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1- مقدمه و بیان مسئلهسا

با توجه به رشد و گسترش تکنولوژی و به تبع آن ارتباطات غيرحضوری، 

تعامل افراد در بستر مجازی روز به روز در حال گسترش است. بشر در طول 

حيات خود اعصار گوناگونی را پشت سر گذاشته و هر يک از آنها را با الهام 

از تحول عظيم پديد آمده در آن عصر و گامی که رشد و تکامل بشری را 

رقم زده، نام گذاری کرده است؛ مانند: عصر آتش، عصر آهن و عصر حاضر 

که عصر فناوری اطالعات و ارتباطات نام گرفته است )جاللی فراهانی، 1383: 

88( و اداره ی آن، مقتضيات خاص خود را نيز می طلبد.

ابزارهای  سطح  در  آن  گسترش  و  اينترنت  ورود  با  نيز  ما  کشور  در 

ارتباطی مختلف، فضای مجازی به مکانی پررونق برای شکل گيری روابط 

توسعه ی غيرمستقيم  امر گاهی موجب  اين  که  تبديل شده است  متفاوت 

به همراه دارد،  اين ميان، مخاطرات جدی  فحشا می شود. مقوله ای که در 

اباحی گری در فضای مجازی و قيدناپذيری افراد در تعامل و ارتباط است. 

شايد ريشه ی اين امر در رويکرد روان شناختی حاکم بر تکنولوژی باشد. 

از مشکالت  ادعا کرد که بسياری  به دليل تجربه های کودکی خود  فرويد 

بشر به دليل سرکوب جنسی است. بنابراين راه درمان و خوشبختی بشر را 

ولنگاری جنسی و به قولی، سرکوب نکردن آن معرفی کرد )هاشمی رکاوندی، 

1376: ج1، صص 179-176(. پس از آن بود که ابتدا استراتژيست های آمريکا از 

فرويديزم استقبال کردند و سپس اروپا نيز راه آن را در پيش گرفت. تا جايی 

که بنا بر اطالعات و آمار ارائه شده، اين روزها آمار تن نمايی مجازی به ويژه 



201

تن نمایی زنان در فضای مجازی 

13
94

ن 
ستا

زم
 / 

70
ره 

شما
 / 

هم
جد

هی
ل 

سا در غرب رو به انفجار است و برای نمونه تنها آمار تحيرآور کساني که رسمًا 

ارتکاب جرايم  با  ارتباط  انگلستان و ولز در  به عنوان منحرف جنسي در 

اينترنتي هرزه نگاري کودکان اخطار دريافت کرده اند يا متهم شده اند طي دو 

سال 307 درصد افزايش يافته )زهروی و صفری، 1394: 26( و خود اين طنزها 

و کتابات و استعارات مربوط به مسائل جنسي، از عوامل ارادي مؤثر در بلوغ 

زودرس نوجوانان در غرب تلقي مي شوند )قائمي، 1394: 92(. در جمهوری 

اسالمی ايران نيز بنا بر اظهارات رسمی رئيس پليس فتا متوسط سنی مجرمين 

اينترنتی در کشور 18 تا 25 سال است و13 درصد از جرايم رخ داده در 
حوزه ی اينترنتی کشور به جرايم اخالقی مربوط می شود. 1

هر چند امکان نشر آزادانه ی اطالعات در عرصه های گوناگون از مهم ترين 

ويژگی های فضای مجازی است که بر محور اصل آزادی انتشار و دسترسی 

آزاد به اطالعات بودن آن، سبب رشد و محبوبيت روزافزونش شده است، 

اما مانند هر پديده ی ديگری در کنار کارکردهای مثبت فراوان، امکان بروز 

مشکالت و آسيب های گسترده به واسطه فعاليت های نابهنجار در اين محيط 

مجازی نيز وجود دارد )اسماعيلی، 1391: 317(.

اينترنت،  همچون  ابزارهايی  قالب  در  نوين  فناوری های  که  خدماتی 

ماهواره، خطوط تلفن، اپراتورهای تلفن همراه و … برای دنيای امروز فراهم 

کرده اند، انکارناپذير است، اما همراه با ورود هر کدام از اين ابزارها سؤاالتی 

1. متأسفانه درکشور ما منبع رسمی آمار در اين خصوص آمار غير محرمانه و منتشر شده ای ندارد 
)مهر، 1394: 45(.
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اساسی و ريشه ای نيز برای هر جامعه ای با هر مسلک و مرامی مطرح می شود. سا

سؤاالتی از قبيل اينکه چگونه بايد با خطرات آن برخورد کرد؟ و حوزه و 

گستره ی ممنوعيت ها در اين موضوع تا کجا و به چه شکل بايد مسير خود 

را طی کند؟

گسترش روزافزون انتشار تصاوير فاقد پوشش شرعی از سوی زنان در 

فضای مجازی و ضرورت مقابله با اين تهديدها عليه حريم عفت و اخالق 

جامعه ايجاب می کند، حقوق دانان و جرم شناسان دست به دست هم داده 

و به ياری قانون گذار بشتابند تا سدی محکم به وجود بياورند. بر اين مبنا 

الزم دانسته شد، در قسمتی از اين چالش شرکت کرده و غبار از پيکر مبانی 

فقهی زدود تا با ايجاد شفافيت در اين باره و ارائه ی راه کارهای الزم گامی 

برای تأمين امنيت اخالقی افراد برداشته شود. از اين رو، شناخت منطقه ی 

و  اسالم  به سياست جنايی  توجه  با  مجازی  در فضای  رفتاری  ممنوعه ی 

آگاهی از پيامدهای اينترنت و در کنار آن در نظر گرفتن راهبردهای مناسب 

برای استفاده ی درست و پيشگيری يا کاهش پيامدهای احتمالی منفی آن ـ 

به خصوص در حوزه ی ممنوعه ی سياست جنايی اسالم ـ اهميت اساسی 

دارد. در اين مقاله تالش می شود معانی، مبانی و گستره ی جرم انگاری برخی 

از اين مصاديق بررسی شود. 

الزم به توضيح است، مرتکب جرم تن نمايی، الزاماً »زنان« نيستند و مردان 

نيز ممکن است به نشر تصاوير اعضای الزم الستر خود اقدام کنند. بديهی 

است در صورت وقوع تن نمايی مردان، گناه و جرم آنها کمتر از گناه و جرم 
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سا زنان نخواهد بود؛ لکن از آنجا که زنان بيشتر از موهبت الهی زيبايی و ظرافت 

در آفرينش بهره مندند، بيشتر در معرض ارتکاب تن نمايی قرار می گيرند. 

همچنين از آنجا که با وقوع تن نمايی زنان، امکان اشاعه ی فحشا در جامعه 

بيشتر خواهد بود؛ لذا نويسندگان در اين مقاله تنها به موضوع تن نمايی زنان 

در فضای مجازی پرداخته اند و موضوع تن نمايی مردان در فضای مجازی به 

مجال ديگری محول شده است. 

2- تعاریف مفاهیم

از جمله کليدواژه ها و مفاهيم اصلی پژوهش حاضر واژه ی »تن نمايی« 

است که در حوزه ی جرم شناسی و روان شناسی نيز وجود دارد.1 البته ممکن 

است در بدو امر تصور شود، معنا و مفهوم تن نمايی زنان روشن و واضح 

بوده و نيازی به بررسی و بيان ندارد، با اين وصف با کمی تأمل و تدقيق 

مشخص می شود عناصری در اين تعريف وجود دارد که الزم است معانی 

مختلف آن مطرح و رأی صائب در معنای تن نمايی را اختيار کرد.

هر چند ظاهراً تا به امروز در ادبيات حقوقی ايران اصطالح »تن نمايی« يا 

»بدن نمايی« زنان به کار نرفته است،  اما اين اصطالح در ادبيات جرم شناسی و 

پزشکی قانونی و نيز روان شناسی وجود داشته و با مفاهيم اخالق و عفت در 

جرايم جنسی پيوند عميقی دارد. تن نمايی زنان در فضای مجازی با تحريک 

1. Exhibitionism is the «I will show you mine», See more in: In the Shadows 
of the Net: Breaking Free of Compulsive Online Sexual Behavior, Patrick 
Carnes, David Delmonico, Elizabeth Griffin, Center City, Hazelden Publishing, 
2007, p 90.
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حواس فرد، وی را برای ارگاسم از طريق تهييج شهوانی در ذهن ـ که خود سا

يک نوع زنای مجازی است - آماده می کند. پس از دريافت پيام سمعی و 

بصری و تثبيت آن در ذهن افراد، هورمون های جنسی آنها تحريک می شود. 

زنای ذهنی1 يا خيالی2 امری است که به وضوح در مورد اين نوع از روابط 

مجازی آشکار است،  چه به رفتارهای جنسی واقعی نظير خودارضايی منجر 

شود يا تنها ارضای جنسی روانی باشد. البته تن نمايی در فضای مجازی از 

سوی زنان، به طور مستقيم جرم جنسی محسوب نمی شود. تن نمايی زنان در 

فضای مجازی را می توان اين گونه تعريف کرد: »هرگونه ارائه، انتشار، توزيع، 

معامله، ارسال و در دسترس قرار دادن داده ای که حاوی تصوير مرتکب بدون 

رعايت پوشش شرعی باشد«. در اين تعريف الزاماً مرتکب بايد همان فردی 

باشد که داده ها حامل تصوير يا فيلم وی است، در غير اين صورت، به مفهوم 

هرزه نگاری که علی االصول داده های مستهجن يا مبتذل غيرمرتبط با شخص 

درباره ی   قضاوت  البته  می يابد.  مصداق  است،  منتشرکننده  يا  توليدکننده 

درستی تعاريف ارائه شده، به بررسی عناصر تشکيل دهنده ی تن نمايی در 

1. در ماهيت شناسی زنا بايد گفت که زنا تنها محدود به عمل جنسی جسمی نمی شود، بلکه حواس 
ــوش -که در روايات هم به آن اشاره شده است- مؤيد  ــان هم زنا دارند. زنای چشم و زنای گ انس
ــر آن زنای ذهنی است که به شکل درگيری حواس و تخيل فرد در  ــن مطلب می باشند. نوع ديگ اي
ــای ذهنی تحليل می شود. در اين پديده اگر چه دست و چشم و بدن فرد هيچ گونه  ــب فعاليت ه قال
ــا در ذهن شخص و به صورت خيالی بين فرد و جنس مخالف  ــی با جنس مخالف ندارد، ام تماس
ــا از جمله زنای چشم، زنای گوش و  ــود. البته قبل از زنای ذهنی، انواع مختلفی از زن ــرار می ش برق
ــود تا به پديده ی زنای ذهنی که به نوعی سکس فانتزی در فلسفه ی غربی نام گرفته  ــام می ش ... انج
است، منجر شود. اين پديده می تواند معضالت مختلفی همچون خودارضايی جنسی و طالق های 

عاطفی و ... را به همراه داشته باشد.
2. »حجاب رافع زنای خيالی است.« )جعفريان، 1428: ج1، ص 352(  و نيز روايتی که می گويد: 

»هر عضوی زنايی دارد و زنای چشم نگاه است« )مکارم شيرازی، 1424: ج1، ص 38(.
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سا فضای مجازی منوط است. با شناخت مؤلفه های اصلی اين پديده، می توان 

ارکان روشنی از تن نمايی ارائه داد.

