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  : چكيده

رت وص نمايش اعضاي جنسي به«نگاري كه عبارت است از  در اين پژوهش به موضوع هرزه
پرداخته شده  »منظور تحريك جنسي مخاطب هاي جنسي صرفاً به عريان و توصيف يا نمايش فعاليت

گيري  ي غيراخالقي در حقوق داخلي ايران و نيز موضع تشريح وضعيت حقوقي اين پديده. است
را تشكيل  حاضر ترين موضوع پژوهش اصلي موصوف،ي  المللي در قبال پديده ها و اسناد بين كنوانسيون

ذهن خوانندگان تر  نگاري و جهت تقريب هرچه بيش در راستاي تشريح وضعيت حقوقي هرزه. دهد مي
تعريف، تاريخچه، ( نگاري ي هرزه ياتي دربارهبه موضوع مورد بحث، فصل اول پژوهش به بيان كل

ر با هدف ترين پرسشي كه پژوهش حاض و اما اصلي. داده شده است اختصاص ...)ها، انواع و ويژگي
 يالمللي، تدابير و بين كه آيا در سطوح داخلي و انجام شده، عبارت است از اينيافتن پاسخ آن، طراحي 

نگاري در سطوح  نگاري اتخاذ شده است يا خير؟ به بيان ديگر، آيا هرزه هرزه براي مبارزه با كيفري
دست آمده  انگاري شده است يا خير؟ نتايج به جرم ،اجراهاي كيفري به قيد ضمانت ،المللي داخلي و بين

و هم در ) ناز جمله ايرا(رهاي مختلف دهند كه هم در سطوح داخلي كشو از اين پژوهش نشان مي
انگاري شده است؛  اجراي كيفري جرم هاي مختلفي به قيد ضمانت نگاري در طيف ي جهاني، هرزه عرصه
انگاري و شدت و ضعف تدابير كيفري اتخاذ شده  ي اين جرم كه در سطوح داخلي، محدوده وصفبا اين 

اي  هر جامعه مورد پذيرش مردم، در خالق و عرفنگاري، با توجه به مذهب، ا براي مبارزه با هرزه
 ،انگاري و تدابير اتخاذ شده ي جرم المللي نيز محدوده ي بين ساير جوامع است و در عرصهمتفاوت از 

ي  به بيان ديگر، در عرصه. هاي مشترك كشورهاي غربي در اين زمينه است تر برآيند ديدگاه بيش
انگاري شده است  المللي مورد توافق كشورها، جرم نگاري كودكان به موجب اسناد بين المللي هرزه بين

نگاري  بح هرزهچراكه در خصوص ق اند؛ ساالن ساكت نگاري بزرگ رزهي ه كه همين اسناد درباره درحالي
هاي مورد قبول كشورهاي  با توجه به هنجارها و ارزش ،انگاري آن ساالن و در نتيجه لزوم جرم بزرگ

در سطوح داخلي نيز اختالف نظرها فراوان است و كشوري نظير . نظري وجود ندارد  اتفاق ،مختلف
را به طور كلي و در تمام  نگاري ايران با اتكا بر باورهاي مذهبي و اخالقي غني خود، ارتكاب هرزه

كه بسياري از كشورها ممكن است تنها  داند درحالي اي جرم و قابل مجازات مي سطوح و با هر وسيله
نگاري توأم با خشونت،  نگاري اطفال، هرزه نگاري نظير هرزه انگاري سطوح خاصي از هرزه قايل به جرم

 .نگاري مستقيم و نظاير آن باشند هرزه
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  :مهمقد
ي جنسي براي تداوم و بقاء نسل در نهاد تمام موجودات از جملـه انسـان بـه وديعـه     اگرچه غريزه

هـا و بـه تصـوير     در باور اخالقي برخي از جوامع، نمايش عريان بدن انسان ،گذاشته شده است؛ با اين حال
بـه بيـان ديگـر، در برخـي از     . شود كشيدن و توصيف رفتارهاي جنسي امري ناپسند و مذموم انگاشته مي

عنـوان يكـي از مصـاديق اعمـال خـالف عفـت و اخـالق         نگاري به خودمان، هرزه ي از جمله جامعه ،جوامع
دار سـاخته و   اي كه وقوع آن، اخالق عمومي جامعه را جريحه شود؛ يعني پديده عمومي جامعه شناخته مي

