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 )8/89/61تاریخ پذیرش:  37/3/61)تاریخ دریافت: 
 

 چکيده
د و داد وارد فضای مجازی شنگاری سنّتی که در اشیاء فیزیکی خود را نشان میهای نو، هرزهبا گسترش فنّاوری

رفتند. آنها پورنوگرافی بهره گنگارها از هر پیشرفتی برای تولید و توزیع سرعت گسترش آن چشمگیر شد. هرزه

زیون هایی شامل چاپ فشاری، عکاسی، تلویدر صنعت چاپ از لیتوگرافی و عکاسی استفاده کردند. آنها از فنّاوری

ا آثار ها وادار شدند برای مبارزه بای که دولتای، اشکال مختلف ویدئو و اینترنت استفاده کردند، به گونهماهواره

هایی در تقبیح ها با استفاده از مبانی دینی و اخالقی، نظریّهه دست به کار شوند. دولتمخرّب آن در جامع

مشناختی به وضع مقرّراتی در این حوزه پرداختند و البته از نگاری یافته، آنگاه از طریق مبانی حقوقی و جرهرزه

حتوا و کردند که شامل منع مطلق در تولید مهای گوناگونی برای واکنش کیفری در برابر این پدیده استفاده مدل

نگاری محدود در تولید محتوا و دسترسی افراد به محصوالت هرزه نگاری تا اجازةدستیابی به محصوالت هرزه

گاری سایبری نانگاری هرزهها با توسّل به آن، اقدام به جرمشود. مسئلة مقاله حاضر بررسی مبنایی است که دولتمی

ته شده نگاری در پیش گرفد و پس از آن، بررسی الگویی است که در مقرّرات کیفری برای مبارزه با هرزهکردن

 ها از مبانیدهد دولتتحلیلی حاصل شده است نشان می -آورد مقاله که از طریق روش توصیفی است. دست

نگاران جه الگوی واحدی برای مجازات هرزهبرند و در نتینگاری سایبری بهره میانگاری هرزهگوناگونی در جرم

 ندارند.

 نگاری، فضای مجازی، اشاعة فحشاء، محتوای مستهجن.واژگان کليدی: هرزه
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r.abed@ut.ac.ir  

 شهر. قائم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق گروه استادیار **

 شهر.قائم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسیجرم و جزا حقوق گروه استادیار ***

mailto:r.abed@ut.ac.ir


 
 
 
 

001 

  

 1399 بهار، امسی، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره هشتم

 مقدّمه

نگاریْ نمایش آشکار رفتار جنسی با هدف هیجان، تحریک یا ارضای جنسی است که هرزه

جله متن، نقّاشی، فیلم، بازی و مهای مختلف از جمله کتاب، عکس، پویانمایی، مجسمه، در شکل

نگاری و هنر اروتیک تا حدّ زیادی ذهنی است شود. در بسیاری از موارد، تمایز بین هرزهارائه می

یری و گهای فرهنگی در جوامع مختلف است. در ادامه مفهوم، تاریخچة شکلو بیانگر تفاوت

 شوند.تحوّالت آن بررسی می

انی دارد و از ترکیب دو واژة هرزه یا پورن به معنای روسپی و واژة نگاری ریشة یونواژة هرزه

تین نگاری است. مشخّص نیست برای نخسو به معنی روسپی گرافو به معنای نگارش به وجود آمده

بار در چه زمانی در یونان باستان از این کلمه استفاده شد، امّا کلمة فرانسوی پورنوگرافی از 

ها نوزدهم میالدی در زبان فرانسه استفاده شده و از این زبان به دیگر زبانهای نخستین سدة سال

ی، است. از لحاظ عرف عموم« هاتوصیف فعّالیّت روسپی»نگاری به معنای است. هرزه منتقل شده

نگاری به معنای مطالبی است که از لحاظ جنسی آشکار هستند و بیشتر به قصد تحریک هرزه

برانگیز های اینترنتی به عنوان یک معضل مهم و مسئلة بحثنگاریوند. هرزهشجنسی ارائه می

مطرح هستند. متفکّران و متخصّصان علوم رفتاری با تحقیقات گسترده در این زمینه به دنبال 

یشتر های قانونی بروانی و اجتماعی این پدیده بوده و خواستار وضع محدودیّت -تأثیرات روحی 

های جنسی و روانی زیادی نگاریْ عامل ایجاد بیماریلب مستهجن هستند. هرزهدر ارائة مطا

 (Sieber, 2000: 20همچون آزار کودکان و تجاوز به عنف است )

خانوادگی و زندگی نگاری موجب اختالل در روابط صحیح و صمیمی اعتیاد به هرزه 

ا برای مردم کنندگان دارد نه تنهصرفنگاری تأثیرات بسیار مضرّی بر مزناشویی است. اینکه هرزه

ه است. برانگیز تبدیل شدعادی بلکه حتّی برای دانشمندان علوم رفتاری به یک مسئلة بحث

 4/2/8276نگاری کودک مصوّب پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دربارة هرزه

ف نگاری را چنین تعریزهمجمع عمومی سازمان ملل متّحد که اتفاقاً ایران نیز به آن ملحق شده هر

های نگاری کودک به هرگونه نمایش کودکِ درگیر در فعّالیّتهرزه می کند: از نظر این پروتکل
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با هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای  شدة آشکار جنسیسازیواقعی یا مشابه

لت جمهوری اسالمی ایران دو 6/1/8219شود. با تصویب قانون اهداف عمدتاً جنسی اطالق می

به این کنوانسیون الحاق شد. در نتیجه، تعریف یادشده در کنوانسیون یک تعریف قانونی است. 

ه این باشد وگرن نگاری باید نمایش آشکارشده در این تعریف، در هرزهبر اساس قیدهای بیان

کودک باشد و بزرگساالن نگاری باید موضوع هرزه .تعریف پروتکل اختیاری صادق نخواهد بود

، اند. بر این اساسدر این تعریف مورد حمایت پروتکل اختیاری کنوانسیون قرار نگرفته

شدة یسازهای واقعی یا مشابهنگاری کودک به هرگونه نمایش کودکِ درگیر در فعّالیّتهرزه

 مدتاً جنسیبا هر وسیله یا هرگونه نمایش اندام جنسی کودک برای اهداف ع آشکار جنسی

ین آمده نگاری نیز چننویس نهایی کنوانسیون جرایم سایبری دربارة هرزهشود. در پیشاطالق می

سّمی شود که تصویر و تجای میاست: پورنوگرافی کودک شامل موضوعات و مواد پورنوگرافی

: 8213ر، )کاکند شده به رفتار صریح جنسی ارائه میای را از کودک تحریک و تشویقدیداری

98.) 

است.  از دوران پیشاتاریخ تاکنون بشر آشکارا به توصیف سکس و برهنگی پرداخته

ند ها هستهایی از این تصویرگریتراشی تاریخی نمونههای ونوس و هنرهای سنگتندیسک

(Krone, 2004: 1در میان .) س است که سکس با جنرودانِ باستان نیز آثاری از بشر کشف شده

های عاشقانه اغلب با دین یا عقاید دهند. ادبیّات و نوشتهف را به صورت واضح نشان میمخال

های فراطبیعی دربارة تمایالت جنسی، که شامل آثار هنری، صنایع دستی، موسیقی، نقاشی

های به جای مانده در غارها از دوران شد. قدمت نقشدیواری و شعر بودند، درهم تنیده می

میلیون سال  3.9اند به بیش از های تناسلی را تصویر کردههای برهنه و اندامبدن سنگی کهپارینه

رسد. پاپیروس اروتیک تورین یک نقاشی از دوران رامسس یکم است که حدود قبل می

 (.Jeremy, 1992: 151دوسوّمش تصاویر صریح اعمال جنسی است )

اند. های شهر پمپئی، افرادی در حال انجام رابطة جنسی به تصویر کشیده شدهدر نقاشی دیواری

طور واضح در آنها به توصیف رابطة جنسی و هوس اند که به شاعران التین اشعاری سروده
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اند. کاماسوترا یک متن قدیمی هندی است که حاوی اشعار، نثر، نصایح و تصاویری پرداخته

منظور راهنمایی برای چگونگی انجام رفتار جنسی، عشق اروتیک و زندگی مطبوع  است که به

 8741نخستین نثر پورنوگرافی انگلیسی در سال  8(. تپة فانیTarrant, 2016: 5است )نگارش شده 

 (.Tarrant, 2016: 5آید )شمار می میالدی و نخستین پورنوگرافی به شکل داستان بلند به

های مختلفی نمایش داده شود، مثل کتاب، مجله، کارت پستال، تواند با رسانهپورنوگرافی می

شده، متن، فیلم، نوانما و بازی سازی، رسم، نقّاشی، پویانمایی، صدای ضبطعکس، مجسّمه

، صنعتی داندویدئویی. در چند دهة اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی

های صوتی است. گسترش و بهبود رسانهتوای پورنوگرافی ایجاد شده بر حول تولید و مصرف مح

شورهای است. البته کو تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقشی مهمّی داشته 

درصد  19دهند که مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند. آمارها نشان می

ویند که در گنگاری ادبی به متنی میکنند. هرزهب پورن تماشا میطور مرتّ کاربران اینترنت به

هیجانات  که ممکن است به برانگیختگیطوری شود، به های جنسی بسیار تأکید میآن بر فعّالیّت

 (.Tarrant, 2016: 5جنسی بیانجامد )

 . مبانی نظری۱

تی سرچشمه و اعتقادات فمینیسطور کلّی از دو منبع اعتقادات دینی  مخالفت با پورنوگرافی به

گیرند. یکی از موارد ها گاه در کشورهای مختلف شکل قانون میاین مخالفت گیرد؛می

ها، ها امکان اعتیاد به پورنوگرافی است. در برابر این مخالفتشده در این مخالفتمطرح

ری در سطح جامعه نگاهایی نیز وجود دارند که حامی توسعه و گسترش حداقلی از هرزهگروه

 شوند. شناختنی بررسی میهستند. در ادامه مبانی دینی، اخالقی، حقوقی و جرم
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 . مبانی دينی و اخالقی۱-۱

گیرد، نگاری زیر عنوان عام اشاعة فحشاء قرار میاز آنجا که در متون دینی و فقهی عنوان هرزه

منظور از اشاعهْ انتشار است، چنانچه به قصد ناگزیر در این حوزه باید مبانی آن را جستجو کرد. 

نویسد: معنای اشاعهْ انتشار است. ترویج و تبلیغ انجام نگیرد. فخر رازی در این خصوص می

شود شاع الحدیث و این در هنگامی است که سخنی در بین مردم منتشر و ظاهر همچنین، گفته می

لغت به معنای معصیّت یا عمل بسیار زشت  (. فحشاء در13، 32: ج 8439شود )فخرالدین رازی، 

(. در قرآن مجید نیز گاهی در همین معنای وسیع استعمال شده است، 12: 8263است )اصفهانی، 

، یعنی کسانی که از گناهان بزرگ و از اعمال «والذین یجتنبون کبائر االثم و الفواحش»مانند 

فتار و نویسد: فحشاء به معنای گن واژه میکنند. ابن منظور در تعریف ایزشت و قبیح اجتناب می

ت و شود که لفظ فاحشه به کار رفته اسرفتار ناپسند و قبیح است و در احادیث بسیار دیده می

(. ابن 863: 8491منظور از آن، گناه و معصیّتی است که زشتی و قبحش بسیار است )ابن منظور، 

یر چنین نظ«. شودمعنای عمل منافی استعمال میدر بسیاری از موارد فاحشه به »گوید: کثیر می

تعریفی در مصباح المنیر نیز آمده است و جو هری فحشاء را به معنای گناهان دارای قبح شدید و 

هر آنچه خدا از آن نهی کرده دانسته و نیز فحشاء را به معنای ندادن زکات تعریف کرده است 

البحرین به این نکته اشاره دارد که فحشاء به هر  (. ولی نویسندة مجمع488: 8293)فیروزآبادی، 

: ج 8271دو معنا )گفتار و رفتار قبیح و ناپسند و نیز بخل و خسّت( به کار رفته است )الطریحی، 

ین کلمه گوید: ریشة اساسی ا(. نویسندة التحقیق فی کلمات القرآن الکریم در این باره می863، 4

ده با کلمات قبح، هجن، سوء کراهت، فضح، ضر و فساد در زشتی آشکار است و فرق این دو ما

این است که قبح در برابر حسن است، ولی با این قید که در ظاهر باشد، اعم از اینکه در گفتار 

باشد یا در رفتار و هجن و قبح و ناپسندی در عیب است نه به طور مطلق. سوء، چیزی است که 

 خود مطلوبا در غیر آن و در جایی و گاهی به خودیدر حدّ ذات خود نیکو نیست، چه صورت ی

است. فسادْ، اختالل در عمل یا رأی و در برابر صالح است. فضحْ به معنی آشکار شدن بدی است. 

 باشند ولی معادل دقیق آن نیستند. همگی این واژگان از مصادیق فحشاء و فاحشه می
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شاء را ناروا دانسته و به کسانی که به این سورة نور صراحتاً اشاعة فح 86قرآن مجید در آیة 

دارند در میان خوانیم: آنان که دوست میکار عالقه دارند وعدة عذاب داده است. در این آیه می

اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد، آنها را در دنیا و آخرت عذابی دردناک خواهد بود 

فی الذینَ . »8ر تفسیر این دو آیه دو احتمال وجود دارد: داند. دگری و دروغشان را میو خدا فتنه

 است. اگر اعمال ناپسندی میان مؤمنین رواج« الفاحشه»متعلّق به عامل مقدّر است که صفت « ءامنو

 است و مفاد آیه چنین« تشیع»متعلق به « فی الذینَ آمنوا. »3یابد، عذاب دردناکی خواهند داشت. 

دارند اعمال ناپسند در میان مؤمنان منتشر شود، عذاب دردناکی  خواهد بود: کسانی که دوست

خواهند داشت. طبق هر دو احتمال، آیة شریفه بر بحث ما یعنی اشاعة مطالب خالف عفّت و 

کند، اگرچه احتمال دوّم قرابت بیشتری با بحث های گروهی داللت میاخالق عمومی در رسانه

 دارد. 

رود منظور از فاحشه در این آیه افعال قبیح و نویسد: احتمال میمیمحقق مامقانی در این باره 

شان واجکند که شیوع افعال قبیح و رشنیع باشد. بنابراین، آیه آن دسته از نامسلمانان را مذمّت می

را در بین مسلمین دوست دارند تا بدین سبب اعتبار مسلمانان ساقط شود و دین اسالم از درجة 

فرود آید و مورد رغبت دیگر ملل قرار نگیرد و محتمل است که منظور از فاحشه  عزّت و رفعت

 کند که به این اقوال متضعّف شود. اقوالی باشند که بر قباحت و افتضاح کسی داللت می

نازل شده باشد  8«افک»نویسد: اگر این آیه راجع به نیز در تفسیر این آیه می طباطبائیعالمة 

باشد و مربوط به نسبت زنا دادن به مردم و شاهد نیاوردن باشد، قهرأً مضمونش  و متصّل به آنها

طلق م« فاحشه»زنندگان است. چون افک از مصادیق فاحشه است. پس مقصود از تهدید تهمّت

فحشاء است، نظیر زنان و قذف و امثال آن و دوست داشتن اینکه فحشاء و قذف در میان مؤمنین 

را برای « الفاحشه»(. البته اگر الم در 841، 6: ج 8272شود )مصطفوی، میرواج یابد موجب حد ن

عهد بدانیم و مراد از فاحشه را هم قذف تنها بگیریم و حبّ شیوع را کنایه از قصد شیوع و خوض 

                                                      
ای است که گروهی از مخالفان حضرت محمّد )ص( در مدینه، مشهور به منافقان، به . افک به معنای تهمت مربوط به حادثه8

 شود. ضوع مربوط میسورة نور به این مو 39تا  88یکی از همسران پیامبر تهمت زنای محصنه زدند. آیات 
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و دهن به دهن گرداندن قذف بدانیم، در آن صورت ممکن است عذاب را حمل بر حد کرد ولی 

د آورد و جهت نداری ندارد. افزون بر این، قذف به مجرّد ارتکاب حد میسیاق آیه با آن سازگار

ائی، ای که موجب این کار باشد در بین نیست )طباطبکه ما آن را مقیّد به قصد شیوع کنیم و نکته

اند و (. این کالم ناظر به کالم مفسّرانی است که فاحشه را به معنای زنا دانسته62، 81: ج 8483

ان اند که منظور از عذاب دنیا همشاء را در خصوص قذف منطبق ساخته و نتیجه گرفتهاشاعة فح

 (. 338، 2، زمخشری: ج 823، 4حدّ قذف است. )طبرسی: ج 

رچه آیه گوید: اگداند و مینویسندة تفسر کبیر منظور آیه را عام و شامل هر اشاعة فحشاء می

ک عمومیّت وارد است نه خصوصیّت مورد )مالک در مورد قذف عایشه وارد شده است، امّا مال

عمومیّت لفظ آیه است نه خاص بودن سبب نزول آن(. بنابراین، باید آیه را به طور عام تفسیر کرد 

(. نکتة قابل توجّه اینکه آنچه به حسب ظاهر در آیه نهی شده است، 812،  8439)فخرالدین رازی:

عملی در این جهت نیانجامد، نباید مستوجب عقاب و عالقه و تمایل داشتن، مادام که به اقدام 