3- ارکان تشکیل دهنده ی جرم تن نمایی مجازی

در مقام تبيين جرم انگاری تن نمايی مجازی زنان و ابعاد آن، الزم است 

ارکان اين جرم ـ که شامل سه عنصر قانونی، مادی و معنوی  است  تبيين شود، 

البته برخالف روال متداول به دليل اهميت عنصر مادی ابتدا عناصر مادی و 

معنوی و در انتها عنصر قانونی شرح داده می شود.

3-1- عنصر مادی تن نمایی 

در عنصر مادی امور متعددی مانند رفتار مرتکب جرم، موضوع مادی 

جرم، شخصيت بزهکار و بزه ديده، ابزار مادی جرم و نتيجه ی مادی جرم و 

... مدنظر است.

3-1-1- رفتار مجرمانه در تن نمایی

از  مقصود  است.  مجرمانه  رفتار  تعريف  مسئله،  مهم ترين  و  نخستين 

رفتار، عمل فيزيکی است که بايد از ناحيه ی افراد انجام شود تا بتوان آنها 

را مجرم دانست و بيشتر حقوق دانان آن را به دو شکل فعل و ترک فعل 

دسته بندی می کنند.1 لکن اين جرم تنها از طريق فعل است و از طريق ترک 

1. برخی حقوق دانان بر اين باورند که ترک فعل علی رغم شهرت دخول آن در عنصر مادی اساسًا 
جزء عنصر مادی نيست و در اين خصوص ادله ای اقامه می کنند، مانند محال بودن اجتماع نقيضين 
)در اينجا فعل و ترک فعل( تحت عنوان واحد وجودی )عنصر مادی(، سيره ی برخی فقها همچون 
آيت اهلل خوئی )( ترک فعل را امر عدمی و بالنتيجه بدون قابليت سببيت در قتل می شمارد و 
... )برای مطالعه تفصيلی بنگريد به: زهروی، رضا، عناصر معنوی غيرروانی، تقريرات درس حقوق 

کيفری تطبيقی دانشگاه تهران، واحد البرز )1394(، ص 23 الی 31(.
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فعل امکان پذير نيست. تفاوت ميان تن نمايی و هرزه نگاری اين است که در سا

هرزه نگاری مباشرت صاحب تصوير در رفتار مجرمانه شرط نيست، لکن 

در تن نمايی لزوماً خود شخص مبادرت به انتشار تصاوير خود می کند و 

اين موجب خواهد شد که امکان تحقق آن از طريق ترک فعل وجود نداشته 

باشد. رفتار تشکيل دهنده ی عنصر مادی تن نمايی مجازی زنان عبارت است 

از ارائه يا ارسال، در دسترس قرار دادن، توزيع، معامله و يا انتشار داده هايی 

که حاوی تصوير خود بدون رعايت پوشش شرعی از سوی مرتکب باشد.

3-1-2- موضوع مادی عمل مجرمانه  

ــاب شرعی مرتکب،  ــاوی تصوير فاقد حج ــل، داده های ح ــن عم در اي

ــوع جرم هستند. بايد توجه داشت که موضوع اين جرم يک امر مطلق  موض

بوده و بنا به ادله ی فقهی و شرعی ميزان حدود حجاب شرعی به طور کامل 

ــدا و آشکار بودن تمام يا حتی بخشی از  ــص است. مواردی نظير هوي مشخ

موی سر، نمايان بودن گردن و سينه يا اندام ها در تصوير از مصاديق اين جرم 

ــده ی دادگاه است. البته حکم نگاه کردن به  ــد که تشخيص آن بر عه می باشن

تن نمايی کامل يا ناقص زنان مسلمان و غيرمسلمان بحث ديگری است که از 

موضوع مقاله ی حاضر خارج است.

3-1-3- شخصيت بزهکار 

اصل صالحيت  بيانگر  که  اسالمی  مجازات  قانون   3 ماده ی  اساس  بر 

اسالمی  جمهوری  حاکميت  قلمرو  در  که  زنانی  کليه ی  است،  سرزمينی 

هستند، مکلف به رعايت حجاب شرعی در فضای مجازی خواهند بود و 
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سا عواملی نظير »مذهب« و »تابعيت« نمی توانند مدخليتی در اين تکليف داشته 

باشند.

3-1-4- مخاطب خاص

اگر  نيز مهم است، زيرا  در عمل تن نمايی مجازی شخصيت مخاطب 

مخاطب داده های ارسالی از محارم سببی يا نسبی مرتکب باشد، وقوع جرم 

اال  و  شود  انجام  محارم  مجاز  محدوده ی  در  اينکه  به شرط  است،  منتفی 

تن نمايی در برخی محدوده های بدن جز بين زن و شوهر جايز نيست و 
می تواند مشمول اين جرم باشد.1

3-1-5- شخصيت بزه دیده

با تحقق اين جرم، به سالمت روانی و امنيت اخالقی جامعه تعرض شده 

و به اين حوزه ها آسيب وارد می شود؛ لذا اين جرم در عداد جرايم عمومی 

و غيرقابل گذشت بوده و تعقيب کردن مرتکب آن نيازمند طرح شکايت از 

سوی شاکی خصوصی نيست. فلسفه ی جرم انگاری آن نيز همين صيانت از 

اخالق جامعه است که اخالل در آن، موجب جرايم بسيار ديگر است.

3-1-6- وسيله ی مادی ارتکاب عمل مجرمانه 

هر چند همچون برخی جرايم مانند کالهبراری، وسيله ی خاص جزء 

عناصر تشکيل دهنده ی جرم تن نمايی نيست، لکن در عمل وسيله در ارتکاب 

اين جرم خصوصيت و ويژگی خاص خود را دارد و ارتکاب اين جرايم تنها 

1. برای مطالعه تفصيلی در اين خصوص بنگريد به: حسينی، احکام نگاه و پوشش: آرايش، روابط، 
گفت و گو )مطابق با نظر ده تن از مراجع عظام(، 1385، صص 45 الی 54. 
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از طريق سامانه های رايانه ای امکان پذير است. از آنجا که ارتکاب اين جرم سا

در بستر فضای مجازی انجام می شود و امکان ارتکاب آن در فضای فيزيکی 

وجود ندارد، سيستم های مخابراتی و حامل های داده نيز می توانند وسيله ی 

ارتکاب اين جرم باشند.

3-1-7- نتيجه ی مادی عمل مجرمانه 

يکی از ارکان مادی برخی از جرايم نتيجه ی مادی آنهاست، مانند مرگ 

در قتل که جرم مقيد به نتيجه است. در خصوص حصول نتيجه ی مجرمانه 

در جرم تن نمايی دو نظر را می توان مالحظه کرد:

الف-  نظريه ی نخست اينکه اين جرم از لحاظ حصول نتيجه ی مجرمانه، 

يک جرم »مطلق« بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل اين بخش 

مرتکب  مجازات  نهايت  در  و  تحقق جرم  موجب  آن  در  مادی  عنصر  از 

است )زراعت، 1393: 183؛ رزم ساز، 1394: 124؛ ول ي دی، 1380: 123؛ عظيمی گرکانی و 

کرمانی، 1391: 213؛ ع ن ص ری ف رد، 1389: 165؛ اميريان فارسانی، 1393: 321(.

بـ  نظريه ی دوم اينکه اين جرم از لحاظ حصول نتيجه ی مجرمانه، يک 

جرم »مقيد« بوده و صرف تحقق رفتار مجرمانه و تشکيل اين بخش از عنصر 

مادی در آن موجب تحقق جرم نيست و در نهايت مجازات مرتکب نخواهد 

شد )خسروشاهی مطلق و احسان پور، 1388: 210؛ ج ن ان ی، 1382: 183؛ مهدی پور، 1393: 

243(. اين نظر در دو قالب مطرح می شود:
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سا y  مخاطره به  يا  عمومی  عفت  شدن  »جريحه دار  به  جرم  اين  اينکه  اول 

افتادن امنيت اخالقی« مقيد باشد. به عبارت ديگر اگر جريحه دار شدن عفت 

عمومی يا به مخاطره افتادن امنيت اخالقی نيز برای تکميل عنصر مادی جرم، 

ضروری باشد، ديگر نمی توان مطلق بودن تن نمايی را تأکيد کرد، بلکه بايد به 

مقيد بودن اين جرم حکم نمود؛ لذا صرف رعايت نکردن حجاب شرعی در 

تصوير ارسالی يا توزيع شده يا منتشر شده و ... موجب تحقق جرم نيست.

y  دوم اينکه بنا بر اين قرائت، جرم از حيث »جريحه دار شدن عفت عمومی

يا به مخاطره افتادن امنيت اخالقی« مطلق است و تحقق چنين چيزی ضروری 

نيست، اما از اين حيث که تن نمايی اعم از فعل يا ترک فعل آن بايد به رؤيت 

مخاطب يا مخاطبان منجر شود، مقيد خواهد بود. به عبارت ديگر رؤيت به 

عنوان نتيجه می تواند مقيِد جرم تن نمايی به نتيجه باشد و با اين تفسير ديگر 

نمی توان مطلق بودن تن نمايی را تأکيد کرد، بلکه بايد به مقيد بودن اين جرم 

حکم نمود؛ لذا صرف رعايت نکردن حجاب شرعی در تصوير ارسالی يا 

توزيع شده يا منتشر شده و ... موجب تحقق جرم نخواهد بود.

