درآمد مي

    ).212، ص1389
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  رفتارهاي مجرمانه پيوسته. 4-2-1-2
پردازي شود كه اگرچه هرزهبه اختصار به رفتارهاي مجرمانه ديگري اشاره مي مبحث،در اين 
-گيري از اينترنت است، با عنوان هرزهرو كه معموال  انجام آنها بدون بهره ولي از آن ،است

پردازي اينترنتي پيوستگي با هرزه ؛ اين در حالي است كهشونداينترنتي منطبق نمي پردازيِ
پردازي اينترنتي به دليل انتشار نده ممكن است شخصي به اتهام هرزهدر يك پرو .دارند

تحت تعقيب توليد محتواي مستهجن  همچونو ديگري به اتهام رفتاري  ،محتويات مستهجن
. بديهي است در مواردي كه از اينترنت براي انجام رفتارهاي مورد نظر استفاده قرار گيرد

  شود. پردازي اينترنتي مطرح ميزهشود (مانند توليد يك انيميشن)، هرمي
نوع جرم است. توليد اين  ،ق.م.ا. 742توليد يا ساختن يك محتواي هرزه طبق ماده  توليد:) الف

، عوامل گذارد و به استناد ق.س.ب.يندي را پشت سر ميافراز محتواهاي مجرمانه معموال 
گذار)، كارگردان، فيلمبردار و كننده (سرمايه عبارتند از: تهيه محتواي هرزهاصلي توليد 

يند دخالت دارند، از نظر قانون ابنابراين تمام كساني كه در اين فر ؛بازيگران نقش هاي اصلي
 ي باشدنماياند؛ اعم ازآنكه توليد واقعي يا شبه واقعي و مثالً از طريق پويامزبور توليدكننده

   ). 115، ص1388، قهرماني(باي و پور
هاي داده اعم ها و حامليك محتواي هرزه ممكن است بر روي انواع حافظهذخيره  ذخيره:) ب

-مغنا الكترو مغناطيسي، الكترو اپتيك، ، جانبي، الكتروماشيني، اصليبرون، ماشينياز درون

شود كه امكان دسترسي به محتوا انجام گيرد. رفتار مزبور در فرضي محقق مي غيره پتيك واُ
  وجود داشته باشد.

) و با 3304، ص4، ج1386نگهداري به مفهوم محافظت و مواظبت است (معين،  نگهداري:) پ
 يابد) يا ذخيره مي101، ص1390زاده و رحمانيان،(حبيب آنكه گاه مفهومي نزديك به داشتن

داشتن رف نگهمه انباشت و محافظت است. صِسازي مقدّولي ذخيره ،)300، ص1393پور، (عالي
ق.م.ا.  742به شرط مقاصد خاص مثل تجارت يا افساد مشمول ماده  انهپردازهمحتويات هرز

با عدم  سازي امكان دسترسي شخص موضوعيت دارد ودر اين مورد نيز همانند ذخيره است.
ق.م.ا.،  640امكان دسترسي، رفتار او منطبق بر ماده مزبور نيست. پيش از اين نيز ماده 

دار مي كند، در فرضي كه عفت و اخالق عمومي را جريحه آنچه نگهداري فيلم وبه طور كلي هر
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ه شماره ي وحدت رويّأانگاري كرده است كه به قصد خاص تجارت يا توزيع است و رجرم
. بديهي است اگر نموداين برداشت را تائيد  1378ت عمومي ديوانعالي كشور در سال أهي 645

ق.س.ب. احراز  ، از نظرشودداشتن به مفهوم نگهداري محتواهاي مبتذل و مستهجن نزديك 
، ضروري مبتذل و هاي فشره مستهجنلوح و هاديسكت ،دارندگان نوارهانيت خاصي براي 

  نيست.  
  

  رفتارهاي ياورانه . 4-2-1-3
جرم مستقل يا ياوري/معاونت در حكم اي از رفتارها، نوعي ياوري/معاونت به عنوان پاره

پردازي تواند به شكل اينترنتي انجام شود و ياوري هرزهمباشرت است. اين رفتارها مي
  اينترنتي ارزيابي شود. 