  .دارد افكار عمومي را به واكنش در برابر آن وامي
پـايي از آن را در  تـوان رد  اي مسبوق به سابقه است كه با مراجعه به تاريخ مـي  نگاري پديده هرزه 

هاي  اي كه با گذشت زمان و پيشرفت روزافزون ساخته تمام ادوار تاريخي زندگي بشر مشاهده نمود؛ پديده
كه امروزه با استفاده از امكانات رايانه و اينترنت، به  تري يافته تا جايي گسترده ي تدريج دامنه دست بشر، به

  . هاي اخالقي بسياري از جوامع را با تهديدي جدي مواجه ساخته است بحراني تبديل شده كه بنيان
تر بـه   وضوع، كمكه به علت قبح م(نگاري  هرزه ي اين پژوهش در پي آن است كه با بحث پيرامون پديده

  .هاي تقنيني صورت گرفته در قبال آن بپردازد به توصيف اين پديده و معرفي واكنش) آن پرداخته شده

  :بيان مسأله) الف
هـاي جنسـي    هاي تناسلي و به تصوير كشيدن و توصيف فعاليت معناي نمايش اندام نگاري به هرزه

بـراي بسـياري از افـراد، در طـول تـاريخ همـواره        دليل جذابيت مسايل مرتبط با امور جنسـي  ها، به انسان
 ي كننـده  عنـوان مصـرف   و برخـي بـه  ) نگـار  هـرزه (عنـوان توليدكننـده    طرفداراني داشته است و برخي بـه 

انـد و البتـه ايـن جريـان      با اين پديـده سـروكار داشـته   ) بين گرا و هرزه هرزه(محصوالت هرزه و مستهجن 
دليـل محـدود بـودن امكانـات      گذشته، بـه  ي نگاري تا چند دهه كه هرزهبا اين تفاوت . چنان ادامه دارد هم

پيامـدهاي مخـرب و    ،شد و از اين رو يابي به آن، در حجم كوچكي توليد و مصرف مي توليد، توزيع و دست
امـا امـروزه بـا رواج اسـتفاده از     . گشـت  گير تعداد معدودي از افراد جامعه مـي  زاي آن نيز تنها دامن آسيب

هـا و   ها از جمله داده هاي منحصر به فرد آن در توليد و انتقال اطالعات و داده و با توجه به قابليت اينترنت
اي يافته و به تبع گسترش توليد و اسـتفاده از   نگاري ابعاد بسيار گسترده محتويات هرزه و مستهجن، هرزه

ح وسـيعي از افـراد جوامـع را    نگاري نيز سـط  بار هرزه محصوالت هرزه و مستهجن، پيامدهاي منفي و زيان
  .الشعاع خود قرار داده است تحت



٢ 
 

گرايي همواره مطرح بوده و طرفـداراني داشـته اسـت؛ بـا ايـن       نگاري و هرزه در كشور ما نيز هرزه 
داري كـه در كـانون توجـه     پرهيز و خويشتن ي ايراني و خصيصه ي تفاوت كه روح مذهبي حاكم بر جامعه

بيني بوده و از اين رو، توليـد و مصـرف    نگاري و هرزه گرايش افراد به هرزهاز مانع  ،تعاليم اسالمي قرار دارد
اما در يكي . گرفته است صورت مخفيانه و پنهاني صورت مي نگاري در حجمي بسيار اندك و آن هم به هرزه

ودن نسل ايراني و بيگانه نم ي اخير، تالش كشورهاي غربي در راستاي تهاجم فرهنگي به جامعه ي دو دهه
ويژه جوانان و  تر افراد به جوان با باورهاي مستحكم اخالقي و ديني حاكم بر اين جامعه، سبب گرايش بيش

 ي هاي فناورانه و تكنولوژيكي جديد هم بـه نوبـه   در اين راستا، پيشرفت. نگاري شده است نوجوانان به هرزه
چراكـه رايانـه و   . اياني كـرده اسـت  خود به كشورهاي غربي در جهت رسيدن به اهداف شوم خود كمك ش

