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 چکيده
 یهاخواسته یاست كه با هدف ارضا یجنس یرفتارها یكالم ای یریتصو شینما یپورنوگراف

عرضه  گرانید یجنس كیتحر یكه در پ ریگونه مطالب و تصاو نی. اشودیم فیتعر گرانیدیجنس

 یانحراف اخالق نی. اانجامدیكنندگان آن ممراجعه یجنس یعیرطبیغ یمعموالً به ارضا گردد،یم

ت قرار گرفته و دولت ها به صور ییجرم مورد شناسا كیجهان به عنوان  یاز كشورها یاریدر بس

 ،یمفاد قانون مجازات اسالم یبا توجه به فحوا زین رانی. در اپردازندیم دهیپد نیبه مقابله به ا یجد

 منظورآن مجازات  یگزار واقع شده و برامد نّظر قانون یبریاز جرائم سا یکیبه عنوان  یپورنوگراف

و  گاهیپرداخته و جا یمفهوم و ابعاد مختلف جرم پورنوگراف یمقاله به بررس نیاست.در ا دهیگرد

قرار  یابیو ارز لیمورد تحل 1392مصوب سال  یمجازات آن با توجه به قانون مجازات اسالم

 .ردیگیم
                                                                         

 یجرم، پورنوگراف بر،یسا نترنت،یا :يديکل واژگان

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

ل( 
 او

ال
)س

ق 
قو

 ح
ه و

 فق
در

ش 
وه

 پژ
صی

ص
تخ

ی 
علم

له 
مج

ش 
ره 

ما
1 

  /
ییز

پا
  

13
95

 
ص 

 /
781-

781
 

 2 نعمت نوري ، 1یوسف نورائی

 استادیار و عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه شمال 1

 قاضی دادگستری و دانشجوی كارشناسی ارشد فقه و حقوق جزا دانشگاه شمال 2

 
 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای

  نعمت نوري

dr.yoosofnoorai@gmail.com 

قرانون  تاکيد برر  با  «یپورنوگراف»يبریجرم سا یبررس

  1392مصوّب  یمجازات اسالم
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 مقدمه

 

 ی.تعدد شبکه هاباشدینان منوجوانان و جوا یبرا نترنتیبخش ا نیو پر جاذبه تر جیاز را یکی یجنس ادیاعت ای یپرونو گراف     

آورد تا قشر  یرا بوجود م تیموقع نیدر هر نقطه، زمان و مکان ا وتریكامپ قیارتباط از طر جادیمشاهده و ا گان،یرا تیعضو ،یپرونوگراف

 .باشد یمممکن و ناپسند  ریغ یامر  باًیتقر یخانوادگ یها طیداشته باشد كه در اجتماع و مح یدسترس یتجوان بتواند به موضوعا

توان از آن دست  یم میمحض است و در هر زمان كه بخواه یكنجکاو كیشود تنها  یرغم ظاهر آن كه تصور م یموضوع عل نیا

كه در آن به  زیشهوت آم یها لمیمجالت پرونوگراف ) مشاهده ف ایو  لمیزا، چرا كه مشاهده ف بیاست آس یاست،متاسفانه اشتباه دیكش

باشد( و  یدرجات و سطوح مختلف م یباشد كه دارا یهم جنس م ایزوج از دوجنس مخالف و  نیندچ ایو  كی نیب یجنس زشیدفعات آم

 نیدرا یمشاهده و تداوم بخش نی.همچنستیدر آن ن یراه بازگشت چیشود و ه یغرق م جیاست كه فرد درآن به تدر یعامل یتدوام بخش

 یریتاث یپرونوگراف یها لمیمشاهده ف نه،یزم نیبه عمل آمده در ا یها یبررس از یکیگردد.مطابق  یم یو صدمه ذهن بیرابطه باعث تخر

 . بر ذهن دارد نیهمچون كوكائ

كامال  یبه صورت زیاز عشق و ابراز عواطف محبت آم یكه به عنوان وجه نیزوج نیب یرابطه جنس تیسطح و اهم یپورنوگراف

و ضد  زیخشونت آم یحت شیتواند هرگونه گرا یدهد كه م یتنزل م یوانیامال حك یدهد را به عمل یم یزن و مرد رو نیاخالق مدارانه ب

و مهم وجود انسان است كه در آن روابط  بایز تیواقع كیاز  یضد انسان ریو تعب ریتفس كی یورنوگرافرا شامل باشد. در واقع پ یانسان

شده و زن و مرد و  دیتاك گرین در نظر گرفتن حرمت افراد دبدو یشخص ییشود و بر كامجو یو مطلوب جلوه داده م زیانگ جانیه یانحراف

 .دشو یم یمعرف یلذت جنس یبرا ییایكودک به صورت اش

منجر به  جیبرد و به تدر یم نیرا از ب ییزناشو یعاد یاحساس لذت در زندگ تیقابل یهرزه پرداز انیمکرر از محنو استفاده

و ارتکاب  یبه انحراف جنس تیشود كه در نها یم یجنس یانسان ریو غ زینت آماعمال خشو یمحصوالت حاو یشدن فرد به سو دهیكش

 یبه هرگونه انحراف جنس شیدرجه احتمال گرا نیفرد به ا دنیانجامد. با رس یبه كودكان م جاوزهمچون تجاوز به عنف و ت یسکس میجرا

 .شود یممکن م ریغ زیدر فرد ن "نیساس گناه سنگاح"با به وجود آمدن  یحت یها گاه شیگرا نیبرگشتن از ا گریوجود دارد و د

 یضمن بررس قیتحق نیكند در ا یوارد م ینیجوامع ، خصوصا جوامع د یکرهییجرم بر پ نیكه ا یتوجه به اثرات و تبعات با

 نیجرم و همچن نیو تبعات ا پرداخته و آثار یآن در قانون مجازات اسالم گاهیجا یابیو ارز لی، به تحل یمفهوم و ابعاد مختلف جرم پورنوگراف

 .ردیگیقرار م یابیو ارز لیبا آن مورد تحل یمقابله و یریشگیپ یراهکارها

اهداف  یدارا قیتحق نیا نیمی باشد.همچن بریسا یجرم پورنوگرافی دراینترنت و فضا یشناس تیپژوهش ماه نیكلی ازا هدف

 :باشد كه عبارتند از یم زین یجزئ

 .یجرم پورنوگراف یبررسی عناصر قانون -جتماعی پورنوگرافی دراینترنت .ببررسی پیامدهای ا -الف