توان ايجاد اراده ارتكاب جرم در ديگري يا مصمم كردن ديگري تحريك را مي تحريك:) الف
با و براي نمونه ب با بهره گيري از اينترنت مرتك ،به ارتكاب جرم تعريف كرد. در اين فرض

خاص  هاي جنسيِ ارائه توجيهاتي و از طريق يك سايت يا پورتال، ديگران را به مشاهده كليپ
  انگيزد.ميكه در بردارنده محتويات مستهجن يا مبتذل است، بر

در . است رمجبه ارتكاب  ـ به مدد گفتار يا رفتار ـ تشويق ديگري ،ترغيب به جرم :ترغيب) ب
اي تشويق مي كند كه آنها خود مرتكب با استفاده از اينترنت، ديگران را به گونه ،اين فرض

  شوند. مي توليد محتواي هرزههاي خواهان دسترسي به سايت
آنكه اراده آزاد يا اختيار از او سلب است كه بي ايشيوهترساندن ديگري به  ،تهديد تهديد:) پ

تن دهد. تهديدي كه اختيار يا اراده آزاد را متزلزل يا مخدوش كند، اجبار به ارتكاب جرم  ،شود
كه هيم با تهديدي مواج ،كننده است. در اين موردليت اكراهوو اكراه نام دارد و موجب مسؤ

  شود.منجربه دسترسي شخص به محتويات هرزه مي
مثل وعده رابطه رابطه  ،ماليتطميع به طمع انداختن ديگري است با منفعتي مادي يا تطميع: ) ت

  جنسي يا دريافت پول يا انعقاد يك قرارداد.
ديگري به قصد دسترسي به محتويات هرزه است. در اين  از فريب، اغوايمقصود  فريب:) ث

گيري از رايانامه و ارسال آن براي گيرد و مثال با بهرهشيوه نيز مرتكب از اينترنت كمك مي
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كند كه به جاي محتواي آموزشي از محتواي هرزه داللت مياشخاص، آنها را به سايتي 
  برخوردار است.

مثل اينكه با در اختيار گذاشتن  ؛آسان كردن دسترسي به محتويات مستهجن استتسهيل: ) ج
  كند.افزاري خاص، امكان دسترسي به محتويات هرزه را براي ديگران فراهم مياينترنتي نرم

ثري است كه دستيابي به محتويات مستهجن را ؤتعليم م ي ويآموزش، راهنماآموزش: ) چ
  كند.ممكن مي

دستيابي اشخاص  ويقصد ، ثانيا مرتكب از اينترنت مدد مي گيرداوال  ،در همه رفتارهاي مذكور
ضروري نيست و امكان  يمحتوياتچنين دستيابي واقعي افراد به  ثالثا ،به محتويات هرزه است

  دستيابي كافي است. 
 

  موضوع جرم. 4-2-2 
پردازي اينترنتي، عبارت از محتواهاي مبتذل و مستهجن است كه ما موضوع جرم در هرزه 

ايم و روشن شد كه از نظر ق.م.ا. محتواي مفهوم و تفاوت اين دو را در جاي ديگر مقاله آورده
نيا و عابد، يي(آقا مبتذل از زشتي و مجازات كمتري نسبت به محتواي مستهجن برخوردار است

نوجوانان با  پردازي كودكان و) . ق.م.ا. در اين مورد تفكيكي ميان هرزه34ص، 1391
، در فرضي 756ين دادرسي به تصريح ماده يجز آنكه به لحاظ آ؛ بزرگساالن برقرار نكرده است

استفاده از اشخاص گيرد و متضمن سوءپردازي اينترنتي به كمك رايانه انجام ميكه هرزه
هاي ، دادگاهديده ايراني يا غير ايراني استسال است، اعم از آنكه مرتكب يا بزه 18ر از كمت

ولي با حاكمبت يافتن ق.ح.ا.ن. اين كاستي تا حدي جبران شده  ،ايران صالح به رسيدگي هستند
  ري از اطفال و نوجوانان مشمول حمايت جداگانه و افتراقي است.يگپردازي با بهرهو هرزه

  
  موقعيت مرتكب. 4-2-3

موقعيت و وصف خاصي در مرتكب جرم ضروري نيست و ق.م.ا.  ،پردازي اينترنتيدر هرزه
قانون مزبور،  كهناداند. همچنپذير ميكس امكان را توسط هر 743و  742،جرائم مقرر در مواد 

الزامي ط يدر پرتو شرا اي توسط اشخاص حقوقي راليت ناشي از ارتكاب جرائم رايانهومسؤ
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- ق.م.ا. هرزه 747، مستند به ماده )160، ص1391(عليزاده جواهري،  و اختياري، پذيرفته است

پردازي اينترنتي توسط اشخاص حقوقي در صورتي است كه اين جرائم به نام شخص حقوقي 
حقوقي دستور  يا در راستاي منافع آن توسط مدير شخص حقوقي انجام شود يا مدير شخص