3-2- عنصر معنوی تن نمایی مجازی 

ترديدی نيست که بزهکار بايد از نظر روانی يا بر ارتکاب جرم انجام 

يافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد )جرايم عمدی( و يا در اجرای عمل 

به نحوی از انحاء و بی آنکه قصد منجزی برای ارتکاب بزه از او سر بزند، 

خطايی انجام دهد که بتوان وی را مستحق مسئوليت جزايی شناخت. اما اين 

امور تمام آنچه به عنوان عنصر معنوی ناميده می شود را در برنمی گيرد و تنها 
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بخشی از آن است و بايد آنها را عناصر روانی معنوی ناميد تا در مقابل آن سا

بخش ديگر که عناصر معنوی غيرروانی1 هستند مجال بروز و ظهور يابند 

و مجبور نشد آنها را برخالف واقعيت امر روانی يا حتی مادی تلقی نمود.

3-2-1- علم و آگاهی مرتکب 

يکی از اجزاء عنصر معنوی جرايم علم و آگاهی مرتکب است. يعنی نياز 

است که شخص مرتکب علم به قانون و ممنوعيت رفتار داشته باشد و بر 

اساس ماده ی 155 قانون مجازات اسالمی، جهل فرد نسبت به حکم شرعی 

حجاب يا حدود و موازين آن مانع از مجازات مرتکب خواهد بود. همچنين 

عالوه بر علم به حکم، آگاهی و توجه وی به موضوع نيز الزم است. بايد فرد 

بداند آنچه که در حال انتشار و ارسال و ... است، چيست و مخاطبی که پيام 

و داده را دريافت می کند، چه کسی است.

3-2-2- عمد مرتکب 

جرم تن نمايی در فضای مجازی در زمره جرايم عمدی است، بنابراين 

اگر کسی از روی بی احتياطی يا بی مباالتی تصوير خود را ـ که فاقد حجاب 

شرعی استـ  در اختيار ديگران قرار دهد، مجازات نمی شود يا اگر مجازات 

1. در تمام نظام های حقوقی جهان عناصری در جرايم موضوعه وجود دارد که معنوی هستند، اما 
واجد وصف روانی نيستند؛ لذا عنوان عناصر معنوی غيرروانی می تواند به عنوان يک معنون حقيقی 
با عنوان صحيح »عناصر معنوی غيرروانی« به رسميت شناخته شود که اين تغييير عالوه بر جنبه ی 
ثبوتی تحول نظری در مفاهيم بنيادين حقوق کيفری از منظر اثباتی و عملی نيز آثار مهمی دارد. هم 
ادله ی مربوط به جنبه ی روانی انسان را در اين گستره ناکارآمد خواهد نمود و هم به واسطه ی تدقيق 
در عناصر ضروری جرم در عمل موجب صعوبت اثبات برخی جرائم می گردد و در نتيجه نوعی 

قضازدايی و جرم زدايی در عمل را مثمر ثمر خواهد بود.
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سا وی الزم باشد، بنا بر برخی ادله قابل تعزير است، لکن اين بحث از موضوع 

و مجال مقاله ی حاضر خارج است.

3-2-3- قصد نتيجه

تن نمايی مجازی عالوه بر اينکه در زمره ی جرايم عمدی است و قصد فعل 

در آن شرط است، قصد نتيجهـ  يعنی قصد رؤيت شدن توسط مخاطب خاص 

نامحرم و غيرمجازـ  نيز در آن شرط است.1 لذا تحقق اين جرم نيازمند سوءنيت 

عام است، ضمن اينکه فاقد سوءنيت خاص است. البته مطابق ماده ی 144 قانون 

مجازات اسالمی، در جرايمی که وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق 

نتيجه است، قصد نتيجه يا علم به وقوع آن نيز بايد از سوی دادگاه محرز شود.

3-2-4- انگيزه ی خاص

ــک انگيزه های  ــرم تن نمايی مجازی قصد تحري ــی معتقدند، در ج برخ

ــر می رسد چنين انگيزه ی خاصی شرط  ــی مفروض است، لکن به نظ شهوان

ــه انگيزه ی اذيت و  ــه انگيزه ی تحريک بلکه ب ــت؛ لذا اگر دختری نه ب نيس

ــا برای دانشجوی مهذب  ــه ی خود را برای فرد سالمند ي ــر برهن آزار تصاوي

هم کالسی خود ـ که از مالحظه نکردن و تحريک نشدن وی اطمينان دارد ـ 

ارسال کند، اين تن نمايی مجرمانه خواهد بود.

1. بايد توجه کرد در مثالی که فرد در فضای مجازی از پای خود که فاقد شرايط پوشش شرعی 
است، برای پزشک غيرهمجنس و نامحرم مربوطه که طبق شرايط مقرر در شرع، مضطر به مراجعه 
به اوست، تصويری برای مالحظه ی بيماری پوستی ارسال می کند و فاقد هر گونه قصد الزم برای 
تحريک شهوت در فرد مخاطب است؛ قطعاً مجرم نيست و نيز ساير مواردی که برای مقاصد علمی 

يا هر مصلحت عقاليی ديگر مشخص شده باشند، از شمول اين بحث خارج خواهند بود.
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3-2-5- رابطه ی سببيت سا

برخی رابطه ی سببيت را در عنصر مادی ذکر کرده اند )ميرمحمدصادقی، 

1392: 96(، لکن به نظر می رسد اين امر در عنصر مادی نمی گنجد )اردبيلی، 

1393: ج1، ص 336 ( و به تعبير دقيق تر، عنصر معنوی غيرروانی است. زيرا 

نيز  انسان  وجود  در  و  روانی  اما  نمی شود،  درک  مادی  حواس  با  اگرچه 

اما خود سببيت  باشند،  مادی  است  قراين سببيت ممکن  نيست. هر چند 

قطعاً نه مادی است و نه روانی، بلکه معنوی غيرروانی است. به هر وصف، 

در جرم تن نمايی بايد بين رفتار مرتکب و رؤيت تن نمايی رابطه ی سببيت 

وجود داشته باشد و اال اگر شخص به واسطه ی امر ديگری موفق به ديدن 

تصوير شده باشد، از منظر کيفری تن نمايی تحقق پيدا نکرده است. مانند 

اينکه شخصی با شکستن رمز عبور و سيستم امنيتی رايانه ی فرد ديگر، وارد 

اطالعات وی شده و تصاوير زن صاحب رايانه را که فاقد پوشش شرعی 

است، مالحظه کند.

3-3- تن نمایی مجازی زنان در چارچوب نظام کیفری ایران 

با توجه به اينکه »تن نمايی زنان در فضای مجازی« به صورت مستقل 

عام  عناوين  بررسی  است،  نشده  جرم انگاری  ايران  کيفری  حقوق  در 

با بحث  محتمل االنطباق بر اين عنوان در قوانين موجود و اشتراکات آنها 

حاضر می تواند راه حل مناسبی برای تعيين عنصر قانونی در واکنش کيفری 

به اين رفتار باشد.
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سا اولين ماده ای که در فصل هيجدهم از قانون مجازات اسالمی در بخش 

تعزيرات با عنوان »جرايم عليه عفت و اخالق عمومی« وجود دارد، جرم 

رابطه ی نامشروع است. ماده 637 مقرر می دارد: »هر گاه زن و مردی که بين 

آنها علقه ی زوجيت نباشد، مرتکب روابط نامشروع يا عمل منافی عفت غير 

از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شالق تا نود و نه ضربه محکوم 

خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزير می شود«. 

فرد  با عمل يک  و  بوده  امری طرفينی  نامشروع  رابطه ی  که  است  بديهی 

اين  قالب  لذا تن نمايی در  نفر است؛  به فعل دو  محقق نمی شود و منوط 

جرم نمی گنجد، لکن با عنايت به اينکه در تن نمايی نيز مخاطب نامحرم و 

مالحظه ی عکس توسط او را شرط دانسته اند می توان گفت به نوعی رابطه ی 

طرفينی رخ داده است و ماده هم تصريح دارد که تقبيل و .. تمثيلی است نه 

حصری. بر اين اساس ماده 637 می تواند مستند قانونی واقع شود. البته اين 

بيان از منظر کسانی که تفسير بر اساس اصل چهارم قانونی اساسی را مؤخر 

از تفسير به نفع متهم می دانند، تنها تفسيری شرعی است که خالف اصل 

قانونی بودن جرم محسوب می شود.  

ماده ی 638 قانون مجازات اسالمی تظاهر به عمل حرام به صورت علنی 

در انظار و اماکن عمومی و معابر را جرم دانسته و ده روز تا دو ماه و تا 74 

ضربه شالق عالوه بر کيفر عمل مجازات تعيين کرده است. هر چند عده ای 

برآنند که اين ماده در مقام بيان اعمالی است که قباًل جرم انگاری شده باشند 

)هاشمی، 1386: 13(، اما به نظر می رسد ماده ی مذکور به طور مطلق ارتکاب 
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تمام افعال حرامی که متظاهرانه باشد}اعم از فضای مجازی و غيرمجازی{ سا

را مستوجب تعزير شرعی دانسته است و تنها مقيِد آن، عنوان فصل و ترتيب 

مواد قبلی و بعدی است که اطالق عمل حرام را به اعمال خالف عفت و 

اخالق عمومی محدود می کند. برای شمول اين حکم بر تن نمايی مجازی، 

بايد يکی از شروط »انظار و اماکن عمومی« و »معابر« با »فضای مجازی« 

عطف  همديگر  به  »انظار«  و  »معابر«   واژه ی  دو  اينکه  باشد.  داشته  تطبيق 

شده اند، تالزمی با همبستگی آن دو ندارد و حرف عطف »و« برای تسری 

در  موجود  گروه های  حدودی  تا  می توان  و  است  انظار  به  »عمومی«  قيد 

برنامه های مجازی را با »انظار عمومی« تطبيق داد. در فضای مجازی محيطی 

ناميده می شود، ولی ممکن است  باشد، گروه  از دو عضو  بيش  که شامل 

گروهی به صورت عمومی نباشد؛ لذا به نظر می رسد، دسترسی عموم افراد 

به محدوده ای خاص در فضای مجازی و ورود يا عضويت بدون شرط آنها 

در آن گروه يا شبکه ی اجتماعی می تواند آن فضا را به »انظار عمومی« تبديل 

کند؛ برای مثال وبالگ يا سايت و يا کانال های عمومی در شبکه ی اجتماعی 

تلگرام چنين هستند.