توانند خطرآفرين  مي ،شمار خود در كنار منافع و مزاياي بي ،هاي دست بشر اينترنت نيز مانند ساير ساخته
يكـي از ايـن خطـرات، سوءاسـتفاده از      .پسند مورد سوءاسـتفاده قـرار گيرنـد   بوده و براي مقاصد شوم و نا

هـاي اينترنتـي    طوري كه امروزه بسـياري از سـايت   نگاران است به هاي رايانه و اينترنت توسط هرزه قابليت
  . دهند اطالعات ديگري را در اختيار كاربران خود قرار نمي ،جز محتواي غيراخالقي و مستهجن به

شـد كـه بسـياري از     عنوان كااليي لـوكس و تجملـي تلقـي مـي     پيش، رايانه به ي اگر تا چند دهه
يك رايانه وجـود   دست كمها  خانه بسياري ازكردند، امروزه در  ن احساس نميآ ي ها نيازي به تهيه خانواده

داند و همـين رواج اسـتفاده از رايانـه و     دارد و نسل جديد، زندگي بدون رايانه و اينترنت را قابل تصور نمي
 در ايـران  گرايـي  نگاري و هرزه شيوع هرزه به است كه عواملييكي از ) ويژه در ميان نسل جوان به(اينترنت 

  .دامن زده است
صـورت قاچـاق و    بـه  در ايـران  نگاري كه تـا چنـد سـال پـيش     توان گفت هرزه طور خالصه مي به 

هـاي اخالقـي و    اي آشكار و زننـده، بنيـان   صورت پديده شد؛ امروزه به توليد، توزيع و مصرف ميزيرزميني، 
منتسـب بـه يكـي از هنرپيشـگان زن     انتشار فيلم مسـتهجن   ،حقيقتدر . كند مذهبي جامعه را تهديد مي

دار شدن افكار عمـومي جامعـه گشـت، زنـگ      در سطحي بسيار وسيع كه سبب جريحه 86داخلي در سال 
بـا ايـن     گرايي را در ايران به صدا درآورد و توجه مسئوالن را به لزوم مقابلـه  نگاري و هرزه خطر شيوع هرزه

  . و غيراخالقي جلب نمود مذموم ي پديده
ساز انحرافات اخالقـي و فروپاشـي    تواند زمينه كه مي  - بيني نگاري و هرزه كه رواج هرزه اين نهايتاً
ايراني  ي در جامعه - ها و ارتكاب جرايم منافي عفت بسياري از جمله تجاوزات به عنف گردد بنيان خانواده



٣ 
 

ب اين موضوع و پـرداختن بـه   انتخا اصلي ي ويژه در ميان جوانان و نوجوانان ، انگيزه در چند سال اخير، به
  .است بودهآن در قالب پژوهش حاضر 

  :هدف تحقيق) ب
نگاري از جمله موضوعاتي است كـه   ايراني، هرزه ي با توجه به مذهبي بودن فضاي حاكم بر جامعه

تـر در خصـوص آن    ندرت به آن پرداخته شده است و نويسندگان و پژوهشگران كـم  دليل قبيح بودن، به به
در راه حـل مشـكل نيسـت بلكـه آگـاهي دادن       ،كه همگان واقفيم كه سكوت اند؛ درحالي فرسايي كرده قلم

گرايي و تأثيرات مخرب آن بـر جسـم و روان افـراد و نيـز بـر       نگاري و هرزه پيامدهاي منفي هرزهخصوص 
ري و روشـن  نگـا  از اين رو، پرداختن به موضـوع هـرزه  . تواند به حل مشكل كمك نمايد تر مي جامعه، بيش

ترين هدف ايـن پـژوهش    مهم ،هايي كه بايد در قبال آن صورت گيرد نمودن ابعاد مختلف آن و نيز واكنش
گيري از وقوع، بر مقابله بـا آن   م و ناپسندي، پيشمذمو ي به بيان ديگر، در قبال هر پديده. رود شمار مي به

در راسـتاي   ،بنـابراين . گاهي استوار اسـت گيري صحيح نيز همواره بر مبناي آ شود و پيش رجحان داده مي
نگاري نيز اولين گام، آگاهي دادن از ماهيت و چند و چون آن است؛ لذا هدف ايـن   جلوگيري از رواج هرزه

