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 چکیده  اطالعات مقاله

 13/08/98 تاریخ دریافت:

 21/02/99 تاریخ پذیرش:

 16/01/1400 تاریخ انتشار:

 طریق از که مشروط پذیرسرزنش و قطعی پذیرسرزنش رفتارهای ارتکاب معنای؛ ای بهنگاری رایانه هرزه و هدف: نهیزم 

 از اوتمتف و قانون بر مبتنی دهندمی ارایه دانانحقوق که تعریفی. گرددمی تعریف باشد، مخابراتی یا ایرایانه هایسامانه

 نیز کیفری مجازات و جرم اینگاری رایانه هرزه حقوقی، نگاه از. است پزشکانروان و شناسانروان شناسان،تعریف جرم

 .گیردر میای در مفهوم بیماری و انحراف نیز قراهای پیراحقوقی هرزه نگاری رایانهاز دیدگاه اما دارد؛

نایی رسی معیارها و دالیل مبتوصیفی به بر-این پژوهش، یک تحقیق کیفی است و با روش تحلیلی ها:مواد و روش

 را مباحث بستر ود،موج هاینظریه در اقهمد و نظرات تبادل طریق از مطالب پردازد. توصیفای میهرزه نگاری رایانه

 عنوان به «ایرایانه نگاری هرزه» از مشخص درك یک که صورت است بدین نوشتار این نگارش. داد خواهد تشکیل

ب انحراف محسو شد و بر این اساس معیارهای اثباتی و نفیی و دالیل بیماری و خواهد گرفته نظر در اصلی چارچوب

 گیرد.قرار میشدن در بوته سنجش 

یراجتماعی ره رفتارهای غبه نظر در زم ای،رایانه نگاری های نوشتار حاضر حاکی از این است که؛ هرزهیافته :هاافتهی

 جرم ای،گاری رایانهن هرزه شدن محسوب بیماری  با و آن دالیل و معیارها فلذا با تبیین. باشدمی بیماری و )انحراف(

 دپیشنها گذاریسیاست متولیان نهایت، به در. باشد حاضر قانونی رویکرد با متفاوت بایستی نیز آن کیفرگذاری و انگاری

 و انحراف عنوان تحت و حذف کیفری حقوق زرادخانه از نگاری هرزه هایگونه کودکان، دیگر نگاری هرزه جزء گرددمی

 .شوند مواجههجامعوی با رویکرد پیشگیرانه، درمانی و اصالحی  هایپاسخ با بیماری،

یبند معنوی پا وت مادی مقاله حاضر از ابتدا تا انتها به اصول اخالقی؛ صداقت، رازداری و اصل مالکی :یاخالق مالحظات

 است.

ای )جز هرزه رایانه ینگار هرزه رسدمی نظر به پدیده، این انگاری جرم دالیل و معیارها رفتن بین از با :یریگجهینت

 نهادهای نه،گیراکیفری سخت نظام از نگاری هرزه خروج با. شود زدوده اشمجرمانه وصف بایستی نگاری کودکان(

هی پزشکان و دپاسخ مردمی، نهادهای فشار عمومی، تقبیح نظیر؛ جامعوی هایپاسخ با اجتماع هایهیات و جامعوی

 هایپاسخ ورود با. تداش انتظار توانمی را مطلوبی و مثبت اینتیجه غیررسمی نهادهای و خانواده سرزنشروانشناسان، 

بعات و ت ای،ایانهنگاری ر هرزه شدن محسوب انحراف و بیماری متعاقب جامعوی، درمانی، تربیتی، پیشگیرانه و اصالحی

 دپیشنها. فلذا رودیم بین از نیز ارزش شدن کیفرهابی گرایی وامنیت اقتدارگرایی، نظیر؛ دولتی هایپاسخ مخرب آثار

و  مبارزه و ندشو خارج محض حقوقی عدیب تک نگاه ازای، رایانه نگاری پدیده هرزه به بعدی چند نگاه با شودمی

نوان ر نهایت به عدبسپارند.  جامعوی با رویکرد پیشگیرانه، درمانی و اصالحی نهادهای به را پدیده این پیشگیری با

رد انی با رویکدیده را بایستی به نهادهای اصالحی و درمرسد مبارزه با این پیجرم شناختی به نظر م-پیشنهاد حقوقی

اری، ی جرم انگوکارهاتربیتی واگذار کرد؛ البته در مبارزه با هرزه نگاری کودکان  اقدامات کیفری و استفاده از ساز

 کیفرگذاری و کیفردهی ضروری است.  
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  . مقدمه1

 در را متفاوتی الگوی ارزشی، نظام استقرار و انسانی جوامع

 این در که است کرده ایجاد هاانسان متقابل زیست راستای

 اشخاص حقوق یمحدوده و حریم به تعرض عدم میان

 و هاارزش از حفاظتی و حمایتی هایطرحی چارچوبه

 روابط و انسانی تجمع. است داده تشکیل را انسانی هنجارهای

 مقررات و قواعد آنها میان تعادل لزوم و افراد تنگاتنگ

 آن دارعهده گذاریقانون دستگاه که طلبدمی را مخصوصی

 مناسبات شدید وابستگی و هاانسان رفتاری تنوع است. امروزه

 نوع که است باعث شده مجازی فضای به فرهنگی و اجتماعی

 فضای» عنوان با انسانی زیستگاه و بشری یجامعه از جدیدی

 میان نوسان در را اجتماعی انسان و نماید ظهور« مجازی

 این که نماید تبدیل متغییر عنصر به مجازی، و حقیقی فضای

 به نیازمند او حقیقی فضای همانند انسان، زندگی از بخش

 حفظ برای الزم حقوقی ابزارهای و کارها و ساز کارگیری

 بنابراین .بود خواهد خود حقوق حفظ راستای در او تعادل

 آن متعاقب و حقیقی فضای هنجارهای و هاارزش تمامی

 شده منتقل مجازی فضای به آن با مرتبط تکالیف و حقوق

 حقیقتی به مجازی فضای گفت، توانمی که طوریبه است،

 گسترش یحاشیه امروز در .(1) است شده تبدیل انکارناپذیر

 تنوع و بزهکاری شدن افتراقی از توانمی مجازی فضای

 سهولت به منجر که آورد میان به صحبت جنایی یچرخه

 فضای در بزهکاران دستگیری پایین احتمال و بزهکاری

 به نیز جرایم این با مقابله جنایی سیاست و شد خواهد مجازی

 با و شرایطی چنین در.  است رفته پیش شدن فنی سمت

 و حقوق تا شدند ناگزیر گذارانسیاست جدید فضای ظهور

 با متناسب منظور، بدین حمایت کنند و را اشخاص امنیت

 استفاده کلی، طور کنند. به وضع جدیدی جرایم فضایی، چنین

 خالف و نامشروع روابط برای مخابراتی ارتباطات و رایانه از

 انسانی علوم مشترك هایچالش از یکی عمومی عفت و اخالق

 و اخالق پزشکی،روانشناسی، روان شناسی،جامعه جمله؛ از

 به اقدام گذارقانون وضعیت، این در. گرددمی محسوب حقوق

. (2)است کرده آن مشابه اعمال و نگاری هرزه انگاری جرم

ای در مفهوم قانونی به معنای ذخیره، هرزه نگاری رایانه

ار هرزه نگارانه در فضای مجازی از نگهداری، انتشار و توزیع آث

 انگاری جرمای یا مخابراتی است. های رایانهطریق سیستم

 تبعات دارای مجازی فضای در نگاری هرزههای تمامی گونه

 گراییامنیت کیفری، عدالت نظام اقتدارگرایی نظیر؛ مختلفی

 جامعوی، اصالحی و درمانی و هایپاسخ حذف جنایی، سیاست

 پرسش حال. شودمی نگاران هرزه به زنیبرچسبنهایت در

 ایرایانه نگاری هرزه که باشدمی این حاضر نوشتار اساسی

 ؟(اخالقی انحراف) بیماری ای شود محسوب بایستی جرم اساسا

 اینگاری رایانه هرزه پدیده به نسبت گذارقانون رویکرد

 اخالقی انحراف نگاری هرزه اینکه معیارهای و دالیل چیست؟

-رایانه نگاری هرزه مبنایی چه بر باشد؟می چه است بیماری و

های پیراحقوقی نسبت به دیدگاه است؟ شده انگاری جرم ای

 این پدیده چیست؟

 

 مالحظات اخالقی. 2

 داری و صداقتنگارش این مقاله بر اصول اخالقی و امانت

 استوار و کلیه حقوق مادی و معنوی رعایت شده است.

 

 نظری پژوهشمبانی . 3

ای، سه از لحاظ مبانی نظری در خصوص هرزه نگاری رایانه

  اند که عبارتند از؛رویکرد نظری از یکدیگر قابل تفکیک

گونه در این نظریه این هرزه نگاری:جرم انگاری  -1

اجتماعی و در شود که هرزه نگاری، یک رفتار ضداستدالل می

مجموع مضر به حال جامعه است. در نتیجه جامعه نباید در 

قبال آن مسامحه کرده و به منحرفین اجازه منحرف کردن 

جامعه را دهد. از این جهت، بایستی با وضع قوانین، کلیه 

مصادیق این پدیده را ممنوع و برای آن مجازات اشکال، صور و 

تعیین کند تا از این طریق جلوی ظهور و بروز آن را در جامعه 

های سیاسی، گرفته شود. این نظریه اصوالً با برخی زمینه

-مورد توجیه قرار می ی، ایدئولوژیک، اخالقی و بهداشتیمذهب

گیرد.
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ز سوی ه ادر این نظریه کزدایی هرزه نگاری: جرم -2

شود بر حق دهند مطرح میکسانی که اصالت را به فرد می

 ولتیشده و دخالت نهادهای دآزادی افراد در رفتارشان تاکید 

-یار مها مورد انتقاد قردولتی در محدودکردن این آزادیو غیر

در  کنند کهگونه استدالل میگیرد. طرفداران این نظریه این

ه نگاری، منحرفین، صورت اتخاذ جرم انگاری کامل هرز

 برچسب مجرمانه خورده و بازگشت آنها به محیط اجتماعی و

 ها بسیار دشوار خواهد شد.پذیری آنجامعه

یه تلفیقی از دو این نظرمندسازی هرزه نگاری: قانون -3

-انهنظریه قبلی است که نه رفتار مورد بحث )هرزه نگاری رای

 طور را به ینکه آنداند و نه اای( را به طور کامل ممنوع می

رزه هسازد. از این جهت، برخی از اشکال کامل آزاد و رها می

آن  واعنگاری را ممنوع و با آن برخورد شود و برخی دیگر از ان

نه  ی حقوق کیفری وارد نسازد. به عبارت دیگر،را در دایره

 التحجرم انگاری کامل و نه جرم زدایی کامل. این نظریه، یک 

-انشناختی، روها است که با اصول جرمنظریه تعادلی در بین

پزشکی و همچنین با اصول حقوقی سازگار شناختی، روان

 ی انحرافی هرزهاست. مطابق این دیدگاه در مقابل پدیده

اص شود مگر در موارد خنگاری تسامح و تساهل نشان داده می

 مانند؛ هرزه نگاری در حد وسیع و گسترده که مضر به حال

رد مطلق جامعه باشد یا هرزه نگاری کودکان که رویکاکثریت 

 .(3) گیردجرم انگاری مورد استفاده دستگاه تقنینی قرار می

اساس این مبنای نظری است؛ رویکرد نوشتار حاضر نیز بر

 هرزه نگاری کودکان که گونه غیرقابل تحمل گونه کهبدین

 فادههای جرم انگاری، کیفرگذاری و کیفردهی استاست از اهرم

ر تادهسای که های هرزه نگاری رایانهشود؛ در مقابل دیگر گونه

انی درم ترند از سازو کارهای تربیتی، پیشگیرانه وو قابل تحمل

 بهره گیرند. 