يا يكي از كارمندان شخص حقوقي با اطالع مدير يا در اثر عدم نظارت  صادرارتكاب جرم را 
وي مرتكب جرم مزبور شود، و يا آنكه تمام يا قسمتي از فعاليت شخص حقوقي به ارتكاب 

، موجبات سِمَت كارمندي همچونگاه وصف خاصي  ضمنا، پردازي اختصاص يابد.جرم هرزه
  .كندتشديد مجازات مرتكب را فراهم مي

  
  ديدهموقعيت بزه. 4-2-4

زمره جرايم ضد عفت، اخالق حسنه و كرامت انساني پردازي اينترنتي، در در حقوق ايران هرزه
-تماميت اخالقي جامعه و كرامت انسان ،ديده آن تمام جامعه و به عبارت ديگرلذا بزه ؛است

در فرضي كه از  . البته،)104، ص1390زاده و رحمانيان، ني ندارد(حبيبديده معيّو بزه ستها
پردازي اينترنتي، استفاده شود يا آنكه هرزهكودكان سوء چونپذيري هماشخاص آسيب

تماميت اخالقي جامعه،  عالوه بر ني وارد كند، رفتار مزبوري را به فرد يا افراد معيّيهاآسيب
اي را مورد حمايت افتراقي جرايم رايانهديدگان بزهاما ق.م.ا. با آنكه  ؛ديده ديگري نيز داردبزه

ولي در هرزه پردازي، سوءاستفاده از كودكان  ،)184، ص1389قرار داده است (جوان جعفري،
پذيرانه مثل برخالف ق.ح.ا.ن. يا همچنين ساير وضعيت هاي خاص و آسيب و نوجوانان را

ح قانون در فاقد سند هويت را مورد حمايت افتراقي قرار نداده است كه اصال ن خارجيِامهاجر
  اين مورد ضروري است.

  
  روش و وسيله. 4-2-5

استفاده از وسيله به معني راه و روش خاص همانند  سوپردازي اينترنتي، از يكدر جرم هرزه
اينترنت  گيري از فضاي مجازي وجرم كالهبرداري (با روش فريبكارانه) شرط است و آن بهره

براي ارتكاب  ، تبلت يا تلفن همراهمرتكب از يك وسيله ارتباطي مانند رايانه سو، است و از ديگر
 .گيردرفتارهاي مجرمانه بهره مي
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  نتيجه مجرمانه. 4-2-6
ق.م.ا.، جرمي مطلق است و به محض   743و  742پردازي اينترنتي منطبق با مواد جرم هرزه

ي يشود. پديده جنامحقق مي معامله، توزيع وانجام رفتارهاي مورد نظر ق.م.ا. همانند انتشار، 
، 1390(قدسي و بي نياز، مزبور با آنكه واجد نتايج زيانبار براي اخالق عمومي وحسنه است

انتشار محتواهاي  خاصي نيست.ر قانونگذار ايران مقيد به نتيجه ولي از نظ ،)154، 136صص
كه غيره  و 2هاي ناخواسته، رايانامهمهرايانا، 1هاي گفتگو هرزه از طريق وبگاه، وبالگ، اتاق

شود. از نظر قانون، اينترنت وابسته است، با جرم مزبور منطبق مي همگي به فضاي سايبر و
عمالً به محتوا دسترسي وجود  هرچند ،رف انتشار و امكان دسترسي به محتوا كافي استصِ

 ،شودپردازي اينترنتي واقع ميمثالً با انتشار محتواهاي هرزه (از طريق وبالگ) هرزه ؛ندارد
  حتي اگر كسي وبالگ مورد نظر را مشاهده نكرده است.

  
  ركن رواني. 4-3
-نيت عام وسوءعناصر علم، سوء ـ زمره جرائم عمدي است دركه ـ هرزه پردازي اينترنتي  در

  قابل بررسي است: به شرح زير نيت خاص، 
ولي اثبات عدم آگاهي مرتكب در مورد  ،علم: آگاهي مرتكب به محتواي هرزه ضروري است  .1

ليت كيفري در اين مورد، تر است. مسؤو، بعيد و در مورد متن سهلفيلم هرزه تصوير و
  يابد.فقط در مورد شخص آگاه تحقق مي

- ق.م.ا. ، نيازمند سوء 743و  742پردازي اينترنتي منطبق با مواد نيت عام: تحقق هرزهسوء  .2