 .یاز جرم پورنوگراف یریشگیمقابله و پ یبرا ییراهکارها یارائه -ج

انجام شده است. ابتدا با  ینترنتیو ا ای خانهاز روش كتاب یرگی است و با بهره یلیتحل -یفیپژوهش از نوع مطالعات توص نیا

 یبعد ۀو سپس در مرحل آوری¬جمع یآن بر نظم اجتماع ریو تأث یکیمربوط به جرائم الکترون یمنابع فارس ینترنتیا گاهیمراجعه به پا

اطاّلعات، استفاده از منابع دست اوّل و مقاالت چاپ  یشده است. در گردآور برداری شیو ف یموضوع گردآور نیبا ا ییمقاالت و كتاب ها

 ندیهم در فرا یدرجات و اعتبار علم یدارا ینترنتها مدّ نظر بوده است. استفاده از منابع ای كتاب نتری تازهو  یپژوهش-یشده در مجلّات علم

 شده است. بندی ها دسته مورد توجّه قرار گرفته و سپس داده یبردار شها و فی داده آوری جمع

 ضرورت واهميت پژوهش: -2
انسانها را صدچندان نموده . چراكه محدودیتهای زمانی ومکانی  پیشرفت تکنولوژی لزوم توجه جدی به فضاهای دردسترس

براثرانتقال اطالعات كنارگذاشته شده وهمانگونه كه علم با سرعت درحال گسترش می باشد ارزشهای فرهنگی از جامعه ای به جامعه دیگر با 

برهرجامعه از بایدها ونبایدهای حاكم بر همان  همان سرعت درحال انتقال ودرونی شدن می باشند . ناگفته پیداست كه ارزشهای حاكم

جامعه ریشه می گیرند وچه بسا رفتاری كه دریك جامعه ارزش تلقی می گردد درجامعه ای دیگر بعنوان ضدارزش مطرح است. ازاینروی 

اما همچنان از برخی  ناهنجاری وكجروی تلقی می شود. اگرچه پورنوگرافی دربساری از جوامع بعنوان یك بی هنجاری تلقی می گردد،

تحت عنوان آثارهنری و سایتهای آموزشی كاربرد دارد. هرزه گردی در اینترنت را گرچه نمی توان پدیده ای منحصر به  "مصادیق آن بعضا

یزان سن ایران دانست اما باید نسبت به افزایش نگران كننده گرایش به آن حساس بود. زنگ خطر زمانی به صدا در می آید كه با افزایش م

 . هرزه گرد ها مواجه می شویم و نتایج تلخ آن را در زندگی اجتماعی افراد مالحظه می كنیم
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واتس آپ و..  زمینه مساعدی  بر،یچون تلگرام، وا یمجاز یهاچت روم ها و تاالرهای گفتگو، رسانه نستاگرام،یا سبوک،یامروزه ف

بوجود آورده است و به نظر می رسد كه صرف پرداختن آماری به این معضل  یرک جنسمح ریتصاو شیرا برای گرایش افراد به استفاده و نما

راه حل این مشکل باشد. صرفنظر از جهانی بودن این معضل باید گفت كه ضروری است این گونه گرایش ها در  ندبه خودی خود نمی توا

تواند در كوتاه مدت پاسخگوی این هرز هگردی برخورد حذفی می ایران با توجه به غلبه نگاه های ارزشی محدود یا ساماندهی شوند .اگرچه

با محتوای مفید بی تردید بهترین راه حل برای  ییها و چت رومهااما تولید و انتشار سایتها، رسانه باشدگونه این گونه فضاها ها و تولد قارچ

متعدد و به روز مبتذل در  یمجاز یهااندازی سایت ها و رسانهایجاد فضای سالم اینترنتی است مضاف بر اینکه نباید فراموش كرد كه راه 

تبلیغاتی مخالف می باشد. بنابراین شناخت ابعاد وعوارض آن برنامه ریزان اجتماعی را در  یمهاییك برنامه هماهنگ شده در دستور كار ت

 .كنترل وكاهش پیامدها براقشار مختلف جامعه كمك می نماید

 :نترنتیا يهایژگیو  -3
رسانه ای است كه تمام اطالعات در آن قابل تبدیل به كدهای یك و صفر است رسانه های گوناگون ظرفیت همگرایی در  اینترنت

  .اینترنت را دارند. اینترنت مثل رسانه های پیشین نگران تولید و توزیع پیام نیست. بلکه دغدغه آن پردازش، مبادله و ذخیره اطالعات است

از طریق اینترنت نیازمند تخصص و یا روال اداری)چنانکه در رسانه های قبل بود( نیست، كنترل ناچیز است و انتقال پیام ها  

تعامل همه با همه در دریافت، تغییر و توزیع همزمان كاالهای فرهنگی در محدوده جهانی در جریان است. اینترنت برای نویسندگان فرصت 

 (136:1385 ل،ی( بطوریکه نقش ناشران دچار ابهام گردیده است.)مك كوااست)مثل وبالگ دههای بیشتری فراهم آور

كاربران در  نیاست كه امکان تبادل اطالعات را ب یجهان اسیدر مق تالیجید یارتباط یاز رسانه ها و ابزارها یکی نترنتیا امروزه

 یبودن  و متمركز نبودن  از رسانه ها ریارتباط ، فراگ ی، همزمان1بودن  یهمچون تعامل ییها یژگیو لیكند و به دل یسراسر جهان فراهم م

 (121: 1385 ناوند،یشود. )م یم زیمتما ونیزیو تلو ویو راد عاتمطبو رینظ یسنت

-بر دولت یمتک یمدن نیبه قوان تیعدم محدود ،یفرازمان ،یمکان ی: برینظ ییها یژگیاز و یبرخوردار لیبه دل ن،یهمچن نترنتیا

و  ییایو خصوصاً داشتن پو دیجد یاسیو س یاقتصاد ،یاعتقاد ،یفرهنگ یاز فضاها یرس بودن به طور همزمان، برخوردارملت ها، قابل دست

مخاطبان متناسب با  نیاز ا كیرا به خود جذب كند و هر  یشتریاز آن، توانسته است روزبه روز مخاطبان ب استفادهعمل كاربران در  یآزاد

 ی. امروزه فناوررندیگ یآن قرار م ریكنند و تحت تأث یم دیرسانه جد نیاز ا یخاص ید، استفاده هاخو یو اجتماع یفرد یها یژگیو

 (15-13: 1389 ،یدر حال رشد است)گرك یساز تالیجیو روند د ارددر همه جا وجود د 2اطالعات و ارتباطات 