 اند. تمایل شمرده شود. از این رو، برخی مفسرین این نکته را مدّ نظر قرار داده

نویسد: منظور از عالقه داشتن به شیوع خود صاحب کتاب روح المعانی در همین باره می

شود یا عقاب تنها بر اشاعه مترتّب ماشاعه است و قرینة این تفسیرْ ترتیب عذاب بر آن است، زیر

نه بر عالقه و محبّت به اشاعه که امری اختیاری نیست. بر فرض هم که بپذیریم منظور از عالقه و 

محبّت مذکور عالقه و محبّتی است که تحت اختیار شخصی است و بپذیریم که بر چنین محبّتی 

ده است: ذکر محبّت در آیه از قبیل آن شود، )کثل حد و ...( گفته شعذاب و عقاب مترتّب می

 (.812،  8439است که به جای ذکر شی )اشاعه( مقتضی آن )محبّت( ذکر شود )فخرالدین رازی:

های فقهای پیشین، برای انتشار و نقل اعمال بد منتسب به دیگران و نیز برای انتشار در عبارت

ر ست.  با این حال، عنوان اشاعة فحشاء بقذف، تهمت و غیبت، عنوان اشاعة فحشاء به کار نرفته ا

انتشار اخبار خالف عفت و اخالق منطبق است.  در خصوص مبنای روایی اشاعة فحشاء نیز باید 

سورة نور  86گفت در روایات نقل شده است که مجرّد آشکار کردن بدی مؤمن داخل در آیه 

 است:
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قال: قلت له: جعلت فداک الرجل  عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن موسی بن جعفر )ع(» -8

من اخوانی بلغنی عنه الشیء الذی اکرهه فاسله عنه فینکر و ذلک و قد اخبرنی قوم ثقات؟ فقال: 

یا محمد کذّب سمعک و بصرک عن اخیک و ان شهد عنک خمسون قسامه انّه قال قوالً و قال 

ن الذین و تهدم به مروءته فتکون ملک، لم اقله فصدّه و کذّبهم و ال تعذیعنّ علیه شیناً تشینه به 

انّ الذینَ یُحِبونَ أن تَشیعَ الفاحشهُ فی الذین آمنوا لَهُم عذابٌ ألیم فی الدنیا و »قال اهلل عزوجل: 

األخره: محمّد بن فضیل از حضرت موسی بن جعفر )ع( نقل کرده است که به حضور رسیده 

شود، با محمّد گوش و چشمت را در مورد پرسم منکر میاست که خوشایند نیست، از خود او می

ام او را برادرت تکذیب کن اگرچه پنجاه نفر پیش تو گواهی داده باشند، اگر او گفت من نگفته

دار ساخته و تصدیق کن و آن پنجاه نفر را تکذیب کن و چیزی را علیه او شایع نکن تا او را لکه

خداوند در حقّ آنها فرمود: آنان که دوست  شخصیّت او را خراب کنی و جزء اشخاصی باشی که

دارند که میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد آنها را در دنیا و اخرت عذابی می

 «. دردناک خواهد بود

من قال فی مومن ما راه عیناه و سمعته اذناه فهو من الذین قال اهلل عزوجل: إنَّ الذینَ یُحِبّونَ » -3

 مطلبی مؤمنی درباره حِشهُ فی الذین آمنو لهم عَذابَ ألیم فی الدنیا و األخُرهِ: هرکسأن تَشیعَ الفا

 کسانی از ندک جویی عیب آن وسیله به که شنیده خود گوش با یا دیده خود چشم با که بگوید را

 عذاب د،یاب شیوع ایمان با مردم میان در هازشتی دارند دوست که کسانی: فرمود خداوند که است

  .«است آخرت و دنیا در آنان برای دردناکی

من قال فی مؤمن ماال رأه عیناه و ال سمعته اذناه کان من الذین قال اهلل عزوجل: إنَّ الذینَ » -2

یُحِبّونَ أن تَشیعَ الفاحِشهُ فی الذین آمنو لهم عَذابٌ ألیم فی الدنیا و األخُرهِ: هرکس دربارة مؤمنی 

است بگوید از جمله افرادی است که خداوند دربارة آنها فرموده است: چیزی را ندیده و نشنیده 

دارند که میان اهل ایمان کار منکری اشاعه و شهرت یابد آنها را در دنیا و آنان که دوست می

دو روایت مذکور شامل حال کسی است که اسرار مؤمنی «. آخرت عذابی دردناک خواهد بود

 سازد.خواست مخفی کند شایع میایی را که او میکند و قهراً چیزهرا تفتیش می
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من اذاع فاحشه کان کمبتدیها: هرکس کار زشتی را شایع کند مانند کسی است که آن عمل » -4

 (. 47: 8291)صدوق، « زشت را مرتکب شده است

از مجموع روایات اسالمی و تفسیرهایی که در خصوص آنها صورت گرفته است چنین 

افشای برخی مسائل خصوصی حتّی به رغم رضایت دارندة حریم خصوصی مجاز آید که برمی

شود. همچنین است افشای آنچه به مسائل جنسی انسان نیست، زیرا اشاعة فحشاء محسوب می

شود، زیرا حفظ عورت از واجبات است. احب جواهر در توصیف انسان عادل تعبیری مربوط می

ها و رسد: عادل یعنی کسی که عیبن مقام به جا به نظر میبه کار برده است که ذکر آن در ای

پوشاند تا دیگر مسلمانان نتوانند بر آن اطّالع یابند و نه کسی که هیچ عیب های خود را میلغزش

یا لغزشی نداشته باشد. بله بهتر آن است که عیبی در او نباشد و لغزشی از او سر نزند، امّا اگر عیب 

از او سربزند بر او واجب است که آن را از دیگران بپوشاند، زیرا اشاعة فحشاء  یا لغرشی باطناً

 (.361: 8293، 49ممنوع است و ستر عورت واجب )نجفی، ج 

ای با جرم اشاعة فحشاء ندارد، یعنی الزم است دقت کنیم ارتکاب جرم در علن هیچ مالزمه

فتد او در معرض دید عموم اتّفاق میچنین نیست که در همة مواردی که جرمی به صورت علنی 

 البته این عدم مالزمه با اینکه به صورت اتّفاقی بعضی از موارد قطعاً اشاعة فحشاء نیز صادق باشد.

ارتکاب جرم در علن از مصادیق اشاعه، علنی بودن است، لذا باید گفت رابطه این دو با هم عموم 

فحشائی، ارتکاب جرم در علن، اشاعه فحشاء  و خصوص مطلق است، بدان معنی که بر هر اشاعة

 نیست.

شود. از این رو، در مجموع، مستفاد از آیات و روایات، ممنوعیّت اشاعة فحشاء دریافت می

 شود و ممنوعها و مطالب مستهجن و ضدّ اخالقی اشاعة فحشاء محسوب میچاپ و انتشار عکس

بار این اعمال، چنانچه در راستای بیدار تاست. امّا در خصوص نمایش دادن نتیجة سوء و نکب

دادن نسل جوان مصلحت اقتضاء کند، این مسئله قابل بحث و تأمّل است. اگر ساختن و توجّه 

خش و ها پخش شوند و نسبت به تأثیر مثبت پمصلحت اقتضاء کند که این مطالب از طریق رسانه

به اینکه پخش و انتشار این مطالب کند اشاعة این مطالب یقین حاصل شود، عقل حکم می
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تخصّصاً از عمومات آیات و روایات دال بر حرمت اشاعة فحشاء خارج هستند و در نتیجه پخش 

 شود.آنها کامالً مجاز و مشروع تلقی می

 شناختی. مبانی حقوقی و جرم۱-2

نگاری، و به ویژه هرزه 8ای، به ویژه جرایم مرتبط با محتوااز جمله آثار مخرّب جرایم رایانه

به وجود آمدن انحرافات جنسی و اختالالت جنسی است. اینترنت به دلیل رویکرد آزاداندیشی 

در روابط جنسی از سوی گردانندگان اصلی آن )یعنی غرب و به ویژه آمریکا( و نگرش تجاری 

ت شهوانی شده اسنگاری و هنر ای به نام هرزهنسبت به مسائل جنسی موجب پدید آمدن پدیده

های دینی، ها، به ویژه فرهنگشکند و تهدیدی برای فرهنگکه مرزهای اخالقی را درهم می

مانند فرهنگ اسالمی است. رجوع به اینترنت برای دسترسی به مطالب مستهجن تنها به افراد 

د. اصوالً دهنیشود و حجمی قابل توجّه از مراجعان را افراد طبیعی تشکیل منابهنجار خالصه نمی

یری گهای خاصّ خود به تدریج به شکلاینترنت به جوّی دامن زده است که در سایة ویژگی

انجامد و منشأ به وجود آمدن بسیاری از جرایم های جنسی در برخی کاربران خود میناهنجاری

