
١٣١ 

 
 

  ؛در رويارويي با محتواي مجرمانهه قضايي رويّ عملكردنحوه 
  اصطالح رابطه نامشروع مجازي هبا نگاهي ب

  
  2، پريسا ثقفي1الدين قياسيجالل

  
 ، ايرانشناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه قمدانشيار گروه حقوق كيفري و جرم  .1
 قم، ايرانشناسي، دانشكده حقوق، دانشگاه دانشجوي دكتري حقوق كيفري و جرم  .2

  
  9/4/1400پذيرش:              24/6/1399 :دريافت

  
  چكيده
ارسال عكس و فيلم يا متن بين زنان و  همچونرابطه نامشروع بر رفتارهايي  كار بردن لفظه در باصرار 

ستن اين رفتار بر نسبب درك نادرست از رفتار ارتكابي و جرم دانستن يا جرم ندا ،مردان در فضاي مجازي
كه ركن مادي چنين رفتاري منطبق با است  درحالياين  است؛ شده قانون مجازات اسالمي 637ماده  مبناي

و جرم ركن قانوني  ما را بهاست كه  يك رفتارركن مادي  ازدرك درست همواره . ديگري است مواد قانونيِ
ل متن، فيلم و عكس ارسااستعمال لفظ رابطه نامشروع به جهت رف صِ. سازدرهنمون ميبودن يا نبودن آن 

بر يك رفتار تر ت سنگيناسنگين شرعي با مجاز عنوانتواند موجبي براي تحميل يك نمييك زن و مرد  بين
چنين ركن مادي  ،حقيقت درگيرد.  برتواند مخاطبان ديگري را نيز درمي . اين رفتار ارتكابيي باشدزصرفا مجا

قانون جرائم رايانه 14و به ماده  سازدمي خارج 637 حكم ماده شمولكه آن را از  داردديگري  ماهيت ،رفتاري
  .كندديك ميزاي ن

و تشخيص صحيح ركن قانوني  رابطه نامشروع مجازيبررسي ماهيت و ركن مادي  هدف پژوهش، بااين      
اصول  گنجانده نشود؛ ضمن آنكه 637رفتاري نامتناجنس در ميان مصاديق ماده  اينكهاست تا شكل يافته آن 
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  مهمقدّ .1
كه  بودهلي بر رفتارهاي جديدي ه قضايي به سمت تسري قوانين تمثيرويّ ،در طول ادوار متمادي

ليكن قانون خاصي جهت مقابله با آنها وجود نداشته است. رابطه  ،واكنش اجتماعي را برانگيخته
 637حكم عام ماده كه  باشد از جمله اين رفتارها مي )(در قالب ارسال متن و عكس نامشروع مجازي

با  1388ز سال اكه است  در حالي شود. ايناِعمال ميدر مورد آن قانون مجازات بخش تعزيرات 
در  اين وجود،. با جايگاه خود را از دست داده استاستفاده از اين ماده  ،ايوضع قانون جرائم رايانه

را روابط نامشروع مجازي  بر 637حكم ماده گرايش به تسري هاي حقوقدانان، هه قضايي و نظريرويّ
نمايش  همچوندر ساير رفتارهاي مشابه  گرايشاين  ،عالوه بر روابط نامشروع مجازي شاهديم.

و  14كه به جاي استناد به مواد جريان دارد نسي و مستهجن در فضاي مجازي نيز آالت و ادوات ج
هاي از جمله پرسش .شوداستفاده مي در جهت مقابله با آن 640از ماده  اي،قانون جرائم رايانه 15

و به چه علت  باشداز چه ماهيتي برخوردار ميكه رابطه نامشروع مجازي  استاين پژوهش  اساسيِ
در مورد موضوع ياد كنوني  هايديدگاهه و دانست؟ رويّ 637را از مصاديق ماده  اين رفتارتوان نمي

در حال ها چيست؟ ه و ديدگاهنقدهاي وارد بر اين رويّ ضمن آنكه،؟ استحول چه محوري شده، 
قانون تعزيرات در  637ماده  مالك قرار دادنِدادرسان، حقوقدانان و  بينله اختالفي أمس ،حاضر

چنين رفتاري را در قالب  دادرسان. برخي از حقوقدانان و ي استبرخورد با رابطه نامشروع مجاز
 و منشنگاري (الهيتحت عنوان جرائم مرتبط با محتوا و هرزه ارسال پيامك، عكس و متن مستهجن

و مجازات سنگين آن  اندانستهيك رابطه نامشروع و مشمول اين ماده د )80، ص1394نشين، سدره
چنين  ،برخي ديگر با مالك قرار دادن همين ماده اما ؛كنندرا بر اين رفتارهاي صرفا مجازي تحميل مي

به هر رو، آورند و نظر بر برائت متهم دارند. جرم به شمار نمي ،يزيكي نبودنرفتارهايي را به جهت ف
تواند مبناي نميدر اصل شود چنين ماده اي  روشن ،با ذكر دليل كه شودتالش مي پژوههدر اين 

جرم است يا  يچنين رفتار اظهار شودروابط نامشروع مجازي قرار گيرد تا با مالك قرار دادن آن 
در مفهوم رابطه نامشروع  نظر توان در نوع نگرش و اختالفاين اختالف را مي أ. منشجرم نيست

  بررسي نمود. 
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 مفهوم رابطه نامشروع. 2
به مفهومي كه حقوقدانان و  ،مجازيبا رابطه نامشروع  مواجههدر  637مالك قرار گرفتن ماده 

  گردد.ميكنند بازاز رابطه نامشروع برداشت مي دادرسان
 فتمصاديق آن را متفاوت از عمل منافي عرا قسيم عمل منافي عفت، برخي  رابطه نامشروعبرخي      

ي آمده نمعاين  بهرابطه نامشروع  ،يك نظر بر پايه .انددانستهاين دو را مترادف يكديگر و بعضي ديگر 
اذ جنسي نباشد و ميان افراد نامحرم و با قصد التذهمراه كه با عنف و اكراه  ايسويهارتباط دو  است:
 مابينهرگونه تماس جسمي في نيز به معنيعمل منافي عفت  صورت پذيرد. ـ بدون تماس جنسي ـ اما