  

 پیشینه پژوهش. 4

مقابله با هرزه نگاری »در پژوهشی با عنوان (، 1391نگهی ) -

المللی و قوانین کیفری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین

ی هرزه گذار در مقابله با پدیدهنماید، قانوناشاره می« ایران

نگاری رویکردی دوگانه اتخاذ کرده است. از یک سو، با رویکرد 

کیفری پرداخته است  ممنوعیت مطلق هرزه نگاری به حمایت

دیدگی کودکان متوسل به رویکرد و از دیگر سوی، در موارد بزه

یک افتراقی و تشدید کیفر شده است. واژه هرزه نگاری در هیچ

گذار از متون قانونی مورد استفاده قرار نگرفته است. قانون

کیفری در فصل هجدهم قانون مجازات تحت عنوان جرایم 

انگاری اعمالی پرداخته می به جرم علیه عفت و اخالق عمو

ی هرزه نگاری نیز باشد. در مقاله مذکور برگیرندهاست که در

-نویسنده صرفا دو دیدگاه کلی در مورد جرم انگاری یا جرم

زدایی را مطرح کرده است و به طور مستقیم و صریح به این 

ای جرم است یا موضوع اشاره نشده که اساسا هرزه نگاری رایانه

سته رفتارهای بیمارگونه و منحرفانه که در نوشتار حاضر در د

-با دالیل و معیارهای مختلف این موضوع مورد اشاره قرار می

 گیرد.

بررسی »در پژوهشی با عنوان (، 1391عطازاده و نجفی ) -

پلیس در عوامل موثر بر هرزه نگاری در فضای مجازی و نقش 

دارند، نتایج حاصل از این اشاره می« پیشگیری و مقابله با آن

تحقیق نشان داده است که بیشترین انگیزه در افراد برای هرزه 

نگاری در فضای مجازی، اعتیاد و تمایالت جنسی کاذب با وزن 

و سهولت دسترسی و خرید محصوالت  38/20شاخص 

خالء قوانین و  و 31/17مستهجن در اینترنت با وزن شاخص 

است. این بدان معنا است که  58/15مقررات با وزن شاخص 

ی اشخاص برای هرزه نگاری متعلق درصد از انگیزه 20حدود 

به افراد معتاد به سکس بوده و بدون توجه به هیچ انگیزه 

دیگری آنها را تحریک به ورود به اینترنت و انجام عمل وقیح 

ستیابی به محصوالت کند. از سوی دیگر، سهولت دمی

مستهجن در اینترنت از جمله فیلم، عکس، پروتزهای جنسی و 

های جنسی خانوادگی، های جنسی، داستانداروئی، انیمیشن

های ... با استفاده از روشهای جنسی از کودکان واستفادهسوء

غیرقانونی و خرید فیلترشکن در اولویت دوم هرزه نگاری قرار 

رسد افزایش ضریب مراقبتی مراکز گرفته است. به نظر می

کننده خدمات اینترنتی از سوی پلیس امنیت اخالقی با عرضه

های تخصصی به منظور کاهش تهدیدات همکاری سایر پلیس
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ته ناپذیر باشد. نکجتنابو مخاطرات حریم خصوصی کاربران ا

باشد که در قابل تامل مقاله مذکور اهمیت پیشگیری می

ر است که به فرد برچسب مجرمانه صورتی پیشگیری موث

ای هیاننخورده باشد و در نوشتار حاضر زمانی که هرزه نگاری را

شود نقش نهادهای یک نوع بیماری و انحراف محسوب می

 وجامعوی و روانشناسان، روانپزشکان و به طور کلی افراد 

ند نهادهایی که با هدف اصالح و درمان و نه مجازات می نگر

 . شودپررنگ می

ن ای با عنوادر مقاله ،(1391زاده و رحمانیان )حبیب -

رین تدارند؛ مهمبیان می« هرزه نگاری در حقوق کیفری ایران»

 یمانالمللی در زمینه هرزه نگاری پروتکل اختیاری پسند بین

ی نامه حقوق کودك درباره خرید و فروش، فحشا و هرزه نگار

ست. شده ا االجراالزم 2002ژانویه کودکان است که از تاریخ 

عریف ، هرزه نگاری کودکان اینگونه تپروتکل 2بند ج ماده در 

هرزه نگاری کودکان به معنی هرگونه نمایشی » شده است:

ل باشد که در آن کودکان به صورت واقعی یا مجازی مشغومی

یا آلت تناسلی کودکان برای  فعالیت بارز جنسی باشند و

فا در مقاله مذکور، صر«. ه شودمقاصد جنسی به نمایش گذاشت

-نهرزه نگاری در حقوق کیفری ایران که تاملی در اسناد بی

 و معنوی شته به تحلیل ارکان قانونی، مادیالمللی نیز دا

دیدگاه فراحقوقی و پرداخته شد که در نوشتار حاضر با 

 ای حقوقی، روانشناسی، پزشکیاساس مطالعات میان رشتهبر

 قرار خواهد گرفت. موضوع در بوته سنجش 

با عنوان  در پژوهشی (،13۸9قدسی و مجتهد سلیمانی ) -

و عفت در حریم خانواده به ویژه  ای علیه اخالقجرایم رایانه»

نمایند؛ پیدایش فضای مجازی اشاره می« قوادی و هرزه نگاری

و ابزار کارآمدی  گونه جرایم را از حالت سنتی خارج کردهاین

دگان جنسی شده است. این تکنولوژی کننبرای سواستفاده

مدرن ارتباطی، موجب شده حجم سواستفاده چند برابر شود و 

کنندگان تصاویر و حجم تصاویر به صورت تعداد دریافت

های غیرقابل تصوری افزایش یابد. فضای مجازی و شبکه

ای شده اجتماعی باعث رشد بیش از حد هرزه نگاری رایانه

ای های گسترده رایانهظهور و بروز شبکهاست. فلذا با توجه به 

ترین راهکارها اقدامات درمانی و تربیتی علیه بیماران از مطلوب

باشد که نوشتار حاضر با توجه به معیارها و دالیل جنسی می

را برای این بیماران پیشنهاد  مختلف راهکار تربیتی و درمانی

-استفادهنماید. هرچند در مورد هرزه نگاران پدوفیل )سومی

-کنندگان از کودکان( اقدامات کیفری و مجازات پیشهاد می

 گردد. 

 

 پژوهش شناسیروش. 5

-این پژوهش، یک تحقیق کیفی است و با روش تحلیلی

-نهایاتوصیفی به بررسی معیارها و دالیل مبنایی هرزه نگاری ر

 برمبنای تحلیل و توصیف پردازد. بدین صورت کهای می

 فناوری کیفری حقوق معیارهای و اصولنظرات با تاملی در 

 از مطالب توصیف. گرفت خواهد صورت ارتباطات و اطالعات

 بستر موجود، هاینظریه در مداقه و نظرات تبادل طریق

 نوشتار این نگارش چنینهم. داد خواهد تشکیل را مباحث

 نگاری هرزه» از مشخص درك یک که صورت است بدین

 د. وش خواهد گرفته نظر در اصلی چارچوب عنوان به« ایرایانه

ری نگا هرزه مورد در ایران کیفری حقوق عملکرد اساس این بر

 ود.شمی ها و دالیل فراحقوقی بررسیای با توجه به معیاررایانه

 بخش در که است شده تنظیم بخش دو در مقاله ساختار

 و بیماری معنای انحراف و در اینگاری رایانه هرزه نخست،

 جرم دالیل دوم، بخش در و شودمی تحلیل آن معیارهای

 .  شودمی بررسی اینگاری رایانه هرزه انگاری

 

 نگاری هرزهمعیار های اثباتی و نفیی پیراحقوقی . 6

 ای رایانه

 (بیماری و کجروی) انحراف مفهوم تبیین. 1-6

-می تقسیم دسته دو به رفتارها از گیریفاصله کلی، طور به

 گرفتن فاصله معنای به که هستند رفتارهایی اول، دسته شوند؛

 به قانونی مقررات و قواعد نقض و مندیاز قاعده شدن جدا و

. شودمی ادی« جرم» عنوان به آن از که شودمی گرفته کار

 دور و گیریفاصله از حکایت که رفتارها و اعمال از دوم، دسته

قالب در است، اجتماعی هایارزش و هنجارمندی از شدن
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 یامقوله را آن جنایی سیاست و (3) شودمی تداعی« انحراف»