 (.Carr, 2004: 17-19شود )ای برای جرایم جنسی میای )به ویژه محتوایی( و مقدّمهرایانه

های مجرمانة جنسی امروزه بیش از هر زمان دیگر موضوع سوءاستفاده از اطفال در فعّالیّت

 گسیختگی جنسی است. آمار منتشرشدهْپرستی و لجامترین علّت آن پولمطرح است که عمده

مّا واقعیّت ا دهند،های جنسی از کودکان را به کشورهای جهان سوّم نسبت میبیشتر سوءاستفاده

نگارانه از مناطق متمدّن امروزی شروع شد، های مستهجن هرزهاین است که وقتی رواج فیلم

بینی چنین روزی آسان بود. این شروع نامبارک نقطة عطفی جهت انحراف جوامع دیگر بود پیش

(Krone, 2006: 2به هر روی، سوءاستفاده جنسی از کودکان به ویژه در حوزة هرزه .)  نگاری

                                                      
 متبادر ذهن به را اخالق عمومی و عفّت علیه جرایم یا جنسی هایرویکج یا جرایم عمده طور به محتوا با مرتبط . جرایم8

 در زیرا دانست، جنسیّت با مرتبط یا جنسی توان جرایم نم را محتوا با مرتبط جرایم سو یک از گفت باید ولی سازند،می

 جنسی عمل یا جنسی جرم محتویّات انتشار یا مجرمانهْ ارائه هایعنوان بلکه پذیرد،تحقّق نمی جنسی جرم مجازی، فضای

 (. 338: 8212 پور،یابد )عالی می تحقّق فضا در این که است
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ها از اوضاع رو به وخامت موجی از نگرانی را درسطح اروپا به وجود آورده و کمابیش روزنامه

دهند )فرحی، این کاالی جدید امور جنسی و شهوانی ابراز تأسّف نموده و همواره هشدار می

لع و و های مستهجن دیروز با حرصپرست فیلمهای هوسران و پول(. امروزه کارگردان32: 8271

هایی مهای جدیدتر اقدام به تهیّه و تنظیم فیلها و شیوهآوری پول زیادتر و با روشبیشتر برای جمع

ه و دهند نمودکه کاراکترهای آن را اطفال معصوم و حتّی نوجوانان کم سنّ و سال تشکیل می

 (. 323: 8211کنند )بیگی، آنها را ساخته و روانة بازار می

نگاری یکی از جدیدترین اشکال سوءاستفاده از کودکان از کودک برای هرزه سوءاستفاده

برداری جنسی از کودکان اخیراً رشد جهانی های مجرمانة جنسی است. این نوع بهرهدر فعّالیّت

ها و مضاعفی پیدا کرده است، بدین بیان که انتشار تصاویر قبیحه کودکان نه تنها از طریق کتاب

های شوند. پژوهشای و اینترنت نیز پخش میهای رایانهتوسّط دیسک مجالت بلکه

ی نگارگرفته در جهان به ویژه در ایاالت متحده آمریکا حاکی از آن هستند که هرزهصورت

المعارف جرم گیرد. جستجو در دایرهیافته صورت میکودکان با مدیریّت مجرمان سازمان

المللی المعارف بالغ بر ده سازمان مجرمانة بیندهد که در این دایرهی نشان میالمللیافته بینسازمان

الیّت نگاری کودکان فعّنگاری و به ویژه هرزهاند که در زمینة هرزهشده معرّفی شدهکشف و منهدم

ده ، اعضای گروه گربه در ایاالت متح8669(. برای مثال در سال 249: 3991اند )دویتو، داشته

 هایی گرفتند. این تصاویر برای سایر اعضاءهای جنسی عکسآمریکا از یک دختر بچه در حالت

وتمن، های دیگری نیز بگیرد )گو مخاطبان اینترنت ارسال شد و آنها از این بچه خواستند که ژست

به  «کاشورال»، عملیّاتی موسوم به 8669(. همچنین، در آوریل همان سال یعنی سال 86: 8277

نگاری کودک، از کالیفرنیای آمریکا منظور شناسایی فعّاالن یک کلوپ فعّال در زمینة هرزه

ی شد. کلوپ المللترین عملیّات در تاریخ پلیس بینشروع و به سرعت تبدیل به یکی از بزرگ

نام « جایبکلوپ سرزمین ع»المللی قرار گرفت ای که در این عملیّات تحت تعقیب بیناینترنتی

داشت. شیوة کار این کلوپ بدین ترتیب بود که برای ورود به کلوپ هر عضو جدید باید ده 

الیفرنیا در بودند. پلیس ککرد که همگی باید جدید میهزار تصویر پورنوگرافی کودک تهیّه می
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دامه، هستند. در ا ای از آنها در انگلستان ساکنتعقیب گردانندگان این کلوپ متوجّه شد عدّه

افرادی هم در ایرلند شناسایی شدند. سرانجام کنفرانسی توسّط اینترپل برگزار شد و متّهمانی از 

کشور جهان در ارتباط با این کلوپ شناسایی شدند. سرانجام، در یک عملیّات هماهنگ  46

سه، آلمان، ایتالیا، اننیروهای پلیس کشورهای استرالیا، اتریش، بلژیک، انگلستان، ولز، فنالند، فر

که  المللینفر دستگیر شدند و این کلوپ بین 897نروژ، پرتغال، اسکاتلند، سوئد، آمریکا و هلند، 

 (.Carr, 2004: 46پرداخت منهدم شد )نگاری کودکان مییافته به هرزهبه صورت سازمان

ر ناپذیمنحط و اشباعهای بی حدّ و حصر و رواج فرهنگ بدین ترتیب، امروزه وجود آزادی

غرایز جنسی در جهان، به ویژه در کشورهای غربی، گروهی را به این سو کشانده است تا اطفال 

ه هایی که از تجاوز جنسی آنها تهیرا در معرض تجاوز جنسی قرار داده و با فروش تصاویر و فیلم

نسی طفل از نظر ج رابطة میان تماشای تصاویر مبتذل و فریب یک شده کسب درآمد نمایند.

چندان مشخّص نیست، حتّی اگر این تصاویر انعکاسی از یک عمل واقعی باشند. امّا مطالب مبتذل 

در مورد جاذبة جنسی اطفال مشکلی بسیار حادتر از یک مسئلة سادة عکس است، زیرا آن نمایش 

شود که وجب میا متصویری بسیار تأثیرگذارتر از تجاوز جنسی به طفل است و هر بار انتشار اینه

آن کودک دوباره بزهدیده شود. از این رو، این اعمال نامشروع به عنوان انواع و اشکال رفتارهای 

های فیزیکی، روانی و اجتماعی قرار شوند که اطفال را در معرض خسارتخطرناک تعریف می

د باید در معرض آورندهند؛ به این لحاظ بزرگساالنی که چنین خدماتی را به وجود میمی

 های شدید قرار بگیرند. مجازات

تأثیر روزافزون رسانة گروهی بر اطفال و نیز حقوق و آزادی بیان اطفال، افزایش استفاده از 

های کودکان از طریق رسانه گروهی )حضور اطفال از طریق صدا و تصویر( در نمایش

د از توانننگاری مربوط به آنها میرزهبرداری جنسی از اطفال و هآمیز و افزایش بهرهخشونت

ت عنوان توان تحعوامل بروز روابط جنسی نامشروع باشند. در ایران امروزی شبیه این مسئله را می

منوع دید. از زمانی که استفاده از زنان در تبلیغات م« سوءاستفاده از اطفال در تبلیغات تلویزیونی»

ن نادیده های آجایگزینی چنان به سرعت انجام شد که زیان شد، اطفال جای آنان را گرفتند و این
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گرفته شد. از آنجا که اطفال جذابیّت بیشتری برای تبلیغات تجاری دارند از آنان به عنوان کاال 

ونه تبلیغات نیز گکنند تا کاالی خود را تبلیغ کنند، حال آنکه استفاده از اطفال در ایناستفاد می

شود که بر اساس تمام موازین اخالقی، انسانی و کنوانسیون ز آنان محسوب مینوعی سوءاستفاده ا

 (.97: 8279زاده، ممنوع شده است )قاسم 8616جهانی حقوق کودک 

؟ توان علیه حقّ برابری زنان در نظر گرفتحال، پرسش این است که آیا هرزگی سایبری را می

نون حقوق بشر کانادا، پاسخ مثبت است. اگر پس از بررسی قانونی مجازات، منشور حقوق و قا

ر را طبق حقّ برابری مذکور د« جرم، وحشت، سوءرفتار و خشونتی که مستهجن به نظر برسد»

منشور حقوق، همراه با حقّ زنان علیه تبعیض که در قانون حقوق بشر کانادا آمده تفسیر کنیم، 

ا با ی قرار گیرد، حقّ قانونی او است تگیریم که اگر زنی توسّط مرتکبی، آماج هرزگنتیجه می