زاي ناشـي از آن   نگاري و پيامدهاي آسيب هرزه ي اول، آشنا نمودن خوانندگان با پديده ي پژوهش در وهله
المللي و داخلـي بـراي مقابلـه بـا      بين هاي ماتي است كه تاكنون در عرصهها با اقدا و سپس آشنا نمودن آن

  . نگاري اتخاذ شده است هرزه

  : هاي تحقيق سؤال) ج
: كـه  باشد؛ عبارت است از ايـن  يابي به پاسخ آن مي ترين سؤالي كه اين پژوهش در پي دست اصلي

و آيا تـاكنون   هايي دارد شود، چه ويژگي مي اي قبيح و غيراخالقي از آن ياد عنوان پديده نگاري كه به هرزه«
  »؟يا خير در خصوص مقابله با آن انديشيده شده است كيفري المللي و داخلي تدابيري هاي بين در عرصه

تـري بـه    هـاي فرعـي و كوچـك    توان اين سؤال اصلي را به سؤال گويي، مي جهت سهولت در پاسخ
  :شرح ذيل تجزيه نمود

گرايان از گرايش به توليد و مصرف محصوالت هـرزه   نگاران و هرزه يز اهداف هرزهنگاري و ن ماهيت هرزه. 1
  و مستهجن چيست؟

  كند؟  نگاري را تهديد مي كنندگان هرزه زايي مصرف چه پيامدهاي مخرّب و آسيب. 2
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نگاري در كدام ويژگي آن نهفته است كه واكنش جامعه در برابـر   علت مذموم بودن و قبح اخالقي هرزه. 3
  كند؟ آن را توجيه مي

نگاري تنها در جوامع مذهبي، امري شوم و ناپسند است و يا در جوامع غيرمذهبي نيز در برابـر   آيا هرزه. 4
متشـكل از جوامـع مـذهبي و    (المللـي   ي بـين  شود؟ به بيان ديگر، آيا در عرصـه  آن واكنش نشان داده مي

  ؟يا خير خاذ شده استنگاري ات تدابيري در خصوص مقابله با هرزه) غيرمذهبي
اسالمي كه بر باورهاي اخالقي و مذهبي مسـتحكمي تكيـه دارد،    ي عنوان يك جامعه ايراني به ي جامعه. 5

دهد و آيا اين واكنش، يك واكنش كيفري است؟ به بيان ديگـر،   نگاري چه واكنشي نشان مي در قبال هرزه
سـت؛ عناصـر   و اگر پاسخ آري ا ؟شود محسوب ميجرم  حقوق كيفري ايرانبيني در  نگاري و هرزه آيا هرزه
  ؟است  م كدامي اين جر دهنده تشكيل

  :ي تحقيق ها فرضيه) د
هـاي فرعـي ارايـه خواهـد شـد و       هاي مرتبط با سوال در اين بخش براي سهولت امر، ابتدا فرضيه

  . ي اصلي پژوهش خواهيم پرداخت سپس به بيان فرضيه
گونه كه از معناي  نگاري همان است كه هرزه  نگارنده آن ي ال فرعي، فرضيهدر خصوص اولين سؤ

هاي فساد و فحشا را در  تواند زمينه آيد، اقدامي بيهوده و فحشاگونه است كه مي برمي» هرزه«ي  لغوي واژه
انگاري و تصوير كردن صور قبيحه نيز  نگاري كه از آن با عنوان قبيح به بيان ديگر، هرزه. جامعه فراهم كند

صورتي نامتعارف و ناسالم و خارج از عرف و هنجارهاي  با به تصوير كشيدن امور جنسي به ،شود ياد مي
نگاري به شرح فوق  اگر ماهيت هرزه. دهد سوي انواع انحرافات جنسي و اخالقي سوق مي جامعه، افراد را به

هدفي جز كسب  بينان از مصرف محصوالت هرزه و مستهجن، گرايان و هرزه باشد، بديهي است كه هرزه
نگاران نيز با توجه به تقاضايي كه  هرزه ،التذاذ جنسي و برانگيختگي شهواني نخواهند داشت و در اين ميان