دهد، بلکه برای ای تجربه ی وقایع دوردست را افزایش میگذارد و نه تنها ظرفیت افراد برامروزه اینترنت بر زندگی افراد تأثیر می 

باشد گشاید و از آنجایی كه استفاده كنندگان از اینترنت بیشتر جوانان میمشاركت آنان در خلق تجربه های خود راه های جدیدی را نیز می

 (30:1380.)اسلوین، منکر نقش عظیم این رسانه بر روابط اجتماعی و فرهنگی در بین جوانان شد وانتپس نمی

است كه بیشتر روابطی كه در فضای مجازی شکل گرفته در فضای فیزیکی تداوم یافته است و منجر به پیدایش فرم های  بدیهی

شود این روند با تركیبی از تعامالت آنالین و آفالین مشخص و قابل توصیف است. عالوه بر این تعامالت آنالین شکاف جدیدی از جامعه می

دهد و تمایل به برقراری روابط و ارتباطات غیر محلی را بواسطه ی ماشینها، تلفن ها و شبکه های افزایش می ای ارتباطات رو در رو رها

 (73:1388كند)فاضلی، كامپیوتری بیشتر می

 

 یاجتماع يشبکه ها مفهوم -4

 (3؛ 2009 ن،یفل یوب هستند )برادل یبر تکنولوژ یمبتن ینترنتیا یهاتیسااز وب یدینسل جد یاجتماع یهاشبکه

 گریاز د یستی( بسازند، لیشخص ی)حساب كاربرلیپروفا كیدهند  یبه كاربران عضو امکان م ،یاجتماع یشبکه ها یها تیسا

 (10: 2009 س،یبرقرار كنند )ها هیكاربران داشته باشند و با آنها ارتباط دوسو

را  گرانید ایدرباره خودش  ویدیدهد تا اطالعات، عکس و و یاب امکان ماست كه به صاحب حس یحساب شخص كی ل،یپروفا 

شدت و نوع متفاوت باشد )واسرمن و فاوست،  ،یتواند بر حسب فراوان یم یمجاز یفضا نیكاربران در ا نیو روابط ب وندهایپست كند. پ

1997) 

 

 

                                                           
1 . interactivity 
2 . information and communication technology (ICT) 
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 :بریسا

 یكه واژه فضا یكس نیراهنما و نخست ایسکاندار  ینابه مع «KUBERNETS» است بر گرفته از لغت یواژه ا (cyber)بریسا

 یفضا ای بریسا یبود.فضا (neuromancer) در كتاب نورومنسر ،یلیتخ -یعلم یداستان ها سندهینو تسونیگ امیلیرا به كار برد، و بریسا

و وسائل  انهیرا قیانسان ها از طر یاز ارتباطات درون یمجموعه ا»عبارت است از:  سندگانینو یبرخ فیدر تعر (Cyber Spase) یمجاز

است كه  یواقع یکیالکترون طیمح»: میكن فیتعر نیبهتر باشد آن را چن دیالبته شا«  است. یکیزیف یایبدون در نظر گرفتن جغراف یمخابرات

 ،«یواقع» دیق. «دهدیم یرو میو با ابزار خاص خود؛ در آن، زنده و مستق ییایجغراف یمرزهافراتر از  ع،یسر یا وهیبه ش یارتباطات انسان

تعامالت  یهایژگیهمان و زیفضا ن نیبودن آن است؛ چرا كه در ا یواقع ریغ یفضا به معنا نیبودن ا یاست كه تصور شود مجاز نیمانع از ا

انجام  است كه ارتباطات در آن «طیمح» كیدر واقع  بریسا یفضا نکهیا نوجود دارد. ضم تیخارج همچون مسئول یایدر دن یانسان

زنده  ینباشد، ول (On Line) ارتباطات گرچه ممکن است در همه حال بر خط نیا گر،ید یاز ارتباطات. از سو ینه صرف مجموعه ا شود؛یم

 .دهدیروابط رخ م نیدر ا ییو تأثر باال ریرو، تأث نیاست. از ا میو مستق یو واقع

 بریسا يفضا يها یژگیو  

بودن آن  یجهان سازد،یها ممتاز مرسانه گریرا از د بریسا یكه فضا یمنحصر به فرد یهایژگیاز وبودن:   یو فرامرز یجهان -الف

 .ابدیاطالعات دست  نیدتریبه جد ،یآن به آسان قیاز طر تواندیدر هر نقطه از جهان م یاست. هر فرد

در برابر  یو مرزبند لتریرو، هر نوع ف نی. از اكند یریجلوگ بریسا یتا كنون نتوانسته از گسترش روزافزون فضا ییایجغراف یمرزها

 .دینمایدشوار م اریآن بس

در سطح  ،یتخصص نهیكه در زم یخبر ایمقاله، كتاب و  نیبه آخر دیاطالعات: چنانچه بخواه نیآسان به آخر یابیدست -ب 

 .است بریسا یراه، استفاده از فضا نیتر عیو سر نیساده تر د،یابیجهان منتشر شده، دست 

ابزارها در  نیو ا رندیگیبه كار م شیجذاب كردن خو یبرا یگریهر هنر د ایعکس، متن و  لم،یو تنوع: رسانه ها از ف تیجذاب -ج 

منحصر به  یهایژگیتوان محدود كردنش را نداشته باشد. از و یلترینظارت و ف چیآن گاه كه ه ژهیاست؛ به و یابیقابل دست بریسا یفضا

 انیتنگاتنگ م یارتباط یمحض است. در متون نوشتار یمحور یدارد، مشتر ییبسزا ریتأث بریسا یفضا تیجذابو كه در تنوع  یفرد

امکان نظر  گر،ید یبگذارد. از سو انیدر م سندهینظر خود را با شخص نو تواندیم یوجود دارد كه خواننده به راحت سندگانیخوانندگان و نو

را به داده پردازان، فروشندگان و عرضه كنندگان محصوالت  ییتوانا نیتر و روزآمد تر است و ا نساآ اریفضا بس نیدر ا یابیو ارز یسنج

 .و مخاطبان خود مطلع گردند انیمشتر یهاخواسته نیكه از آخر دهدیم ینترنتیا

 یو، شما هر نوع اطالعاتر نیمحقق شده است. از ا بریسا یاطالعات، در فضا یآزاد یواقع یاطالعات و ارتباطات: معنا یآزاد -د 

است.  یقابل دسترس بریسا یها، در فضارسانه گریحاكم بر د یهاتیبدون محدو - یو اقتصاد یاسیس ،یاعم از فرهنگ - دیرا كه بخواه