نگاری بزرگساالن است. امّا در متن قانون، اجرای نمایشی آن مبارزه کند. این امر، مخالف با هرزه

ند. کانگاری شده و این امر نوعی سردرگمی ایجاد می)تئاتری( محتوای هرزه و غیراخالقی جرم

هستند. جامعة جهانی  صحنه نیز قابل مجازاتطبق این بخش، بازیگران اجراهای مستهجن در 

عنوان های دیجیتالی به گناه به واسطة حقهامروزه از این نگران است که اگر کودک یا زنی بی

بازیگر در چنین اجراهای مستهجنی به تصویر کشیده شود، شانس او برای دفاع از خودش کم 

تواند این باشد که قانون مجازات، دسترسی شود. به هر حال، پاسخ فوری به این پرسش میمی

د که شوکند. احساس میانگاری میای و تماشاگری جنسی را نیز جرمهای رایانهغیرمجاز به داده

گناهی بر دوش زن بزهدیده افتاده که ممکن است به آسیب روحی در چنین شرایطی، بار اثبات بی

سی از نگاری، سوءاستفاده جنل، رویکرد حقوقی به هرزهوی بیفزاید. به هر روی، در عصر دیجیتا

 نگارانه و هرزنگاری اجباری نیاز به ارزیابی مجدّد دارد. زنان برای مقاصد هرزه

در نظام حقوقی انگلستان که از موفّقیّت باالیی در حمایت کیفری از امنیّت اخالقی بزهدیدگاه 

د اند: سوءاستفاده جنسی برای مقاصبینی شدهشهای قانونی متنوّعی پیبرخوردار است حمایت

های جنسی )از طریق قلب تصویر او برای ای، هتک حرمت زنان از طریق شیوهنگارانة رایانههرزه

هتک حرمت، قراردادن اطاّلعات او در دسترس عموم از طریق موتورهای جستجو و ...(، تجاوز 
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توانند به موجب قانون تخریب )خسارت مجرمانه( ای زنان و غیره میبه حریم خصوصی رایانه

اظت )برای حف هاای(، قانون حمایت از داده)برای پوشش خسارت فیزیکی به سامانة رایانه 8677

)مرتبط با  8669ای ای(، قانون سوءاستفاده رایانهشده در وسایل رایانهاز اطاّلعات شخصی ذخیره

، 8667ای(، قانون حمایت از افراد در برابر آزار و اذیّت های رایانهنفوذ، تغییر و تخریب سامانه

)برای سوءاستفاده از سامانة شبکة عمومی و  3992، قانون ارتباطات 8661قانون ارتباطات ایذائی 

ه(، قانون های متقلّباننیز برای مشارکت یا معاونت در نفوذ به حریم خصوصی سایبری به شیوه

)برای پوشش آزار  3989استفاده شیادانه از هویّت بزهدیده( و قانون برابری )برای  8691سرقت 

و اذیّت جنسی یا به عبارت دیگر آماده کردن برای مقاصد جنسی( کنترل شوند. هرچند برخی از 

این قوانین برای صیانت از تجارت الکترونیک و مسائل مرتبط با حریم خصوصی تدوین شدند، 

میالدی به طور چشمگیری بر ارتباطات فردی و مسائل مرتبط با امنیّت  8666 امّا قوانین پس از سال

 گان برایهای بزهدیدهکارگیری عکستمرکز دارند. با وجود این، تماشاگری جنسی و به

نگاری بزرگساالن هنوز تهدیدی جدّی برای حریم خصوصی بر خط زنان بزهدیده محسوب هرزه

باشد  3992های جنسی تواند قانون بزهموجود برای چنین مسائلی می شوند. تنها پاسخ قانونیمی

 کند. انگاری می، تماشاگری جنسی بدون رضایت و توزیع آن را جرم97که ذیل بخش 

اند. این هنجارها در انحراف اجتماعی را شیوة رفتار برخالف وفاق و هنجارهای جامعه دانسته

توان گفت انحراف اجتماعی در ارتباط با زمان، مکان، یجوامع مختلف متفاوت هستند، پس م

های اجتماعی متفاوت نسبی است. این نسبی بودن موجب ها و گروهها، ایدئولوژیفرهنگ

شود انحراف اجتماعی در ارتباط با قدرت تعریف شود. صاحبان قدرت در هر جامعه نقش می

ند، هر چند در خصوص انحراف دانستن برخی ای در تعریف مصادیق انحراف دارکنندهتعیین

 گوناگون هایجنبه از انحرافات برایرفتارها در اغلب جوامع اتّفاق نظر وجود دارد. 

باشد.  منفی یا مثبت یا ناآگاهانه یا آگاهانه ممکن است انحراف .است شده ارائه هاییبندیتقسیم

 ذکر جامعوی علل و عصبی روحی، جسمانی، علل های انحرافاتریشه بندیتقسیم در همچنین،
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 گروهی یا فردی یا دوّمین و نخستین نوع از تواندمی انحراف دیگری، بندیتقسیم است. بنابر شده

 .باشد

 های واکنش کيفری. مدل2

وضعیّت قانونی پورنوگرافی از کشوری به کشور دیگر و بنا به نگاه فرهنگی هر جامعه و 

متفاوت است. اغلب کشورها حداقل یک نوع از انواع پورنوگرافی را قانونی قوانین برآمده از آن 

 8کور(های پورنوگرافی نرم )سافتآورند. در برخی از کشورها فروش و نمایش فیلمشمار میبه 

تحت کنترل و نظارت است. همچنین، در بسیاری از  3منع قانونی ندارد، در حالی که هاردکور

تی های سکس و سفارش پسکشورها برای دسترسی افراد زیر سنّ قانونی به مواد هاردکور، مغازه

رسی کنند دستاقالم پورنوگرافی محدودیّت و ممنوعیّت وجود دارد. بیشتر کشورها تالش می

محدود کنند و این محدودیّت را از طریق افراد زیر سنّ قانونی به پورنوگرافی هاردکور را 

کنند. برای ورود به مغازة سکس، یک حداقل های تلویزیونی اعمال میها و کانالشاپسکس

 است. سنّی قرار داده شده و فیلم یا کتاب پورنوگرافی با یک برچسب مشخّص شده 

 ا دارای محتوایدر ایاالت متحده کسی که یک نامة تجاری ناخواسته دریافت کند و آن ر

ستی تواند با درخواست دادن به خدمات پآمیز( بپندارد میپورنوگرافی )یا به شکلی دیگر اهانت

های های یک فرستنده مشخّص چه در برابر تمام نامهایاالت متحده آمریکا چه در برابر تمام نامه

شکل گرفته  2های اسنافهای فراوانی دربارة فیلمصریح جنسی قرار منع به دست بیاورد. افسانه

. با وجود فعّالیّت استها، برای پورنوگرافی از قتل افراد فیلم گرفته شده است. بر طبق این افسانه

اند. گسترده برای اثبات حقیقت این شایعات، مقامات اجرایی هنوز چنین چیزی پیدا نکرده

                                                      
1. Soft-core. 

2. Hard core. 

شود: آمریکن هریتیج این گونه ترجمه می( توسّط فرهنگ واژگان زبان انگلیسی snuff film. فیلم اسناف )به انگلیسی: 2

ر آن بازیگر هایی باشد که دکند. این نوع فیلم ممکن است حاوی صحنهفیلمی که در آن بازیگر اقدام به خودکشی یا قتل می

 .دهای مالی و کسب در آمد به قتل برسانهای ویژه و به طور واقعی برای انگیزهفرد یا افرادی را بدون استفاده از جلوه
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است و  ک، منع شدههمچنین، پورنوگرافی کودکان به موجب پروتکل کنوانسیون حقوق کود

رها از اند. پورنوگرافی در برخی کشوبسیاری از کشورها از جمله ایران به این پروتکل پیوسته

 جمله ایران ممنوع است. 

تواند هیچ قانونی اصالحیّة نخست قانون اساسی آمریکا مبتنی بر این نکته است که کنگره نمی

ه ید کند. با این حال، این اصالحیّه به قدری کرا تصویب کند که آزادی بیان یا مطبوعات را تحد

 8رهای چاپلیسنکی در مقابل نیوهمپشایدر زبان و بیان آن آمده مطلق نیست و از این رو در پرونده

 3کلمات هجومی )کلمات تنفّرآمیز( از دایرة شمول اصالحیّه خارج شده و در پروندة دیگری

اصالحیّه دانسته شده است. دیگر استثنائی که به این  زنی )گروهی( خارج از دایرة شمول ایناتّهام

اصل وارد شده مسئلة تصاویر خالف عفّت عمومی است. دیوان عالی آمریکا معتقد است این 

تصاویر تحت شمول آزادی بیان نیستند و باید محدود شوند. در شرایطی که امروزه حجم غالب 

 این پرسش به جاست که با این وضعیّتِ گیرد، پرسیدننگاری در فضای مجازی صورت میهرزه

نگاری توانسته در آمریکا شکل محدودیّت تصاویر خالف عفّت عمومی، چگونه صنعت هرزه

 بگیرد و مخصوصاً در عصر دیجیتال به چنین کمیّت و کیفیّتی برسد.