 هایارزش با همنوایی عدم و گرفتن فاصله با که داندمی

 داشت، خواهد همراه به را اجتماعی سرزنش که اجتماعی

 دور با که است رفتاری آن انحراف، بنابراین. گردندمی معرفی

 کلش جامعه، کی در هاانسان جمعی اعتقادات و باورها از شدن

 قبول مورد هنجارهای و هاارزش آن که نحوی به گیردمی

 جرم و کیفری تضمین و حمایت که باشند حدی در جامعه

 و نجاره آن اگر جهت، این از. باشد نداشته دنبال به را انگاری

 نظام از جامعه که باشند حدی در نقض مورد هایارزش

 دیگر باشد، داشته را آن کیفری تضمین و حمایت حکومتی

-صلهفا رفتار آن و داده دست از را خود کارآیی انحراف مفهوم

-می مندیقاعده از شدن دور و قائده نقض رفتار به تبدیل گیر

 رد انحراف لذا. انحراف نه باشدمی جرم عنوان تحت که گردد

 نتبیی و بروز ظهور، امکان هنجارها پیرامون و جامعه بستر

 گروهی هر و جامعه هر در هاارزش و هنجارها .(4) آیدمی

 به جامعه کی در آنچه و است متفاوت دیگر جوامع به نسبت

 در است ممکن است، شده معرفی قبول مورد هنجار عنوان

 هر در .(5) نباشد احترام شایسته و محترم دیگر ایجامعه

 و نوعت این که ایممواجهه هنجارها تنوع و تکثیر با ایجامعه

 و متفاوت دیگر جامعه به نسبت جامعه هر از هنجاری تکثیر

 و ظاهری پوشش ایرانی جامعه در مثال، طور به. است متغیر

 صورتیکه در باشد،می قبول مورد هنجار و ارزش کی حجاب

. شودنمی محسوب ارزش و هنجار مورد این فرانسوی جامعه در

 نیز کشور کی مختلف مناطق و محلی جامعه سطح در حتی

 و پوشش هنجار مثال، طور به که هستیم هنجاری تنوع شاهد

 کوچک هایشهرستان با متفاوت تهران در زنان ظاهری حجاب

 که دانست متغیر مفهوم کی توانمی را انحراف فلذا. است

 جوامع و خاص احوال اوضاع و شرایط مکان، زمان، براساس

 است. کارکرد دارای مختلف

 شناسایی کیفری، حقوق هدف و رسالت میان این در حال

 در آنها تضمین و قائده عنوان به پراهمیت هنجارهای و ارزش

 و هنجار این معارض و خالف رفتارهای هایانگاری جرم پرتو

 حقوقی، قائده به هنجار تبدیل فرایند بنابراین. است هاارزش

 نقض این به پاسخ نوع انگاری، جرم مبانی و اصول چارچوب در

 هایواکنش آنها، ترینمتناسب که کندمی مشخص نیز را قائده

 هایارزش و هنجار دیگر. است« مجازات» قالب در کیفری

 هرگونه باشند،می برخوردار کمتری اهمیت از که اجتماعی

 با را انسانی افراد آنها، رعایت عدم و جداشدن و گیریفاصله

 در جامعه و مجرم نه ساخت خواهد روبرو منحرف زنیبرچسب

 اجتماعی، سرزنش نام به خودجوش اجتماعی حرکت کی قالب

 درستی به و خواست برخواهد رفتارها این با مقابله و مبارزه به

 .(6) است کیفری اجرای ضمانت فاقد عرصه این گفت توانمی

 عدم و ناهمگونی راستای در انحراف عنوانبه که آنچه فلذا

 هایپاسخ شود،می تعریف اجتماعی هنجارهای ای همنوایی

 در اگر و دولتی نه داشت خواهد پی در را( جامعوی) اجتماعی

 فضای در صرفاً که اجتماعی انحراف با مقابله راستای

 داده متناسبی پاسخ دهند،می رخ مندیقائده نه و هنجارمندی

 در حرکت راستای در جنایی سیاست تعادل و توازن شود،

 عرصه در و خوردمی هم به خود، بنیادین و اصلی مسیر

 و اجتماعی رفتارهای در حداکثری مداخله به جنایی سیاست

 متهم افراد خصوصی و شخصی فضای و امن حاشیه کنترل

 جرایم بودن قانونی اصل از تبعیت و پیروی به .(7) شد خواهد

 (8) کیفری حقوق بودن حداقلی اصل از استفاده ها،مجازات و

 کارگیری به لزوم و (9) کیفری حقوق در کمینه کاربرد اصل ای

 در کیفری حقوق مداخله تحدید و نشینیعقب استراتژی

 نیز و ،(10) هنجارها از گیرفاصله رفتار و اجتماعی عرصه

 و انحراف کنترل امر در آن مشارکت و جامعه دادن دخالت

 کنترل در که است الزم کنترل، اجتماعی شبکه کی تشکیل

-واکنش انتخاب و کیفری حقوق مداخله اجتماعی، انحرافات

 به عرصه این در مداخله و ابدی کاهش شدت به دولتی های

 این با متناسب اجتماعی هایگروه اختیار در حداکثری صورت

 و مردمی نهادهای ها،کمپین سندیدکاها، قبیل؛ از موضوع

 به دولتی پاسخ که چرا گیرد، قرار مرتبط خاص هایگروه

 برچسب الصاق موجب طرف کی از جنایی، سیاست در انحراف

 خصوصی هایعرصه در دخالت و انگاری جرم در گریافراطی

 حمایت مورد و کلی اصول نقض با دیگر طرف از و شد خواهد
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 به انحرافات کنترل در اجتماع مشارکت بشری، حقوق نظام

 خپاس مذکور، موارد این بر عالوه. افتی خواهد کاهش حداقل

 «اقتدارگرایی» سمت به را جنایی سیاست انحراف، به دولتی

 که کندمی« امنیتی» را کیفری عدالت نظام و دهدمی سوق

 .شد خواهد نیز« کیفری تورم» باعث

 

 سیاسی معیارهای براساس نگاری هرزه. 2-6

 انسانی جوامع در منحرفانه رفتارهای تشخیص معیار از یکی

 کی به سیاسی دانش است. سیاسی هایفرضپیش براساس

 به مختلف هایروش و اصول به اعتقاد و خاص تفکر طرز سری

 حکمرانی که شودمی گفته هاتئوری و نظریات کارگیری

 و کشور کی المللیبین اهداف و جایگاه به توجه و مطلوب

 اسیسی هایاندیشه. است آن آثار از داخلی، و ملی منافع حفظ

 اساسی اصول و مفاهیم قراردادن هم کنار و چیدمان نوعی

 و تشکیل منظم، پازل کی مثابه به که است داریحکومت

 که منظم ابعاد و مشخص چارچوبه این .(11) گرددمی تعریف

 به وابستگی نوعی گردد،می معرفی سیاسی عرف عنوان تحت

 میان به را سیاسی هنجار عنوان به سیاسی هایاندیشه آن

 آن زا تبعیت و پیروی به ملزم را خود اعضای و افراد و آورده

 ایهنجاره این به توجه عدم و گیریکناره هرگونه. نمایدمی

 حزب کی جریان اصلی راهبرد و مشترك اصول که سیاسی

 دور و سیاسی انحراف معنای به دهدمی تشکیل را سیاسی

 از که است گروه آن اعضای مشترك جمعی مبانی از شدن

 .(12) بود نخواهد تحمل قابل اعضا سایر جانب

 وای یانهرا نگاری هرزه آیا که باشدمی این اساسی سوال حال

 شده سیاسی دانش و فرهنگ وارد آن مورد در گذاریسیاست

 مقوله کی عنوان به نگاری هرزه دیگر، عبارت به است؟

 این از آن انگاری جرم و گرفته قرار سیاسی عرف حقوقی، در

 دیدگاه از هنجارها، از گیرفاصله رفتارهای بوده است؟ طریق

 بوده اغماض قابل است ممکن مدنی جامعه ای و سیاسی جامعه

 اجتماعی کنترل نوع از آن، با متناسب هایپاسخ شایسته و

 سوی از دولتی هایپاسخ با است ممکن ای باشد غیررسمی

 در منحرفین و گردد مواجهه( قضاییه قوههای رسمی )نهاد

 به نسبت گذاری،مدل قانون آن نوع به بسته مجرمین، لباس

 مجرم باشد،می مجرمانه بعد این از که وی منحرفانه عملکرد

. شود روبرو مجازات تحمیل و سرکوب با و گیرد لقب( بزهکار)

 جامعه هر در انحراف، شناسایی برای سیاسی معیارهای

 هایدیدگاه و است متفاوت دیگر کشور به نسبت سیاسی

 تعیین برای بستری و معیار حکومت، هر دهندهتشکیل سیاسی

 آن مبنای بر گرفته شکل هنجارهای آن از پس و هاارزش

 و اینگاری رایانه هرزه که است جهت همین از است. ارزش

 در ادوار مختلف تاریخی انحرافی رفتارهای و اعمال دیگر

. هستند نیز حقوقی هایتفاوت دارای سیاسی معیار براساس

نظام  آستانه میزان سنجش هایراه از کیی تواندمی معیار این

 سیاسی معیار با که باشد انحرافاتی به نسبت گذاریقانون

 تمامی مقابل در سیاسی جامعه اگر. گردندمی شناسایی

 و حجابیبی و بدحجابی ،(13) نگاری هرزه قبیل؛ از هاانحراف

 مخدر مواد مصرف به اعتیاد (7) عام مالء در فعل ارتکاب

گری ولگردی و تکدی ،(16) قماربازی ،(15) الکلسیم ،(14)

 خودش از کیفرگذاری و انگاری جرم تحت کیفری العملعکس

 .جنایی است سیاست اقتدارگرایی نشانه دهد، نشان

 

 اجتماعی معیارهای براساس نگاری هرزه .3-6

 نگاری، هرزه قبیل؛ از انحراف شناسایی معیارهای از یکی

 مخدر، مواد مصرف به اعتیاد خودکشی، چندهمسری،

 قماربازی، الکی، مشروبات به اعتیاد حجابی،بی و بدحجابی

 فرار عمومی، اماکن در دهان آب ریختن ولگردی، گری،تکدی

 اجتماعی معیارهای زنان ای کودکان علیه خشونت و خانه از

 و تقابل در آن عملکرد نحوه و جامعه کی تلقی طرز. است

 زندگی بقای استمرار و حیات امر در کدیگری با آن وابستگی

 به منجر جامعه سطح در که است معیاری ترینمهم جمعی،

 به جامعه تشکیالت و ساختار. شد خواهد انحراف شناسایی

 در تعارض و تفاوت نیز و آن ابعاد وسعت و گسترگی جهت

 گیریشکل و هاارزش شناسایی از را متفاوتی روند تفکرات،

 مثال، طور به .(17) داد خواهد دست به اجتماعی هنجارهای

 متفاوتی فرهنگی و قومیتی تنوع ایران همانند جامعه کی در
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 صورت به آن تفاوت دیگر، نقطه به نقطه کی از که است حاکم