مرتكب بايد بخواهد كه مرتكب رفتارهايي چون انتشار، توزيع يا معامله  نيت عام است و
حاوي محتواي شود يا آنكه بخواهد كه به ديگري در مورد چگونگي دسترسي به تارنماهاي 

                                                                                                                                                       
1. Chat Room 

2. Spam 
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با اثبات اجبار او به آموزش يا توزيع اينترنتي محتواي هرزه  ،هرزه ياري كند؛ بنابراين
 ليتي ندارد.ومسؤ

رف عمد در نيت خاص نيست و صِسوءاثبات ين جرم اصوالً نيازمند نيت خاص: اسوء  .3
ولي رفتارهاي  ؛كندتوزيع و معامله محتويات هرزه كفايت مي ارتكاب رفتارهاي انتشار،

نگهداري محتواهاي هرزه چنانچه با بهره گيري از  مجرمانه پيوسته يعني توليد، ذخيره و
نيت خاص يعني خواست تجارت م نيازمند سوءنيت عاعالوه بر سوء ،فضاي اينترنت باشد

ي است كه موجب قناعت يهايا افساد است. اثبات اين قصد در پرتو ادلّه قانوني يا نشانه
چنانچه مرتكب با ذخيره  ،بنابراين ؛)305، ص1393(عالي پور،  وجداني يا علم دادرس شود

 742قصد تجارت و فروش آن را داشته باشد، وفق ماده  در رايانامه خود،محتويات هرزه 
قابل تعقيب است. محدود كردن قلمرو جرائم مزبور به مواردي كه دو نيت خاص تجارت 

زيرا  ؛كننده استقصد خاص افساد، گمراه ولي در مورد ،يا افساد احراز شود، مفيد است
بايد آن را بر مواردي حمل كرد لذا  و ع داردمفهومي مبهم و در عين حال موسّ  ،اين عبارت

جنسي يا تشويق  گسترش بي بندوباريِمقصود شخص از توليد محتويات هرزه، كه 
پاكدامني به ناديده انگاري عمدي الزامات اخالقي و  شهروندان معتقد به رعايت اخالق و

 ؛هاي شريعت اسالمي استاي از روابط جنسي است كه مباين آموزههمذهبي يا اتّخاذ رويّ
 مثل تشويق جوانان به لواط يا ارتكاب زنا. 

نيت يك، تطميع يا فريب (سوءق.م.ا. نيز عالوه بر خواست رفتارهايي چون تحر 743درماده      
-سوء( پردازانه مستهجن يا مبتذل شرط است، خواست دستيابي افراد به محتواهاي هرزهعام)

ماهاي خاصي است كه مبارزه مناسب ؛ بنابراين اگر قصد شخص دستيابي به تارننيت خاص)
ريزي صدي مشروع را برنامهاينترنتي يا آموزش مقا ي شدهپردازبا برخي تارنماهاي هرزه

ي مانند توليد يا معامله يكه اگر رفتارهاليتي متوجه شخص نيست. همچنانو، مسؤكندمي
 ،به همين جهت ليتي متصور نيست.مسؤو ،هدفي مشروع يا علمي انجام گيردمحتواي هرزه با 

شامل آن دسته از محتوياتي  742مفاد اين ماده وماده « :داردميمقرر  743ماده ذيل تبصره 
ي ديگر تهيه يا توليد يا نگهداري يا ارائه ينخواهد شد كه براي مقاصد علمي يا هر مصلحت عقال

  . »شوديا توزيع يا انتشار يا معامله مي
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  واكنش هاي سركوبگرانه . 4-4
مسلمان ايران نسبت به نوع رنتي و واكنش شديد جامعه پردازي اينتگذاري گسترده هرزهاثر

رفتارهاي خالف عفت و موازين شريعت، موجب شده است تا مجازات اين پديده در ق.م.ا. 
گذاري، به گونه حسب موضوع جرم از جهت ابتذال يا استهجان محتوا، ميزان و قلمرو اثر

 مبالغ ميزان نامه در خصوص تعديلق.م.ا. و تصويب 742ند به ماده متفاوتي تعيين شود. مست

، در فرض 1399مختلف مصوب  مقررات و قوانين در مندرج تخلفات و جرايم نقدي مجازات
پردازي اينترنتي و انجام رفتارهاي انتشار، توزيع يا معامله يا به قصد تجارت مباشرت به هرزه