یک  نگاری متفاوت است. درهای مختلف نسبت به هرزهنوع نگرش و برخورد نظام

 -های مختلف بر دو نوع است: الفنگاری در نظامی کلّی، واکنش در برابر هرزهبندتقسیم

 نگاری را به رسمیّتکشورهایی که هرزه -اند. بنگاری را ممنوع شناختهکشورهایی که هرزه

دانند ینگاری را قانونی مدانند. نکتة قابل توجّه در مورد کشورهایی که هرزهشناخته و قانونی می

عی هایی سنگاری با اعمال محدودیّترغم قانونی دانستن هرزهین است که تمامی کشورها علیا

ها ممکن است نگاری و جلوگیری از اثرات منفی آن دارند. این محدودیّتدر کنترل هرزه

نگاری باشد یا محدودیّت موضوعی مثل محدودیّت سنّی برای دستیابی یا شرکت در هرزه

                                                      
1. Chaplinsky v. New Hampshire. 

2. Beauharnais v. Illinois. 
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مضامینی مثل ارتباط با حیوانات، تصاویر همراه با اعمال زور و خشونت و یا محدودیّت ممنوعیّت 

 عرضة محصوالت. در ادامه این موارد بررسی خواهند شد.

 نگاری . منع مطلق هرزه2-۱

بسیاری از کشورها به لحاظ پایبندی به برخی باورهای اخالقی، اجتماعی و مسائل اعتقادی و 

ن، اند. کشورهای چیاند و قوانین خاصّی را به تصویب رساندهنگاری را ممنوع کردهمذهبی، هرزه

هندوستان، سنگاپور، اندونزی و به تعبیر دیگر اکثر کشورهای اسالمی و نیز بسیاری دیگر از 

اند. آمارها حکایت از آن دارند نگاری اتّخاذ کردهکشورها نیز چنین رویکردی را در قبال هرزه

و دادگاهی در چین چهار  8دهندهزار نفر پلیس کار کنترل اینترنت را انجام میر چین سیکه د

شود (. گفته میKrone, 2004: 56سال محکوم کرد ) 89نویسندة مطالب اینترنتی را به حبس تا 

(. کشورهای دیگری Krone, 2004: 56مجازات برخی جرایم اینترنتی در کشور چین اعدام است )

اند. ردههایی را برای اتّصال به اینترنت اعمال کدوستان، پاکستان و فیلیپین نیز محدودیّتچون هن

حث اند. امّا بهای مورد نظر را محدود کردهحتّی برخی کشورهای اروپایی نیز استفاده از سایت

 ننگاری در ایچگونگی اجرای این قوانین بحث دیگری است، بدین معنا که ممنوعیّت هرزه

نگاری و محصوالت آن به هیچ وجه در این کشورها وجود کشورها به این معنی نیست که هرزه

در عمل مورد خرید و فروش قرار « بزرگساالن»ندارد. برای مثال، در چین محصوالت موسوم به 

 تنگاری را نوعی از بین بردن خالقیّگیرد. یا در اندونزی هنرمندان غیرمذهبیْ ممنوعیّت هرزهمی

هایی که مخصوص خرید و فروش نگاری در محلدانند. در پاکستان محصوالت هرزههنری می

 (.Krone, 2004: 5گیرد )موادّ قاچاق است مورد خرید و فروش قرا می

 نگاری. منع نسبی هرزه2-2

ها ردانستند، دستة دوّم از کشونگاری را با دالیل خود ممنوع میدر مقابل آن دسته که هرزه

های با توجّه به آزادی و حقوق بشر و نیازهای ضروری انسانی، انقالب جنسی و نیز ایجاد خالقیّت

                                                      
1 .www.gerdav.ir. 
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نگاری را به رسمیّت شناخته و قانونی اعالم کردند. در کشور آمریکا نیز آمیز هرزههنری تحریک

قانونی برای  -الف 8شود:هایی است که به انواع زیر تقسیم میپورنوگرافی دارای محدودیّت

بزرگساالن و در عین حال غیرقانونی برای کودکان؛ گروه اوّل شامل ترویج برهنگی است که به 

شرمانه تواند به کودکان آسیب برساند. به این گونه مطالب که شامل رفتارهای بیهر طریق می

ایی(. مطالب فرهنگ امریکشود )البته با دیدگاه و شود اصطالحاً پورنوگرافی مالیم گفته مینمی

الب باشد؛ به این مطشرمانه که شامل توصیف و یا نمایش رفتار و آالت دفعی و جنسی میبی

ساالن؛ غیر قانونی حتّی برای بزرگ -شود. باصطالحاً برهنگی جنسی و مطالب کثیف گفته می

ای جامعه آسیب هادبانه محسوب شده و به ارزشرفتارهای وقیحانه که به طور آشکار بی

شوند؛ به این رفتارها اصطالحاً پورنوگرافی خشن رسانند و موجب ترویج خشونت جنسی میمی

 شود.گفته می

های با این همه، کنترل اینترنت با وجود تمایل شدید کودکان و نوجوانان به شرکت در گروه

اعالم  در بریتانیا به والدینمجازی بسیار مشکل است. برای نمونه، مدیر یکی از مدارس دخترانه 

رنتی های دوستیابی اینتآموز این مدرسه عضو یکی از سایتکرده است که هفتصد دختر دانش

ه توانند بگذارند میهایی که دختران از خود بر روی این سایت میهستند و برخی از عکس

اینترنت در بریتانیا از  سرعت افراد ناباب را جذب کند. اخیراً سازمان حمایت از کودکان در

« استفادهگزارش سوء»ای با عنوان رسان ویندوز در این کشور خواسته است نشانهکنندة پیامعرضه

ا که احتماالً توانند با یک کلیکْ فردی ررسان اضافه کند. به این ترتیب، کودکان میرا به این پیام

ن سازمان معرّفی کنند و متعاقباً این موضوع خواهد از کودکان سوءاستفاده جنسی کند به ایمی

دة تلفنی دهن)شرکت خدمات« کامبریتیش تله»توسّط پلیس پیگیری خواهد شد. در حالی که 

های سکسی گوید روزانه دسترسی بیش از بیست هزار کاربر اینترنتی به عکسبریتانیا( می

زار سایت مربوط به پورنوگرافی کند و در سال گذشته بیش از شش هکودکان را مسدود می

گویند این کودکان توسّط پلیس پیگیری شده است، بسیاری از نهادهای مسئول در این کشور می

                                                      
1  . http://www.pezeshk.us/?p=7559. 
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(. از سوی دیگر، اثرات منفی و مخرّب تولید، توزیع و Krone, 2004: 59تنها آغاز کار است )

یه رغم استدالالتی که در توجاستفاده از این محصوالت انکارناپذیر است و همین کشورها علی

های خاص و اند، به منظور کنترل آثار این پدیدهْ چهارچوبقانونی دانستن آن داشته

 اند.هایی را تعیین کردهمحدودیت

 . محدوديّت سنّی در دستيابی 2-2-۱

 یاند محدودیت سنّنگاری را قانونی اعالم کردهها در کشورهایی که هرزهیکی از محدویّت

اری نگدستیابی است. تقریباً همة کشورها در مورد دستیابی و استفاده از محصوالت هرزه

کنند، بدین معنا که افراد مادامی که به سنّ خاصّی نرسیدند حقّ استفاده، محدودیّت سنی اعمال می

نگاری را ندارند. در مورد محدویّت سنی، کشورها معموالً خرید و دیدن محصوالت هرزه

 نگاریرّرات خاصّ خود را دارند. برخی سنّ قانونی را در مورد دستیابی به محصوالت هرزهمق

کنگ کنند. مجارستان، مکزیک، نیوزلند، اسلونی، اسپانیا، لهستان، سوئد، ترکیه، هنگاعمال می

ند و اسال تعیین کرده 81نگاری را و کانادا مطابق همین قاعده سنّ دستیابی به محصوالت هرزه

سال و نیز فروش محصوالت به این افراد را ممنوع  81خرید محصوالت توسّط افراد کمتر از 

 (.Richard, 2007: 93اند )اعالم کرده

 هایاند. برای مثال، در سریالنکا فیلمبرخی کشورها سنّ خاصّ دیگری را معیّن کرده

زده سال کنند. سوئیس نیز سنّ شانبندی مینگاری را برای بینندگان سیزده سال به باال درجههرزه

نگاری تعیین کرده است و فروش و نمایش محصوالت به افراد را برای دستیابی و استفاده از هرزه