 در آنچه بنابراین. گرددمی مشخص برهمگان صریح و آشکار

 به را آن به احترام و شناسایی ارزش عنوان به غربی هایاستان

 ناقضین و پذیرندمی محلی جامعه سطح در هنجار کی عنوان

 هنجارهای با قیاس قابل قطع طور به نامند،می منحرف آنرا

 چرا نیست، تهران ای جنوبی شرقی، هایاستان در احترام مورد

 محلی جوامع این در ایقبیله رسوم و آداب و فرهنگی تنوع که

 موجب جامعه، گسترده دایره در کوچک گروه کی مثابه به

 این توجه قابل نکته اما. بود خواهد متفاوت هنجارهای تشکیل

 از بسیاری مجازی فضای گسترش و بروز ظهور، با که باشدمی

 ارزش جزء کوچک محلی جوامع در گذشته در که هنجارهایی

 شد سپرده فراموشی به شوند،می محسوب اساسی هنجارهای و

. کرد تحول دچار را اساسی هنجارهای« مجازی فضای» امروز و

 از اجتماعی هایشبکه گسترده ورود از قبل تا مثال، طور به

 الین، تانگو، چت، وی واتساپ، وایبر، تلگرام، بوك، فیس قبیل؛

 هایارزش جزء حجاب سنتی جوامع در اینستاگرام و ایمو

 گسترش از بعد ولیکن شد،می محسوب ایرانی جامعه اساسی

 بدون برداریفیلم و برداریعکس مذکور، اجتماعی هایشبکه

 گفت توانمی حتی و است نداشته را گذشته ارزش آن حجاب

 اساسی سوال حال. گرددنمی محسوب هم انحراف جزء دیگر

 هرزه خاصه انحراف اصلی معیارهای از کیی که باشدمی این

 شدن زدوده به توجه با اکنون و است اجتماعی معیار نگاری،

 مقوله این انگاری جرم نگارانه هرزه رفتارهای اجتماعی قبح

 مردم آیا دیگر، عبارت به است؟ اجتماعی پشتوانه دارای

 سرزنش را مستهجن و مبتذل هایفیلم و تصاویر خودشان

 وجود با ایران مختلف جوامع شدن ترنزدیک با آیا کنند؟می

 و طبقاتی قیومتی، فاصله شکست و ایرایانه هایشبکه

 نظر به نیست؟ تحمل قابل هاییانحراف چنین این فرهنگی،

 دست از نگاری هرزه انگاری جرم اجتماعی پشتوانه رسد،می

 هاخانواده شودمی مشاهده مجازی فضای در زیرا است، رفته

 را است جرم مجازات قانون منظر از که هاییفیلم و عکس

. است شده شکسته آن اجتماعی قبح و کنندمی توزیع و انتشار

-بی فیلم ای عکس دختری 1378 سال در اگر مثال، طور به

 شدید برخوردهای دارای شد،می پخش محیط در اشحجابی

 بودیم،می جامعوی و دولتی نهادهای از غیررسمی و رسمی

 اجتماعی هایشبکه کاربران از بسیاری 1397 سال در ولیکن

 و کنندمی ارائه را خود مستهجن و مبتذل هایفیلم و تصاویر

 شرایط بخاطر رسمی و دولتی نهادهای توسط توانمی نه

 بودن مرزی برون و افرادی چنین ازدیاد) کاربران این خاص

 هدفش به گذارقانون تا کرد مجازات را آنها( آنها از بسیاری

 زیرا شود، کنترل مدنی جامعه توسط توانمی نه و آید، نائل

 با ثانیاً، و ندارند مخالفتی موضوع این با کاربران از بسیاری اوالً،

 جامعه دولتی، هایپاسخ آن متعاقب و رسمی نهادهای وجود

 جامعه مردم رسد،می نظر به. شودمی رنگ کم اهمیتش مدنی

 ممنوع مذهبی و سیاسی نگاه از که هاییفیلم و تصاویر با ایران

 آن مثال که است شده شکسته نیز آن قبح و آمده کنار است،

 هم که باشدمی 1385 سال در معروف زن بازیگر فیلم پخش

 نهادهای هم و قضاییه قوه پلیس، مثل رسمی نهادهای

 سال در که دادند نشان را شدیدی هایالعملعکس اجتماعی

 پخش 1385 سال فیلم همانند فیلم هزار از بیش روزانه 1397

 به را دولتی نهادهای ورود و حساسیت دخالت، نه ولی شودمی

 رسدمی نظر به فلذا. مدنی جامعه حساسیت نه و دارد همراه

 دهه از است، اجتماعی معیار که نگاری هرزه معیار ترینمهم

 .است داده دست از را خود حمایت سو این به شه. 90

 

  شرعی معیارهای براساس نگاری هرزه. 4-6

عملی حرام  و گناه اساس این دیدگاه،ای بررایانه نگاری هرزه

 و آیات اثم، بر اعانه آن طرفداران هایاستدالل از و است

 دیگر از چنینهم .(21-18) باشدمی دیگران ایذاء روایات،

 محرمات دیگر ارتکابی مقدمه و سر افشای آنان هایاستدالل

 چونهم نهادهایی گذاریقانون حوزه در آن است. کارکرد

 قواعد براساس باید موضوعه قوانین که است نگهبان شورای

 دالیل از کیی عنوان به شرعی مبانی همچنین و باشد شرعی

 به افراد التزام کنار در. است منحرفانه رفتارهای انگاری جرم

 از ناشی که گروهی هنجارهای رعایت و بشری و جمعی زندگی

 و نیازها به توجه و کدیگری با افراد برخورد
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 زندگی کی برای متقابل تکالیف و حقوق نیز و هاآن رفع

 و هبمذ به اعتقاد و متافیزیکالیستی تفکر نوع باشد،می جمعی

 موضوع اجتماعی، هنجارهای تشکیل کنار در دینی، رویکرد

 گرددمی نیز اعتقادی -مذهبی هنجارهای سری کی تشکیل

 هایهنجار آن رعایت به ملزم را جامعه دهندهتشکیل افراد که

 به داعتقا پیرو شرعی، هنجارهای. گرداندمی اعتقادی و مذهبی

 در و گرفت خواهد شکل مذهبی اعتقاد کی با ادیان از کیی

 به شد، خواهد درونی افراد برای مشخصی چارچوبه و محدوده

 از تبعیت به مکلف را خود جامعه دهندهتشکیل افراد که نحوی

 دیج برخورد منحرف عنوان به آنها ناقضین با و دانندمی آن

 کی در مذهبی هنجارهای شدن رنگکم موازات به. کنندمی

 به دهیپاسخ برای اجتماعی نظام سرسختی و شدت جامعه،

 از برخی در حتی ای شودمی تررنگکم دینی هنجارهای نقض

-می جهت، این از. شودمی سپرده فراموشی دست به هازمان

 دیاعتقا موضوع و مساله کی به خاص اعتقاد و باور گفت توان

 آن متعاقب و دینی هایارزش تشکیل دین کی قالب در

 لتشکی کنار در و داشت خواهد دنبال به را مذهبی هنجارهای

 خواهیم نیز دینی و مذهبی هنجار شاهد اجتماعی، هنجارهای

 فرادا التزام زمینه خاص، محدوده داشتن با آنها دو هر که بود

 هب نسبت مذهبی هنجارهای. کندمی ایجاد را هنجارها آن به

 زا را بیشتری احترام و شدن رعایت امکان اجتماعی هنجارهای

 نای از و آورندمی دست به جامعه دهندهتشکیل افراد جانب

-می پابرجا مختلف هایزمان طول در آنها از بسیاری حیث،

 و آداب و فرهنگ از شرعی، باورهای و اعتقادی مبانی. ماند

 بر حاکم اجتماعی تفکر طرز و هااندیشه و ایمنطقه رسوم

 و جامعه کلیت که آنجا از و کندنمی پیروی محلی جوامع

 به ملزم واحد، کل معنای در آن دهندهتشکیل افراد تمامی

 انسجام و ارتباط کی گفت توانمی هستند شرعی هنجارهای

 التزام رعایت و مذهبی هنجارهای تشکیل میان کامل و دقیق

 و وسیع جوامع کی به محلی جوامع افراد جانب از آنها به

 .کرد خواهد سرایت کدستی

 چه به ایرایانه نگاری هرزه باشدمی این اساسی سوال حال

 پدیده این انگاری جرم در شرعی معیار کی عنوان به میزان

 هایپاسخ عملکرد بر مذهبی معیار تاثیر است؟ داشته نقش

 و است چگونه ایرایانهنگاری  هرزه به نسبت جامعوی و دولتی

 نکته این ذکر امر این ابتدای در است؟ صورت چه به آن آثار

 معیار نگاری، هرزه با مرتبط قوانین تدوین در که است ضروری

های اصلی از مالك و داشته قرار گذارقانون اولویت در شرعی

چنین  تشکیل و شرعی و مذهبی هایارزش .(22) است

 و حاکمیتی ساختار تمام کپارچهی صورت به هنجارهایی،

 به و دهدمی قرار خود تأثیر الشعاع وتحت را مدنی جامعه

 رعایت و احترام راستای در اساسی، و برتر هنجار کی عنوان

 اسالمی هاینظام در. است همراه بیشتری موفقیت با ها،ارزش

 به ملزم و مقید نیز حاکمه هیات و دولت مدنی، جامعه کنار در

 اجتماعی ابزارهای از استفاده و است مذهبی هنجارهای رعایت

 انحراف به دهیپاسخ برای مدنی جامعه ناحیه از که غیررسمی

 نوع از دولتی هایاهرم و ابزار سایه در شود،می برده کار به

 کار به جرایم به دهیپاسخ برای دولت ناحیه از که مجازات

 ایگسترده طوربه کدیگری در و گیرندمی قرار شوند،می کرفته

 جامعه میان سویه دو رابطه این در بنابراین. گردندمی ادغام

 و مذهبی انحراف به دهیپاسخ به نسبت دولت و مدنی

 دهندهتشکیل انسانی افراد التزام و طرف، کی از اعتقادی

 و هاارزش احترام و رعایت به حاکمه هیات خود و مدنی جامعه

 و جرم مفهوم دیگر، طرف از دینی و مذهبی هنجارهای

-می ظاهر و متجلی اجتماعی مناسبات و روابط در انحراف،

 این از و شده مجرم به تبدیل مذهبی، منحرفین بنابراین. گردد

 هایاهرم از استفاده و ابزارها کارگیری به برای لزومی حیث

 احساس مدنی جامعه غیررسمی کنترل عنوان به اجتماعی

 آن از مذهبی انحراف به دهیپاسخ وظایف همه و شد نخواهد

 هنجارهای رعایت به ملتزم حاکمه هیات خود که جهت

 چنین متعاقب. گرددمی منتقل دولت به است مذهبی

 حمایت راستای در ایرایانه نگاری هرزه انگاری جرم وضعیتی،

 مداخله و گرددمی پذیرتوجیه مذهبی هایارش از حفاظت و

 در. است پذیرامکان جنایی سیاست پیشروی قبل از امر این در

 به و نمود خواهد عمل بسته کیفری عدالت نظام وضعیت این

 عدم هرگونه چراکه نگردد، متصور انحرافی مطلقاً رسدمی نظر
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 تشکیل مذهبی هنجارهای و ارزش از گرفتن فاصله و همنوایی