به دنبال كسب سود اقتصادي  ،براي اين قبيل محصوالت وجود دارد، با توليد محصوالت هرزه و مستهجن
ياسي و به انحراف و ابتذال كشانيدن افراد كالن هستند و البته گاهي در كنار كسب منافع مادي، منافع س

  .كنند هاي گوناگون ديگري نيز دنبال مي را با انگيزه
نگاري، عادات  وقتي در اثر مصرف مداوم هرزه رسد به نظر ميال فرعي نيز، ؤدر خصوص دومين س

ابط جنسي مرسوم و متعارف افراد به رفتارهاي جنسي ناسالم و خارج از حدود عرف تبديل شود، رو
هاي  ي فروپاشي قرار خواهد گرفت و آزادي جنسي، افراد را در برابر انواع بيماري زناشويي در آستانه
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ي جوامع،  ترين سرمايه كه مهم با توجه به اين ،بنابراين. پذير خواهد كرد جسمي، جنسي و رواني آسيب
. بحراني جدي مواجه خواهد كرد نگاري با تهديد اين سالمتي، جامعه را با نيروي انساني سالم است؛ هرزه

  .رسد زا الزم و ضروري به نظر مي اي هنجارشكن و آسيب عنوان پديده نگاري به از اين رو، مقابله با هرزه
كه اگرچه در برخي از جوامع از ي نگارنده آن است  فرضيهال فرعي نيز، سومين سؤدر خصوص 

آور  تصوير كردن امور جنسي، امري قبيح و شرمي خودمان، بحث پيرامون مسايل جنسي و  قبيل جامعه
بلكه از . نگاري در ويژگي مرتبط بودن آن با امور جنسي نهفته نيست اما قبح اخالقي هرزه ،شود تلقي مي

سازد، ويژگي نامتعارف بودن و  نگاري را بيش از پيش نمايان مي چه قبح اخالقي هرزه آن ،نظر نگارنده
ها بوده كه همواره در  امور غريزي انسانجمله ديگر، مسايل جنسي از به بيان . است آنهنجارشكني 

نگاري در آن است كه با به  سطحي متعارف و سالم در جوامع گوناگون مطرح بوده و هست؛ اما قبح هرزه
هاي جنسي نامتعارف و  هاي جنسي و به تصوير كشيدن فعاليت ي اندام نمايش گذاردن آشكار و زننده

ي هنجارشكني، سعي در تغيير عادات جنسي مرسوم و متعارف افراد داشته و از اين طريق ناسالم، با نوع
  . كند افراد را فراهم مي اخالقي و جنسي هاي انحراف زمينه

معنـاي   نگـاري را بـه   ي نگارنده آن است كـه اگـر هـرزه    ال فرعي، فرضيهچهارمين سؤدر خصوص 
اي اسـت كـه در    نظـر بگيـريم، پديـده    هاي جنسـي در  فعاليتها و  اندام ي تصوير و توصيف آشكار و زننده

ارتباط مستقيم با امور جنسي قرار دارد و از ايـن رو، قـبح آن بـا توجـه بـه باورهـاي اخالقـي، اجتمـاعي،         
اثـري  ممكن اسـت  بدين معنا كه . تواند درجات متفاوتي داشته باشد اعتقادي و جنسي جوامع مختلف مي

اي و مجـاز   اي ديگر فاقـد چنـين خصيصـه    در جامعه ،شود ممنوع تلقي مي مستهجن و ،كه در يك جامعه
ساني داشـته باشـد؛ بـا     نگاري در جوامع مختلف مصاديق يك بنابراين نبايستي انتظار داشت كه هرزه. باشد

ها و باورهاي حاكم بر آن، نوعي خـاص از توصـيف    اي با توجه به ارزش رسد هر جامعه به نظر مي ،اين حال
نگاري بـا قـرار دادن امـور     چراكه هرزه. سازد هاي جنسي را هرزه و مستهجن تلقي و آن را ممنوع ميرفتار

نگارانه و مستهجن، نيروي شهوت را بر تمـام قـواي    محصوالت هرزه ي كننده جنسي در كانون توجه مصرف
قي، مشكالت فراواني را سازد و همين امر با گرفتار كردن فرد در انحرافات اخال چيره مي اوعقالني و رواني 