 شودمي گفته. )15ص ،1392دانند(كريمي، زن و مرد نامحرم به قصد التذاذ جنسي به جز مواقعه مي
 جرم آنيِ ،اما عمل منافي عفت است؛ يك جرم مستمر شامل روابط غير جسماني ،كه رابطه نامشروع

  . )171، ص1383پورزرين،  و مربوط به روابط جنسي و جسماني است (قدسي
وابط راند و قائل به اين هستند كه منظور از اين دو اصطالح را مترادف هم دانسته ،برخي ديگر     

 نامشروع كليه اعمال جنسي مادون زنا و خالف عفت بين زن و مردي است كه علقه ازدواج بين آنها
ظريه مشورتي در ن ).101ص، 1377(احمدلو،  نباشد و كلمه عفت خودداري از محرمات جنسي است

رابطه نامشروع، موضوع ماده «آمده است: اداره حقوقي قوه قضاييه  19/04/1381 – 7/3880ه شمار
ي آيد عملميطور كه از عنوان آن برمعهذا، همان .است در قانون تعريف نشده تعزيراتقانون  637

ل آن جنسي ناقص غير از زنا و امثا يعني توافق دو نفر زن و مرد اجنبي بر نوعي از روابط ،دوجانبه
س يكديگر، رف مكالمه تلفني يا ارتباط اينترنتي، قدم زدن در پارك يا خيابان بدون لمصِ ،بنابراين ؛است

ظريه در اين ن .»يدآرابطه نامشروع به معني ياد شده به شمار نمي غيره مكاتبه نوشتاري يا مجازي و
عمل منافي عفت  تعريفي كه ازجسماني و جنسي مشابه همان  ابطهنيز رابطه نامشروع در معناي ر

   آمده است.شده است ارائه 
احقه و بر جرايم زنا، لواط، مساست كه عبارت منافي عفت مفهومي كلي  برخي معتقدند ،در مقابل     
-344/7 مشورتي شمارهنظريه رك. ( قسيم آن است ،و رابطه نامشروع كندنيز صدق مي غيره و

   .اداره حقوقي قوه قضائيه) 1389 /25/01
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قانون مجازات اسالمي در كتاب پنجم  637ه و متن ماد تعاريف ياد شدهاساس بر  در مجموع،    
  سه احتمال وجود دارد:، 1هاي بازدارنده)(تعزيرات و مجازات

دو به هر تقبيل و مضاجعه  قبيلِ عبارت ازو در مفهوم عطف بيان است  637در ماده  »يا«حرف   .1
ه بنابراين هر دو عمل منافي عفت و رابط ؛گرددميعبارت عمل منافي عفت و رابطه نامشروع باز
ن امرتكب جنسيتچون هماما ممكن است از جهاتي  ،نامشروع شامل اعمالي جنسي و جسماني است

 و رابطه نامشروع به رابطه زن براي نمونه، ؛متفاوت باشندرفتار از سوي ايشان و نحوه ارتكاب 
روهي گيا روابط يكديگر  كودكان باو  هاجنسروابط ميان هم ،اما عمل منافي عفت ؛گرددميمرد باز

 ،1387 ،لطفي( شده است مورد حكم واقعروابط اخير در شرع،  به همين گونه .شودرا هم شامل مي
 ).672ص

 واي تلقي نمود و شامل هر رابطهدانست عام را  637اصطالح رابطه نامشروع در ماده توان مي  .2
 منظور ،ترصو د. در اينگردانصرفا به عمل منافي عفت بازرا  »ازقبيل تقبيل و مضاجعه«عبارت 

لي شامل اعما دتوانميلذا و  نيستمصاديق تمثيلي  سنخرفتارهايي است كه از  ،رابطه نامشروعاز 
 نظير مكالمه و در خلوت بودن يا نوشتن نامه باشد. فيزيكيغير جنسي و 

مبني  قانون آيين دادرسي كيفري 24/03/1396اصالحي مصوب  306ماده  ذيلتبصره  عنايت به با .3
ابطه حدي، همچنين جرائم ر منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسيِ ...«بر اينكه 

جرائم حدي شامل عمل منافي عفت در معناي عام  ،»عزيري مانند تقبيل و مضاجعه استنامشروع ت
كه  توان بيان نموداحتمال مي بر پايه اين ؛قسيمي از آن است ،شروعو رابطه نامبوده و تعزيري 

 در مقام بيان يكي از اقسام آن يعني رابطه 637ماده  قانونگذار با ذكر عبارت منافي عفت در
 اباشند. اممي اين دو عبارت مترادف يكديگر ،نامشروع تعزيري است و بنابراين طبق احتمال اول

 و رابطه آنها عموم و خصوص مطلقبوده  قسيم عمل منافي عفت ،رابطه نامشروع ،در اين احتمال
 است.

مفهوم رابطه  ،دارندمجازي  كه اصرار به حاكميت اين ماده بر روابط نامشروع توان گفت آنانيمي     
كه اين دو اصطالح را مترادف يا  اما كساني دانند؛ميشامل مصاديق غير فيزيكي عام و نامشروع را 

                                                                                                                                                 
يا مضاجعه  لهرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبي« .1

  ».دشومي تعزير كنندهفقط اكراه ،شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد
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. دنآورنمي شماربه جرم  در اصلرابطه نامشروع مجازي را به جهت فيزيكي نبودن  ،دانندقسيم هم مي
كه به  اندعين حال، در مقام پاسخ به اين پرسشاما در  باشند؛ميظر اخير نتا حدي موافق  نگارندگان،

گاري نارمجديگر  نيندر قوا حال آنكه اين رابطه ،؟جرم نيستي زاجمشروع مرابطه نا ،استناديچه 
   .شده است