تبصره اين ماده نيز مقرر می دارد: »زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر 

و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و يا از پنجاه هزار 

تا پانصد هزار ريال جزای نقدی محکوم خواهند شد«. نکته ی اصلی و حائز 

اهميت در شمول اين تبصره به فضای مجازی، امکان گسترش مفهوم »معابر 

و انظار عمومی« به فضای مجازی است. چنان که گذشت، در فضای مجازی 
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سا سايت ها و وبالگ ها و کانال های تلگرامی که مستقيم در دسترس آزادانه ی 

کاربران هستند، می تواند انظار عمومی تلقی شود. ممکن است تصور شود 

احکام اين تبصره به فضای مجازی تسری نمی يابد، چرا که سياق عبارات 

تبصره به نحوی تنظيم شده که ناظر بر حضور فيزيکی زن در معابر و انظار 

عمومی بدون حجاب شرعی است، لکن اين مقدار از داللت ضعيف }به 

اصطالح اشعار{ در استدالل حجت و معتبر نيست و واقعيت اين است که 

ظاهر شدن نيازمند قرار دادن جسم خود بدون حجاب شرعی در معابر و 

انظار عمومی نيست، زيرا در صدر ماده متعَلق تظاهر عمل حرام بود و ارسال 

تصاوير فاقد حجاب شرعی می تواند مشمول آن قرار گيرد.

ــی خوبی با  ــازات اسالمی همپوشان ــون مج ــاده ی 640 قان ــر چند م ه

جرم انگاری مصاديق تن نمايی در فضای مجازی در صور تصوير و فيلم و ... 

ــی آن برای تحقق رفتار مادی »جريحه دار کردن عفت و  دارد، اما شرط اصل

اخالق عمومی«1 است. با اينکه داده های حاوی تن نمايی زنان در عمده موارد 

1. »عفت« در لغت حاصل شدن حالتی برای نفس و جان آدمی است که به وسيله ی آن از غلبه و 
تسلط شهوت جلوگيری می شود و اصلش بسنده کردن در گرفتن چيز اندک است و طلب عفت و 
پاکدامنی و بازايستادن از حرام، »استعفاف« نام دارد. از جمله پديده هايی که در جهت حفظ ارزش ها 
و دستاوردهای  فرهنگی و اعتقادی اجتماع در بسياری از کشورها با تفاسير گوناگون جرم انگاری 
شده، جريحه دار کردن عفت عمومی است. البته »جريحه دار شدن عفت و اخالق عمومی« در ادبيات 
فقهی و حقوق اسالم سابقه ندارد. به نظر می رسد، ورود اين عبارت به حقوق ايران پس از استقرار 
مشروطيت با تصويب قانون مجازات عمومی که از قانون جزای سال 1810 کشور فرانسه اقتباس 
شده بود، هم زمان باشد. در فصل پنجم اين قانون مقررات جزايی خاصی تحت عنوان جنحه و 
جنايت بر ضد عفت و اخالق عمومی و تکاليف خانوادگی در مواد 207 الی 215 پيش بينی شده بود. 
علی رغم اصالح چند باره ی قوانين کيفری بعد از انقالب بر اساس منابع فقهی اين عبارت همچنان پا 
برجا مانده است. در منابع فقهی اموری همچون تشييع فاحشه، تحريک شهوات و ... که نسبت آنها 
با جريحه دار شدن عفت و اخالق عمومی عموم وخصوص من وجه است، بيشتر به چشم می خورد.
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ــد، اما مصاديقی همچنان سا ــد عفت و اخالق عمومی را جريحه دار کن می توان

ــد ماند، زيرا مرزهای عفت و  ــارج از دايره ی شمول اين ماده باقی خواه خ

اخالق عمومی بسيار سيال بوده و هميشه با مرزهای اخالق برتر که در اين 

ــره ی اوامر و مجوزات شرعی است، مطابقت کامل ندارد، با  موارد همان داي

ــاری از تن نمايی زنان را نيز می تواند در برگيرد و بدين  ــن حال موارد بسي اي

ترتيب نه در حد موجبه ی کليه بلکه در حد موجبه ی جزئيه می توان بسياری 

از تن نمايی های زنان در فضای مجازی را مشمول اين ماده هم دانست.

مواردی که مطرح شد، همگی در اصل مربوط به فضای فيزيکی اند، به 

هميل دليل، قانون جرايم رايانه ای در سال 1388 تصويب شده است که بيشتر 

به پورنوگرافی يا هرزه نگاری رايانه ای اختصاص دارد )بای و پورقهرمانی، 1388: 

114(. تبصره ی 4 ماده ی 14 اين قانون )ماده 742 بخش تعزيرات(، تصوير، 

صوت يا متن واقعی يا غيرواقعی يا متنی که بيانگر برهنگی کامل زن يا مرد 

يا اندام تناسلی يا آميزش يا عمل جنسی انسان است را محتويات مستهجن 

می داند. هر چند در اين ماده تالش خوبی برای جرم انگاری مصاديق مجرمانه 

انجام شده است، اما تعريف محدود و مضيق محتويات مستهجن همچنان 

پاسخ گوی تمامی مصاديق تن نمايی نخواهد بود. برهنگی کامل زن و يا اندام 

تناسلی و اعمال جنسی بيشتر ناظر به موارد منافی عفت در معنای خاص بوده 

و در بردارنده ی بی حجابی يا برهنگی بخشی از بدن زنان نخواهد بود،1 البته در 

1. البته به نظر می رسد اين تعريف برای هماهنگی با تعريف تبصره ی 5 ماده ی 3 قانون نحوه ی 
فعاليت های غيرمجاز می نمايند، است که مقرر  امور سمعی و بصری  مجازات اشخاصی که در 
می دارد: »آثار سمعی و بصری »مستهجن« به آثاری گفته می شود که محتوای آنها نمايش برهنگی زن 
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سا اينجا نيز نه در حد موجبه ی کليه وليکن در حد موجبه ی جزئيه می توان بسياری 

از تن نمايی های زنان در فضای مجازی را مشمول اين ماده دانست. تبصره ی 

1 اين ماده نيز چنين بيان می کند: »ارتکاب اعمال فوق در خصوص محتويات 

می شود.  فوق  مجازات های  از  يکی  حداقل  به  محکوميت  موجب  مبتذل 

محتويات و آثار مبتذل به آثاری اطالق می گردد که دارای صحنه و صور قبيحه 

باشد«. در خصوص شناسايی مصاديق صور قبيحه نيز همچنان اختاللی که در 

تطبيق مرزهای اخالق جامعه و اخالق دينی و شرعی وجود دارد، نمايان است. 

به عبارت ديگر عرف در تشخيص اين مصاديق در بسياری از موارد الزامًا 

پيرو هنجار دينی و حدود شرعی نخواهد بود و مصاديقی از تن نمايی مشمول 

عناوين فوق نخواهند شد. به نظر می رسد، بر خالف اينکه نسبت به محتواهای 

خالف اخالق حسنه کم توجهی شده، به محتواهای خالف نظم عمومی توجه 

بسياری شده است و در مواد »16«، »17« و »18« قانون جرايم رايانه ای مصاديق 

مجرمانه  پوشش کامل داده شده اند.

با  ماده ی 28 قانون مطبوعات از ديگر مصاديق عنصر قانونی متناسب 

رفتار تن نمايی زنان در فضای مجازی است که انتشار عکس ها و تصاوير و 

مطالب خالف عفت عمومی را ممنوع و موجب تعزير شرعی دانسته است. 

واضح است که بر اساس ماده ی مذکور ارتکاب اين جرم تنها به وسيله ی 

مطبوعات امکان پذير است و تنها موارد خاصی از بحث حاضر را که در 

ارتباط با مطبوعات باشد، پوشش خواهد داد و لذا در اينجا نيز نه در حد 

و مرد و يا اندام تناسلی و يا نمايش آميزش جنسی باشد.«



218

 فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 

13
94

ن 
ستا

زم
 / 

70
ره 

شما
 / 

هم
جد

هی
ل 

موجبه ی کليه  بلکه در حد موجبه ی جزئيه می توان بسياری از تن نمايی زنان سا

در فضای مجازی را مشمول اين ماده هم دانست.

از سوی ديگر، با توجه به تفکيک حد افساد فی االرض از حد محاربه 

در قانون مجازات اسالمی 1392؛ عده ای مدعی اند چنانچه عمل فرد مصداق 

»داير کردن مراکز فساد و فحشا يا معاونت در آنها« باشد، می توان وی را 

در صورتی که »سبب اشاعه ی فساد يا فحشا در حد وسيع گردد« به عنوان 

مفسد فی االرض محکوم و مجازات کرد. در پاسخ بايد گفت، احراز اين 

امر در عمل کاری بسيار دشوار و چه بسا ناممکن است، زيرا ماده ی 286 

قانون مجازات اسالمی معيار خاصی ارائه نداده است و با ذکر عبارات کلی 

نظير »وسيع« و »عمده« بدون اينکه ضابطه ای معين به عنوان رکن يا حداقل 

عنصر قانونی در نظر بگيرد )فخر و يزدان شناس، 1391: 141(، تشخيص را به 

می تواند  که  نامطلوبی  نتايج  بر  عالوه  امر  اين  می سپارد.  وا  دادگاه  قاضی 

به همراه داشته باشد، به طرز شگفت آوری حقوق و آزادی های افراد را از 

سوی دادرسان کيفری تهديد می کند. البته شايد تعيين مصاديق آن وظيفه ی 

قانون گذار نباشد، چه اينکه عرف در زمان ها و مکان های مختلف مصاديق 

مختلفی را به مفهوم يکسانی همچون »وسيع« يا »عمده« نسبت می دهد، اما 

ارائه ی معيار و درجه بندی آن می توانست تا حد زيادی به وحدت نظر کمک 

کند. در هر حال، به نظر می رسد مرجعيت تشخيص اين امر عرف و کارشناس 

است، زيرا بررسی کارايی عرف در تشخيص مصاديق در موضوعات عرفی 

مطرح است )عليدوست، 1388: 255(. بدين ترتيب جز عده ی بسيار اندکی از 
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سا حقوق دانان که هنگام ابهام و نقص قوانين کيفری در تعزيرات غير منصوص 