نگـاري را توصـيف آشـكار و     اگـر هـرزه  . شـود  او و هم براي جامعه سبب مي ي هم براي خود فرد و خانواده
بار آن تنها به جوامع مذهبي محدود نخواهد بود  ب و زيانرفتارهاي جنسي بدانيم، اثرات مخرّ ي آزاردهنده

  . دار خواهد نمود غيرمذهبي نيز جريحهبلكه افكار و احساسات افراد را حتي در جوامع 
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هـا،   كـه در آن  ايـن اعـم از  ( را لي جهاني است كه اكثر كشورهاي جهانضنگاري مع هرزه ،بنابراين
تهديـد  ) ها به عقايـد مـذهبي ضـعيف باشـد     بندي آن داري داشته باشند يا پاي افراد باورهاي مذهبي ريشه

و   هاي هرزه توليد و انتشار محصوالت و داده ي جديد در زمينههاي  كند و با توجه به استفاده از فناوري مي
نگاري و  رسد براي جلوگيري از هرزه اي فراملي بخشيده است، به نظر مي نگاري جنبه مستهجن كه به هرزه

بلكـه كشـورهاي مختلـف جهـان بايسـتي       و تدابير داخلي كافي نخواهـد بـود   مقابله با آن، اتخاذ اقدامات
وگـو و   ي غيراخالقي و غيرانساني از طريـق گفـت   و همكاري را براي مقابله با اين پديده مشاركت ي زمينه

  . المللي فراهم نمايند االجراي بين تصويب مقررات الزم
بودن روح  ي نگارنده آن است كه با توجه به مذهبي ال فرعي نيز، فرضيهدر خصوص آخرين سؤ

نگاري را  هرزه ماي  و پيوند مستحكم ايرانيان با باورهاي اخالقي و مذهبي، جامعه ي ايران حاكم بر جامعه
به بيان . نشان خواهد داد ، واكنشي منافي عفت و اخالق عمومي برنخواهد تابيد و در برابر اين پديده

م قرار داري و پرهيز كه در مركز تعاليم دين مبين اسال ديگر، با توجه به مفاهيمي نظير تقوا، خويشتن
كند؛ در  ها را دنبال مي نگاري كه هدف تسلط قواي شهواني و جنسي بر قواي عقالني انسان دارد، هرزه

ي اسالمي و در بين  امري قبيح و مذموم بوده كه بايستي از شيوع و رواج آن در سطح جامعه ما،ي  جامعه
ن نوع واكنش، واكنش كيفري اي، شديدتري جا كه در هر جامعه از آن. مسلمين جلوگيري به عمل آيد

بار ناشي  سار مخرّب و زيانرسد با توجه به اهميت موضوع و پيامدهاي ب يعني مجازات است؛ لذا به نظر مي
ي كيفري ممنوع هااجرا گرايي به قيد ضمانت نگاري و هرزه هرزهالزم باشد ي اسالمي ايران،  در جامعه از آن

  .ي را دنبال كندشود تا شدت واكنش بتواند هدف بازدارندگ
جا كه ميزان توليد محصوالت هرزه و مستهجن نيز مانند هر كاالي ديگري تابعي  چنين از آن هم

واكنش رسد براي جلوگيري و يا كاهش توليد محصوالت مستهجن،  لذا به نظر مي ؛از مقدار تقاضاست
ري تصرف و استفاده از اين قبيل انگا بينان و به بيان ديگر، جرم گرايان و هرزه هرزه نشان دادن در برابر

 .محصوالت نيز ضرورت داشته باشد

ال اصلي مطرح گويي به سؤ در راستاي سهولت پاسخ هاي فرعي پژوهش الؤكه س با توجه به اين
ي اصلي  توان فرضيه االت فرعي، ميبندي فرضيات ارائه شده در ارتباط با سؤ لذا با جمع ؛اند گرديده