قانون به بعد   207مواد  برابر ،تا قبل از وضع قانون مجازات اسالمي پيش از انقالب اسالمي و    
بود  هتك ناموس و منافيات عصمت يا روابطيصحبت از  ،با اصالحات بعدي 1304 مجازات عمومي

اما به مرور  قالب رفتار ماديِ متظاهر و واقعي، مورد حكم واقع شده است؛در كه در شرع و فقه نيز 
 هاي مصوّر يا مكتوب در فضاي مجازي و غيره،ردّ و بدل پيام ،چون مكالمههمبا پيدايش مصاديقي  و

عبارت رابطه نامشروع به عمل منافي عفت اضافه  637در ماده حسب نظر حقوقدانان و دادرسان 
مفهوم ض پذيرش اين ديدگاه و احتمال دوم (ربرگيرنده چنين اقداماتي باشد. برفرگرديده است تا د

اختصاص به رفتارهاي  637ماده  ،موجود يو به پيوست آرا بنا به داليل زير )عام رابطه نامشروع
در برخورد با روابط نامشروع مجازي  آن و مالك قرار دادن فيزيكي اعم از جنسي و غير جنسي دارد

  .است دادرسانخود  برداشتمخالف با نظر و  ،موضوعيت نداشته و حتي در عمل
  
 قضايي عملكرد و نشستمطالعه موردي . 3

شود مشاهده مي ييعملكرد دستگاه قضاواكاوي در و  پژوهشانجام شده در اين  هايطبق بررسي
در اكثر مواقع  ،ودشه قضايي به آن عمل ميبا آنچه در رويّ ،بيني شده استآنچه كه در قانون پيش

در هر  كند.را دنبال مي ديدگاهه و نشست قضايي دو رابطه نامشروع مجازي در رويّندارد. همخواني 
  شود.اشاره ميقرار گرفته است كه ذيال به آن مالك  637ماده  ،ديدگاه دو

دادگاه تجديدنظر  42صادره از شعبه  05/03/92- 9209970224100260ي شماره أربرابر      
بوك و ارتباط مجازي دادگاه توجها در خصوص جرم رابطه نامشروع مجازي از طريق فيس« :استان

بوك و اينترنت مبني بر اينكه در كشور تركيه با هم رسالي طرفين از طريق فيساهاي به پرينت نامه
 ، حكمه الكترونيكي كه پرينت آنها با هم در ارتباط بودنداز طريق ارسال نام ،اند و پس از آنآشنا شده

الف. وكالي  و. و الف. در اين پرونده آقايان م.. ]در حق طرفين داده شد[ضربه شالق تعزيري  50به 
س. به طرفيت  ص. وكيل محترم آقاي م. چنين آقاي ب.س. و هم ك. به طرفيت آقاي م. محترم خانم م.
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دادگاه عمومي جزايي تهران در مهلت مقرر  1158شعبه  09/11/91ـ  900932ك. از دادنامه  خانم م.
قانوني تجديد نظرخواهي نموده است كه به موجب دادنامه از جهت جرم رابطه نامشروع حسب ماده 

 59اند. حال با توجه به مدارك موجود در صفحه استنادي قانوني به مجازات مقرره محكوم گرديده
بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعيين مجازات حسب ماده استنادي قانوني ايرادي وارد  83الي 
قانون مجازات اسالمي به مدت دو  25ك. با استناد به ماده  باشد و مجازات مقرره براي خانم م.نمي

قانون مجازات اسالمي در مدت  25گردد و در صورت ارتكاب جرايم موضوع ماده سال تعليق مي
طبق  ،اين ترتيب هگردد و بقانون مجازات اسالمي حكم تعليق لغو مي 33ليق با رعايت مقررات ماده تع

 .»گرددهاي عمومي و انقالب در امور كيفري رأي تأييد ميآيين دادرسي دادگاه 257بند الف از ماده 
  دادگاه تجديد نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 42رئيس شعبه 
و  رابطه نامشروع بين زن بيگانه 24/03/93-9309970270200299ديگر به شماره  يدر رأي

كه دادگاه بدوي عمل آنها بوده، اينترنت و به صورت مجازي  ،از طريق ارسال پيامك هشوهر شاكي
اما نظر به اينكه  ؛را در حد ارسال يك پيام با متن مذموم و ناپسند دانسته كه قابل سرزنش است

 اين در حالي است كه .كندحكم بر برائت صادر مي يست،ن 637بطه فيزيكي مشمول ماده پيامك يك را
قيد  ،گذار فقط رابطه فيزيكي بوداگر نظر قانوندارد استان تهران بيان مي 57دادگاه تجديدنظر شعبه 

رديده هاي مستهجن كه بين طرفين رد و بدل گمعني بود و با عنايت به وجود پيامكرابطه نامشروع بي
قانون آيين دادرسي  257از ماده 4م بوده و مستنداً به بند است، اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلّ

هاي عمومي و انقالب در امور كيفري ضمن نقض دادنامه تجديدنظرخواسته در اين قسمت به دادگاه
سن به لحاظ حُ قانون مجازات اسالمي 38 ماده »ث«قانون صدرالذكر و رعايت بند  637استناد ماده

به اتهام رابطه نامشروع غير از زنا به پرداخت مبلغ بيست ميليون ريال به عنوان جزاي محكوم سابقه 
  دد.گرنقدي به نفع دولت محكوم مي

آيا اين پرسش مطرح شده است كه  13/03/1397نشست قضايي استان قزوين/ شهر آبيك در      
 ؟آن چيستمستند  ،م كه علقه زوجيت ندارند جرم مي باشد؟ارسال هرگونه پيامي بين مرد و زن نامحر

رف ارسال پيامك به نامحرم فاقد عنصر قانوني صِ« گونه نظر داده است:اين ت عاليأهيدر پاسخ، 
توان با اغماض و مسامحه دايره شمول جرم را توسعه داد؛ نتيجتاً نظريه اقليت در حد است و نمي