نيز رجوع به شرع و فقه را پذيرفته اند،1 بيشتر حقوق دانان اين نظر را خالف 

اصل قانونی بودن می دانند؛2 لذا يا بايد با تسامح در شرايط اصل برائت شرعی 

1. بنا بر اين نظر به اين اعتبار که اصل مذکور ناظر به چهار حوزه ی سکوت، نقص، اجمال و 
تعارض در قوانين است و با تمسک به قاعده »التعزیر بمایراه الحاکم«، در مواردی که قوانين ساکت 
هستند، می توان بر اساس آرای فقهی حکم به تعزير داد. تن نمايی مجازی در موارد عديده ای در 
دايره ی جرايم موجود در قوانين کيفری قرار نمی گيرد و دادگاه می تواند به استناد اين اصل، وی را 
تا 74 ضربه شالق تعزير کند. به همين دليل برخی در تعزيرات غير منصوص حتی مواردی مانند 
اسقاط عمدی نطفه توسط شوهر بدون اذن زوجه  را- در صورت اقرار يا بينه در موارد نادر –  به 
وضوح قابل تعزير می دانند )الهام و زهروی، 1394: 83(. برخی نيز معتقدند، هر چند اصل 167 
خالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات با وسعت مطرح در مغرب زمين است لکن با توجه به 
کليت اصل مذکور و سياق عبارت و علت تصويب و ريشه های فقهی آن، نمی توان عقيده ی برخی 
از حقوق دانان که تنها معتقد به تسری اين اصل به دعاوی حقوقی هستند را پذيرفت )آشوری، 
1383: 20(. نگاهی به مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در زمان تصويب اين اصل، مؤيد 
اطالق ظاهر و شمول آن بر کليه ی دعاوی اعم از مدنی و کيفری است )حسينی، 1383: 124(. از 
ديگر سو تأييد شورای نگهبان -که مرجع رسمی تفسير قانون اساسی است- هرگونه شبهه راجع به 
اطالق اصل ياد شده را از بين برده است و نظريه ی شورای محترم نگهبان نيز بنا بر ادله ی متعدد و  
به خصوص نامه صريح آن شورا به شماره88/30/37135 حاکی از جريان اصل 167 در امور کيفری  
است. )همچنين بنگريد به  عميد زنجانی، 1387: 95و 179 که درباره ی تعزير در همه ی محرمات 
اعم از منصوص و غير منصوص  نظر مثبت داده اند(. از منظر فقهی نيز غالب فقهای عامه )ماوردی: 
236؛ ابن قدامه حنبلي: 347؛ ابن االخـوه:291( و بسياری از فقهای اماميه همين نظر را دارند )شيخ 
طوسي:9؛ ابوالصالح حلبي: 416؛ ابن ادريس حلي:468؛ ابن زهره: 624؛ شـيخ مفيـد:800؛ محقــق: 
168( از قــدما و معاصــرين )خــويي: 337؛ طباطبــائي: 282؛ امــام خمينــي: 481( اتفاق نظر 
دارند که هر کس معصيتي کند حتی صغيره، و حد و کّفـاره ای بـرای آن مشـخص نشده باشد 
}يعنی تعزيرات غير منصوص{کيفر مي شود. بنا بر اين ديدگاه، همه محرمات شرعي بـدون کيفـر 
و مجـازات معين »قابل تعزير« است، و گستره ی مجازات، همه ی محرمات و معاصي شرعي را فرا 
مي گيرد و فقها در شرح و بسط اين قول تالش بسياری کرده و مثال ها و مصاديق فراواني برای آن 
ذکر کرده اند.يکی از عبارات صريح امام خمينی )( در اين خصوص اين است: »و ل�و ارتکب 
کانت  س�واء  ع�ّزر،  مس�تحاًل  ال  بتحریمه�ا  عالم�ًا  ّح�داً  فیه  الشارع  قّرر  غیرما  المحرمات  من  شیئًا 

المحرمات من الکبائر او الصغائر« )تحرير:433(.
2. چنانچه اشکال شود که اين امر مخالف اصل قانونی بودن جرايم و مجازات ها خواهد بود، اما 
درک صحيح از نظام تحريم و تجريم در حقوق کيفری اسالم اين شبهه را رفع خواهد کرد.  عالوه 
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اقدامات را همچون مغرب زمين تنها خالف سا اين  به برائت دهند و  حکم 

اخالق بدانند و يا حداکثر طبق مستندات اشاره شده در اين قسمت به قوانين 

موجود -که برخی از آنها نه در حد موجبه ی کليه بلکه در حد موجبه ی 

جزئيه هستند- استناد کنند. بنابراين بهتر است مقنن برای وحدت رويه ی 

بيشتر در اين خصوص، به صراحت ماده ی مستقلی انشا کند. 

4- ظرفیت های جرم انگاری تن نمایی در سیاست جنایی ایران و اسالم

جرم انگاری فرآيندی است که به وسيله ی آن رفتارهای خاصی به موجب 

قوانين کيفری ممنوع شده و برای آن مجازات تعيين می شود. صرف نظر 

از مبانی جرم انگاری در غرب و شرق که بر اساس ايدئولوژی يا ساختار، 

دسته بندی های گوناگونی را در بردارد و در نهايت به وضع سياست جنايی 

اسالم و ايران در انديشه ی انتگريستی منجر می شود )دلماس ـ مارتی، 1381: 

بر آنچه در پاورقی قبل اشاره شد، با توجه به اينکه در اين مقال مجال تفصيل مطلب نيست، در 
اينجا تنها به نقل پاسخ يکی از صاحب نظران اين گستره به اين اشکال بسنده می  شود: »مناسبت دارد 
يادآوری شود که در بين برخی از نويسندگان حرفه ای و آماتور مرسوم شده است که تکليف قضات 
به مراجعه به منابع و فتاوای فقهی در موارد سکوت قوانين مدون کيفری را مغاير با اصل قانونی 
بودن جرم و مجازات اعالم و در اين باره قلم فرسايی کنند. واقعيتی که بر کسانی که از اصل قانونی 
بودن، فلسفه و مصاديق آن و از فقه جزايی شناخت کافی دارند پوشيده نيست، اين است که –با 
توجه به مفهوم عام واژه قانون که مشتمل بر اشکال مختلف »قواعد رفتاری« است )تا جايی که نظام 
»کامن ال« را نيز فرا می گيرد( )دلماس مارتی، 1992: 49( اين محذور به قول به تساوی مفهوم گناه و 
مفهوم جرم و تجويز دادرسی کيفری با مراجعه به منابع فقهی مترتب نيست؛ زيرا فلسفه اصل قانونی 
بودن عبارت است از تضمين آزادی های فردی، با پيشگيری از تعقيب و کيفر رفتارهای از پيش 
ممنوع نشده و اين فايده و اثر با اَشکال مختلِف منع و نهی تقنينی که تحريمات شرعی نيز می توانند 
از آن جمله باشد، به دست می آيد. به عالوه، اشتراط علم به حکم و موضوع برای تحقق مسئوليت 
کيفری، در سياست جنايی اسالم، هر گونه شبهه ای را در اين باره مرتفع و اصل قانونی بودن را 
به صورتی پررنگ تر از اين اصل در نظام های کيفری غربی که هيچ کس را جاهل به قانون فرض 

نمی کنند، در سياست جنايی اسالم تضمين کرده است )حسينی، 1383: 669 و 670(.
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سا 219( ـ که در جای خود محل نقد و بررسی جدی دارد ـ پرداختن به مبانی 

جرم انگاری به عنوان يکی از مسائل بنيادين در قلمرو حقوق کيفری مسئله ای 

مهم است؛ چرا که اگر ايجاد مانع و محدوديت در دايره و قلمرو رفتاری افراد 

جامعه از طريق جرم انگاری و تعيين کيفر، بدون دليل شرعی معتبر باشد، با 

اصل اباحه و اصل برائت مغاير است و چرايی جرم انگاری و تعيين کيفر 

در قبال هر رفتار ممنوعی نيازمند توجيه و استدالل و پاسخ شفاف خواهد 

از منظر صاحب نظران جرم شناسی نظرات  اين رفتار،  بود. در جرم انگاری 

محدود و در عين حال مختلفی وجود دارد؛ به نظر برخی از ايشان عده ای از 

حقوق دانان معتقدند هرگاه اين جرايم چه لمسی چه با نگاه يا انتشار عکس 

و غيره واقع شود، فقط چنانچه با عنف و اکراه همراه باشد، جرايم عليه 

اشخاص نيز محسوب می شود و در غير اين صورت جرايم عليه اشخاص 

نيز نيست )ميرمحمد صادقی، 1387: 499(. اين نگرش که همسو با همان نگرش 

ضررمحور و جرم زدايی از جرايم عليه مذهب و فاقد بزه ديده1  تلقی می شود 

با مبانی جرم انگاری اسالمی  نيز وجود دارد،  و در قانون مجازات فرانسه 

فاصله ی معتنابهی دارد. برخی ديگر نيز معتقدند اگر هدف از جرم انگاری 

بی بندوباری های  از  و جلوگيری  عمومی  عفت  تضمين  جرايم جنسی  در 

جنسی است، در زمينه ی مجازات آنچه دقيقاً می تواند اين مقصود را برآورده 

سازد، سخت گيری در اثبات جرم است و نه عکس آن؛ لذا ثبوتاً بايد همه ی 

گستره های توأم با مفسده را چه فردی مانند تن نمايی و چه جمعی مانند 

1. Victimless Crime
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زناهای گوناگون جرم انگاری کرد )محقق داماد، 1385: 42(. برخی ديگر بر اين سا

مهم  بلکه  نيست،  اين حوزه ها  در  درباره ی جرم انگاری  باورند که مشکل 

کيفرانگاری مناسب است و عدالت ايجاب می کند کيفر بزهکاری که با وجود 

امکان آميزش جنسی به صورت مشروع و قانونی، مرتکب خالف شده، بايد 

سخت تر از کسی باشد که امکان ارضای غريزه ی جنسی به صورت قانونی 

برای او وجود نداشته است )محسنی دهکالنی و عليمرادی،1387: 90(. دو رويکرد 

ابزارگرايانه و مستقل می توانند به چرايی جرم بودن تن نمايی پاسخ دهند.