اي مرتبط با امور  عنوان پديده نگاري به هرزه :كه عبارت دانست از اين ،نگارنده به زعمِ ،پژوهش حاضر را
گزين نمودن رفتارهاي ارج از عرف و عادت كه سعي در جايجنسي در چهارچوبي نامتعارف و ناسالم و خ
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اً بر ها را صرف كوشد تا افكار و اميال انسان جنسي سالم با رفتارهاي جنسي ناسالم و غيرمرسوم دارد، مي
ساز مشكالت  ي ابتذال و انحراف بكشاند كه همين امر زمينه ها را به ورطه امور جنسي متمركز نموده و آن

بنابراين، بديهي است جوامع مختلف . هاي فراواني براي افراد و به تبع آن، براي جامعه خواهد بود و آسيب
) از نظر جسمي و روحي(وي انساني سالم كه براي رسيدن به اهداف واالي خود نيازمند برخورداري از نير

اگرچه نوع اين واكنش در هر جامعه . زا واكنش نشان دهند ي مخرّب و آسيب هستند، در برابر اين پديده
ع ديگر جواماز متفاوت كند،  گرايي دريافت مي و هرزه نگاري بر مبناي آسيبي كه آن جامعه از شيوع هرزه

نگاري را در سطحي فراتر از سطح داخلي كشورها  ي جديد، هرزه هاي فناورانه رفتخواهد بود اما پيش
ي  ي غيراخالقي و غيرانساني در عرصه رسد براي مقابله با اين پديده به نظر مياز اين رو، مطرح ساخته و 

  . المللي، همكاري كشورهاي مختلف بيش از گذشته ضرورت يافته باشد بين
اي است كه سالمت رواني و جسماني  نگاري پديده اگر هرزه گفتتوان  طور خالصه مي به

كند، بديهي است كه اگر اين پديده  ها را تهديد مي ي جوامع يعني نيروي انساني آن ترين سرمايه بزرگ
. المللي ميسر نباشد ي بين اي فراملي پيدا كرده باشد، مقابله با آن جز با همكاري كشورها در عرصه جنبه

نگاري به يك  رسد كشورهاي مختلف جهان با به صدا درآمدنِ زنگ هشدارِ تبديل هرزه به نظر ميبنابراين 
هاي  معضل و بحران فراملي، بيش از گذشته به اين موضوع پرداخته و با تصويب اسناد و كنوانسيون

ي  ن پديدهتري براي همكاري جهت مقابله با اي هاي بيش المللي در اين خصوص، سعي در ايجاد زمينه بين
  .مخرّبِ رو به گسترش نموده باشند

ي ايراني نيز از اين امر مستثني نخواهد بود و براي تضمين سالمت جسماني و رواني  جامعه
. نگاري واكنش نشان دهد بايستي در قبال هرزه نگاران ها در برابر تهاجم هرزه آن اعضاي خود و حفاظت از

تواند  مينسبت به مسايل نامتعارف جنسي، اين واكنش  ي مذهبي ايران باتوجه به حساسيت جامعه
انگاري جرايم مرتبط  به بيان ديگر، جرم. باشد) مجازات(واكنش كيفري يك شديدترين نوع واكنش يعني 

ي توليد تا مصرف محصوالت هرزه و  تواند بازدارنده باشد و از درگير شدن افراد در زنجيره نگاري مي با هرزه
  .مايدمستهجن جلوگيري ن

  :روش تحقيق) ن
ي  تحليلي اسـت؛ بـدين معنـا كـه ابتـدا بـه توصـيف پديـده         -روش اين تحقيق، روشي توصيفي 

نگاري پرداخته شده و سپس با تحليل اطالعات گردآوري شده از جمله قوانين و  و مذموم هرزه غيراخالقي
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اطالعات مورد نيـاز بـراي   . استنگاري مورد بحث واقع شده  هاي مربوطه، وضعيت حقوقي هرزه كنوانسيون
اي گـردآوري شـده و در صـورت     خانـه  المللي بوده، به روش كتاب اين پژوهش كه غالباً قوانين و اسناد بين

  . اي منابع اينترنتي نيز استفاده شده است لزوم از پاره

  :سوابق تحقيق) و
يافت و افراد خاصـي،   نگاري در ايران در سطحي بسيار كوچك ارتكاب مي تا چند سال پيش، هرزه

