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 یبریسا فیتوص با اشخاص هیعل میجرا وقوع یرسبر

 1انیعباس مانیپ

 2اغصان قیرح حسن

 دهیچک

 اريیبس حلّال اگرچه اطالعات نینو آوري فن از ريیگ بهره و بشر شرفتیپ

 صورت به دیجد هاي آوري فن لکن است، شده معاصر انسان مشکالت از

. است شتهگ میجرا یبرخ ارتکاب براي یمحل و ظرف نترنتیا در مشخص

 انسان، یزندگ هاي جنبه و ها عرصه همه در انهیرا قیعم نفوذ به توجه با لذا

 نیتر مهم دارند، را انهیرا با ارتکاب تیقابل کیکالس هاي جرم از اريیبس

 رادیا و عمدي ریغ و عمدي قتل یعنی اشخاص هیعل هاي جرم هاي مصداق

 ستمیس به یابی ستد رهگذر از توان یم را رعمديیغ و عمدي یبدن بیآس

 ماریب کی هاي نسخه و ها عالمت دادن رییتغ و ها مارستانیب اي انهیرا

 ای قتل به انهیرا از استفاده با دور راه از مجرم که نیا تصور. شد مرتکب

. است دشوار کند اقدام گرید فرد به یبدن بیآس کردن وارد و جرح و ضرب

 هیعل هاي جرم از که بیذاکا نشر و افترا ن،یتوه قذف، میجرا نیهمچن

                                                           
 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی تبریز.- 1

 دانشجوي کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسالمی تبریز. - 2
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 را اشخاص هیعل یجسم ریغ میجرا ریسا و است اشخاص معنوي تیشخص

 مرتکب انهیرا با گذشته از تر گسترده اریبس یاسیمق در توان یم زین

 عدم زین و مناسب اجراي ضمانت وجود عدم زین و مدون نیقوان فقدان.شد

 .باشد یم اي انهیرا میجرا تکرار و وعیش علل از میجرا نیا مجازات تناسب

 اشخاص هیعل میجرا ،يمجاز يفضا ،يبریسا جرم : یدیکل کلمات

 مقدمه

 داراي رو نیا از است؛ مدرن فناوري از یناش میجرا جزو بريیسا میجرا

 جدا یسنت و کیکالس میجرا از را آن که. است فردي به منحصر هاي یژگیو

 انهیرا میجرا( 45-48ص ،1389 ،يزند و 23ص ،1388 رزاد،یش. )کند یم

 به وتريیکامپ شبکه ای وتریکامپ کی قیطر از که است باري انیز اقدامات اي

 هاي شبکه ای وتریکامپ هیعل که است باري انیز اقدام هر ای و وستهیپ وقوع

 میجرا ریسا از زيیمتما هاي یژگیو میجرا نیا. دیآ یم ارتکاب وتريیکامپ

 و دهیچیپ تکنولوژي لیدل به میجرا گونه نیا تیماه که چرا دارند؛ کیکالس

 انهیرا میجرا يها تفاوت از یبرخ. دارند فردي به منحصر اتیخصوص باال

 : از عبارتند یسنت میجرا با يا

 دگانید بزه تعداد -3 جرم، ارتکاب مکان -2 جرم، ارتکاب زمان

 ،1386 ،يرضو)داد جاي توان یم یکل طبقه ای دسته چهار در را بریسا میجرا

 (32ش

 : بريیسا فیتوص با کیکالس میجرا. 1
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 در اما شوند؛ یم یتلق یسنت میجرا که رندیگ یم قرار دسته نیا در یمیجرا

 از. شوند یم انجام ینینو لیوسا با فناوري، شرفتیپ علت به حاضر حال

 بیتخر بري،یسا جعل بري،یسا کالهبرداري به توان یم میجرا نیا جمله

 (96ص ،1385 ،یراج) نمود اشاره.. . و بريیسا یجاسوس بري،یسا

 : ها ستمیس و ها داده بودن محرمانه هیعل میجرا. 2

 ای صوت متن، جمله از ها دستورالعمل ای میمفاه ها، موضوع از نمادي هر

 پردازش با انهايیرا هاي ستمیس انیم ارتباط برقراري براي که را ریتصو

 انهیرا ستمیس لهیبوس و شده گرفته کار به اي انهیرا ستمیس ای شخص توسط

 جاي دسته نیا در که یمیجرا جمله از.ندیگو محتوا داده گردد، یم جادیا اي

 ارتباط کی در یمخابرات هاي داده مجاز ریغ شنود به توان یم رندیگ یم

 یخارج و یداخل تیامن براي ارزش واجد که سري هاي داده ای یخصوص

 .کرد اشاره باشند، یم کشور

 : ها ستمیس و ها داده تیتمام و صحت هیعل میجرا. 3

 ریغ تقلب، قصد به یمخابرات و انهايیرا کردن متوقف ای محو جاد،یا ر،ییتغ

 ،یسیالکترومغناط امواج ای دادهها در اختالل ای بیتخر کردن، استفاده قابل

 رمز ای و ورود رمز رییتغ با دادهها به مجاز اشخاص یابیدست از ممانعت

 .رندیگ یم قرار دسته نیا در که هستند یمیاجر جمله از نگاري

 : محتوا با مرتبط میجرا. 4

 به انهیرا آنها، در که دهد یم قرار خود شمول تحت را یمیجرا دسته نیا

 و شودیم گرفته کار به جرم ارتکاب براي مجرم توسط لهیوس و ابزار عنوان
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 مثال براي .سازد یم فراهم را آنها ارتکاب نهیزم اطالعات، فناوري صرفا