4-1- رویکرد ابزارگرایانه

ابزارگرايانه، جرم انگاری تن نمايی به عنوان يک جرم مانع  در رويکرد 

با تن نمايی زنان است.  ثانوی و مرتبط  ارتکاب جرايم  از  پيشگيری  برای 

جرايمی همچون رابطه ی نامشروع، زنای به عنف و به طور کلی جرايم عليه 

عفت و اخالق عمومی در حوزه ی جنسی يکی از پيامدهای آزادی تن نمايی 

زنان تلقی می شود که با ممنوعيت اين رفتارها از ارتکاب جرايم ديگر نيز 

جلوگيری خواهد شد. شايان ذکر است، اين رويکرد ـ که در واقع تنها بر 

ـ می تواند در  استوار است  ناخواسته  از ضرر  لزوم حفظ اشخاص  محور 

جرم انگاری تن نمايی نيز به عنوان يک جرم مانع در حقوق غرب مالحظه 

شود.

4-2- رویکرد مستقل

در رويکرد مستقل نه صرف منع ورود ضرر ناخواسته به ثالث، بلکه اصل 

ايجاب می کند که  او  انسانی به خصوص حيات معنوی  لزوم حفظ حيات 
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سا حقوق کيفری به اين گستره ورود پيدا کرده و جرم انگاری الزم را انجام دهد. 

با اين تفسير، ممنوعيت تن نمايی زنان موضوعيت دارد و قانون گذار بايد 

صرف نظر از پيامدهای اين رفتار به دنبال ايجاد منطقه ی ممنوعه ی رفتاری 

در همان حوزه باشد. به سخن ديگر، جرم انگاری تن نمايی در گستره ی فردی 

و اجتماعی تنها بر اساس آموزه های عقالنی و انسان شناسی منطقی است. 

بدين ترتيب به نظر می رسد هر چند که ايجاد ممنوعيت در تن نمايی زنان 

در پيشگيری از جرايم جنسی ديگر مؤثر است، اما در پرتو آموزه های دينی 

و منابع فقهی نفس اين عمل نيز بايد به صورت مستقل جرم انگاری شود.

با مشخص شدن چرايی جرم انگاری، مبنای جرم انگاری در مورد علت 

جرم دانستن تن نمايی بررسی می شود. پاسخ اساسی در اين بخش به عنوان 

مبنا، معيار و مالک جرم دانستن اين رفتار در ايجاد باور و اعتقاد به آن نقش 

مهمی داشته و پذيرش قلبی از سوی مردم را موجب شود، زيرا زمانی که 

اشخاص به آثار و فوايد واقعی امر و نهی قانون گذار پی ببرند و مصالح و 

مفاسد برای آنها تبيين شود، اطاعت از قانون نيز با انگيزه و رغبت بيشتری 

انجام می شود. برای جرم انگاری تن نمايی زنان در حقوق اسالم و به تبع آن 

حقوق ايران، چهار محور اساسی مطرح است:

الف( اين رفتار يک معضل است و جنبه ی منفی دارد و تنها يک پديده ی 

خنثی نيست، بلکه کاماًل ضد ارزش های مذهبی  و دقيقاً نوعی پيروی از سنت 

سيئه و سوء اشخاص رذل و پست است.
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ب( اين مشکل يک معضل فرهنگی، اجتماعی و نوعی تقليد کورکورانه سا

از فرهنگ مبتذل غرب است.

 ج( مزاحمت، ناشی از ايجاد اخافه به خصوص برای زنان و کودکان 

علت جرم انگاری است.

ــی و خود شخص و  ــودن، برای سالمت عموم ــان آور ب ــر زي  د( از منظ

اطرافيان او خطرناک است.

چنان که مشخص است هيچ يک از اين ابعاد ترديدپذير نيست، هر چند 

اهميت محور اول و بعد فرهنگی آن بيش از محورهای ديگر است. اگر 

مهم ترين محور جرم انگاری تن نمايی زنان جنبه ی فرهنگی آن فرض شود، 

اين است  اثر آن  اثرات مهم و دقيقی بر آن مترتب خواهد بود. مهم ترين 

را  و همسايه ها  ديگر  اشخاص  نارضايتی  فرد  اينکه عمل  کردن  که شرط 

فراهم آورد يا برعکس سبب خوشحالی و سرور آنها شود، اهميت چندانی 

ندارد. شايد برخی تن نمايی مجازی را نوعی آزادی شخصی و به مثابه حريم 

خصوصی افراد برای تن فروشی در نظر گيرند که درست مانند يک معامله 

بايد حق اقدام به آن، برای فرد محترم شمرده شده و چون آزادی کسی را 

محدود نمی کند و با توافق هر دو طرف صورت می پذيرد، نبايد با آن مخالفت 

کرد. اين نظر از دو جنبه نقد می شود؛ اول اينکه با پذيرش اين ديدگاه، بايد با 

هر قانونی مخالفت شود، چون هر قانونی ممکن است آزادی شخصی عده ای 

را محدود  کند که بخواهند با توافق هم کار مشترکی را انجام دهند. حال آنکه 

قانون نماينده ی وجدان عمومی و معيار اخالق حداکثری است نه حداقلی. 
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سا دوم اينکه گرچه اين مسئله در نگاه سطحی و ابتدايی ممکن است شخصی به 

نظر آيد، اما بايد پيامدهای جمعی آن هم در نظر گرفته شود؛ اقداماتی از اين 

قبيل حتی به صورت مجازی برای ترويج و تشويق افراد جامعه برای وارد 

شدن به حوزه های غيراخالقی و به وجود آمدن رفتارهای شبه روسپيگرانه 

خواهد شد که آثار و مفاسد خاص خود را دارد.

اين گونه شروط مختص کشورهای الئيک و بی قيد است که تنها رضايت 

و نارضايتی اشخاص محور جرم انگاری و جرم زدايی است و جرايمی که با 

رضايت کامل اشخاص و اطرافيان مربوط به آن رفتار، همراه است جرايم 

فاقد قربانی1 ناميده می شوند. به هميل دليل در اين کشورها تنها زنای به 

عنف2 جرم است و شراب خواری هنگام رانندگی جرم محسوب می شود، اما 

در کشورهای اسالمی که مسائل فرهنگی در رأس آنهاست، تن نمايی زنان 

جرمی عليه فرهنگ و سيره ی مذهبی تلقی می شود و شرط نارضايتی طرفين 

در جرم انگاری کاماًل نابجاست. اين مسئله به خوبی جايگاه اين طرح را در 

مهندسی فرهنگی کشور از منظر حقوقی تبيين می کند.

بدين ترتيب به نظر می رسد چنانچه برای چنين جرم انگاری تازه ایـ  که 

عليه فرهنگ بودن آن، مهم ترين وجهه و بعد آن است ـ اين نکات رعايت 

حد  تا  اساسی  قانون  همچون  باالدستی  استاد  و  مقررات  و  قوانين  شود، 

بسياری مدنظر قرار گرفته است؛ چه اينکه طبق اصل چهارم قانون اساسی، 

1. Victimless
2. Rape
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باشد. سا اسالمی  موازين  پايه و چارچوب  بر  بايد  مقررات  قوانين و  تمامی 

بنابراين هدف خاص جرم انگاری تن نمايی زنان ـ که در حيطه ی رفتارهای 

و  تحکيم  می توان  را  ـ  دسته بندی می شود  اخالق عمومی  و  منافی عفت 

صيانت  و  حفظ  نيز  و  اسالمی  جهان بينی  و  تفکر  مکتب،  مبانی،  تقويت 

جامعه از بی بندوباری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد. 

در حقوق اسالم صرف ضرر يا نبود ضرر نمی تواند علت تامه ی وضع جرم 

يا جرم زدايی تلقی شود و انسان موجودی ارزشمند و با کرامت است و 

تمامی دستورها و احکام شرعی در راستای حفظ کرامت انسانی و نيل به 

ارزش های واالی اخالقی وضع شده است و ممکن است هيچ ضرری برای 

جسم انسان نداشته باشد.

5- بررسی تن نمایی در فقه امامیه

برای بررسی تن نمايی در فقه اماميه ابتدا بايد ادله ی حرمت تن نمايی زنان 

با نگاهی به منابع و فتاوای فقهی و سپس ادله ی تعيين تعزير برای اين موارد 

تبيين شود.

5-1-وجوب حجاب زنان

در قرآن کريم ـ به عنوان اولين منبع استنباط احکام اسالمی  در آيات 

30 تا 31 و 59 تا 61 سوره ی نور و 33 تا 53 و 59 تا 60 سوره ی احزاب 

آيات و  اين  نظر در مفردات  امعان  با  مسئله ی حجاب مطرح شده است. 

هيئت امری آنها، بر زنان مؤمن واجب شده است که بر سر و گردن و گريبان 

خويش مقنعه بيفکنند تا از ديد نامحرمان مستور بمانند. همچنين صورت، 
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سا دست ها و قدم ها که هنگام فعاليت های زن معموالً پوشيده نيست، از موارد 

وجوب پوشش استثنا شده است.

با وجود آنکه در تعيين حد نهايی پوشش زنان ميان مفسران و فقيهان، 

تفاوت هايی وجود دارد، اما همگی بر اين امر اتفاق نظر دارند که زنان بايد بدن 

و موهای خويش را از نامحرمان بپوشانند؛ برای مثال در آيه ی 31 سوره ی نور 

در عبارت »والیْبدیَن زینَتَُهّنَ« با پذيرش اصل موضوع در خصوص زينت های 

ظاهری اختالف نظر وجود دارد. گروهی وجه و کفين و قدمين را گفته اند 

)طباطبايی، 1417: ج15، ص111( و جمعی زينت ظاهر را فقط وجه و کفين و 

انگشتر دانسته اند )زحيلی، 1418: ج15، ص 216؛ قرطبی، 1364: ج13، ص 229( و 

عده ای فقط چهره و لباس رو را مصداق آن دانسته اند )طوسی، 1409: 429(.