نبال بيان كليه مصاديق نبوده و ده قانونگذار ب«ر اكثريت آمده است: در نظ ».مرقوم مورد تائيد است
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بوده و قابل  637مشمول ماده  ،ارسال مواردي نظير پيامك به نامحرم اگر از حالت عادي خارج شود
اما اگر به قصد  ؛رف ارسال پيامك به نامحرم جرم نيستشود صِ مجازات است. در نظر اقليت بيان مي

نكته جالب اين نظر آن است كه بيان  ».شوداستفاده مي 637با اغماض از ماده  ،التذاذ جنسي باشد
مگر به موجب قوانين ديگر همچون قانون  ،ارسال پيامك گرچه مستهجن باشد جرم نيست شودمي

از يك طرف اعتقاد بر  ؛وجود دارد هاييتناقضاي يا قانون سمعي و بصري. در اين نظر جرائم رايانه
خواهند از قيد ولي از سوي ديگر نميتهجن باشد مشمول قانون ديگري است، اين است كه اگر مس

تي خارج شوند و از بسط بيش از اندازه اين قوانين بر رفتارهايي كه مشابه مصاديق اين قوانين سنّ
در نهايت با قيد وجود التذاذ  .تي كه در مقام بيان رفتارهاي فيزيكي است دوري گزينندقوانين سنّ

از آن است كه  حاكيچنين بياني و را دارند  637قصد استفاده مجدد از ماده  مرتبطان،جنسي بين 
شد؟  مرتبطانتوان متوجه التذاذ جنسي بين ندارد. چگونه ميوجود هيچ اعتقادي به درست بودن آن 

تواند ظهور در اين التذاذ داشته چنيني ميهاي اينمگر نه اين است كه ارسال كلمات مستهجن و عكس
آن جرم انگاري شده  14ماده  ماديِ لواي ركناي و تحت باشد؟ چنين رفتاري در قانون جرائم رايانه

 است. 
 06/04/1397استان خراسان رضوي/ شهر تربت جام  1398-6580نشست قضايي شماره در      
  ؟كيستمرجع رسيدگي به روابط نامشروع در فضاي مجازي  :مطرح گرديده است پرسشاين 

پوشي امر بزه ،آنچه كه به عنوان فلسفه طرح موضوع روابط نامشروع در دادگاه شده: ت عاليأنظر هي
و عدم اثبات آن است. از اين حيث تفاوتي بين فضاي كالسيك و مجازي نيست. نتيجتاً نظر اكثريت 

  .صحيح مي باشد
قانون  306اوالً با توجه به اينكه قانونگذار درماده  ؛رسيدگي دادسرا مي باشد مرجع: نظر اكثريت

اشعار مي دارد كه به جرائم منافي عفت به طور مستقيم در دادگاه  1392آيين دادرسي كيفري مصوب 
تبصره نيز تصريح نموده كه منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون جرايم  رسيدگي مي شود و در

دي، همچنين جرايم رابطه نامشروع تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است و لذا منظور جنسي ح
روابط نامشروع فيزيكي بوده و در مقام شك نيز با توجه به اينكه اصل در رسيدگي دو  ،قانونگذار

. باشدمرجع رسيدگي دادگاه مي: اقليتنظريه  د.لذا مرجع صالح دادسرا مي باش ،باشداي ميهلمرح
هاي ديني جهت جلوگيري از اشاعه فساد و فحشا تاكيد زيادي بر با عنايت به اينكه درآموزه ،اوالً
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كتمان جرايم جنسي شده، قانونگذار نيز درصدد اين بوده كه دايره اطالع افراد جامعه حتي ضابطان 
رمقام مضيق توالي فاسد آن جلوگيري شود و د دادگستري و باالتر مقامات دادسرا را كمتر نمايد تا از

دو سبب  كردن دايره افراد مطلع از اين جرايم چه تفاوتي بين جرم فيزيكي و مجازي مي باشد و هر
تصريح نموده  1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  306لذا درماده  ؛اشاعه فحشا خواهد بود

تصريح نموده  شود و در تبصره نيزكه به جرائم منافي عفت به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي
اين قانون جرائم جنسي حدي، همچنين جرايم رابطه نامشروع  كه منظور از جرائم منافي عفت در

تعزيري مانند تقبيل و مضاجعه است و در تبصره، نه تنها درمقام خارج كردن دادگاه از رسيدگي به 
منظور از  د اينكه آيامور بلكه با توجه به اختالف نظر در ،جرائم روابط نامشروع مجازي نبوده است

جرايم منافي عفت جرائم جنسي حدي است يا روابط نامشروع تعزيري از قبيل تقبيل و مضاجعه را 
شود. جهت جلوگيري از تفاسير مختلف و اختالف نظر قضات دادگاه و دادسرا و هم شامل مي

جرائم منافي عفت كه هاي مختلف و ايجاد نظم واحد، تصريح نموده كه منظور از هجلوگيري از رويّ
بايد به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي شود، عالوه بر جرائم جنسي حدي، روابط نامشروع تعزيري 

شود؛ ثانياً در خصوص اينكه روابط نامشروع آيا شامل از قبيل تقبيل و مضاجعه را نيز شامل مي
قانون مجازات اسالمي  637روابط نامشروع فضاي مجازي هم مي شود يا با توجه به تمثيل ماده 

فقط شامل جرائم روابط نامشروع فيزيكي از قبيل تقبيل و » كتاب پنجم تعزيرات« 1375مصوب 
كه  تواند در اين خصوص اظهار نظر نمايداختالف نظر است و مرجعي مي ،مضاجعه مي باشد

به روابط صالحيت رسيدگي به اصل موضوع را داشته باشد و به تصريح قانونگذار مقام رسيدگي 
  .نامشروع به طور كلي دادگاه است

  
  قضايي چالش و نقد عملكرد. 4

رابطه نامشروع  هاي موجود پيرامونديدگاهه و عنوان مبحث اصلي به نقد رويّه در اين مبحث ب
  شود.اين رفتار پرداخته ميماهيت و شاكله حقيقي بيان ، مجازي
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 مالك و فايده قانونگذاري .4-1
غير فيزيكي  روابط هب 637 مادهحكم  تسرينظر قانونگذار بر  ،اگر بر فرض شد،آنچه بيان  اساس بر