مار ش اين قبيل محصوالت به ي كننده كننده و مصرف پنهاني و مخفيانه، توليدكننده، توزيع صورت آن هم به
نگاري معضل جامعه نبود، بحث پيرامون آن نيـز چنـدان در كـانون توجـه      كه هرزه دليل اين رفتند و به مي

تعداد معدودي مقاله و كتاب فارسي در ايـن زمينـه بـه    نويسندگان و پژوهشگران قرار نداشت و از اين رو، 
هـا بـه    تـوان در آن  هـاي اخيـر نيـز اگرچـه تعـداد كتـب و مقـاالتي كـه مـي          در سال. نگارش درآمده بود

نگاري پرداخت، افزايش يافته است اما اغلب اين كتب و مقـاالت بـه    هرزه ي جوي مطالبي در زمينهو جست
جرايم سايبر اختصاص داشته و در ذيل عنـوان جـرايم مـرتبط بـا محتـوا،       اي و بحث پيرامون جرايم رايانه

كه  بنابراين با توجه به اين. اند اي نموده نگاري رايانه به موضوع هرزه) اي چند صفحه(اي بسيار مختصر  اشاره
و  بسـيار معـدود   ،شده  نگاري پرداخته صورت اختصاصي به موضوع هرزه ها به هايي كه در آن تعداد پژوهش

توان ادعا نمود محتواي اين پژوهش، محتوايي تازه و غيرتكـراري اسـت كـه از ايـن      ، ميشمار است انگشت
  . تواند شايان توجه باشد حيث مي

  :مشكالت تحقيق) ـه
چراكـه از   ؛اولين مانعي كه در راه انجام اين پژوهش وجود داشت، فقدان منابع كافي و معتبر بـود 

آن و نيـز   ي ما و عدم گرايش به نوشتن درباره ي نگاري در جامعه موضوع هرزهدليل قبيح بودن  يك سو، به
اي، تعداد منابع مكتوب فارسي در اين زمينه بسيار اندك است و  نگاري رايانه هرزه ي دليل نو بودن پديده به

عنـاوين  ) مسـدود بـودن  (جوي مطالب در اينترنـت نيـز بـا توجـه بـه فيلتـر شـدن        و از سوي ديگر، جست
شد و مطالب قابـل مشـاهده نيـز غالبـاً مطالـب       هاي فراواني مواجه مي با دشواري ،نگاري و پرنوگرافي زههر

حقوقي نداشته و بـراي ايـن پـژوهش قابـل      ي و شرح وقايع و اخبار بود كه جنبه) اي روزنامه(ژورناليستي 
ما سبب شده  ي گاري در جامعهن بر قبح موضوع، ناشناخته بودن اصطالح هرزه عالوه ،در واقع. استفاده نبود

بـار   با درك مشكالت و آثار زيـان  و اي نه چندان دور البته اميد است در آينده ؛تر به آن پرداخته شود كم تا
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ويژه در ميان جوانان و نوجوانان تبديل شده  نگاري كه امروزه به امري شايع به ناشي از توليد و مصرف هرزه
  . ري در اين زمينه باشيمت هاي بيش فرسايي است، شاهد قلم

  :      دهي تحقيق سازمان) ي
ي  كليـاتي دربـاره  «در فصل اول تحت عنوان : پژوهش حاضر در دو فصل سازمان داده شده است 

نگـاري   نگاري، انواع مختلف هرزه هرزه ي هاي بارز آن، تاريخچه نگاري و ويژگي به ماهيت هرزه» نگاري هرزه
فصـل دوم  . گرايان پرداختـه شـده اسـت    نگاران و هرزه آن و نهايتاً اهداف هرزهب ناشي از و پيامدهاي مخرّ

هاي  نگاري در عرصه به بررسي وضعيت حقوقي هرزه» نگاري در حقوق موضوعه هرزه«پژوهش تحت عنوان 
المللي صـورت گرفتـه در خصـوص     ابتدا به اقدامات بين ،المللي و داخلي اختصاص داده شده كه در آن بين

نگاري در حقوق  نگاري و رويكرد كشورهاي مختلف در قبال اين موضوع و سپس به وضعيت هرزه با هرزه مقابله
   .نگاري با استناد به قوانين داخلي اشاره شده است جرايم مرتبط با هرزه ي گانه كيفري ايران و عناصر سه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