ري محتواهاي مستهجن، مجازات تعزيري جزاي نقدي از پانزده يا افساد توليد، ذخيره يا نگهدا
) يا هر دو 6(درجه  ) و حبس از نود و يك روز تا دوسال6درجه(ميليون تا يكصد ميليون ريال 

مجازات مقرر شده است. تفاوت جزاي نقدي مزبور با حبس مقرر، با وجود شباهت درجه هر 
- گيري از اطفال و نوجوانان براي هرزه، بهره.ولي ق.ح.ا.ن ؛دو مجازات، قابل توجيه نيست

ات مبتذل يا مستهجن را يع محتويپردازي و استفاده از آنها براي اقداماتي مانند توليد يا توز
(مانند حبس تعزيري درجه پنج تعزيري) قرار داده  مشمول حمايت افتراقي و مجازات شديدتر

  است. 
پردازي اينترنتي نسبت به نوع عادي آن مثال از طريق گذاري بيشتر هرزهبا وجود تاثير     

ي شديدتر همانند حبس از يك تا سه هايمجازات 3ماده  »الف«عكس يا فيلم، ق.س.ب.، در بند 
 ناساله براي برخي از مرتكب 7ميليون ريال جزاي نقدي و محروميت اجتماعي  250سال، 

ي يكه عدم انسجام در سياست جنا بيني كرده استتعزيري) را پيش 5هاي درجه (مجازات
تعيين مجازات اين  و اصالح قوانين مزبور و اتخاذ رويكرد متوازن در كندميايران را آشكار 

چنانچه رفتارهاي مزبور نسبت  ،ق.م.ا. 742ماده  1سازد. وفق تبصره رفتار را ضروري مي
- در حالي كه مجازات ؛ال استعمقابل اِ  هاي مقرر،به محتويات مبتذل انجام گيرد، كمينه مجازات

قانون مزبور، مستحق  3ماده  »ب«هاي مقرر در ق.س.ب. و نسبت به آثار مبتذل، مستند به بند 
ن ابراي برخي از مرتكب ياد شده،همچنين در قانون هاي شديدتر معرفي شده است. مجازات
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ارد، استفاده شده االرض كه مجازات شديد اعدام را در پي دپردازي از عنوان افساد فيهرزه
اي اصوال جرائم رايانهمربوط به در فصل  قانونگذار در قانون مجازات اسالمي،ولي  ؛است

پردازي االرض براي رفتارهاي مجرمانه از جمله هرزهكارگيري عنوان افساد فيه تمايلي براي ب
ق.م.ا.   286ماده كند كه در را تقويت مي رويكرد، اين موضوعو اين  داده استاينترنتي نشان ن

با اختصاص يك مكان به اين امر كه سبب و  ءداير كردن واقعي و مادي مراكز فساد و فحشا
گيرد، براي احراز به قصد اشاعه فساد و فحشاء در حد گسترده يا با علم به تاثير آن انجام مي

ي كه با پردازبا رعايت قيود مزبور اصوال هرزه ،بنابراين ؛االرض ضروري استافساد في
- كند، با عنوان افساد فيمديريت يك سايت اينترنتي، به انتشار محتواهاي مستهجن اقدام مي

ق.م.ا.  286و ماده  742ماده  3از تبصره  به رغم اين مطلب، استثنائاً .شوداالرض منطبق نمي
شكل اي يا به فضاي مجازي، به طور حرفه پردازي اينترنتي درشود چنانچه هرزهاستنباط مي

- پرداز اينترنتي به داير كردن مراكز فساد و فحشاء با بهرهيافته انجام گيرد يا هرزهسازمان

گيري از اينترنت و فضاي مجازي معاونت كند و اقدامات او موجب و به قصد اشاعه فساد و 
ق االرض منطبفحشاء يا با علم به تاثير آن انجام شود، رفتار او ممكن است با عنوان افساد في

به  علم« همچونطي ياالرض، احراز شراو مشمول مجازات اعدام شود. در انطباق افساد في
اشاعه فساد يا فحشاء «فيات نفساني اشخاص مربوط است يا يرو كه به ك از آن» ثر بودنؤم

كه در احراز آن معياري براي سنجش ارائه نشده و در ميان  جهت از آن» در حد وسيع
-لزوم پرهيز دادرسان از گشاده كارشناسان اختالف نظر است، تنافي اين پاسخ با قاعده درء و

  .استدستي در تحميل مجازات اعدام مطرح 
ا رغيره  اي چون تحريك، ترغيب، تطميع، تسهيل ودر فرضي كه مرتكب رفتارهاي ياورانه     