 (1384.)راودراد،ستین یابیحد قابل دست نیتا ا یارتباط لیوسا گریاست كه در د یمجاز یفضا گرید یهایژگیواز  زین یارتباط یآزاد

 یبرا نترنتیا یشناس بیكرده است، آس ایمه یرانیجوانان ا یبرا یسابقه ا یب یفرصت ها یمجاز یو فضا نترنتیكه ا نیبا ا  

جوانان  یزیبشر دارد هنجار گر خیتار یبه درازا یعمر یفرهنگ راتییراجع به جوانان و تغ یكمتر مورد توجه بوده است.نگران یرانیجوانان ا

داشته رابطه  یشتریب تیاهم یها كه در جوامع شرق یزیهنجار گر نیا نیاز مهم تر یکیسطح جوامع بوده است  درمهم  یمسئله  شهیهم

 یچنانکه باومن م ای ینترنتیكه در باب روابط ا یداشته اند. نکته ا یچارچوب خاص یروابط نیچن یبرا یبا جنس مخالف است. جوامع سنت

بشر است اماظهور  خیدر تار یزوالن یا دهیپد ییگرا یست. هرچند مجاز یروابط نیبودن امکان چن سابقه یمطرح است،ب الینامد عشق س

 . سو است نیبه ا 1970 یو متعلق به دهه  نینو یا دهیپد یدر جهان واقع یجهان مجاز

 يبریسا میجرا   -5

 یبرا یشوند، در هر كشور یاخته مشن  یبریسا میتحت عنوان جرا ،یاجتماع یو شبکه ها یمجاز یفضا یها بیاز آس یبرخ

را  یبریجرم سا ،یعموم فیتعر كیدارد. یالملل نیجنبه ب زین نیقوان یشود و برخ یدر نظر گرفته م یو مجازات خاص نیقوان مینوع جرا نیا

 ،یكند)گرك یم فیتوص« هستند یتبهکار تیفعال یبرا یمکان ایشبکه ها، ابزار، هدف  ایها  انهیكه در آن را یتیهرگونه فعال»به عنوان 

1389 :18) 

 نیكشور ح یتعداد انیاغلب از م یرقانونیغ یبا محتوا یکیالکترون یاست. پست ها یالملل نیبعد ب یاغلب دارا یبریسا جرم

آوردن و به دست  نیآنال تیشود.سرقت هو یم رهیخارج از كشور ذخ یرقانونیغ یمحتوا ایكنند  یعبور م رندهیانتقال از فرستنده به گ

 نیاهداف تبهکارانه از مهمتر یو استفاده دوباره از آن برا یكالهبردار تیبا ن نترنتیا قیاز طر یشخص العاتاط ایو  گریاعتبارنامه فرد د

شوند عبارتند  یانجام م یعیشبکه ها در حجم وس نیكه در ا یا انهیرا میجرا یاز نمونه ها یاست. برخ یاجتماع یدر شبکه ها دهایتهد

و انتشار عکس  تیرا یتداخل در اطالعات، تخلف از كپ ،یرقانونیغ یافراد و هك، دسترس یخصوص یانتشار عکس ها ن،یآنال یكالهبرداراز؛
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در  تیرا یتحت پوشش كپ یها و نرم افزارها لیشامل؛ مبادله آهنگ، فا تیرا یتخلفات كپ نیشتریمستهجن. بر اساس آمارها، ب یها

درصد از كاربران  30كه حدود  یدهد، به طور یز وجود دارد رخ مین یاجتماع یكه در شبکه ها لیفا یربه اشتراک گذا یها ستمیس

مبادله هرگونه اطالعات  یتوانند برا یم یاشتراک گذار یدانلود كرده اند. روش ها یرا در روش به اشتراک گذار ییها لیفا ای یقیموس

 زین لیاشتراک فا ستمیدانلود شده از س یها لیفا همهسوم  كیحدود  رند،یاستفاده قرار گ و نرم افزار مورد لمیف ،یقیشامل موس یا انهیرا

عمل سرور به كاربران سپرده شده  ،یاجتماع یدر شبکه ها لینسل دوم اشتراک فا یها ستمیمطالب مستهجن بوده اند. از آنجا كه در س

 (89كند )همان،  یرا مشکل م تیرا یاز تخلفات كپ یریاست، جلوگ

باشد، به  یجامعه م یاز آن برا یناش یها بیو آس یروابط مجاز یریشکل گ ،یاجتماع یشبکه ها یها بیاز آس گرید یکی

 ینترنتیكه بدون داشتن ارتباط چهره به چهره، جماعت ا میهست نترنتیدر ا یرانیا یخرده فرهنگ یكه امروزه شاهد ظهور گروه ها ینحو

 ،یمذهب یهاتا هرزه نامه ها، مطالب مستهجن، نگرش یاز موضوعات اخالق یفیگسترده بوده و ط اریبس اه هگرو نیا رهیدهند. دا یم لیتشک

 (130: 1388 ،ی)منتظرقائم و شاقاسم ردیگ یو ... را در بر م یاسیس ،یورزش ،یو ضدمذهب یرمذهبیغ

 یشود بر خالف ارزش ها و هنجارها یمبادله م یاجتماع یشبکه ها قیكه از طر ییها لیها و فا امیپ یمحتوا یادیدر موارد ز 

 ")مبتذل و مستهجن( یخالف عفت عموم یو معامله محتوا عیانتشار، توز ،یا انهیرا میو قانون جرا یباشد، و بر اساس قانون مدن یجامعه م

 .شده است نییآن تع یبرا یو مجازات شودیج.ر( جرم محسوب م 14 مادهق.م و  6ماده  2)بند 

 

 :نيآن بر روابط زوج ريو تاث یرنوگرافپو -6  

درج مواد مستهجن  یهرزه نگار یاخذشده ودر لغت به معنا  graphiyو(Porno) یونانیاز كلمات (Pornography) یپورنوگراف

د موا:»شده است  فیصورت تعر نیبه ا یآكسفورد،پورنوگراف دی. در فرهنگ جدفاحشه نگاری –: انگاشتن یاست)پورنو:فاحشه ؛ گراف

« عواطف. ای یشناخت بایاز احساسات ز ریمشابه ،غ كیبه منظور تحر تیفعال ای یجنس یها ارگان شینما ای حیصر فیوموضوعات شامل توص

پورنوگرافی یا هرزه نگاری به كتابها، نشریات و فیلم ها و ... گفته می شود كه بدون داشتن ارزش هنری صرفا به شرح و یا نمایش اعمال 