گذار قانون ،در اين سال ؛وجود داشت 1388اين ابهام تا سال  ،و عام بودن مفهوم رابطه نامشروع باشد
چنين  هنظر خود بر عدم تسري مفهوم رابطه نامشروع ب بياناي در مقام با وضع قانون جرائم رايانه

ه مودانگاري ناين قانون جرم 14را در قالب محتواي مجرمانه در ماده  اين رفتارو  برآمدهرفتارهايي 
مادي آن باز هم  ركنجنس و  ،شودطه نامشروع مجازي اطالق كه حتي اگر به اين رفتار راب است

مخصوص به در قانون تعزيرات دو فصل  ،بنابراين ؛ي نخواهد بودمصاديق فقهو  637مطابق با ماده 
تي كه به شكل يك فصل مخصوص جرائم سنّ :است شده بينيپيشجرائم منافي عفت و اخالق عمومي 

 شامل ايقانون جرائم رايانه مآن تحت عنوان فصل چهاردهند و يك فصل در انتهاي فيزيكي رخ مي
استفاده نكردن از اين  ،باشد قانوناگر اصل بر هجو و بيهوده نبودن . شده است مقرر 15و  14مواد 

  مصاديق خواهد شد. انقانون در مواجهه با چنين رفتارهايي سبب متروك شدن آن به جهت فقد
رابطه نامشروع فصل چهارم قانون  اينكه آيادر اين مبحث، پاسخ به چند پرسش ضروري است؛      

 دهم قانون تعزيرات است يا اين دو فصل مجزا از يكديگرند؟ آيا ارتباط هجقسيم فصل  ،ايجرائم رايانه
در تشخيص  نخست،خصوص من وجه؟ و خصوص مطلق است و يا عموم و عموم  14و  637دو ماده 

خواني هم 637 و 14 عنصر مادي رابطه نامشروع با مصاديق كدام يك از مواد چنين ارتباطي بايد ديد
  دارد.
متون، عكس و يا  توزيعارسال و . 1 :اين موارد است نامشروع مجازي شامل مادي رابطه ركن     

، مخابراتي – ايرايانه هايدستگاهاستفاده از . 2 ،مابيناندام تناسلي و عمل جنسي في ،فيلم از برهنگي
 .اطفالجنسان با يكديگر و ، همانو مرد انبين زنگيري رابطه شكل. 4 ،وجود رضايت طرفيني. 3

رفتارها همچون سري يكتي با قانون تعزيرات همواره رابطه نامشروع سنّ 637و ماده  فقهدر      
نشانگر  شود. اين مصاديقشناخته مي غيرهمساحقه و  ،مادون زنا، لواط تقبيل، مضاجعه، رفتار

. ز مي سازدهاي مشتركي هستند كه آنها را از ساير روابط و مصاديق عمل منافي عفت متمايويژگي
  شود:ترين وجوه تمايز در اين زمينه اشاره ميدر ذيل، به مهم

 فيزيكي و مادي بودن .1
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ارتكاب آنها به شكل  ،تي وجود داردويژگي مهم و بارزي كه در كليه مصاديق روابط نامشروع سنّ
به شكل يك فعل مثبت مادي و تماس جسمي  غيره كامال ًجسمي و فيزيكي است. تقبيل، مضاجعه و

و  01/06/1378-2452/7كه حتي صرف نوشتن نامه عاشقانه (نظريه  ايگونهبه  ؛پذيردصورت مي
) بدون چنين ارتباطي رابطه نامشروع 01/05/1383-3022/7تنها بودن زن و مرد در يك مكان(نظريه 

  تي نخواهد بود.سنّ
 لقه ازدواج)(عدم عوجود رابطه ميان نامحرمان  .2

داللت ربط ميان دو چيز و دو تن يا دو گروه يا يك شخص و يك گروه  ،نث كلمه رابطؤم ،رابطه
رابطه  :). در فقه و شرع به اقسام مصاديق اين رابطه پرداخته شده است1615ص ،1360دارد(معين،

 637اما آنچه در ماده  .لواط و رابطه با اطفال ،قهحجنسان مادون مسازن و مرد مادون زنا، رابطه هم
ق. م. ا.  237 ادهرابطه نامشروع زنان و مردان نامحرم است و م ،انگاري شدهقانون تعزيرات جرم

 رفتارهاي ياد شده، بالجملهكه  در حالي ؛استگرايي بين مردان و زنان را مورد حكم قرار داده همجنس
   آيند.به شمار ميعمل منافي عفت 

 وجود رضايت  .3
و  )78، ص1383حيدري، و (رهامي ديده ندارداي است كه بزهشروع از جمله افعال مجرمانهرابطه نام

در حيطه رابطه به عنف  ،پذيرد. در صورتي كه غير از اين باشدانجام مي مانند زنا با رضايت طرفين
  گيرد. قرار ميـ  637موضوع قسمت دوم ماده ـ 

  :مجرمانه شاملعمل رفتار و شرايط ارتكاب  اي،قانون جرايم رايانه 14در ماده      
 توليد، انتشار، توزيع، معامله، ذخيره، نگهداري و ارسال فعل مثبت:   .1
محتويات مستهجن شامل متن، صوت  ،ماده ياد شده 4موضوع: محتويات مستهجن (طبق تبصره   .2

و تصوير كه بيانگر برهنگي كامل زنان و مردان يا عمل جنسي آنها يا اندام تناسلي باشد) و 
 دار است).صور قبيحه و صحنه ، ناظر برمحتويات مبتذل 1مبتذل(طبق تبصره 

 هاي رايانه اي و مخابراتي ها و دستگاهوسيله: سامانه  .3
رابطه رفتار مجرمانه يا ). 158ص ،1392پخش محدود است(عزيزي، در اينجا به معناي توزيع 