انجام دهد كه نوعي معاونت در حكم مباشرت يا معاونت به عنوان جرم مستقل است، به استناد 
نامه تعديل اشاره شده، در مورد محتواهاي مستهجن در معرض و تصويب 743ماده  »الف«بند 

بيست  جزاي نقدي از يا) 6تعزيري درجه حبس ( يك روز تا يك سال مجازات حبس از نود و
يا هر دو مجازات است. اين ) 6تعزيري درجه مجازات تا هشتاد ميليون ريال ( ميليون ريال

تر جزاي نقدي از پنج تا بيست اقدام در مورد محتويات مبتذل در معرض مجازات كمتر يا خفيف
  ) .8تعزيري درجهمجازات ميليون ريال است (
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شود، مثالً مرتكبي كه نطبق ميپرداز اينترنتي با عناوين مجرمانه متعددي مهرزه گاه رفتار     
توزيع يا توليد محتويات هرزه هم به  عين حال در به انتشار محتويات هرزه اقدام كرده و در

 134شود و به استناد ماده ايفاي نقش بپردازد، رفتارهاي وي مشمول قاعده تعدد مادي مي
لمداد شود، مجازاتش اصالحي ق.م.ا.، و حسب آنكه جرائم ارتكابي مختلف نباشد يا مختلف ق

 هاييپردازشود. اگر مجموع هرزهتشديد و در مورد او در هر حال مجازات اشد اجرا مي
اصالحي مزبور،  134ماده  »د«اينترنتي با عنوان مجرمانه خاصي منطبق شود، به استناد بند 

مثال  ؛و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد شودميقاعده تعدد مادي جاري ن
االرض است كه منجر به روشن فرض اخير، انطباق اقدام شخص با عنوان مجرمانه افساد في

كانادا  ايراني ساكن در پردازهرزهشود، چنانكه دادگاه انقالب تهران، يك عمال مجازات آن مياِ
يت خاني را پس از مراجعت به كشور، به اتهام مديربه نام س.م. و با نام مستعار سياوش حسين

پرشيا، انتشار سكس و ايكسهاي آويزون، ايرانهاي اينترنتي مستهجن به نامو ميزباني سايت
اقدام  توهين به مقدسات ديني، ارائه مطالب ضد ديني،، مسهجن اينترنتي انواع كليپ و تصاوير

دانسته و او را  "االرضافساد في"را مشمول عنوان مجرمانه واحد  غيره و ضدّ امنيت ملي
كد  ،1391(خبرآنالين، كوم به اعدام كرده است؛ البته اجراي حكم مزبور متوقف شده استمح

در عين آنكه انتشار  مستهجنرفتاري مثل پراكندن اينترنتي يك فيلم  همچنين اگر ).261085
ق.م.ا.)، نمايش عمومي فيلم خالف عفت عمومي 742(وفق ماده  محتواي هرزه اينترنتي است

ق.م.ا. ،  131ق.م.ا.)، تعدد معنوي مطرح شده و به استناد ماده 640وفق ماده( نيز قلمداد شود
  شود. عمال ميق.م.ا.) اِ 742( ماده  ترمجازات شديد

، بعد از قطعيت محكوميت ق.ح.ا.ن. 10.ا. و با رعايت ماده اصالحي ق.م 137مستند به ماده      
گيري از اطفال و نوجوانان و تا قبل از حصول پردازي اينترنتي با بهرهاول، تكرار جرم هرزه

 .اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان، مرتكب جرم را در معرض تشديد مجازات قرار مي دهد
(مرحله سوم و  ، در صورت تكرار جرم براي بيش از دو بارق.م.ا. 755همچنين وفق ماده 
بس تعزيري مقرر، از برخي تواند مرتكب را با توجه به ميزان مجازات حبيشتر)، دادگاه مي

خدمات الكترونيكي عمومي همانند اشتراك اينترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه باالي 
  كشوري و بانكداري الكترونيكي (كمينه يك ماه و بيشينه پنج سال) محروم كند. 