کمتر از شانزده سال یا بدون رضایت مخاطب جریمه یا بیش از سه سال حبس دارد. در هلند سنّ 

عمال بندی دیگر را ااست. فنالند نوعی درجهدستیابی به این محصوالت شانزده سال اعالم شده 

سال و برای  81کرده است، بدین حالت که برای دستیابی به محصوالت غیرمستقیمْ سنّ 

وهشت سال تعیین شده است )اسکندرزاده شانجانی، نگاری مستقیمْ سنّ بیستمحصوالت هرزه

8216 :13.) 
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 . محدوديّت سنی در توليد 2-2-2

تر که سنّ افراد در آن دخالت دارد محدودیّت یا به عبارت صحیحمحدودیّت دیگری 

سال دخالت  81نگاری کودک است. مطابق قوانین کانادا برای یک فرد زیر ممنوعیّت هرزه

اط های ارتبشده در کانادا غیرقانونی است، خواه در صحنهنگاری تهیّهداشتن در هر فیلم هرزه

حاضر نباشند. همچنین، نشان دادن تصویر شخصی به عنوان فرد زیر جنسی حاضر باشند یا حتّی 

نگاری (. در فنالند هرزهReport, 2000: 14سال بدون توجّه به سنّ واقعی او ممنوع است ) 81

کودک به همراه ارتباط حیوانی یکی از دو مورد محدودیّت است. در کلمبیا مطابق قوانین جدید، 

 (.Sanja, 2006: 365انگاری قرار گرفته است. )مورد جرمنگاری کودک به شدّت هرزه

نی نگاری را قانورسد این است که کشورهایی که هرزهبه طور کلّی آنچه مسلّم به نظر می

ه نگاری کودک است. این مسئلدانند حداقل محدودیّتی را که باید اعمال کنند ممنوعیّت هرزهمی

تعدّدی برای حمایت از کودکان مورد اشاره قرار گرفته و در تمامی المللی مهای بیندر کنوانسیون

ی نگارها، قوانینی خاص در حمایت از کودکان و منع هرزهکشورها به موجب این کنوانسیون

نگاری های میزبان هرزهسایتبان اینترنت، شماره وباند. طبق اعالم بنیاد دیدهکودک وضع شده

للی هماهنگ المتواند با یک تالش بینبار کاهش یافت و این مشکل میکودکان برای نخستین

هایی کن شود. در رابطه با همین موضوع، کشور آلمان اعالم کرده است که به زودی سایتریشه

ت سایکند. به گزارش وبپردازند مسدود مینگاری کودکان در اینترنت میرا که به هرزه

اعالم کردند فهرستی  2لینآلمان به ویژه وزیر خانواده اورسال فن 3رگوالتوری، مقامات 8دلوکال

اند. هایی را که باید فیلتر شوند در اختیار گوگل و موتورهای جستجوی دیگر قرار دادهاز سایت

وزیر خانوادة آلمان که خود مادر هفت فرزند است همچنین اعالم کرد به زودی توافقنامة الزامی 

درصد بازار اینترنت آلمان را در  61آلمان که  4زمینه را با هفت شرکت خدمات اینترنتی در این

                                                      
1 . DeloCall. 

2 . Regulatory.  

3 . Ursula Gertrud von der Leyen. 

4. Internet Service Provider. 
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به امضاء خواهد رساند. بر اساس این گزارش گوگل در حال  3994دست دارند تا اوایل مارس 

حاضر محتوای طرفداران نازی را از نتایج جستجوی آلمای و فرانسوی زبان خود حذف کرده 

 است. 

ای در پارلمان انگلیس تشکیل شد و یک نهاد نظارتی را برای مراقبت تر کمیتهیشهمچنین، پ

های آمیز در مورد کودکان و نوجوانان در سایتاز انتشار تصاویر و مطالب غیراخالقی و خشونت

پلیس کشور انگلستان طی انجام عملیّاتی، ضمن  8اینترنتی خواسته بود. به گزارش سایت پلیس،

و بازداشت کاربران متّهم در کشور خود، موضوع را به اطاّلع اینترپل رسانده و نسبت به شناسایی 

شناسایی سایر کاربران این سایت در دیگر کشورها درخواست کمک کرد. پس از شناسایی 

کاربران، مشخّص شد یکی از شهروندان ایرانی نیز با سایت مذکور در ارتباط بوده و تصاویری 

کرده است. در این راستا، اینترپل لندن با انعکاس موضوع دریافت و ارسال میرا در این خصوص 

به اینترپل تهران و ارسال اطاّلعات مربوط خواهان رسیدگی موضوع شد که متعاقباً این ادارة کل 

مراتب را به بخش مربوط در پلیس آگاهی ناجا ارجاع داد. مدیرکل اینترپل ناجا دربارة نحوة 

 م گفت: دستگیری متّه

پی اعالمی های آیشده در سرور سایت مشخّص شد که کل نشانیپی ثبتبا بررسی فنّی آی»

لیس آگاهی ای پمتعلّق به یک شرکت خصوصی است. بنابراین، کارآگاهان مبارزه با جرایم رایانه

با هماهنگی مرجع قضایی به شرکت مربوطه مراجعه و با بررسی فنّی مشخّص شد که اکثر 

های مورد استفاده از طریق یک شماره تلفن مشخّص به شبکة اینترنت متصّل شده است. پیآی

بنابراین، نشانی متّهم مورد نظر شناسایی و متّهم با هویّت معلوم دستگیر و با وی برخورد قضایی و 

یافت و درقانونی صورت پذیرفت. متّهم در اعترافات خود اظهار داشته که از طریق چت اقدام به 

 «. کرده استارسال تصاویر مستهجن کودکان می

 349نگاری را شانزده سال اعالم کرده است. مادة کشور هلند سنّ دستیابی به محصوالت هرزه

هرکس تصویر یا برگة حاوی تصویری از یک رفتار  -قانون جزای هلند مقرر داشته است: الف

                                                      
1. http://www.itiran.com/?type=new&id=9865. 
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نرسیده است یا ظاهراً چنین نمودی داشته باشد جنسی فردی را که آشکارا به سن هجده سالگی 

توزیع کند یا در مأل عام نشان دهند یا آن را تولید کند یا وارد کند یا از طریق ترانزیت نقل مکان 

چنانچه فردی  -هزار یورو خواهد شد. ب 74دهد محکوم به حبس تا چهار سال یا به جزای نقدی 

غل یا عادت انجام دهد به شش سال حبس یا جزای را به عنوان یک ش 8جرایم مشروح در بند 

 (.Richard, 2007: 93یورو محکوم خواهد شد ) 74999نقدی مبلغ 

 . محدوديّت در محتوا2-2-3

اند، در جهت تعدیل آن نگاری را قانونی اعالم کردهرغم اینکه هرزهبعضی از کشورها علی

اند، بدین نحو که با نگاری اعمال کردهزهها را بر اساس موضوع و مضامین هربرخی محدودیّت

نگاری و محصوالت آن و تولید و فروش و استفاده از آنها از نظر قانونی در این وجود اینکه هرزه

ند و کنکشورها مجاز است، ولی این مجاز بودن در چارچوب خاصی است که قوانین تعیین می

 شود. گذارد مجرم شناخته میبه محض اینکه فرد پا را از این چارچوب فراتر 

شود ممنوعیّت تولید، پخش و هایی که در بسیاری کشورهای اعمال مییکی از محدودیّت

اط جنسی های ارتبفروش تصاویر ارتباط جنسی با حیوانات )حتّی در فضای مجازی( است. صحنه

شود و شأن شناخته میانسان با حیوان افزون بر مشمئزکننده بودن، به عنوان یک انحراف جنسی 

با  نگاری ارتباطنگاری کودک، هرزهشود. پس از هرزهو منزلت انسانی در آن نادیده گرفته می

نگاری در فضای مجازی است. افزون بر نهادها و های هرزهترین محدودیّتحیوانات جزء رایج

کنند، در برخی از لیّت میهایی فعّاهای اجتماعی که در زمینة اعمال چنین محدودیتارگان

ها فعّالیّت دارند. برای کشورها نهادهای حمایت از حقوق حیوانات نیز در زمینة این ممنوعیّت

نگاری ارتباط با حیوانات به خاطر قوانین حمایت از حیوانات مثال، در هلند انتشار تصاویر هرزه

یت از حیوانات همچنان خواستار ممنوع اعالم شده و در سوئد نیز سازمان حما 3999در سال 

 8اعمال چنین ممنوعیّتی است.

                                                      
1. http:// www.iritn.com/?action= show&type= new&id=1916. 