كامال منطبق با ركن مادي و  ،كه همان ارسال عكس، فيلم و متن مستهجن استمجازي نيز نامشروع 
گونه همان ؛افتدمابين يك زن و مرد اتفاق نميالزاما فيشايان ذكر است ارتكاب اين اعمال  .استقانوني 



  1400 تابستان ،2 شماره ،1 دوره ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرس حقوق كيفري و جرم شناسي

١۴١ 
 

هاي جنسان، اطفال و حتي افراد محرم در سطح گسترده مانند گروهميان همتواند مي شد،كه بيان 
يك زن و مرد در قالب ارسال و دو نفر يا   بين ،بنابراين؛ تحقق يابد )98ص ،1394(جيشانكار،سكس 

  ها در قالب توزيع قابل ارتكاب است. در گروه
- ردد كه بيشترين پروندهگميچنين رفتاري به اين مطلب باز ازي بررابطه نامشروع مجلفظ  داللت     

 آن را شاكيانكه است بين يك زن و مرد بوده  ،ارسال عكس، متن و فيلمتشكيل شده در زمينه هاي 
 ،اينكه چنين رفتاري بين زن و مرد باشد يا سايرين دهند.شريك زندگيشان تشكيل مي همسران عليه

 قالب يك در شود اين رفتاركند و سبب نميماهيت چنين رفتاري ايجاد نمي در ركن مادي و تغييري
 . گيردقرار  نامتناجنس كه مبنايي شرعي دارند،مصاديق در كنار ركن قانوني و 

بندي قوانين و مواد موجود در ارتباط بين دو و با توجه به فصل شدبيان كه عنايت به آنچه با      
  قانون در مقابله با رابطه نامشروع دو فرض قابل تصور است: 

و آن را محدود  كردتعريف و فقه  306منافي عفت را بر مبناي ماده  عمل تواندر يك فرض مي  .1
 ،صورت ر ايند .قرار دادتي از قبيل مضاجعه و تقبيل جرائم جنسي حدي و رابطه نامشروع سنّ به

و رابطه نامشروع مجازي از دايره اعمال  آيدبه شمار مي عمل منافي عفتسمي از قِ 637ماده 
كند و در مفهوم كلي جرائم مرتبط با محتويات موضوع ماده پيدا ميمنافي عفت خروج موضوعي 

 گيرد.قرار مي 14
قانون تعزيرات و فصل چهارم قانون جرائم  هجدهم در فرض ديگر با عنايت به عناوين فصل  .2

توان در ميمفهوم عمل منافي عفت  ،عنوان جرائم منافي عفت و اخالق عمومي تحت ايرايانه
موضوع  ،تيرابطه نامشروع سنّ ،صورت كه در اين از فرض اول در نظر گرفته شودتر كلي مفهومي

(شكل جديد عمل منافي عفت) هر كدام به  14موضوع ماده  ،و رابطه نامشروع مجازي 637ماده 
 طور مجزا قسيم آن قرار گيرند. 

تي و رابطه نامشروع مجازي متفاوت از يكديگر بوده و رابطه نامشروع سنّ ،در هر دو فرض     
ب زيرا اولي از جنس رفتار و روابط فيزيكي و جسماني و به مرات ؛توانند قسيم يكديگر قرار گيرندنمي

صرفا در حد ارتباط مجازي است و  ـ ارسال متن، عكس و فيلمـ  تر از رابطه نامشروع مجازيعميق
منافي عفت  مفهومتر از ديگري نيستند تا ديگري را در برگيرند و تنها اشتراك آنها در هيچ كدام كلي

، ايون جرائم رايانهقان 14قانون تعزيرات و ماده  637مواد  رسد بينبه نظر مي ،بنابراين ؛آنها است
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. استعموم و خصوص مطلق  ،هر كدام از روابط با عمل منافي عفتنسبت و  وجود داردتباين  رابطه
هاي كه در گروه ـ همچون موردي  افتدتوسط افراد اتفاق مي فتاردو ر هركه  موارديدر  ،نتيجه در

و به  گيردشكل مي متن و فيلم ،ارسال عكسرابطه آنها در قالب  ،سكس و يا ساير فضاهاي مجازي
 توان گفت با تعدد مادي مواجه خواهيم بود.مي ـ دشوتي منتهي ميسنّ نامشروع رابطه

  
  هاعمال معافيتاِ. 4-2

رابطه نامشروع مجازي كه هيچ گونه سنخيتي با مصاديق ماده  ضربه شالق در مورد 99كيفر سنگين 
اعتقادي قضات نيز خود  در عمل .ستقانوني بودن جرم و مجازاتها تناسب و خالف اصل ،ندارد 637
لذا در  ؛د، ندارندشوگونه تماس جسماني نميهايي كه منجر به هيچرعمال چنين مجازاتي بر رفتابه اِ

نيز جاي بحث دارد. ممكن  موضوعكنند كه همين هاي قضايي استفاده مياز معافيت مرتكبانخصوص 
در ساير جرائم نيز  ؟شكالي در اين مطلب وجود داردشود كه چه اِ پرسش مطرحاين است در اينجا 

از اين مطلب نتيجه گرفته ونه گچ ؛ پسها را دارندبا وجود شرايط اختيار استفاده از معافيت دادرسان
در  در خصوص رابطه نامشروع مجازي ندارند؟عمال اين ماده اعتقادي به اِ دادرسانكه  شودمي

مجازات اصلي اين  ،بر اين رفتارها باشد 637شود اگر واقعا هدف مالك قراردادن ماده ميپاسخ بيان 
با  ،اين رفتارها نيز تسري داده شود و در مرحله بعد هب ابتداضربه شالق است كه بايد  99ماده نيز 

گردد كه ميكه اين مجازات به رفتارهايي بازاست  درحالياين  .دشوعمال ها اِوجود شرايط معافيت
امكان استفاده  115ماده  2و طبق تبصره ) 55، ص1398نژاد نائيني، (صادقباشندمنصوص شرعي مي