 شینما ای مرد و زن یجنس اندام شینما لیقب از مستهجن اتیمحتو انتشار

 ای یجنس انحرافات به قیتشو ای کیتحر ای غیتبل انسان، یجنس زشیآم

 یم قرار دسته نیا در یمخابرات ای اي انهیرا ستمیس قیطر از یخودکش

 (17،ص1391 ،،یبداغ.)رندیگ

 ونیکنوانس دارد؛ وجود يا انهیرا میجرا با رابطه در یمختلف يها يبند طبقه

 یعال يشورا بوداپست، ونیکنوانس نترپل،یا ملل، سازمان بر،یسا میجرا

 از مختلف يمنظرها از متفاوت يها يبند طبقه هرکدام ران،یا کیانفورمات

 نوشتار نیا حوصله از آنها همه به پرداختن که اند داده ارائه يبریسا میجرا

 اساس بر را انهیرا قیطر از یارتکاب میجرا مقاله نیا در ما و. باشد یم خارج

 :میا کرده شده میتقس فصل چهار به موضوعه حقوق بندي میتقس

 اشخاص؛ هیعل میجرا. 1

 ت؛یمالک و اموال هیعل میجرا. 2

 ؛یخانوادگ فیتکال و یعموم عفت و اخالق هیعل میجرا. 3

 ؛یعموم تیامن و شیآسا هیعل میجرا. 4

 به حاضر مقاله در لذا گنجد ینم نوشتار نیا در ها دسته نیا مامت یبررس

 به میجرا گرید انواع یبررس و شود یم پرداخته اشخاص هیعل میجرا یبررس

 قیتطب به پرداختن از قبل منظور نیهم به شود؛ یم موکول گرید ينوشتار

 يبریسا جرم و بریسا از یفیتعر ،يبریسا جرم قالب در اشخاص هیعل میجرا
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 نیا با دارد اشخاص هیعل میجرا که یقیمصاد قیتظب به سپس شود یم ارائه

 .شد خواهد پرداخته فیتعر

 يبریسا جرم و بریسا فیتعر

 بریسا فیتعر

 واژه از یقسمت عنوان به 1948 سال در بار نینخست براي بریسا ي واژه

 را انسان اعصاب ستمیس و مغز ارتباط ستمیس که علوم از اي شاخه کیبرنتیس

 واژه الديیم 1990 دهه در.گرفت قرار استفاده مورد کند یم مطالعه

 حقوق و ارتباطات و اطالعات آوري فن مانند گرید ینیعناو نیگزیبرجایسا

 سیاسپ بریسا ،یکاف بریسا مانند آن از اديیز مشتقات و شد...  و کیمات انفور

 (9ص ،1392 باف،یقال یفیشر.)شد ساخته ال بریسا و

 اریبس ارتباطات و رسانه ینترنتیا ايیدن در که است یعبارت بریسا فضاي

 و نهیزم نیا در اصطالح نیا ريیکارگ به رسد یم نظر به.  شود یم دهیشن

. باشد داده یکیمکان و یفن صرفاً ییبو و رنگ آن به یفن امور به ارجاع براي

 جنبه و وجوه تیواقع نیا که دهد یم نشان اصطالح نیا تر قیدق ي مالحظه

. دارد یتوجه قابل یشناخت روان هاي خصلت جمله از یمتنوع هاي

 (13،ص1394 ،یالستانیل رفالحیم)

 از است نشده افتی باشد عبارت نیا با مترادف که اي واژه یفارس زبان در

 به رو که است شده استفاده مجازي جهان هاي جرم و مجازي فضاي عبارت

 جرم و اي انهیرا هاي جرم چون یتعبارا نیجانش رفته رفته و گسترشاست

 .شود یم ینترنتیا هاي
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 زین ارتباطات و اطالعات طیمح ای اطالعات فناوري طیمح به بریسا طیمح از