همچنين بايد توجه داشت که نگاه به تصوير1 با نگاه به شخص احکام 

مشترک دارد و در خصوص تفاوت موضوع خارجی و تصوير ادله ی حرمت، 
تفاوتی ندارند.2

1. در ضمن بايد توجه داشت که هر چند در فقه اماميه به دليل اينکه فضای مجازی به اين معنی در 
زمان پيامبر اکرم )( وجود نداشته است، حکمی مستقل و جداگانه در اين خصوص در کتب و 
منابع فقهی يافت نمی شود، اما برخی مسائل در خصوص تصوير موجود است که با بررسی دقيق 

دليل ها می توان آن احکام را به مسائل امروزی و فضای مجازی نيز تسری داد.
2. آنچه که در بحث يکسانی و نايکسانی احکام نگاه به تصوير، با نگاه به شخص اهميت دارد، 
اختالف موضوع است؛ چرا که در نگاه به تصوير موضوع حکم، تصوير و در نگاه به شخص، 
موضوع، وجود خارجی است. در مسائل فقهی با سه عنوان حکم، متعلق حکم و موضوع، روبه رو 
هستيم. در احکام فقهی در صورت دگرگونی موضوع، حکم پيشين، درباره ی موضوع جديد صدق 
خواهد کرد. از جمله دليل هايی که می توان برای گسترش موضوعی بدان استدالل کرد، نتيجه گيری 
عنوانی فراگير از پاره ای از روايات است، تا تصوير را نيز در بر بگيرد. با اين بيان، تصوير »حاکی« 
از موضوع به تصوير درآمده است. زيرا همچنان که گفته شد، تصوير جانشين موضوع است و در 
نبود موضوع، از آن حکايت می کند. و همان گونه که کشف و برداشتن پوشش از بدن جايز نيست، 
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5-2- ادله ی تعزیر در محرماتسا

مشخص شد که بنا به ادله ی فقهی و روايی، در اصل وجوب پوشش 

برای زنان چه در فضای فيزيکی و چه در فضای مجازی نبايد ترديد کرد. از 

سويی، در رويکرد فقهی بنا به نظر اکثريت قريب به اجماع فقها طبق قاعده ی 

»التعزیر لکل حرام« مرتکب عمل حرامی که در شرع مقدس برای آن مجازات 

حدی پيش بينی نشده است، تعزير می شود )مرواريد، 1410: ج23، صص 74 و 

75؛ طوسی، 1351: ج8، ص69؛ حلی، 1403: ج4، ص 168؛ خويی، 1422: ج1، ص337؛ 

مؤمن، 1422: 97(. البته عده ای از فقها خالف آن نظر داده اند )خوانساری، 1366: 

ج7، ص98؛ صافی، 1363: 144-129(. به سخن ديگر، بر اساس اين قاعده هر 

فعل حرام غيرحدی، قابل تعزير است.

اين قاعده درباره ی اصل امکان مجازات کردن هر نوع رفتار حرام بحث 

تعزير  ديگر،  به عبارت  ندارد.  تأثيری در بحث  اقسام حرام هم  می کند و 

عبارت است از تأديب، که خداوند تعبّداً آن را جعل نموده است، به منظور 

اينکه تعزير شونده و ديگر مکّلفين را از ارتکاب عمل ممنوع بازدارد. اين 

حکم در موردی که به امر واجبی اخالل وارد شود يا امر قبيحی از کسی 

ثابت می شود  باشد،  سربزند و در شرع درباره ی آن مجازاتی وضع نشده 

)حلبی، 1400: 426(. بايد توجه داشت که اسالم به حفظ نظام مادی و معنوی و 

اجرای احکام در مجاری خود اهتمام بسيار دارد و طبيعی است که اين نکته 

برداشتن پوشش در تصوير نيز جايز نيست و نگاه کردن به آن نيز حرام است. برای مطالعه تفصيلی 
بنگريد به: )مشکات، سيدحميد، »فقه نگاه به تصوير«، فقه، شماره 31 و 32، سال نهم، ص 54-13(.
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سا اقتضا می کند، حاکم بتواند هر کس را که با ارتکاب محرمات به مخالفت با 

نظام می پردازد، تعزير کند. به سخن ديگر، دايره ی نظام اسالم بسيار گسترده 

است و خلوت و جلوت انسان را در بر می گيرد و رابطه ی انسان را با خود، 

خدا، ديگران )جامعه( و جهان هستی تنظيم می کند. از سوی ديگر اسالم به 

حفظ نظام خود اهميت می دهد و حاضر به از بين رفتن آن نيست. طبيعی 

است حفظ اين نظام گسترده، اقتضا می کند که حاکم بتواند مرتکب هر عمل 

حرامی را که با اين نظام به مخالفت پرداخته و ضد آن عمل کرده، تعزير کند 

)حاجی ده آبادی، 1391، 301(. با اين مقدمه، تعيين مجازات تعزيری برای جرم 

تن نمايی مجازی زنان ـ که در بحث قبلی حرمت آن آشکار شد ـ مشروع و 

قانونی خواهد بود.

6- تعقیب و دادرسی کیفری تن نمایی مجازی

تن نمايی  موضوع  به  کيفری  حقوق  ورود  ضرورت  گذشت،  چنان که 

مجازی زنانـ  که گستره ای به نسبت فردی استـ  چندان وجيه و منطقی به 

نظر نمی رسد و ممکن است با برچسب ها و انگ هايی همچون اقتدارگرايی يا 

انتگريسم يا پدرساالرانه بودن مواجه شود )مارتی، 1381: 219(، اما با تدقيق در 

اين محور مشخص خواهد شد که حقوق اسالم حوزه ی »حريم شخصی« را 

در گستره ی اثباتی پذيرفته و به هيچ وجه پدرساالرانه عمل نمی کند. البته فقه 

اماميه در حوزه  ی شخصی نيز به لحاظ ثبوتی و نه اثباتی1 ورود دارد و اموری 

1. مقصود اين است که جرم انگاری و ممانعت از اين رفتارها بايد انجام شود )= حوزه ثبوتی(، 
اما هيچ يک از فقها اذن تجسس و فحص از اشخاص در خصوص اين رفتارها را نمی دهد؛ لذا 
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همچون خودکشی، خودآزاری و خودارضايی يا موضوع مورد بحث ما يعنی سا

تن نمايی که ممکن است بين دو يا سه نفر در يک گروه خصوصی باشد را 

حرام و مستحق تعزير معرفی می کند. اما از منظر اثباتی اگر حريم خصوصی 

با تعريف منطبق بر موازين اسالمی مالحظه شود،1 مشخص خواهد شد که 

در حقوق کيفری اسالم کمترين ورود به حريم خصوصی افراد رخ می دهد. 

ماده ی 102 قانون آيين دادرسی کيفری در مقام ايجاد يک اصل دادرسی 

در خصوص جرايم منافی عفت، هرگونه تعقيب و تحقيق در اين جرايم 

اين خصوص مجاز  از هيچ فردی را در  را ممنوع اعالم داشته و پرسش 

نمی داند. البته اين ماده چهار استثنا به اصل ممنوعيت تحقيق در جرايم منافی 

عفت اضافه می کند که به قرار ذيل هستند:

الف(  وقوع جرم در مرئی و منظر عام:  مشخص است که تنها در حالتی 

می توان تن نمايی مجازی را تعقيب کرد که جرم در منظر عموم واقع شود. 

به عبارت ديگر تا زمانی که اين عمل در روابط خصوصی افراد رخ می دهد، 

امکان مداخله ی کيفری از منظر اثباتی وجود نخواهد داشت.

ب(  شاکی داشتن:  به نظر می رسد جرم تن نمايی از سوی زنان نمی تواند 

شاکی خصوصی داشته باشد. البته رويه ی قضايی محاکم در جرايم منافی 

عفت، همسر و در برخی موارد بستگان درجه ی اول ذکور اناث را به عنوان 

اين جرايم اثبات نمی شوند، مگر با اقرار اختياری افراد يا هنگامی که جرم علنی و مشهود باشد 
)=حوزه اثباتی(.

1. بر اين پايه، حريم خصوصی قلمرويی است که بر اساس شرع تعيين می شود و به حوزه ی اثباتی 
باز می گردد نه ثبوتی. 
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سا شاکی ذی حق می داند. به نظر می رسد، دفاع از اين رويه چندان امکان پذير 

بزه ديده  کيفری  دادرسی  آيين  قانون   10 ماده ی  اساس  بر  که  چرا  نباشد، 

و چنانچه  زيان می شود  و  متحمل ضرر  وقوع جرم  از  که  است  شخصی 

تعقيب مرتکب را درخواست کند، »شاکی« و هرگاه جبران ضرر و زيان 

وارده را مطالبه کند، »مدعی خصوصی« ناميده می شود. پرواضح است که 

افراد مذکور با تعريف اين ماده بزه ديده محسوب نمی شوند، مگر آنکه مفهوم 

»ضرر و زيان« توسعه يابد.

ج( به عنف بودن: در اين فرض نيز اگر تن نمايی زنان به عنف باشد، بر 

اساس قواعد حقوق کيفری مسئوليت کيفری نخواهند داشت. ماده ی 151 

قانون مجازات اسالمی در اين خصوص مقرر می دارد: »هرگاه کسی بر اثر 

محسوب  قانون جرم  طبق  که  رفتاری شود  مرتکب  تحمل  غيرقابل  اکراه 

می شود مجازات نمی گردد. در جرايم موجب تعزير، اکراه کننده به مجازات 

فاعل جرم محکوم می شود. در جرايم موجب حد و قصاص طبق مقررات 

مربوط رفتار می شود.«

د( سازمان يافته بودن: اين فرض نيز حالتی را در بر می گيرد که برای 

ارتکاب جرم گروه مجرمانه ای تشکيل شده باشد. بر اساس تبصره ی 1 ماده ی 

نسبتًا  گروه  از  است  عبارت  مجرمانه  گروه  اسالمی،  مجازات  قانون   130

منسجم متشکل از سه نفر يا بيشتر که برای ارتکاب جرم تشکيل يا پس از 

تشکيل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می شود. 
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نتیجه گیری و پیشنهادسا

قانون جرايم رايانه ای و فهرست مصاديق محتوای مجرمانه را می توان 

مهم ترين متن قانونی مربوط به تنظيم روابط در شبکه های مجازی دانست. 