رابطه لفظ حتي اگر طبق نظرات موجود قائل به تسري  .ندارد ددر مورد آنها وجو هااز معافيت
ت سنگين را مبناي اين استدالل كجاست تا بتوانيم اين مجازا ،نامشروع بر اين روابط مجازي شويم

در مورد ضربه شالق  99 مبناي اِعمال با عنايت به ضرورت توجيه فقهي حكم،؟ كنيمبر آن تحميل 
ميل چنين مجازاتي بر بودن تح يقانوناصل تناسب و ؟ شايد همين خالف ارسال عكس و فيلم چيست

خالف قواعد منصوص  دادرسانتا  )462، ص1397غالملو،و  (ميرمجيديسبب شده است اين رفتارها
ه ي وحدت رويّأر قبل از سال صدور. اگر چه اين مطلب به كنند هاشرعي اقدام به استفاده از معافيت

ير بودن مجازات غير منصوص شرعي به جهت متغ 637موضوع ماده  گردد كه در آنميباز 770
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تواند مالك مجازات ميير بودن يا نبودن آيا متغي جاي نقد دارد. أاما همين ر ،1اعالم شده است
وجه تمايز بين جرائم حدي و تعزير  ،منصوص شرعي و غير منصوص شرعي باشد؟ مگر همين مالك

يكي از وجوه تمايز بين مجازات حدي و منصوص شرعي در اكثر تفاسير  منصوص شرعي نيست؟
ثابت بودن اگر قرار بر  .)120، ص 1392حبيب زاده،  و معين نبودن ميزان مجازات است(رحمانيان

در شرع مشخص  شانمنصوص شرعي باشد و آنها رفتارهايي باشند كه نوع و ميزان يهامجازات
 ،ير بودن مجازات استمالك متغ. اگر ماندديگر تفاوتي بين آنها با جرائم حدي باقي نمي ،شده است

چرا پس  ؛داردگرايان وجود جنسقانون مجازات نيز در رابطه با روابط هم 327همين مالك در ماده 
كه  در حالي ،؟)165ص ،1398، (مرادياندباقي مانده موضوعات اين ماده همچنان منصوص شرعي

عمال شود و همچنان اِ ي يافت نميأمبناي توجيهي براي اين ر به هر رو،مجازات آنها نيز متغير است؟ 
قانوني ندارد و  توجيه 637ها در خصوص روابط نامشروع مجازي و مالك قرار دادن ماده معافيت

عمال در خصوص اين رفتارها ركن قانوني و مجازات قابل اِ ،دهد كه در اصلاين مطالب نشان مي
در لفظ رابطه نامشروع  از و استفاده اي استقانون جرايم رايانه 14ديگري است و آن ماده  مطلب
  شده است. سائلاين رفتارهاي مجازي منجر به اين قبيل م مورد

  
  صالح به رسيدگي مرجع .4-3

به نوع نگرش اختالفي  ،ارهاي مجازي را داردرسيدگي به چنين رفت چه مرجعي صالحيت اين مطلب كه
در قسمتي كه رابطه نامشروع  637ماده  ،ه و نشست قضاييموافق با رويّ هايديدگاهگردد. طبق بازمي

                                                                                                                                                 
المي قانون مجازات اس 18مستنبط از مقررات ماده «: كشور عالي ديوان عمومي هيأت 26/04/1397 ـ 770 شماره هرويّ وحدت رأي .1

شود و كيفيت عمال ميتعزير مجازاتي است كه در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقض مقررات حكومتي تعيين و اِ ،1392مصوب 
قانون  اين 115شود و در ماده اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احكام مربوط به آن به موجب قانون تعيين مي

ير منصوص تعز«دوم آن  هعمال كند و در تبصربه تخفيف مجازات را در كليه جرائم تعزيري اِ به دادگاه اجازه داده شده، مقررات راجع
نظر  ،براينبنا ؛باشد از اطالق ماده اخيرالذكر استثنا شده استهاي حدي، غير قابل تغيير ميكه نوع و مقدار آن همانند مجازات» شرعي

 مجازات قانون 637 ماده موضوع محكوميت به نسبت ار اسالمي مجازات قانون 27شعبه نهم ديوان عالي كشور كه مقررات ماده 
ده عمال كرده است به اكثريت آراء صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص گرديد. اين رأي در اجراي مااِ  تعزيرات ـ اسالمي

ن آها و ساير مراجع اعم از قضايي و غير در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه كيفري دادرسي آيين قانون 471
ن رسيدگي ها در زمامعافيتاي به اختالف نظر در اعمال نويس اين رأي، صدور چنين رأي وحدت رويّهبراساس پيش  .»االتباع استالزم

 گردد.به جرم رابطه نامشروع مجازي بازمي
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بايد در دادسرا و در بخشي كه مربوط به روابط  ،به رفتارهاي غير فيزيكي اختصاص داده شده
عمال چنين خود نيز در اِموافقان اين نظر، البته  ؛شودمستقيما در دادگاه رسيدگي  استفيزيكي 
كه  اندگرفته 306 از مادهرا و اين مبنا ) 47، ص 1396(جوانمرد،  دچار شك و شبه هستند ديدگاهي
تبصره ـ  ».شودطور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميبهبه جرائم منافي عفت « دارد:بيان مي

منظور از جرائم منافي عفت در اين قانون، جرائم جنسي حدي، همچنين جرائم رابطه نامشروع تعزيري 
 .داردبر روابط فيزيكي نظر و صرفا » مانند تقبيل و مضاجعه است

اما در  ،اعمال فيزيكي بدانيمو مختص  مالكرا  306ماده  ،در تعيين مرجع صالحاينكه بخواهيم      
 .رسدتوجهي به اين ماده نداشته باشيم معقول به نظر نمي چمفهوم ارائه شده از رابطه نامشروع هي

 ؛قرار داده شده استرابطه نامشروع قسيم عمل منافي عفت و در مفهوم اعمال فيزيكي اين ماده ر د
چنين عملكردي از سوي ديگر  ؟شودين لفظ بسط داده ميا 637ماده  در صورت بر چه مبنايي در اين