 هب را دولتی هایپاسخ آن متعاقب و داده را کیفری جرم کی

 از مدنی جامعه صرفاً که وضعیتی در ولیکن. دارد دنبال

 و هستند آنها رعایت به ملزم و کرده تبعیت مذهبی هنجارهای

 ت،نیس تکالیفی چنین به ملزم و مقید دولتی و رسمی نهادهای

 بستری مذهبی، معیارهای و گرددمی تشکیل مذهبی انحراف

 یطشرا این در. بود خواهد هنجارها از انحراف شناسایی برای

 نهاآ ادغام بدون غیررسمی، اجتماعی کنترل هایاهرم و ابزار

 هیدپاسخ امر در دولتی، و رسمی کنترل هایاهرم و ابزار در

 اب و کرده پیدا کارگیری به امکان مذهبی، انحراف پدیده به

-ونقان نهایت در. شودمی داده پاسخ منحرفین به آنها اعمال

 جرم به مذهبی و اجتماعی سیاسی، معیارهای براساس گذار

 معیارهای که پرداخته نگاری هرزه انحرافات پدیده انگاری

و  با چالش مواجهه شدند قبلی سطور در اجتماعی و سیاسی

 دهایکارکر به توجه با گفت توانمی نیز مذهبی معیار مورد رد

 و انگاری جرم فاسد تالی و مدنی جامعه مطلوب و مثبت

 عهجام را به اینگاری رایانه هرزهشایسته است  کیفرگذاری،

 اسبراس مدنی جوامع تا کرد واگذار مدنی و نهادهای اجتماعی

 امر به اجتماعی، سرزنش قبیل؛ از خودش هایاهرم و ابزار

های ارشادی، درمانگری هایپاسخمعروف، نهی از منکر، 

 رندبگی نظر در را اجتماعی تدابیر غیرکیفری هایراه و جنسی

 .آید عمل به پیشگیری تا

 

 های پزشکی. هرزه نگاری براساس معیار5-6

شناسی بالینی یا درمانگاهی، افراد از نقطه نظر پزشکی در جرم

گیرند و مطالعات این رشته از قرار میو روانی مورد مطالعه 

های پزشکی است. از دیدگاه شناسی بالینی مبتنی بر یافتهجرم

بسیاری از فعاالن، پزشکان و پزشکان شناسان بالینی، روانجرم

ثار هرزه نگارانه دارای کنندگان و افراد حاضر در آتولید و توزیع

ریشه  اند کههای جنسیاختالل شخصیت روانی و بیماری

برخی از این اختالالت به عواملی همچون وراثت، اختالالت 

های روانی های فیزیولوژیک و بیماریکروموزوم، نارسایی

پیرامون تأثیر عوامل ارثی در مورد گرایش  .(23)مرتبط است 

توان نظر یا آثار هرزه نگارانه به طور قطع نمی افراد به تولید و

تواند مشکالت رفتاری ایجاد کند. داد، اما اختالالت ژنتیکی می

ای و افراد معتاد به رزه نگاران رایانهاز آنجا که بسیاری از ه

محصوالت هرزه نگارانه، کم و بیش به انحرافات جنسی 

توان عوامل ارثی موثر در منحرف شدن گوناگون دچاراند می

ای آنها را به هرزه نگاران و کسانی که به هرزه نگاری رایانه

گرایش دارند تسری داد. مقر و مرکز اجزا و عوامل وراثت در 

همواره زوج بوده و برای  هاهاست و تعداد کروموزوموزومکروم

های بدن یک موجود زنده نیز ثابت است. هر یک از سلول

جفت کروموزوم است که اختالل و نقص در آنها  23دارای 

شود و از این جهت باعث تشکیل شخصیت مجرمانه افراد می

 شناسان در مورد ابتالی افراد به انحرافبسیاری از زیست

کروموزوم و  23جنسی از جمله هرزه نگاری، اختالل در جفت 

-ها را موثر میعدم توازن ترشحات غدد و مخصوصا هورمون

  .(24) دانند

های فیزیولوژیک عبارت است از اختالل در عملکرد نارسایی

های عملکرد ارگانیسم زنده یا سلول که به دو دسته نارسایی

ها و نارسایی انتقال فیزیولوژیک کودك در آستانه بلوغ ارگان

توان ها را میهای عملکرد ارگاننارسایی .(25) شودتقسیم می

در دالتونیسم، چپ دستی، آمبی دکستری و موارد دیگر 

-مشاهده کرد. اما آنچه برای نوشتار حاضر مفید است، نارسایی

ای بلوغ افراد است که از اهمیت ویژههای خاص و در ارتباط با 

باشد، زیرا بلوغ تنها دوره موثر فیزیولوژیک بشری برخوردار می

اساس نظر بر بلکه .(9) کند نیستکه اغتشاشاتی را ایجاد می

دکتر دوبلینو مطالعه تحول فرد، وجود لحظاتی بحرانی را که 

-در جریان آن احتمال بزهکاری افزایش پیدا کند، روشن می

شناسی آشکارترین و سازد. در واقع دوران بلوغ از نظر زیست

گیرد و حال تصور کنیم که رساترین تکامل انسان صورت می

رسایی فیزیولوژیک، کودك در در این مرحله حیاتی افزون بر نا

معرض آثار هرزه نگارانه نیز قرار بگیرد. بدیهی است که 

تحریک و برانگیختگی میل جنسی کودك زمان بلوغ او را 

تسریع و سبب اختالالت روانی و جسمی گوناگون در وی می
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ر دهای بزهکاری و انحراف زمینهشود که نتیجه آن رشد پیش

 وی است.

ان و مخاطبان هرزه نگاری دارای اختالالت بیشتر هرزه نگار

، به صورتی که در اندهای جنسیروانی، انحراف و بیماری

روبرو هستیم که از لحاظ بیشتر موارد با هرزه نگارانی 

مجرم »روند نه به شمار می« منحرف جنسی»شخصیتی 

در ادامه به برخی از انواع و اقسام هرزه نگارانی که «. جنسی

شود که بررسی منحرف جنسی هستند پرداخته میبیمار و 

این گونه از هرزه نگاران مبین این مطلب است که هرزه نگاران 

باشند نه مجرم. هرزه نگاران ای اساسا بیمار و منحرف میرایانه

اند که از لخت و تماشای پدوفیل( هرزه نگارانی) بچه باز

ن به کودکان برهنه، استمنا در حضور کودك و دست مالید

برند. بیشتر منحرفان کودك یا اعمال جنسی با او لذت می

باز به اختالل عصبی دچار بوده و از نظر عاطفی ثبات بچه

یکی دیگر از اختالالت شخصیتی و روانی هرزه  .(15) ندارند

؛ وارد م جنسی است. سادیسم عبارت است ازنگاران سادیس

کردن رنج و آزار جنسی یا روانی بر شخص دیگر به منظور 

اساس جنسی. بسیاری از هرزه نگاران بر حصول تحریک

تی با تولید و به نمایش در آوردن آثار هرزه رفتارهای سادیس

ها و شور جنسی افراد را تحریک کنند تا انگیزهنگارانه سعی می

گونه از کنند و از این طریق سبب آزار جنسی آنان شوند. این

های مبتذل و بیماران جنسی با توصیف و ترسیم صحنه

 شوند که اینمستهجن با تحقیر و آزار آنها ارضا جنسی می

حاالت بیانگر اختالالت شخصیتی و بیماری است. جدای از 

آزاری یا در اصطالح ی، بسیاری از هرزه نگاران به خوددیگرآزار

مازوشیسم مبتال هستند. به بیان دیگر، این دسته از هرزه 

یا نمایش  نگاران با به نمایش گذاشتن تصاویر برهنه خود و

ابرو ز تحقیر و بیدادن آلت تناسلی خود به دیگران به نوعی ا

برند. یکی دیگر از مشکالت شخصیتی و شدن خود لذت می

یا  روانی هرزه نگاران جنون مقاربت یا جنون نزدیکی و

ناپذیری جنسی است که بروز آن در زن و مرد باعث ارضا

نامند. اما جنون مرضی تحت عنوان هایپر سکسوآلیتی می

-نمفومانی نامیده میمراقبت در مردان ساتیریازیس و در زنان 

شود. هرزه نگاران مبتال به این بیماری روانی، دارای رفتارهای 

جنسی افراط گرایانه هستند، به نحوی که تمامی امور زندگی 

 نمایند. خود را در اطراف فعالیت جنسی متمرکز می

 حریکتویژه هرزه نگارانی که برای بسیاری از هرزه نگاران به

-های جنسی را به نمایش میصحنه جنسی دیگران تصاویر و

ایی، نمگذارند، دچار انحراف و اختالل روانی خودنمایی یا عورت

 .(25) اندگری جنسینمایی و به عبارت دیگر نمایشبدن

ن اندیان به آن با نمایانحراف خودنمایی حالتی است که مبتال

ا د رقسمتی از بدن خود به سایر افراد، ترضیه امیال جنسی خو

و  کنند. مطالب فوق موید آن است که هرزه نگارانفراهم می

، انحراف و هرزه نگاری دارای اختالالت روانیمخاطبان 

نی و شناسی بالیاند که بایستی با نگاه جرمهای جنسیبیماری

ی ه جابنگریست. با این دیدگاه هرزه نگاران درمانگری به آنها 

سد رشوند که به نظر میمجازات، اصالح و تربیت و درمان می

 ورده گذار بایستی از نگاه کیفری و سزادهی خود عدول کقانون

 با سپردن هرزه نگاران به دست نهادهای اصالحی و درمانی

 د.هدف مطلوب که همانا پیشگیری از این جرایم است نائل شو

 