  1400 تابستان ،2 شماره ،1 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شناسيمدرس حقوق كيفري و جرم 

123 

به اتكاي ماده مزبور كه  »ب«و  »الف«بند  ، اشخاص مقرر درق.م.ا. 754به استناد ماده      
ها يا كنند يا آنكه دادهپردازي اينترنتي اقدام ميشغل يا به مناسبت انجام وظيفه خود، به هرزه

ها به دولت يا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي تعلق داشته يا جرم به گونه سامانه
يش از دو سوم ن به بايافته يا در سطح گسترده انجام گيرد، مجازات مرتكب يا مرتكبسازمان

  يابد. ، افزايش ميق.م.ا. 743و  742ت مقرر در مواد بيشينه يك يا دو مجازا
  
  گيري و پيشنهادهانتيجه .5
شهواني در يك محتوا  ، كه به مفهوم پرداختن به موضوعات جنسي و"پردازي اينترنتيهرزه"

- بزرگساالن را شامل مي هر دو گروه كودكان ونوجوانان و ،گيري از اينترنت استو با بهره

 ؛رو كه منافع مادي دارد، رو به افزايش است ويژگي فرامرزي دارد و توليد آن از آن ؛شود
همكاري مقتضي پذير نيست و ن آن به سادگي امكاناي مرتكبياگرچه در برخي موارد شناسا

-صرف. مصرف اين نوع از محتواها نيز رو به ازدياد است و بسياري از مالمللي استبين

ين برخوردارند. استفاده از آن در ميان مردان بيشتر از زنان است و يكنندگان آن از سن پا
ويژه مربوط به كودكان مستهجني كه ببخش قابل توجهي از ترافيك اينترنتي را محتواهاي 

  دهد. است، به خود اختصاص مي
آن،  هايشكلپردازي در همه هاي اسالمي، هرزهحقوق ايران تحت تاثير آموزهنظام در      

هاي اخالقي زيرا ارزش ؛پردازي كودكان وبزرگساالن، رفتاري حرام و ممنوع استشامل هرزه
فساد، به شيوع  ،كندپاكدامني را نقض مي چون عفت وهمو مورد احترام شريعت اسالمي 

و تزلزل در  ي و عادي نشان دادن عدم پايبندي به موازين اخالقييحيازدا سازي گناه،زمينه
دهد و از منظر حقوق اسالمي، رفتاري است كه با شأن يك انسان كانون خانواده كمك مي

-پردازي از جمله هرزهوش، مغاير است. در حقوق ايران، تمامي اشكال هرزهاخالقي و پاك

اين  اي درانگاري شده است و مقررات مختلفي مانند قانون جرايم رايانهپردازي اينترنتي جرم
پردازي مورد وضع شده است و اكنون با توجه به آخرين قوانين و مقررات حاكم، هرزه

ولي  ،شودبررسي مي 1392كتاب پنجم ق.م.ا.  748و  747،  743،  742اينترنتي بر مبناي مواد 
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ق.ح.ا.ن.  10ق.س.ب. و ماده  10و 5، 3ق.م.ا. و مواد  640حسب مورد، مواد ديگري چون ماده
  پردازي قابل توجه و استناد است. ي هرزهيه جنادر بررسي پديد

تواند در اشكال پردازي اينترنتي ميمبناي مقررات مزبور، از حيث ركن مادي، هرزه بر     
 رفتارهاي اصلي شامل انتشار، رفتارهاي مجرمانه اصلي، پيوسته و ياورانه ظاهر شود.مختلف 

- از: توليد، ذخيره ونگهداري محتويات هرزهرفتارهاي پيوسته عبارتند  توزيع و معامله است.

رفتارهاي ياورانه نيز با تحريك، ترغيب، تهديد،  شود.است كه با فعل واقع مي ي شدهپرداز
گيرد كه آن انجام مي مستهجنيند دسترسي به محتويات اتطميع، فريب، آموزش يا تسهيل فر

مبتذل و مستهجن است و مرتكب موضوع جرم نيز محتواهاي  اصوالً با فعل مثبت است. نيز
ديده نيز حسب مورد تماميت اخالقي جامعه و كودك و هر شخص حقيقي يا حقوقي و بزه

اما جرم مزبور در عين  ؛گيري از اينترنت شرط استدر اين بزه استفاده و بهره نوجوان است.
اين جرم  در ركن رواني جرم، شامل عناصر علم و سوءنيت عام است. حال، جرمي مطلق است.