معيارها  بيان  در  ناقصی  نسبت  به  مجموعه ی  قانون  همين  وصف  اين  با 

اينکه  و مصاديق محتوای خالف نظم عمومی و اخالق حسنه است، چه 

و ظرفيت های  امکانات  اجتماعی  و شبکه های  مجازی  فضای  با گسترش 

متعددی به اين فضاها افزوده شده است که نياز به بازنگری دارد. راه حل 

ممکن، معقول و مقبول برای مديريت تحوالت موجود در فضای سايبر و از 

همه مهم تر شبکه های اجتماعی، قانون مند و ضابطه مند کردن بيشتر آنهاست. 

نيز مانند فضای واقعی و تکنولوژی های ديگر، آسيب های  فضای مجازی 

خاص خود را دارد و نظام دادن به آن نيازمند قانون گذاری قوی برای رسيدن 

به هدف مطلوب است، که اين مهم جز با تالش فعاالن عرصه ی حقوق 

محقق نخواهد شد.

ترديدی نيست نظام حقوقی جمهوری اسالمی ايران بالقوه توان امکان 

کافی برای برخورد با اين پديده را دارد، ولی نبود رويه و سياست واحد، 

قاطع و مستمر در استفاده و بهره گيری از آن به وسيله ی نيروهای اجرايی 

موجب ناکارآمدی و بازدهی نامطلوب شده است.

در حال حاضر نيز اگر نتوان تحوالت دنيای مجازی را مديريت کرد، اين 

تحوالت هستند که خود را به ما تحميل خواهند کرد، در اين صورت بايد 

منتظر عوارض بيشتری بوده و به تعبير ديگر، اگر اين تحول ها مديريت نشود، 
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سا تحول ها جامعه را مديريت خواهند کرد. با بررسی قوانين کيفری ايران مالحظه 

می شود که قانون گذار ايران از جرم انگاری صريح تن نمايی مجازی تا حدودی 

غفلت کرده است و يا به تصور اينکه با وجود جرم انگاری های پيش بينی شده 

در حوزه ی جرايم عليه عفت و اخالق عمومی و جرم انگاری های پيش بينی 

شده در قانون جرايم رايانه ای نيازی به جرم انگاری مستقل در اين حوزه 

نيست، موجب خأل قانونی شده است. با ادله ی ارائه شده در اين پژوهش 

مشخص شد، اين امر سياست کيفری مجزايی می طلبد و با توجه به مطالبی 

که در مبانی جرم انگاری و ادله ی فقهی بيان شد، الزم است رويکردی مجزا 

در قبال جرايم منافی اخالق و عفت مجازی اتخاذ گردد. با توجه به مجموعه 

پيشنهاد  اسالمی،  مجازات  قانون  در  عمومی  اخالق  و  عفت  عليه  جرايم 

می شود ماده ای بدين شرح به قانون مجازات اسالمی الحاق گردد تا حقوق 

کيفری ابزار الزم برای مقابله با فحشا در فضای مجازی را داشته باشد:

»هر کسی داده ای را که حامل تصوير بدون حجاب شرعی وی است به 

فرد يا افراد نامحرم، ارائه يا ارسال کند و يا در دسترس آنها قرار دهد، يا به 

طور کلی توزيع، معامله و يا منتشر کند به حبس و شالق درجه 7 محکوم 

خواهد شد. دادگاه می تواند 6 ماه تا 2 سال دسترسی وی به فضای مجازی و 

وسايل ارتباط جمعی را ممنوع کند.

تبصره 1ـ  در صورتی که مرتکب غير از صاحب تصوير باشد، به حداکثر 

مجازات های مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.
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تبصره 2 ـ موارد مجاز شرعی مانند اضطرار پزشکی، مشمول اين ماده سا

نخواهند بود«.

همچنين با توجه به رويکرد دولت و اقدامات اساسی برای پياده سازی 

اينترنت ملی و ايجاد شبکه ی مجازی حالل و تأسيس مرکز مشابهی برای 

رصد جرايم در حوزه ی سايبر و برنامه ريزی متناسب برای پيشگيری کار 

چندان دور از ذهن نيست و با تأسيس چنين مرکزی که رويکرد غيرپليسی 

دارد می توان گام های مهم و مؤثری در مقابله با اين نوع پديده های مجازی 

برداشت.
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جاللی فراهانی، اميرحسين. »پيشگيری از جرائم رايانه ای«، مجله حقوقی دادگستری،  ×

ش47، )تابستان 1383(.
م وض وع ه ،  × و ح ق وق   ف ق ه   در  ت ص ويری   و  ع ادل 1382.  ب ررس ی  ج راي م  ص وت ی   ج ن ان ی، 

اروم يه ، اديب ان.
حاجی ده آبادی، احمد 1391. قواعد فقه جزايی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. ×
حسينی، سيدمجتبی 1385. احکام نگاه و پوشش: آرايش، روابط، گفت وگو )مطابق با  ×

نظر ده تن از مراجع عظام(، تهران، نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.
حسينی، سيدمحمد 1383. سياست جنايی در اسالم و ايران، تهران، سمت. ×
ـــــــــــ. »رابطه مفهوم شرعی »گناه« و مفهوم حقوقی »جرم« و نسبت »تحريم« و  ×

»تجريم««؛ علوم جنايی )مجموعه مقاالت در تجليل از دکتر محمد آشوری(، تهران، سمت، 
.)1383(
حلبی، تقی الدين بن   نجم الدين )ابوالصالح( 1400 ق. الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبه  ×

.)(امام اميرالمؤمنين
حلی، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن 1403 ق. شرائع االسالم، بيروت، داراالضواء. ×
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خسروشاهی مطلق، مهدی و رضا احسان پور 1388. بررسی فقهی و حقوقی جريحه دار  ×سا
کردن عفت عمومی، تهران، مهر و ماه نو.

خوانساری، سيداحمد 1366. جامع المدارک، قم، اسماعيليان. ×
االمام  × آثار  احياء  مؤسسه  قم،  المنهاج،  تکمله  مبانی  سيدابوالقاسم 1422 ق .  خويی، 

.)( الخوئی
نجفی  × ترجمه ی  جنايی،  سياست  بزرگ  نظام های   .1381 می ری  مارتی،  ـ  دلماس 

ابرندآبادی، تهران، ميزان.
رزم ساز، بابک 1394. روش های پيشگيری از جرايم جنسی و خالف عفت عمومی در  ×

سياست جنايی جمهوری اسالمی ايران، تهران، مجد  .            
زحيلی، وهبه بن مصطفی 1418 ق. التفسير المنير فی عقيده و الشريعه و المنهج، دمشق،  ×

دارالفکر المعاصر.
زراع ت ، ع ب اس   1393. حدود جرايم منافی عفت، تهران، جنگل.          ×
 زهروی، رضا و محسن صفری 1394. بررسی تطبيقی حقوق اطفال و نوجوانان، تهران،  ×

دادگستر.     
صافی، لطف اهلل 1363. التعزير، قم، نشر اسالمی. ×
حقوقی  × نظام  در  فی االرض  افساد  »جرم انگاری  يزدان شناس.  سميرا  و  فخر، حسين 

ايران«، نامه پژوهشی فقه و حقوق، ش39، )بهار و تابستان 1391(.
مندرج در کتاب خانواده و  × نوجوان،  مراقبت جنسي  تربيت و  قائمي، علي 1394.   

فرزندان در دوره راهنمايي تحصيلي، تهران، انجمن اولياء و مربيان جمهوري اسالمي ايران.
قرطبی، محمدبن احمد 1364. الجامع الحکام القرآن الکريم، تهران، ناصرخسرو. ×
طباطبايی، سيد محمدحسين 1417 ق. الميزان فی تفسير القرآن، قم، اسالمی. ×
طوسی، محمدبن حسن 1409 ق. التبيان فی تفسير القرآن، قم، مکتب االعالم االسالمی. ×
ــــــــــ 1351 ق. المبسوط فی الفقه االماميه، تهران، المکتبه المرتضويه. ×
عليدوست، ابوالقاسم 1388. فقه و عرف، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی. ×
عظيمی گرکانی، هادی و سميه کرمانی 1391. حرمت شکنی عفت عمومی و مجازات  ×
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سا آن، تهران، صبا  .          
عميد زنجانی، عباسعلی 1387. قواعد فقه جزايی. تهران، سمت.    ×
ع ن ص ری ف رد، ع ب اس  1389. ج ريح ه دار ک ردن  ع ف ت  ع م وم ی  در ح ق وق  ايران ، ت ه ران ، آثار  ×

انديشه  .         
  محقق داماد، سيدمصطفی. »مجازات عمل منافی عفت در قرآن«، تحقيقات حقوقی،  ×

ش43، )1385(.    
مرواريد، علی اصغر 1410 ق. سلسله الينابيع الفقهيه، بيروت، فقه الشيعه. ×
مشکات، سيدحميد. »فقه نگاه به تصوير«، فقه، ش31 و 32، )بهار و تابستان 1382(. ×
مکارم شيرازی، ناصر 1424 ق. کتاب النکاح )مکارم(، قم، مدرسه امام علی بن ابی  ×

.)( طالب
مؤمن قمی، محمد 1422 ق. مبانی تحرير الوسيله، کتاب الحدود، تهران، مؤسسه تنظيم  ×

.)( و نشر آثار امام خمينی
مهدی پور، فاطمه 1393 . اصول حاکم بر جرم انگاری و پيشگيری از جرايم منافی عفت،  ×

گرگان، نوروزی.
ميرمحمدصادقی، حسين 1392. جرايم عليه اموال و مالکيت، تهران، ميزان. ×
اخ الق   × و  ع ف ت   ع ل يه   ج رايم   اخ ت ص اص ی :  ج زای   ح ق وق   م ح م دص ال ح   1380.  ول يدی، 

ع م وم ی  و ح ق وق  و ت ک ال يف  خ ان وادگ ی ، ت ه ران ، ام يرک ب ي ر.
هاشمي، سيدحسين. »نقدي بر ماده 638 ق.م.ا در جرم انگاري بدحجابي«، کتاب زنان،  ×

سال 9، ش 37، )پاييز 1386(.
هاشمی رکاوندی، سيد مجتبی 1376. تربيت و شخصيت انسانی، تهران، دفتر تبليغات  ×
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