 سیاست در اینگاری رایانه هرزه انگاری جرم دالیل. 7

 ایران جنایی

 سیاسی هایارزش از حمایت. 1-7

 با سیاسی مشخص اصول سری کی مبنای بر هر نظام سیاسی

-ارزش است، کرده تعریف خود برای که اساسی خطوط عنوان

 به توجه با که کندمی شناسایی را مختلفی سیاسی های

 خود سیاسی هایریزیطرح و گذاریسیاست از که اهدافی

 .(26) باشد سیاسی هاینظام دیگر از متفاوت تواندمی دارد

 مدنی جامعه هاارزش این تشخیص و تعیین در است ممکن

 حمایت شایسته را هاآن اصالً ای و باشد نداشته دخالتی هیچ

 بر انگاری جرم از اینمونه بحث ادامه در .نکند تلفی کیفری

عدم  که گرددمی اشاره سیاسی هایارزش از حمایت مبنای

 شناختی جرم-حقوقی رویکرد و کارشناسانه کار توجه کافی به

 فضای در ارتباطات تحوالت. است شده متعدد هایچالش باعث

شبکه افزایش و جمعی ارتباط وسایل گسترش نیز و مجازی
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 کشورها سیاسی روابط گسترده، سطح کی در ایماهواره های

 هایشبکه از استفاده و است داده قرار تاثیر تحت نیز را

 داشته عهده بر حوزه این در فعالی نقش تواندمی ایماهواره

-سال در که سیاسی تبلیغاتی گسترده هایفعالیت .(27) باشد

 به شه. 1370 هایسال از خاص طور به جنگ از بعد های

دستگاه  شد، آغاز ایران اسالمی جمهوری نظام علیه بعد،

 و موضوع این با مقابله برای تا داشت آن بر را تقنینی

 به ممنوعیت به اقدام جامعه، افراد ذهنی انحرافات از جلوگیری

 1373 سال در بنابراین. نماید ماهواره از استفاده و کارگیری

 دریافت تجهیزات کارگیری به ممنوعیت» عنوان با قانونی

 زمان آن در. شد تصویب اسالمی شورای مجلس در« ماهواره

 هایآسیب از حکومتی نظام حفظ مبنای بر قانون این تصویب

 تشخیص با صرفاً که بود تبلیغاتی و سیاسی هایفعالیت جدی

 این از استفاده سیاسی، ارزش عنوان به ارزش، از خاص نوع

 با اخیر، هایسال در و مدتی از پس. شد اعالم جرم وسیله

 جنبه ماهواره، اجتماعی و پروهشی علمی، استفاده به توجه

 سمت آن به جامعه و شد سپرده فراموشی به آن سیاسی

 کیفری حمایت مورد ارزش آن به توجه بدون که شد هدایت

 استفاده گرفت، قرار شناسایی مورد حکومتی نظام ناحیه از که

-می تعریف آن برای هم ضررها از برخی که همچنان ماهواره

 فراغت اوقات مفید کردن پر جهت از تواندنمی (28) شود

 استفاده اخیر هایسال در فلذا .(29) باشد فایدهبی هم آنچنان

 و است افتهی گسترده رواج مدنی جامعه میان در ماهواره از

 آن، کارگیری به از قانونی ممنوعیت وجود به توجه بدون

 گرفته قرار نظر مورد دیگر ابعاد در ماهواره از دیگر استفاده

 قانون تصویب اصلی دلیل شد مالحظه که همانطور. است

 نظام و است بوده سیاسی هایارزش از حمایت مذکور

 بر اصرار با کماکان جنایی گذارانسیاست و اسالمی جمهوری

 آن، از کیفری حمایت لزوم و خود نظر مورد سیاسی ارزش آن

 کامل اجرای که هرچند دهند،می دولتی پاسخ انحراف این به

-فعالیت زمانی و مقطعی هایطرح به محدود تنها پاسخ، این

 در. گردندمی اجرا وقت پاره صورت به که شده پلیسی های

 میان در رسدمی نظر به شده عوض معیارها که حاضر حال

 دست از را خود قبح ماهواره از استفاده جامعه عمومی افکار

 غیرقابل آن به دولتی پاسخ و انگاری جرم اینکه بر عالوه و داده

 از بخشی نگاه از است ممکن ماهواره از استفاده است، توجیه

 جامعوی پاسخ شایسته و شود تلقی انحراف صرفاً مدنی، جامعه

-ارزش به توجه با شه. 80 و 70 دهه در گذارانقانون. باشد

 متعددی قوانین هنجارها و ارزش از این حمایت و سیاسی های

 قانون ماهواره، تجهیزات کارگیری به ممنوعیت قانون جمله؛ از

 فعالیت بصری و سمعی امور در که اشخاصی مجازات نحوه

 قانون و 1386 اصالحی و 1372 مصوب نمایندمی غیرمجاز

 باعث که کردند وضع 1388 مصوب ایرایانه جرایم

 سیاست گراییامنیت ایران، کیفری عدالت نظام اقتدارگرایی

 شده منحرف افراد به زنیبرچسب و کیفری تورم ایران، جنایی

 است جاری اینگاری رایانه هرزه مورد در موضوع همین. است

 هایارزش حمایت مبنای بر ایران تقنینی جنایی سیاست که

 به اجتماعی -حقوقی هایارزش بهکافی  توجه نه و  سیاسی

. فلذا با توجه است پرداختهای رایانه نگاری هرزه انگاری جرم

به مطالب مذکور و توسعه دانش پزشکی، روانشناسی و به طور 

چنین استفاده از اهرم نهادهای کلی علوم رفتاری و هم

-رسد خروج هرزه نگاری رایانهرسمی به نظر میجامعوی و غیر

ز نظام عدالت کیفری و واگذاری آن به پزشکان، ای ا

درمانی جهت -روانشاسان و روان کاوان با رویکرد اصالحی

 تر است. پیشگیری از این رفتارها مطلوب

 

 مذهبی هایارزش از حمایت. 2-7

 شناسایی و تشکیل اساسی هایپایه از کیی مذهبی هایارزش

 به منحصر و خاص وضعیت که است اجتماعی هنجارهای

 ایجاد جوامع دیگر از ایرانی جامعه تمیز راستای در را فردی

 هایارزش کنار در گفت توانمی که طوری به است، کرده

 همواره و شناسایی نیز مذهبی هایارزش سیاسی، و اجتماعی

 آن برمبنای مشخص هنجارهای و (30) شوندمی داده آموزش

 کی مذهبی هنجارهای این از شدن دور و گیرندمی شکل

 حکومتی نظام خود که جهت آن از. شودمی محسوب انحراف

و قواعد تمامی رعایت و شرعی امورات تمام اجرای به مقید
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-ارزش اکثر و شده عمل وارد مستقیماً  خود است، آن مقررات

-پاسخ به کجانبهی و داده قرار شناسایی مورد را مذهبی های

 انحرافات به دهیپاسخ از هایینمونه. است کرده اقدام آنها دهی

 موید هستند، مذهبی هایارزش از حمایت جهت در که

 مجازات قانون 638 ماده اول نمونه است. مذکور مطالب

 بردن کار به با که است 1375 مصوب تعزیرات بخش اسالمی

 قلمرو در آنها از هرکدام که (31) تفسیرپذیر و مبهم مفاهیم

 در« حرام عمل به تظاهر» هرگونه ابند،یمی گسترش قیاس

 به و کرده انگاری جرم را معابر و عمومی اماکن و انظار علن،

 کرده اتخاذ شالق و حبس قالب در دولتی پاسخ آنها فاعلیت

 از جرم آنکه جهت به انگاری جرم از مدل این به نظر. است

 سرگردانی دچار جامعه در افراد است، نشده تفکیک انحراف

 برای قضاوت دست و شوندمی خود غلط ای درست رفتارهای

-قیاس و ماده این تفسیر با اشخاص مدنی هایآزادی سلب

 بودن کمینه اصل با کاربرد که ماند خواهد مفتوح آن پذیری

 تضاد در (8) کیفری حقوق حداقل اصل ای (9) کیفری حقوق

 مذهبی هایانحراف به دولتی هایپاسخ از دیگر نمونه. است

 است 1375 مصوب اسالمی مجازات قانون 638 ماده تبصره

 در (7) «حجابیبی و بدحجابی» انگاری جرم به اقدام که

 تبصره این در تفسیربردار و مبهم عبارات است. کیفری حقوق

 قرار آن مشمول هم بدحجابی و حجابیبی بر عالوه شده باعث

 نیز نیست پوشیده آنان هایقسمت از بخشی که بانوانی و گیرد

-تشکیل افراد دیدگاه از .(32) گیرندمی قرار تبصره مشمول

 اجتماعی انحراف کی حجابیبی و بدحجابی جامعه دهنده

 شوند،می ظاهر جامعه در وضعیت این با که افرادی و است

 گذارقانون رسدمی نظر به. باشندمی اجتماعی سرزنش مستحق

 از حمایت را آن اساس که بدحجابی و حجابیبی رفتار در

افراط در جرم  مرتکب باشدمی مذهبی هنجارهای و ارزش

 جامعه به را پدیده این با مقابله بود شایسته و گردید، انگاری

-می درمانی واگذار-مدنی، نهادهای تربیتی با رویکرد اصالحی

 را خود موضوع، این به دولتی دادن پاسخ با اینکه نه (33) کرد

 حیث این از و شود عمل وارد انحراف، کی با مقابله راستای در

 حداکثری دخالت باعث و زند دامن کیفری حقوق گسترش به

کیفری، امنیتی شدن سیاست جنایی، جرم انگاری  حقوق

 کیفری هایپاسخ از دیگر نمونه. شود افراطی و تورم کیفری

« اینگاری رایانه هرزه» مذهبی، انحرافات به( رسمی ای دولتی)