نجايي ماده بي دليل بسط داده شود و از آمصاديق ه اينك ؛شوديك از قوانين و مواد ديده نميدر هيچ 
بخشي و بخشي از آن را در صالحيت دادسرا  ،كه با اصول و قواعد حقوقي و دادرسي منافات دارد

ها و خالف اصل عمل كردن تنها به جهت . اين ناهمگونيدر صالحيت مستقيم دادگاه قرار گيرد از ماده
 14كه اگر اين رفتار در قالب ماده  در حالي .ليل اين ماده بر رفتارهاي غير مرتبط استبسط بي د

سيم عمل ر چند هم قه ،دنشونجايي كه مصاديق آن ابتدائا در دادسرا رسيدگي مياز آ ،قرار داده شود
در  ،فيزيكي نيستند 306مالك ماده طبق چون  ـ طبق تقسيم بندي انجام شدهـ  منافي عفت باشند

قانوني جهت تفاوت ركن مادي و ه بنابراين دليل رسيدگي آنها در دادسرا بد. نشودادسرا رسيدگي مي
 .آنهاست

  
  تيجه گيرين. 5

لواط و مادون زنا،  صورت جسماني و فيزيكيبه اگر  ،روابط منافي عفت در مفهوم رابطه نامشروع
است و اگر  )قانون تعزيرات 637موضوع ماده  (تييك رابطه نامشروع سنّ ،مساحقه صورت پذيرد

 هايسامانه(از طريق  در فضاي مجازي جنهارسال و توزيع محتويات مست ابطهركن مادي اين ر
-قانون جرائم رايانه 14موضوع ماده (محتوا  از مصاديق جرائم مرتبط با ،اي و مخابراتي) باشدرايانه

 »جرائم منافي عفت و اخالق عمومي«عنوانه مجزا از قانون تعزيرات ب اختصاص دو فصل است. )اي
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روابط نامشروع، جايگاه ركن مادي  انجام شده در فصول و . با توجه به تفكيكگوياي اين مطلب است
. آنچه دشمستهجن و به تبع آن ركن قانوني آن كامال مشخص  ، فيلمارسال پيامك و عكس رفتار

نيز  دادرساناست.  637ع رفتارها با ماده ه قضايي بر منطبق كردن اين نومشخص نيست اصرار رويّ
در زمان صدور به همين جهت  .پذيرندنمياين ماده را بر چنين رفتارهايي  سنگين تحميل حكم ،در عمل

روي به حدي پيش رويكرد،. در اين كنندمياستفاده هاي جايگزين و مجازات هامعافيت و اجراي حكم از
 رفتهال ؤبر مبناي آنها قانون گذاري شده زير س 637كه اكثر اصول و قواعدي را كه ماده است  شده

ه مبني بر ي وحدت رويّأصدور ر ،عمل كردنخالف اصل تناسب و قانوني بودن جرم مجازات است. 
كه هنوز هم منصوص  237ماده  باغير منصوص شرعي بودن اين ماده و ايجاد اختالف الينحل 

ماده  قانونيمصاديق به  مستقيم دادگاه  از جمله اين مسائل است. رسيدگي ،آيدشرعي به حساب مي
ه بر آنها كه باالجبار سعي در حاكميت اين ماد سيدگي در دادسرا به اين رفتارهاي مجازيو ر 637

دارد  637همه نشان از اصرار قضايي بر قراردادن يك مصداق اضافي به مصاديق ماده  ،استشده 
مجازي  رفتار مجرمانهاين  .دنگونه سنخيتي با اين مصاديق فيزيكي نظير تقبيل و مضاجعه نداركه هيچ

 وگيرد ميم قرار خانواده ديگري از جرائ در كهاست ركن قانوني و ركن مادي مجزايي  خود داراي
فصل چهارم قانون جرائم رايانه اي است. چرا بايد تمامي  14آن جرائم مرتبط با محتوا موضوع ماده 

مگر  ؛ال رودؤخالف خواست قانونگذار زير ساشتباه و  جهت يك عملكرده اصول و قواعد دادرسي ب
. اين ها اقدام نمايندغير از اين است كه دستگاه قضا بايد طبق اصل قانوني بودن جرائم و مجازات

شود گردد. لذا پيشنهاد ميمياي بازمطلب به عدم دانش كافي دستگاه قضا در زمينه جرائم رايانه
(تحت عنوان جرائم  جهت رسيدگي به رفتارهايي نظير رابطه نامشروع مجازي و كليه جرائم مشابه آن

از   ،شودبر آنها تحميل مي تيسنّجرائم  قوانينمرتبط با محتواي مجرمانه) كه بدون هيچ توجيهي 
نظير عملكردي كه در دادسرا و دادگاه  ؛اي استفاده شودمواد فصل چهارم قانون جرائم رايانه

  گيرد.اي تهران صورت ميتخصصي جرائم رايانه
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Abstract 
The insistence on using the word illegitimate relationship on behaviors such as sending 
photos, videos or text between men and women in cyberspace, has led to misunderstanding 
the behavior and the criminate or incriminate of this behavior under sec. 637 of Islamic 
Penal Code Act 2013, while the actus reus of such behavior is different. A correct 
perception of the actus reus is always a behavior that leads us to the mens rea and whether 
or not it is a crime. The mere use of the word illegitimate relationship to send text, video 
and photos between a man and a woman cannot be a reason to impose a tough religious 
penalty with a tougher penalty on a mere virtual behavior. This misconduct can affect other 
audiences as well. In fact, the actus reus of such behavior is out of sec. 637 and it is subject 
to sec. 14 of the Computer Crimes Act.  
   This research has been formed by descriptive-analytical method and using library 
resources, with the aim of examining the nature and material element of the virtual illicit 
relationship and correctly identifying its legal element so that heterogeneous behavior is 
not included among the examples of sec. 637; At the same time, the principles and rules of 
law, exemption and jurisdiction principles should not be violated. 
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