جرائم توليد، ذخيره و نگهداري اينترنتي محتويات مستهجن،  ولي در ،نيت خاص نياز نيستسوء
  نيت خاص نياز است.خواست تجارت وافساد به عنوان سوء

حسب موضوع جرم از  پردازي،در حقوق كيفري ايران، به موجب قانون، مجازات هرزه     
ديده مانند ن و قلمرو اثر گذاري، سن و موقعيت بزهجهت ابتذال يا استهجان محتوا يا ميزا

پردازي اينترنتي از اصوال مجازات هرزه شود.كودكي و نوجواني، به گونه متفاوتي تعيين مي
ديده از اطفال يا نوجوانان است، عمدتا نوع مجازات تعزيري درجه شش و در فرضي كه بزه

پردازي اينترنتي شديدتر از مجازات هرزه پردازي عاديولي مجازات هرزه ؛از درجه پنج است
هرزه پردازي  1392ي ايران نيست. در ق.م.ا. ياست واز اين جهت انسجامي در سياست جنا

- يافته از موارد تشديد مجازات است و برخالف ق.ح.ا.ن.، قانون مزبور هرزهاينترنتي سازمان

  ه است.پردازي كودكان ونوجوانان را مورد حمايت افتراقي قرار نداد
  شود:پيشنهاد مي بحث شد،بنا به آنچه      
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نگاري نظر به اينكه در متون حقوق كيفري، به جاي اصطالح پورنوگرافي از عبارت هرزه  .1
-شود از عبارت هرزهرسد، پيشنهاد ميشود و عبارت مزبور جامع به نظر نمياستفاده مي

در اين مورد را در برگيرد و كاستي تواند همه رفتارها پردازي كه ميپردازي و جرم هرزه
  نگاري را ندارد، استفاده شود. عبارت هرزه

شكال آن اي كه همه اَبه گونه ،پردازي وضع شودشكال هرزهقانوني جامع براي تمامي اَ   .2
، ديداري، متني، از طريق فضاي مجازي، پردازي از طريق وسايل شنيدارياعم از هرزه

پذير مانند اتباع بيگانه مهاجر و نان و ساير اشخاص آسيببزرگساالن، كودكان و نوجوا
جوباي كار يا اقامت را شامل شود تا از سردرگمي دادرسان در مواجهه با قوانين مختلف، 

دهي به اين پديده نامشروع، انسجام ي ايران براي پاسخيپرهيز شود و در سياست جنا
   برقرار شود.

پردازي، شايسته است قانونگذار اقسام عنوان مجرمانه هرزهگيري قانون مجازات از با بهره .3
-درجه طح،س در سهپردازي كودكان و بزرگساالن را از جمله هرزه پردازيمختلف هرزه

  (ناپسند) . و درجه سه شرمانه)(بي درجه دو شرمانه)،بي (بسيار كند: درجه يك بندي
هاي ي و كيفري مقرر شود. از واكنشهاي مناسب انتظام، واكنشپردازيدرجه هرزه طبق .4

پردازان اينترنتي قطع خدمات عمومي ارتباطي همانند قطع اشتراك مناسب براي هرزه
اينترنتي، اخذ نام دامنه باالي كشوري، ممنوعيت يا محدوديت در دسترسي به خدمات بانكي 

وري به الكترونيكي، ممنوعيت يا محدوديت موقت اشتغال در دفاتر خدمات دسترسي حض
اينترنت  رساني وكننده خدمات اطالعهاي اطالع رساني و اينترنتي يا واحدهاي ارائهشبكه
  است. 
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Abstract 
"Internet pornography", is dealing with attractive sexual content behaviors through the 
Internet. The harms, the exploitative nature and unlike consent  of the children and 
juveniles provoked reactions from the international community, and several international 
instruments have called for criminalization and cooperation of governments in combating 
this behavior, but adult pornography is met with the advocates and opponents .The 
advocates know it as a symbol of women's freedom that provid material benefit and 
prevent violence and its opponents regard it inconsistent with ethical and moral values and 
human rights, which result in commodification of women. In Iranian Law. This 
phenomenon includes children, juveniles and adults and it is referred to by “vulgar”, 
“obscene” and “pornography” modifiers. It is due to the Islamic mandates and ethical 
values which regard any kind of pornography as a religious prohibition. These profligate 
behaviors are measured against chastity and continence, advised vehemently in Islamic 
teachings and therefore, they are regarded as utilities of indecency, prostitution and 
corruption of ethical values and virtue. In Iran, different acts have criminalized internet 
pornography including Islamic Penal Code, Children and Juveniles Protection Act, have 
created a new order in this case. Considering these acts, criminal behaviors of internet 
pornography include principal, connected and accessory criminal behavior, each acquires 
their unique conception and legal elements. The present study proposes that a 
comprehensive law should classify pornography into three levels: extreme shameful, 
shameful and disagreeble, and concurrently provide differential support to vulnerable 
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people, according to the degree of promiscuity, its different types Subject to appropriate 
disciplinary and criminal responses. 
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