 (واژه لیتحریك جنسی شوند.)فرهنگ آكسفورد، ذ موجبفراد برهنه به گون های می پردازند كه جنسی و یا ا

پورنوگرافی یا هرزه نگاری به كتا بها، نشریات و فیلم ها و ... گفته می شود كه بدون داشتن ارزش هنری  ،یگرید مشابه فیتعر ر

گون های می پردازند كه موجب تحریك جنسی شوند. بسیاری از مردم صرفا به شرح و یا نمایش اعمال جنسی و یا افراد برهنه به 

 (2006می دانند.)بازرمن، لوبپورنوگرافی را قبیح و نامط

چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی كه موضوعات جنسی را تابو نمی داند، صنعتی برحول تولید و مصرف محتوایپورنوگرافی  در

ای صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است. البته ایجاد شده است. گسترس و بهبود رسانه ه

 . دادن به این صنعت دارند سامانكشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای 

ت آزاد اطالعا انیحد و حصر در غرب و آنچه آن را جر یب یاست كه غالباً بنا به آزاد نینوع مطالب ا نیجرم با انتشار ا رابطه

 شودیمنتشر م قیطر نیمجرمانه از ا یمحتوا شتریكه ب یاورزند به گونه ینوع مسائل مبادرت م نیبه پخش ا یبه راحت تهایسا دانند،یم

 ییكشورها یمل تیاساس بطور آشکار حاكم نیشناسد. بر ا ینم ییایمرز جغراف یاطالع رسان یشبکه ها قیاز طر عاتو اطال ریانتقال تصاو

از  یکیهمچنان به عنوان  یفرامرز یقانون ریو اطالعات غ ریبه عنوان مثال انتقال تصاو شودینقض م ستندین یمطالب ارسال یضكه خواهان بع

در كشور  یمحسوب شود، ول یقانون ریغ یممکن است در كشور ریاطالعات و تصاو یاست. انتشار برخ ندهما یباق نترنتیا نحلیمشکالت ال

 یمرزها بدون موافقت مراجع قانون یدر فراسو یو یقانون بیمشخص شود، امکان تعق زیاگر ناشر آن ن یصورت حت نیباشد. در ا یقانون گرید

 .كشور محل اقامت ناشر وجود ندارد

 

  ؟يرفتارکج ایجرم  ،یپورنوگرراف -7
نظر می رسد ارائه تعریفی از كج روی با استفاده از تئوری های كالسیك جامعه شناسی، نمی تواند كجرویهای اینترنتی و  به

انحرافات در فضای سایبر را توضیح دهد. و به طور مجزا نیز هنوز نظریه پردازی برای تبیین كج رفتاری در فضای مجازی صورت نگرفته 

 .از آن بی اطالع است دهسناست و یا در صورت وجود نوی

كج رفتاری هرنوع رفتاری است كه با هنجارها یا مقررات گروه همنوایی نداشته »كه در تعریف كج رفتاری آمده است:  همانطور

 (1383 ،یسروستان قیصد«)باشد.
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افتد؛  یمع اتفاق مهرچند در همه جوا یاست كه كجرفتار دهیعق نیبرا میراهگشاست. دورك اریمورد بس نیدر ا میدورك اتینظر

 یعنیشود  یمدرن ظاهر م یماریب كیبه عنوان  یاست كه عمدتاً در قالب حالت آنوم یکیشکل مدرن آن خاص جامعه مدون باانسجام ارگان

 ( 52:  1381كننده آن واقع شده است.)ممتاز،  میتنظ یروهاین رشداقتصاد مدرن بدون  عیرشد سر

كار نرمال داشته باشد،  میتقس یكار قرار دارد، اگر جامع ها میامعه مدرن در ارتباط با تقسدر ج یمعتقد بود كه كجرفتار میدورك

كاهش  یمتناسب با آن به دست آورند، ارقام كجرفتار یخود را پرورش دهند و شغل یبتوانند استعدادها یمساو طیهمه افراد در شرا یعنی

 ( 59:1381هد شد.)همان، خوا یمحدود به نوع كجرو انقالب اقعو در و افتیخواهد 

مشترک و  ی،ارزشهایتوانند بر اساس احساسات جمع یجامعه نم یتمام اعضا رایاست ز ریاجتناب ناپذ یتبهکار مینظر دورك به

فقط  یكند كه تبهکار یهم باشد. اواستدالل م یكاركرد تواندیاست بلکه م رینه تنها اجتناب ناپذ یاعتقادات جامعه رفتاركنند. تبهکار

 ( 26:1370.)هاراالمبوس، ابدی شیافزا یعاد ریآن بطور غ زانیكه م دشو یبدون كاركرد م یزمان

به انحراف از  كندتایبر فرد وارد م یینامحدود فشارها یآن است كه آرزوها میدورك یهنجاریب هینظر یضمن یاز معان یکی

 (430:1380 ،یودالور یمی.)سلازندیدست  یاجتماع یهنجارها

از  میبه كار گرفت.او مانند دورك یرفتار انحراف نییتب یآن را برا میدورك یبا بسط مفهوم آنوم( Robert merton ) رتنم رابرت

 دیاهداف تائ نیرا به عدم تعادل ب یداند.مرتن نابسامان یم یعدم تعادل در نظام اجتماع جهینگرد و انحراف را نت یم ییكاركردگرا دگاهید

 .( 272: 1374دهد)رابرتسون،  یبه آنها نسبتم لین یبرا دیورد تائم لیوساو  یشده اجتماع

شود وجود  محافظتیهنجار یقو یكنترل ها لهیبه وس دیبا رشانیناپذ یریس یمرتن علت جرم در درون افراد كه اشتها دگاهیازد

 .است یفرهنگ - یندارد بلکه در تناقضات ساختار اجتماع

به  شتریارائه نداده اند بلکه ب یرفتاراز كج یروشن فیاز آنان تعر چکدامیكه ه میابیییم در ،یدانشمندان رفتارشناس یبررس با

و آثار آن اشاره داشته اند.بنابراین تا تعریف مشخص و جامعی از هنجارها در فضای مجازی ارائه نشود نمی توان كجروی از  شیدایعوامل پ

ی مجازی كجروی و انحراف نامیده می شوند كه توافقی بر سر اینکه ذاتا كجروی هستند این هنجارها را توضیح داد. گاهی رفتارهایی در فضا