 
 
 
 

861 

 
 

 کیفری واکنش الگوهای تا نظری مبانی از: سایبری نگاریهرزه

ی نگارآمیز یکی دیگر از موارد موضوع بحث است. موضوع این هرزهنگاری خشونتهرزه

های ای است که با اعمال زور و آزار و اذیّت است و صحنههای جنسیبه تصویر کشیدن صحنه

ممکن است آثار منفی بسیاری از جمله تشویق و تحریک ای را به همراه دارد که خشن و زننده

به خشونت به ویژه خشونت جنسی را به همراه داشته باشد. سوئیس، استرالیا، نروژ، نیوزلند، فنالند 

 :Smallbone, 2000اند )و آلمان و بسیاری از کشورهای دیگر اقدام به اعمال این محدودیّت کرده

4 .) 

بندی رایج است که در مورد محصوالت غیرمستقیم یک تقسیمنگاری مستقیم و هرزه

های سنّی موضوعی و حتّی ها اعم از محدویّتنگاری وجود دارد و در اعمال محدودیّتهرزه

نگاری مستقیم تصاویری را (.  هرزهSmallbone, 2000: 4عرضة محصوالت نقشی مهم دارد )

رمستقیم نگاری غیانگیز باشند و در مقابل هرزهشهوت شود که به زور، واضح، مستقیم وشامل می

انگیز هستند. محدویّت ای شهوتهایی است که به طور غیرمستقیم و اشارهنشان دادن صحنه

شود استفاده از محصوالت مستقیم در برخی موارد است. برای موضوعی دیگری که مطرح می

شود، ولی های خاصّی )شبانه( پخش میم در شبکهنگاری غیرمستقیمثال، در برخی کشورها هرزه

های ویدیوئی است. برخی کشورها مانند آلمان اصوالً فقط نگاری مستقیم مخصوص شبکههرزه

 دانند.نگاری مینگاری مستقیم را هرزههرزه

 . محدوديّت عرضة محصوالت2-2-4

بسیاری از کشورها مالحظات و ها و مواردی که به آنها اشاره شد، افزون بر محدودیّت

کنند؛ در این قسمت به محدودیّت در عرضة تمهیدات خاصّی را در قوانین خود لحاظ می

نگاری خواهم پرداخت. همانطور که در بحث محدودیّت دستیابی اشاره شد، محصوالت هرزه

والت را به این محصاند استفاده و دستیابی نگاری را قانون اعالم کردهاکثر کشورهایی که هرزه

ری و نگااند، چراکه آثار منفی استفاده از محصوالت هرزهموکول به رسیدن سنّ خاصی کرده

آثار مضرّ هر نوع ارتباط کودکان با این محصوالت انکارناپذیر است. بنابراین، در مورد عرضة 
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. در شده است نگاری نیز در بسیاری از کشورها ضوابط خاصّی در نظر گرفتهمحصوالت هرزه

دی که دارای اندام ویدی و دیکشور اتریش طرح روی جلد مجلّات، کتب، نشریّات، سی

تناسلی باشد به هنگام فروش باید پوشیده باشند تا از دید عموم مردم پنهان بمانند. در مجارستان، 

ده باشد. د یا پوشینگاری در اماکن عمومی باید یا مجلّاسلوانی و تایوان نیز عرضة محصوالت هرزه

عی ها که به نوفروشینگاری در اماکنی مثل روزنامهدر اسپانیا عرضه و فروش محصوالت هرزه

کنگ نیز نمایش و فروش باید قانوناً در شود ممنوع است و در هنگمکان عمومی محسوب می

ه محتویّات ، مبنی بر اینکها باشد و حتماً با عالمت واضح باشدفضای داخلی فروشگاه یا نمایشگاه

و مطالب این مجله، فیلم یا ... ممکن است برای افراد نابالغ زننده باشند. در نروژ افزون بر مجلّات 

شوند. های تناسلی با مستطیل سیاه پوشیده مینگاری مستقیم نیز اندامهای هرزهو نشریّات، در فیلم

ا در نگاری رنابالغ هستند نباید محصوالت هرزه هایی که در دسترس افراددر آلمان فروشگاه

توانند با مالحظه و با درخواست مشتری این معرض نمایش همگان قرار بدهند و تنها می

توانند خریدار باشند بفروشند. ولی والدین حق دارند با محصوالت را به افرادی که قانوناً می

شان نشان بدهند. اگرچه در بسیاری از فرزنداننگاری را به اهداف آموزشی، محصوالت هرزه

ها، اههای شفّاف در فروشگبندینگاری در بستهکشورهای دیگر از جمله لهستان محصوالت هرزه

شوند )اسکندرزاده فروشی عرضه میهای روزنامهها و کیوسکبنزینها، پمپسوپرمارکت

حث محدودیّت سنّی برای دستیابی و استفاده از (. همان گونه که در ب24: 8216شانجانی، 

سال و یا بدون  89نگاری اشاره شد، در سوئیس فروش محصوالت به افراد زیر محصوالت هرزه

 (.24: 8216رضایت مخاطب جریمه یا بیش از سه سال حبس دارد )اسکندرزاده شانجانی، 

انگیز تی که ممکن است شهوتنگاری اشاره شد، استفاده از محصوالچنانکه در تعریف هرزه

اً شود که بدون هیچگونه هدف دیگری و صرفنگاری تلقّی میکننده باشند زمانی هرزهو تحریک

برای تحریک جنسی باشند. امّا گاهی در عمل ممکن است چنین تصاویری با اهداف علمی 

 اند از اینمال کردههایی را اعاستفاده شوند. به این جهت در تمامی کشورهایی که ممنوعیّت

کنند. برای مثال، همانطور که اشاره شد، فروش محصوالت مسئله به عنوان استثناء یاد می
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نگاری سال ممنوع است، ولی استفاده از محصوالت هرزه 89نگاری در سوئیس به افراد زیر هرزه

ر آلمان والدین حق های علمی و فرهنگی برای همین افراد مجاز شده است. حتّی ددارای ارزش

نگاری )در قوانین این کشور فقط محصوالت مستقیم، دارند با اهداف آموزشی محصوالت هرزه

 (.19: 8216شان نشان بدهند )اسکندرزاده شانجانی، شوند( را به فرزنداننگاری تلقّی میهرزه

 نتيجه

و مجرمان پورنوگرافی شناسی کاربران های اخیر مطالعات اندکی در زمینة رواندر سال

مرد  82اند. آنها با صورت گرفته است. گوالی و تایلور یکی از مطالعات این حوزه را انجام داده

که برای دانلود پورنوگرافی دستگیر شده بودند مصاحبه کردند. در نهایت، نتیجه گرفتند اینترنت 

و راجرز  رد. سیگفرد الولیبرای کاربران نقشی مهم در افزایش تحریک جنسی و پورنوگرافی دا

ه چنین کنند با کسانی کدر پژوهشی، کسانی را که از اینترنت برای پورنوگرافی استفاده می

کنندگان محتواهای پورنوگرافی، سطح باالتری از ای ندارند، مقایسه کردند. استفادهاستفاده

لی نشان دادند. این افراد در حا تری از رفتارهای اخالقی رااستثمار اخالقی و همچنین سطح پایین

که ممکن است استفاده از پورنوگرافی را امری غیرقانونی و غیرقابل پذیرش از نظر اجتماعی تلقّی 

دانند. در بررسی ویژگی روانی این افراد، کنند، امّا این کار را برای خودشان امری غیراخالقی نمی

و  یشتر این مجرمان حالت هایی از کمبود عاطفیمیدلتون و همکارانش به این نتیجه رسیدند که ب

ثباتی روانی دارند و این مسئله بیشترین دلیل روی آوردن آنان به پورنوگرافی در فضای سایبر بی

است تا از این حاالت منفی خود خارج شوند. در حمایت از این نظر، واگان، کوالی و تایلور بیان 

همه، دسترسی به این تصاویر در اینترنت به عنوان مکانیزمی اند که برای برخی مجرمان، نه داشته

 (Jochen, 2016: 241های سخت روانی است. )برای رهایی از وضعیّت

ظر ای برای پلیس در نتوان مانند فضای واقعی نقش بسیار برجستهدر فضای مجازی نمی

ی نو است. آنچه در این فضا، هاهایی نیز که پلیس نقش دارد، نیازمند فنّاوریگرفت. در حوزه

کارآمد است، هوشیاری کاربران است و این نیازمند آگاهی و آموزش است. در این میان، نظارت 
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ای فعّال هوالدین و مربیّان مدارس بسیار مهم است. این مهم با کنترل و نظارت بر عملکرد سایت

ن ری، الزم است که کشورها، قوانینگاری سایبدر زمینة کجروی ممکن است. برای مبارزه با هرزه

هماهنگی در این زمینه وضع کنند. تا مرتکبان جرم از خأل قانونی به نفع خود استفاده نکنند. 

های ورودی و خروجی اینترنت، فیلترینگ و بکارگیری پلیس فضای اقداماتی مانند کنترل داده

 من نگه دارند. توانند فضای اینترنت را امجازی از اقداماتی هستند که می
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