 هرزه انگاری جرم به معیار براساس این گذارقانون که است

 گرفته نظر در مجازات آن برای و پرداخته ایرایانه نگاری

 و نگهداری ارسال، تولید، در عصر حاضر رسدمی نظر به. است

 و اجتماعی امر کی مستهجن و مبتذل محتویات ذخیره

 دیگر با متفاوت منطقه هر رسوم و آداب و است فرهنگی

 اجتماعی قبح مجازی فضای بروز و ظهور با که است مناطق

 اگر و است شده شکسته  مستهجن و مبتذل هایفیلم و عکس

 نگاری هرزه از خاصی گونه وضع که کند احساس مدنی جامعه

 جامعه آن در که است هنجارهایی از شدن دور و انحراف

 و گرفته دست به را عمل ابتکار تواندمی خود اند،شده تعریف

 وضعیت این به اجتماعی غیررسمی کنترل ابزارهای طریق از

 جرم در گذارقانون شایسته بود جهت، این از. دهد پاسخ

 از و داشتهای حدالقلی مداخله اینگاری رایانه هرزه انگاری

 کیفری کمتر استفاده نماید.  حقوق هایاهرم

 

 شهروندان آرامش از حمایت .3-7

 متقابل زیست راستای در جامعه کی در تکالیف داشتن

 رعایت راه از صرفاً که ساخت خواهد متجلی را حقوقی انسانی،

 آن از جامعه افراد تمام است الزم و گرددمی تضمین تکالیف

 را اجتماعی امور در مشارکت پایه که (34) باشند مطلع

 در انسانی افراد تکالیف و حقوق بنابراین .(35) دهدمی تشکیل

 و تنگاتنگ رابطه کی و شوندمی تعریف هم کنار در جامعه کی

 سویه دو فرآیند کی با که شودمی احساس آنها بین در متقابل

 طرف از حقوق تضمین و طرف کی از تکالیف رعایت جهت از

 شهروندان آرامش از حمایت و گراییمصلحت. است همراه دیگر

 ممکن رفتارها از برخی که داشت خواهد اشاره موضوع بدان

 از گیرفاصله رفتارهای عنوان به افراد از برخی دیدگاه از است

 از ناشی که جمعی باور کی از شدن دور و اجتماعی هنجارهای

 تلقی انحراف است، اجتماعی ارزش کی ابعاد تضمین و حمایت

آرامش( کجروی) غیراجتماعی رفتارهای این موجب به و شده
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 هجامع آن در مستقر عمومی نظم و شده دارخدشه آنها روانی

 از است ممکن رفتارها این که هرچند. ریزد برهم طریق این از

 از جامعه اساسی هایارزش به تعرض افراد، از دیگر برخی نظر

 از است ممکن رفتارها این که هرچند. ریزد برهم طریق این

 جامعه اساسی هایارزش به تعرض افراد، از دیگر برخی نظر

 رقرا جرم مفهوم در بلکه انحراف، مفهوم در نه و شود تلقی

 نگاری هرزه انگاری جرم دالیل از کیی جهت این از. بگیرد

 و شآسای از حمایت جنایی گذارانسیاست دیدگاه از ایرایانه

 و سالم زیست حقیقی فضای در تا است شهروندان آرامش

 . باشند داشته را پاکی

 نگاری هرزه انگاری جرم آیا باشدمی این اساسی سوال حال

 از حفاظت و حمایت جهت در و گرایانهمصلحت ایرایانه

 روانی و روحی امنیت است؟ شهروندان آسایش و آرامش

 از مملو که ایجامعه کی در آنها آسایش و آرامش و شهروندان

 به در را اولیه و اساسی نقش است، اجتماعی هنجارهای

 کی بنابراین. کرد خواهد ایفا گرایانهمصلحت تدابیر کارگیری

 تا بود خواهد آن دنبال به همواره کارآمد و پویا گذاریسیاست

 آن رعایت عدم ای رعایت که هنجارهایی شناسایی به ابتدا در

 خواهند جامعه سطوح در را ایگسترده منفی ای مثبت بازتاب

 بخش جانب از هنجارها این رعایت عدم اگر و بپردازد داشت،

 از به منجر آن، عام سطح در حتی ای محلی جامعه از خاصی

 رفتار و هنجارشکنی نتیجه در عمومی نظم پاشیدگی هم

 از استفاده و ویژه تدابیری کارگیری به با گردد، منحرفانه

 جرم با جنایی گذاریسیاست مختلف، و مشخص هایظرفیت

 از شد،می نامیده انحراف قبالً  که مشخص رفتار آن انگاری

 در شاید اوصاف این با. نماید جلوگیری آن بارزیان نتایج وقوع

 جرم و نگاری هرزه مجازی، فضای گسترش از قبل هایسال

 از حمایت و ارزش حفظ جهت در مصلحت بنابر آن انگاری

 ولیکن رسید،می نظر به ضروری شهروندان آرامش و آسایش

 شرایط که مجازی فضای بروز و ظهور با و حاضر حال در

 شده دیگر ایگونهبه گراییمصلحت است کرده ایجاد را خاصی

 جرم نگاری هرزه اگر که گذشته برعکس رسد،می نظر به. است

 شد.می انداخته مخاطره به شهروندان آرامش شدنمی انگاری

-مصلحت ایرایانه نگاری هرزه انگاری جرم حاضر حال در

 زندگی و آسایش و آزادی برخالف و باشدنمی اندیشانه

 که است ضروری نکته این البته ذکر. است شهروندان خصوصی

 کلی قاعده از« کودکان نگاری هرزه» حاضر، نوشتار کلیه در

 دلیل همین بنابر کودکان نگاری هرزه اتفاقاً و استثناءاند

 براساس همچنین و شهروندان آسایش و آرامش از حمایت

 از دسته آن جزء همیشه اطفال که شناسیدیدهبزه هایآموزه

 انگاری جرم باید اند،حفاظت و حمایت نیازمند که اندافرادی

 انحراف مفهوم در نگاری هرزه که کلی قائده این بنابراین. شود

 هرزه جزء به نگاری هرزه صور و اشکال کلیه است مدنظر

-بین اسناد با مطابق کامالً رویکرد این که است کودکان نگاری

-بین هایکنوانسیون و اسناد تمامی در که باشدمی المللی

 .است شده انگاری جرم کودکان نگاری هرزه صرفاً المللی

 

 پدرساالری و مزاحمت ضرر، اصل .4-7

 آن متعاقب و ایرایانه نگاری هرزه انگاری جرم دالیل دیگر از

 ضرر، اصل تجویز؛ و توجیه عنوان به کیفرگذاری و کیفردهی

 عنوان به ضرر اصل که است پدرساالری اصل و مزاحمت اصل

 باشندمی فرعی دالیل عنوان به دیگر اصل دو و ترینمهم

 اصل مشهورترین و ترینمهم دیگری به ضرر اصل که ،(36)

کسانی معتقد  که است آزادی دهندهمحدودکننده و چارچوب

 اسبراس .(37) دارند اجماع آن پذیرش براند به اصالت فردی

 جامعه افراد دیگر به که مادامی انسانی افراد رفتارهای اصل این

 کیفرگذاری آن متعاقب و انگاری جرم نباید نرساند، ضرری

 اراده خالف توانندمی زمانی جنایی گذارانسیاست. شود

 دخالت، و ورود این با که کنند دخالت او زندگی در شهروندان

 ای و بردارد میان از است شهروندان دیگر متوجه که را ضرری

 جرم حق گذار،قانون جهت این از. دهد کاهش را آن اینکه

 با غیرهمسو و غیراخالقی رفتارهای به نسبت انگاری

 رفتارهای این از کسی زیرا ندارد، را اجتماعی هنجارهای

 رفتاری صرفاً مرتکبان و شودنمی متضرر غیراجتماعی

 بر مبتنی که مذکور رویکرد نتیجه. اندداده انجام را غیرمعمول

دارند اجازه جامعه انسانی افراد که باشدمی این است ضرر اصل
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 که را ههرآنچ نیست، بارزیان رفتارهایشان و اعمال که زمانی تا

 ای قماربازی اگر مثال، طور به .(38) دهند انجام خواهندمی

 خصوصی حالت از نگاری هرزه و مخدر مواد مصرف به اعتیاد

 داشته نمود عمومی هایگذرگاه در بیرون عالم در و خارج

 ردوا بایستی آن اهرم و ابزار و کیفری حقوق موقع آن باشد،

 اردو گذارقانون کهای رایانه نگاری هرزه مورد در حال. شود

 انگاری جرم را ذخیره و نگهداری و شده افراد خصوصی حریم

 تضاد در (8) جزا حقوق حداقلی دخالت با هم این که کرده

 ندرسانمی شهروندان به زیانی و ضرر ذاتاً اینکه هم و است

 .دهیم قرار کیفری حقوق قلمرو در را آن بخواهیم تا (39)

 که کندمی تاکید رفتارهایی ممنوعیت بر« مزاحمت اصل»

 محسوس ضرر هرچند هستند، آزاردهنده دیگران برای ماهیتاً

 دلیل همواره مزاحمت اصل. باشد نداشته دنبال به ملموس و

 برای احتماالً  که کیفری، هایممنوعیت از حمایت برای خوبی

 اند،ضروری اشخاص به نسبت جدی هایمزاحمت از جلوگیری

 به دادن پایان و پیشگیری برای مطلوب و کارآمد ایشیوه نیز و

 و اذیت اسباب صرفاً اصل این .(41, 40) کندمی فراهم آنها

 عمومی فرهنگ جهت، همین از. کندمی فراهم را دیگران آزار

 مهمی نقش مزاحمت مفهوم تبیین در جامعه بر حاکم عرف و

 فحشا سر، افشای علنی، توهین مانند رفتارهایی. کندمی ایفا را

 از... و نگاری هرزه عام، مالء در بهائم با طی و علن، در

 جرم خواستار مزاحمت اصل استناد به هالیبرال که اندمواردی

 گفت، توانمی اصل این به پاسخ در .(42) اندشده آنها انگاری

 انگاری جرم برای خوبی توجیه خود خودی به مزاحمت اصل

 نبوده« اینگاری رایانه هرزه» و به طور خاص مذکور رفتارهای

 شرایط با باید دارد نگاری هرزه انگاری جرم بر قصد هم اگر و

 رفتارهای که است این شرایط این جمله از. باشد همراه دیگری

 تحمل غیرقابل و شدید بسیار دیگران به نسبت آزاردهنده

 استناد به بخواهیم اینکه صرف به صورت این غیر در که باشد

 ورزیم، مبادرت نگاری هرزه همچون رفتارهایی مزاحمت اصل

که تالی فاسد آن  (43) ایمداده انجام را افراطی انگاری جرم

 و زنندهآسیب رفتار دیگر، عبارت بهتورم کیفری است. 