 .یا خیر وجود ندارد و گاهی این رفتارها جزو ویژگیهای جوامع مجازی هستند

عضا با پورنوگرافی به طور كلی از دو منبع سرچشمه می گیرد: اعتقادات دینی و اعتقادات فمنیستی .كه این مخالفتها ب مخالفت

 .شکل قانون در كشورهای مختلف می گیرند. یکی از موارد مطرح شده در این مخالفتها امکان اعتیاد به پورنوگرافی می باشد

نگاری در بسیاری از كشورها از جمله ایران ممنوع است. همچنین هرزه نگاری كودكان به موجب پروتکل كنوانسیون حقوق  هرزه

  .شورها از جمله ایران به این پروتکل پیوسته اندكودک منع شده است و بسیاری از ك

 یعمل یفحشاء برا یالبته در قرآن غالباً از كلمه  دیرا فهم یعفت یفحشا ء ب یاز افشا یتوان نه یم میقران كر اتیرجوع به آ با

 :ندآن هم بکار رفته است مان عیوس یدر معنا یكه مخل عفت و شرف انسان است به كار رفته است هرچند گاه

 (37/ی؛)شور«كبائر االثم والفواحش...  جتنبونی نیالذ»

در مورد  هیآ نیاز علماء هم از ا یاریشده و بس انیب امبریاز همسران پ یکیافك و تهمت به  یهیقض ه،یمورد شأن نزول آ در

استناد كرده اند  هیآ نیبه ا گرانیار دو كشف اسر بتیحرمت غ یبرا یائمه در موارد نکهیاستفاده كرده اند به خاطر ا بتیحرمت بهتان و غ

از  یاریعام آن را لحاظ كرد، چنانچه بس یمعنا توانیعام دارد و م یمعنا یدر مورد افك نازل شده باشد ول هیآ نیحال اگر چه ا نیبا ا یول

 (506: 1378ب،ی.)طبستیكرده اند؛ چون كه مورد مخصص ن نیچن نیفقها و مفسر

فحشاء است  یاشاعه قیاز موارد و مصاد بتیغ ایبلکه تهمت و  ستیتهمت به مسلمان مومن ن جیه تروفحشا صرفاً ب یاشاعه  لذا

 (50تا: ی،بیرازی.)مکارم ششودیشامل م کند،یرا كه كمك به انتشار فساد و فحشا م یوهر عمل

 كرد میازآنها اشاره خواه یموارد باشد كه به یم ادیز اریفحشاء را استنباط كرد  بس یاز افشا یتوان با ان نه یكه م یاتیروا

من » عبداهلل قال: قال رسول اهلل یبن عمار عن اسحاق بن عمار عن اب لیعن اسماع ریعم یعن اب هیعن اب میبن ابراه یعن عل »

 (356: 1047،ینی)كل« أذاع فاحشه كان كمتبدئها و...

 .ام داده استاست كه آن را خودش انج یرا اشاعه دهد مانند كس یكس گناه و زشت هر

 ؛«فأفشاه كان كمن عمله راًیومن سمع خ -قال من سمع فاحشه فأفشاها كان كمن أتاها ثیحد یرسول اهلل ف عن»

و  دیشن یکیو ن ریاست كه آن را انجام داده و هر كس خ یو آن را فاش ساخت مانند كس دیشن یكس در مورد فاحشه و گناه هر

 (296: 1392،یرا انجام دا ده است.) راز یکین است كه آن یآن را افشاء كرد مانند كس

 :یارکان جرم پورنوگراف  -8
 یركن قانون -الف
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وجودنداشت ،اما  یا برمقررهیسا طیمح میجرا ونیكنوانس بیقبل از تصو بریسا طیدر مح یپورنوگراف یعنصرقانون درمورد

بزرگ  ی، اما درمورد پورنوگراف افتیكودكان اختصاص  یه نگارمرتبط با هرز می،ماده نهم به جرا 2001در سال  ونیكنوانس نیا بیباتصو

 .ردوجود ندا یاللمل نیساالن سند ب

 دی؛با یا انهیرا ستمیس قیكودكان به قصد انتشار از طر یانتشار، ارائه ودر دسترس قراردادن هرزه نگار ای د،پخشی:تول 9 ماده

 (240-235: 1384 ،یگیشود.)ب یجرم انگار

و در  دیجد یوجود ندارد، اما در قانون مجازات اسالم یبریسا ای یا انهیرا یبه نام پورنوگراف  یواژه ا رانیددراموجو نیقوان در

 رانیدر ا یشود كه براساس آنها پورنوگراف یمشخص م 15، 14مواد «یاخالق وعفت عموم هیعل میجرا» یاانهیفصل چهارم قانون جرائم را

 . جرم است

 یركن ماد -ب

بصورت مونتاژ  ایو یبصورت واقع انهیرا ستمیس قیازطر ،یجنس زشیعمل آم ریمستهجن نظ اتیبا محتو یتهایادساجیوا ساخت

 یهرزه نگار اتیبا محتو یها یدیس دیوتول نترنتیعفت در ا یومناف كیمستهجن جهت تحر یلمهایانتشار عکسها وف نیشده وهمچن

جهت ثبت نام از افراد  یتهایسا جادیگر،واید یتهایآدرس آنها در سا نكیول نترنتیا قیطر ازوفروش آنها  بریسا یدر فضا یوپورنوگراف

قابل تحقق  نترنتیوا انهیتوسط را یکی،پست الکترون تهایسا قیازطرباشند كه یمحتوا م میجرا یعنصر ماد ی، همگ یجنس یستهایدرتور

 . است

 یركن  معنو-ج

خاص ندارد وصرف عمد مرتکب درارتکاب  تیبه سوء ن ازین جهیست درنتومطلق ا یعمد میدوماده ازجرا نیموضوع ا میجرا

 .كند یم تیمطرح شده كفا یرفتارها

 یاخالق وعفت عموم هیعل میاز جرا یکی یپورنوگراف ای یهرزه نگار ،یاانهیو قانون جرائم را رانیا یاساس قانون مجازات اسالم بر

 یدر فضا رایدانست. ز یجنس یتوان جرم ها یمرتبط با محتوا را نم یست و جرم هااست كه مربوط به محتوا ا یجرم قتیاست كه در حق

 نیهم رینظ یجنس میمربوط به اعمال وجرا اتیبلکه عنوان مجرمانه مربوط به انتشار وارائه محتو رد،یپذ یانجام نم یجرم جنس یمجاز

 .شود یارائه م یجنس كیركه عمدتاًبه قصد تح ابد،ی یتحقق م یمجاز یاست كه در فضا یپورنوگراف

 جیاست كه در اثر ترو نیآمدن شهوت مجرم جانیبه ه ،یمساحقه و قواد ،یوقوع جرم زنا، همجنس باز یاز عوامل اصل یکی 

ها در سطح  یو به وجود آمدن هرزه نگار یشدن مسائل جنس یتجار لی. متأسفانه به دلافتیخواهد شیافزا نترنتیمطالب مستهجن درا

مستهجن  است، كه در آلوده  یکیناخواسته الکترون یها امیپ افتیشده است، در ینترنتیر كاربران ایكه دامن گ ییاز بالها یکیگسترده ؛ 

زن و  یاندام جنس شینما لیمستهجن، از قب اتیداشته است، محتو ریتأث زیخانواده ن یخانواده و زنان و مردان دارا ژهیكردن جامعه، به و

 .است وانیانسان با ح ایانسان ، حیصر یعمل جنس ای زشیآم شینما ایمرد 

 :یجرم پورنوگراف يامدهايآثار و پ  

 بیآس نی. دومشودیم مالیپا ده،یبزه د ی، حقوق انسان یجرم پورنوگراف قیاز طر یاست كه با استثمار جنس نیا بیآس نیاول

او را كه جزء  یجسمان یو پاك یاز آنها ، نجابت روح یغاتیلواستفاده تب ،یمخصوصا جنس زن به كاال جهت فروش به هرمرد تیجنس لیتبد

كرده است  انتیخانواده و همسر خ میكه به چارچوب و حر یخود را شخص یو شودیو باعث م بردیم نیب زاست، ا یهرانسان هیحقوق پا

 .شود یفراوان یو روح یرفتار یهاكند و دچار بحران یتلق

كند  ی، محروم م یوروان یوآرامش روح تیاست كه آنهارا از حق امن یگرید ریتاث یپورنوگراف قیاز طر یو سوءاستفاده جنس فشار

 یو قانون یعرف كیبا همسر به عنوان شر یخود دچار بحران شده و رابطه یخانوادگ فیدر رابطه با نقش ها و وظا نیزوج تیو در نها

 .ردیگیخدشه قرار م ردمو یو اجتماع یجنس ،یعاطف

نشان  قاتیتحق جیاست.نتا یو قانون یشرع یجنس كیفاصله گرفتن از شر ن،یدر روابط زوج یپورنوگراف عیه و وسعمد ریتاث

در سال گذشته  ینترنتیقابل توجه شمار معتادان به سکس ا شیكنند، به افزا یم تیبه سکس فعال ادیاعت نهیدر زم کهیافراد یتمام دهدیم

خود  ییزناشو یزندگ ای ،یكار، فرصت شغل ،ینترنتیبه سکس ا ادیاعت لیبه دل یكه افراد میا شاهد هستر یاذعان دارند. به طور نمونه، موارد

دچار شده اند انجام داد،  ادیاعت نیزن كه شوهرانشان به ا 91 یكه بر رو یمطالعه ا قی( از طردریاشنا فریرا به مخاطره انداخته اند.دكتر )جن

خود با  تیوضع سهیگروه، در مقا نیو طردشده اند. ا دهید بیآس شانیشده و ا انتیكه به آنها خكنند یم ساحسا یبرد كه آنها همگ یپ

عالقه  یب شانیدرصد آنان اعالم كردند كه شوهرانشان جهت انجام سکس با ا 68دانستند.  ینامطلوب ترم اریخود را بس تیزنان، وضع ریسا

تواند  یم اد،یتحت عنوان اعت ،ینترنتیا یدانستند. هرزه نگار یم نترنتیشان را ادرصد از آنها، علت جدا شدن ازهمسران 32/2شده اند. 

 ریموارد، به همراه سا یشود. در برخ یجنس یها یماریاشکال ب ریبه سکس منجر به بروز سا ادیاحتمال وجود دارد كه اعت نی. اابدی دیتشد
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افراد  هیعل یو حقوق یکیزیف میوخ یامدهایتواند پ یم یبه راحت نجایا شود. در یتواند منجر به آزار جنس یبه سکس م ادیها، اعت بیآس

 (9: ش1382نمود.)مارک،  ینیب شیرا پ نیریمعتاد و سا

 یتمندیدر ابتدا حس رضا تواندیدر جامعه م یمحرک جنس ریبه استفاده از تصاو داكردنیرسد عادت پ یبه نظر م گرید یسوئ از

توان گفت رابطه  یم قتیدهد.درحق شیخشن تر را افزا یفرد به انجام كارها لیتما تاًیداده و نهابا همسر را كاهش  یاز رابطه جنس

به  یپورنوگراف شیبا افزا یعنیشود.  یدرجامعه برقرار م نیزوج نیب یوآزارجنس یبا خشونت جنس ینگار هرزه ای یپورنوگراف نیب یمیمستق

 نیدر جامعه وهمچن یوآزار جنس یخشونت جنس شیتوان افزا یم نیكند.بنابرا یم دایپ شیافزا زین یوآزارجنس یمراتب خشونت جنس

 نیب یها و روابط خصوصوارده برجامعه و خانواده یبهایاز آس ریاز صاحبان تصو ینسواستثمارج نیزوج یپنهان میحر یاشاعه فحشا و افشا

  .آنها دانست

 :مواررد خالصه كرد نیدر ا توانیرا م یپورنوگرراف یامدهایآثار و پ یطور كل به

 .افزایش سطح توقعات جنسی كه یکی از تشدیدكننده های تنوع طلبی است .1

اتکای بیش از حد به لذات بصری كه موجب اختالل در رابطه با همسر شده و همچنین یکی از دالیل افزایش رابطه مقعدی  .2

 .است

 .طلبی است تجربه ی مکرر ارضاء ناقص جنسی كه یکی از ریشه های تنوع .3

 .عدم برقراری رابطه عاطفی و ایجاد اختالل در روابط عاطفی بعد از ازدواج .4

 .افزایش خطا در لذت جویی جنسی در اثر راحت طلبی های مغز در مورد به خاطر سپاری تصاویر سکسی .5

 .گرایش به خالف جنسی و ماندگاری بر این گرایش .6

 .نسی در صورت بهره برداری از داستانها، فیلم ها و تصاویر سکسیسرآغاز و مقدمه ی سایر انحرافات ج .7

 

  :یو مقابله با جرم پورنوگراف يريشگيپ يراهها -9
 اتینسبت به نظر یعنیندهد. تیاهم گرانیو انتظارات د التیو تما یاجتماع یبه هنجارها یاگر فرد (attachment) یوابستگ -1