 توجیه غیرقابل و دفع غیرقابل اخالقی لحاظ به باید آزاررسان

 مردم اخالقی باورهای نیز رفتارها بودن غلط معیار و باشد

 غلط، اخالقاً آزاررسان رفتار که فرضی در بنابراین. است

 تواندنمی صورت آن در نباشد، توجیه غیردفاع و دفاع غیرقابل

 توجه با .(44) کرد تحدید کیفرگذاری و انگاری جرم رهگذر از

 ساده هایگونه از بسیاری رسدمی ظرن به مذکور، موارد به

 نیستند ضرررسان و رسانآسیب مجازی فضای در نگاری هرزه

 و انگاری جرم) کیفری حقوق هایاهرم و ابزار از نباید و

 و اخالق از دور رفتارهای این و کرد استفاده( کیفرگذاری

 دهیم تحویل مدنی و نهادهای جامعوی جامعه به را ضدارزشی

 .گزینیم دوری رسمی-دولتی سیستم از و

 به باال از اقتدار نوعی« قانونی گراییحمایت ای پدرساالری»

 قرار پایین در که کسانی هدایت و حمایت منظور به پایین

( نیقانو گراییحمایت) پدرساالری .(45) شودمی گفته دارند،

 راساسب تا گیردمی قرار دستگاه تقنینی اختیار در جهت این از

 ویشخ به اضرار از جلوگیری بهانه به را شهروندان آزادی آن،

 ندیگرا به رضایت دادن از را هاآن نماید و محدود ای سلب

 منافع رد عمل به را آنان ای و دارد باز خود به ضرر ایجاد برای

 هرزه که است جهت ینهم از .(46) سازد مجبور خویش

 جرم اخالقی و فیزیکی گراییحمایت مبنای بر اینگاری رایانه

 . است کرده کیفرگذاری و انگاری

 

 های تحقیقفرضیه. ۸

 تیبایس ای نگاهرسد در حوزه هرزه نگاری رایانهبه نظر می

از  تر شود واللملی برجستهپیراحقوقی و توجه به اسناد بین

و کیفرگذاری  مبتنی بر جرم انگارینگاه حقوق محض که 

ه برا  این پدیده بیمارگونه مبارزه با و  مطلق است خارج شویم

ی ان؛ و به طور کلپزشکنهادهایی همچون روانشناسان؛ روان

کسانی که با رهیافت پیشگیرانه و اصالحی و تربیتی است 

 واگذار کنیم.

 

 روش تحقیق. 9

تحلیلی می و  –روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی 

 باشد.به روش استنادی می
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 هاابزار گردآوری داده. 10

 .های تحقیق استبرداری از جمله ابزار گردآوری دادهفیش

 

  پیشنهادها و گیرینتیجه. 11

 ،«مجازی فضای» عنوان تحت جدید فضای بروز و ظهور با

 به مجازی فضای در نوظهوریی مجرمانه و منحرفانه رفتارهای

 عمومی، اخالق و نظم خالف رفتارهای از کی. یآمد وجود

 هایچالشاز  توانمی را آن که است« ایرایانه نگاری هرزه»

. دانست پزشکی و روانشناسیروان پزشکی، حقوقی، مشترك

 در نگارانه هرزه رفتارهای و اعمال ظهور با و وضعیت این در

 و انگاری جرم به اقدام تقنینی، گذارانسیاست مجازی فضای

 مشابه رفتارهای و ایرایانه نگاری هرزه کیفرگذاری آن متعاقب

 بدون تقنینی گذاریسیاست متولیان. نمودندمبادرت  مرتبط و

 و اشکال صور، تمامی پدیده اینبیمارگونه  ماهیت به توجه

 نوشتار. دادند قرار کیفری حقوق زرادخانه وارد را آن مصادیق

 هرزه است؛ اساسا معتقد ایران کیفری حقوق برخالف حاضر

 از. شود محسوب بیماری و انحرافای بایستی رایانه نگاری

 انحراف مفهوم و معنا در ایرایانه نگاری هرزه جهت، همین

 که شد تبیین( غیراجتماعی رفتار ای رویکج ای بیماری)

 هرزه آن مبنای بر که اجتماعی و شرعی سیاسی، معیارهای

 این و شدند مواجهه چالش با شد، انگاری جرم اینگاری رایانه

 را مجازی فضای وجدید  دنیا در اجرایی قابلیت امروز معیارها

برتر با . از سوی دیگر، معیار پزشکی به عنوان معیار ندارند

رویکرد پیشگیرانه، اصالحی، درمانی و تربیتی به متولیان 

 هرزه انگاری جرم دالیل چنینهمگذاری پیشهاد شد. سیاست

 سیاسی، هایارزش از حمایت دالیل از؛ اعم ایرایانه نگاری

 از را خودشان کارکرد اصلی امروز ضرر اصل و اجتماعی شرعی،

 انگاری جرم دالیل و معیارها رفتن بین از با و اندداده دست

 وصف بایستی ایرایانه نگاری هرزه رسدمی نظر به پدیده، این

 عدالت نظام از نگاری هرزه خروج با. شود زدوده اشمجرمانه

 هایپاسخ با اجتماع هایهیات و جامعوی نهادهای کیفری،

-پاسخ مردمی، نهادهای فشار عمومی، تقبیح نظیر؛ جامعوی

 نهادهای و خانواده سرزنشدهی پزشکان و روانشناسان،  

. داشت انتظار توانمی را مطلوبی و مثبت اینتیجه غیررسمی

جامعوی، درمانی، تربیتی، پیشگیرانه و  هایپاسخ ورود با

نگاری  هرزه شدن محسوب انحراف و بیماری متعاقب اصالحی

 نظیر؛ دولتی هایپاسخ مخرب تبعات و آثار ای،رایانه

 بین از نیز ارزش شدن کیفرهابی گرایی وامنیت اقتدارگرایی،

 شودمی پیشنهاد جنایی گذاریسیاست متولیان به. فلذا رودمی

 عدیب تک نگاه ازای، رایانه نگاری هرزه به چندبعدی نگاه با

 نهادهای به را پدیده این با مبارزه و شوند خارج محض حقوقی

بسپارند. در  پیشگیرانه، درمانی و اصالحیجامعوی با رویکرد 

رسد مبارزه با این نهایت به عنوان پیشنهاد حقوقی به نظر می

اصالحی و درمانی با رویکرد پدیده را بایستی به نهادهای 

تربیتی واگذار کرد؛ البته در مبارزه با هرزه نگاری کودکان  

های جرم انگاری، امات کیفری و استفاده از سازوکاراقد

 کیفرگذاری و کیفردهی ضروری است.

   

 . تقدیر و تشکر12

اری ا یاز تمام عزیزانی که در تهیه و تدوین این مقاله بنده ر

 ویر نمودند، به ویژه استاد محترم راهنما و مشاور کمال تقد

 تشکر را دارم.

 

 . سهم نویسندگان13

اد دصالح غفاری چراتی نگارش و تالیف مقاله حاضر را انجام 

 ابراهیموره سیدمشاو  تباربا راهنمایی اسماعیل هادیکه 

قدسی است. گفتنی است مقاله حاضر مستخرج از رساله 

هرزه نگاری در "دکتری صالح غفاری چراتی تحت عنوان 

است که با  "نافضای مجازی در نظام عدالت کیفری ایر

ه رماتبار و سید ابراهیم قدسی در تیاعیل هادیماسراهنمایی 

 دانشگاه مازندران با موفقیت دفاع شد. در 1399

 

 . تضاد منافع14

 ست.گونه تعارض منافعی از سوی نویسندگان اعالم نشده اهیچ
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Background and Aim: Computer pornography means; Committing definite and conditionally 
reprehensible behaviors is defined as being through computer or telecommunication systems. The 

definition given by lawyers is based on law and differs from the definition of criminologists, psychologists 
and psychiatrists. From a legal point of view, computer pornography also has a criminal offense, but from 
a legal perspective, computer pornography is also included in the concept of disease and perversion. 
 

Materials and Methods: This research is a qualitative research and uses analytical-descriptive method 

to examine the criteria and basic reasons for computer pornography. Describing the content through 
exchange of views and studying the existing theories will form the basis of the discussions. This article is 
written in such a way that a specific understanding of "computer pornography" will be considered as the 

main framework, and based on this, positive and negative criteria and the causes of the disease and 
deviation will be considered in the plant. 
 

Results: The findings of the present article indicate that; Computer pornography seems to be among 
antisocial behaviors (deviance) and disease. Therefore, by explaining its criteria and reasons, and with 
the fact that computer pornography is considered a disease, its criminalization and punishment should 

also be different from the current legal approach. Finally, policy makers are advised to remove other 
forms of child pornography from the arsenal of criminal law, in addition to child pornography, and to 

address comprehensive responses with a preventive, therapeutic, and corrective approach under the 
heading of deviation and disease. 
 

Ethical considerations: The present article from beginning to end to ethical principles; It adheres to 
honesty, confidentiality and the principle of material and intellectual property. 
 

Conclusion: Basically, computer pornography should be considered a disease and a perversion. The 
medical standard as a superior standard with a preventive, corrective, therapeutic and educational 

approach to policy makers is more effective. Also the reasons for the criminalization of computer 
pornography, including; The reasons for supporting political, religious, social values and the principle of 
harm have lost their main function today, and with the disappearance of the criteria and reasons for 

criminalizing this phenomenon, it seems that computer pornography (except child pornography) Its 
criminal character must be removed. With the removal of pornography from the strict penal system, public 
institutions and community delegations with comprehensive responses such as; Public condemnation, 

pressure from grassroots institutions, accountability of physicians and psychologists, family reprimands, 
and informal institutions can all lead to a positive outcome. With the arrival of comprehensive, therapeutic, 

educational, preventive and corrective responses following the deviation and disease of computer 
pornography, the consequences and destructive effects of government responses such as; 
Authoritarianism, securityism, and the devaluation of punishments also disappear. Therefore, it is 

suggested that with a multidimensional view of the phenomenon of computer pornography, they move 
away from a purely one-dimensional legal perspective and leave the fight and prevention of this 
phenomenon to comprehensive institutions with a preventive, therapeutic and corrective approach. 

Finally, as a legal-criminological proposal, it seems that the fight against this phenomenon should be left 
to correctional and medical institutions with an educational approach; Of course, in the fight against child 
pornography, criminal measures and the use of criminalization, punishment and punishment mechanisms 

are necessary. 
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