 یدرون یاصل یكه مرتکب انحراف شود. مبنا ندیب یبوده و خود راآزاد م فیاو با جامعه ضع وندیپ باشد درآن صورت تفاوتیآنها ب  دیو عقا

است. تعلق خاطر داشتن نسبت به  یوجدان در روانشناس یبعد جامعه شناخت گرانیبه د یاست. وابستگ گرانیبه د یكردن هنجارها، وابستگ

 یموجب م ییوندهایپ نی. ضعف چنزندیم  وندیآن به جامعه پ قیفرد خود را از طر است كه ییها وهیاز ش یکیو نهادها در جامعه  گرانید

 .ندیبب دشود كه فرد خود را در ارتکاب جرم آزا

كسب شغل، كسب شهرت  ل،یوكوشش خود راصرف امور مرسوم مانند تحص یكه زمان، انرژ ی؛ كسان( commitment ) تعهد -2

 .زندیپره یم یخود از ارتکاب به كجرو تیحفظ موقع یروزمره متعهدند برا یمتداول زندگ یها تیو به فعال كنندیو منزلت و پس انداز م

روزمره  یدرامور زندگ یریدارند درگ یمحدود یخود زمان و انرژ یافراد در طول زندگ شتری؛ ب( involovment ) تیمشغول -3

 .دارند یهنجارشکن یبرا یشتریو ولگرد وقت ب کاریاد بافر گرددیدارد و خود باعث محدود شدن رفتار م  ازین یوقت و انرژ

 یاخالق فهیموجب احساس وظ زین نیقوان تیو رعا یاجتماع ینظام هنجارها ی؛ اعتقاد افراد به اعتبار اخالق( belief ) اعتقاد  -4

  (16:1969 ،یرشی.)هكندیهموار م یكجرو یراه را برا یاعتقاد نیشود وضعف چن یم گرانینسبت به د

رفتار  دگاهید نیهمه مردم كنترل شوند.از ا دیشود با یریجلوگ یجرم وبزهکار التیاز تما میكنترل اگر بخواه هیاساس نظر بر

 قی(و )صد 120 - 123:  1381است.) ممتاز،  یكنترل اجتماع یزمهایمکان فیكاركرد ضع جهیوجهان شمول است وآن نت یعموم یانحراف

 ( 21:1383 ،یسروستان

و  یبریاز وقوع جرائم سا یریشگیمنظور پ ،بهیمجاز یفضاها یهاتیبا واقع نیو به روز كردن قوان یگزارروند قانون شیافزا -5

 جرائم. نیا نیو تنبّه مرتکب هیتنب نیهمچن
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 نتيجه گيري -10

 یاگر مشابه آن در فضا ایو افتدیاتفاق م بریسا یصرفا در فضا ایكه  شودیاز جرم ها را شامل م یعیوس یمحدوده  یاانهیرا میجرا

در  دیكرده كه لزوم نگرش جد جادیآن ا یبدون حد و مرز( برا یخاص )گستردگ یها یژگیو بریسا یهم وجود داشته باشد، فضا یعاد

در  یوخسارات متعدد بهایموجب بروز آس یمختلف اجتماع یدرحوزه ها یا انهیرا میجرا وعی. ششودیمربوط به آن را سبب م یحقوق نیقوان

به نظام  یادیبوده كه خسارات ز یو نظام اجتماع یواصول اخالق یبردن مبان نیوارد برفرد وجامعه از ب یبهایآس نیگردد.از مهمتر یجامعه م

 یها یمرتبط با هنجارشکن یا انهیرا میجرا ابدیتوسعه  یا انهیرا یفناور شتریآورد. هرچه ب یم اردجامعه و ی،فرهنگ یاسی،س یاقتصاد یها

 خانواده ها خواهد گذاشت. یادیو بن یبرنظام اجتماع یرمنفیخواهد نمودوتاث دایتوسعه پ زین یراخالقیغ

 ازیبوده و تنها ن یحداقل دیجرائم برخورد نما نیكه بتواند با ا ینیرسد قوان یموجود به نظر م یا انهیرا میقانون جرا یبررس با

متناسب با آن  زیارتباط ن نیدر ا یوحقوق یكه مطالعات اخالق دیشیاند یریتداب دیبا یرفناو نیا شرفتیكند. لذا باپ یامروز را برطرف م

 انهیرا میجرا یو حقوق ی،اجتماعی.آنچه از مالحظات اخالقندیمتناسب نما یا انهیرا میخودرا با جرا نیقوان یستیبایم ولتهاود ابدیگسترش 

كرد وگفت حفظ حقوق  دیبرتاكیسا یشهروندان درفضا یو اخالق یحقوق یاصل لیبرشناخت مسا دیاست كه با نیا دیآ یبدست م  یا

اصل  جادیا بر،یسا طیدرمح یاطالعات سالم وپاک، اعتمادساز جی،ترویمعنو تیحق مالک ای یا انهیرا ینرم افزارها دآورندگانیپد یمعنو

 یداده هاوشبکه موارد تیوحفظ امن یمجاز یدر فضا یراف،پورنوگ یری،تصوی،صوت یمتن یها رمجازدادهیاز انتشارغ یریو جلوگ یریانکارناپذ

مهم بر افراد،جامعه و  یروان یوعنصر یبه منظور نظم اجتماع ینیود یاخالق انسان تاشوند  یسازادهیپ دیبا بریسا طیهستند كه درمح

 شود. نیتضم تیحاكم

ه گیری از تمام توان علمی كشور،شرط اصلی پذیری دولت در سیاستگذاری علمی، كارشناسانه و همه سو نگر و بهر مسئولیت

 تحقق بیشترین منافع و كمترین آسیب ها از فضای مجازی در ایران است.

و  یقانون گزار یجلوگیری از اثرات مخرب ارتباط با پایگاه های ضداخالقی باید به سمتی حركت كنیم كه اوال در حوزه برای

 یهاخود، سایت ها و رسانه یبریتوان سا شرفتیبا پ اًیو ثان میحركت كن بریو سا نترنتیا یدهیروز پد یهاتیهمگام با واقع یریشگیپ

را سد كنیم، یعنی  یمجاز یموارد منفی استفاده از فضاها یقانون ی. یعنی هم باید با ساز و كارها میكن دیتول الممفید، و جذاب و س یمجاز

مفید و درعین حال جذاب  یبریسا یم و هم در حد توان باید در زمینه ی فضاهامخرب، به این سو جلوگیری كنی یمجاز یاز نفوذ فضاها

 .سرمایه گذاری كنیم
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