 طیمح هاي جرم به نمونه براي که شود یم مشاهده رو نیا از.است شده ادی

 .شود یم گفته زین اطالعات فناوري هیعل هاي جرم بر،یسا

 يبریسا جرم فیتعر

 فیتعر مورد در. است بريیسا جرم تیماه ف،یتعر ي ارائه در مشکل نیولا

 ، زندي) است نگرفته قرار تیتبع مورد یکسانی ،الگوي میجرا تیماه و

 (38-40ص ،1389

 ،درك اي انهیرا میجرا ریسا با آن تفاوت و بریسا جرم مفهوم درك براي

 لغوي لحاظ زا بریسا. است ضروري آن هاي یژگیو و بریسا طیمح فیتعر

 وجود بدون.باشد یم ملموس ریغ و مجازي یمعن به مختلف هاي فرهنگ در

 در قانون انیمجر و گذاران قانون ها، لغت فرهنگ در بریسا جرم از یفیتعر

. شناسند یم نندیب یم را آن یوقت. اند کرده درك را بریسا جرم جهان سراسر

 طور به و یکیالکترون حمالت انجام ، اي انهیرا هاي کرم و ها روسیو انتشار

 امور و اي انهیرا هاي شبکه در اخالل جادیا سبب که یتیفعال گونه هر یکل

 در را بريیسا میجرا. شوند یم دهینام بريیسا میجرا ، شود آن بر یمبتن

 شبکه در تبهکاري انجام منظور به که یتیفعال گونه هر به توان یم جامع یمعن

 فوق فیتعر اساس بر. نمود اطالق ردیگ یم خدمت به اي انهیرا هاي

 کشور یمل و یاتیح هاي ساخت ریز به یکیالکترون ي حمله چون یاقدامات

 نترنت،یا از تکارانهیجنا ي ،استفاده یکیالکترون یی،پولشو ،کالهبرداري ها

 انیجر در اطالعات فناوري میمفاه و انهیرا از استفاده یحتّ وID جعل

 توان یم کل در.است بريیسا میجرا  از ییها مصداق بريیسا ریغ اتیجنا
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 خواه، ینیحس. )است اي انهیرا جرم ي رمجموعهیز بريیسا جرم که گفت

 (33-35ص ،1389

 يبریسا میجرا يها یژگیو

 به مربوط مسائل پاسخگوي مرسوم و موجود نیقوان شود یم باعث چه آن

 گونه نیا خاص مشخصات و ها یژگیو نباشند بريیسا و اي انهیرا میجرا

 دشواري موجب و ساخته زیمتما میجرا گرید از را ها آن که است میجرا

 عبارتند ها یژگیو نیا. شود یم ها آن به یدگیرس یسخت و قانونگذار عمل

 :از

 :يبریسا میجرا تنوع-

 جعل مانند ها آن از یبعض است یمتنوع و متعدد انواع شامل بريیسا میجرا

 میجرا جزء توان یم را اي انهیرا یجاسوس و اي انهیرا بی،تخر اي انهیرا

 و اي انهیرا کالهبرداري چون یمیجرا. دانست یعموم شیآسا و تیامن هیعل

 یمیجرا و اموال هیعل میجرا به مربوط را تیهو سرقت و اي انهیرا سرقت

 اي انهیرا فناوري از یناش را... و مخرب هاي کد ،پخش کردن نفوذ مانند

 گرفت نظر در یکل قانون کی توان ینم میجرا لیقب نیا براي لذا. دانست

 .شد خواهد مواجه اديیز اشکاالت با عمل در رایز

 : تیمحدود فاقد میجرا

 .دارند یمکان و یزمان نظر از یکم اریبس هاي تیمحدود بريیسا میجرا

 :جرم ي صحنه در فاعل حضور عدم
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 ای حادثه وعوق ملزومات از جرم ي صحنه در فاعل حضور میجرا شتریب در

 یالزام چیه بريیسا جرم در امر نیا یول.است او به جرم انتساب حداقل

 محل در اصالً جرم تحقق زمان در بريیسا جرم مرتکب معموالً بلکه ندارد

 (23ص ،1394 ،یالستانیل رفالحیم.)ستین حاضر جرم وقوع

 :مدرن فناوري از یناش میجرا-

 انهیرا میجرا ،ییمایهواپ میجرا ت،سیز طیمح هیعل میجرا مانند میجرا یبرخ

 میجرا جزء یعنی هستند فناوري شرفتیپ از یناش میجرا جزء... و اي

 .ندیآ یم شمار به یمصنوع

 بریسا فضاي در مجرمانه هاي تیفعال افزون روز یدگیچیپ -

 هیکل در یژگیو نیا. است بریسا فضاي یذات هاي یژگیو از شدن روزآمد

 مجرمان هاي تیفعال. کند یم صدق هم رمانهمج و یبیتخر هاي تیفعال

 ،1389 ، و خواه ینیحس.)شود یم تر دهیچیپ روز به روز ها شبکه روي

 (50-52ص

 :باشد یم لیدال هیبق جمله از زین لیذ لیدال شده گفته موارد بر عالوه

 صدمات حجم جرم، وقوع سرعت اثبات، ي ادله نبود خاص، مهارت وجود

 .حمله مورد يها ارزش وارده، خسارات و

 هیعل میجرا قیتطب به يبریسا جرم با رابطه در مختصر حیتوض از پس

 م؛یپرداز یم يبریسا فیتوص با اشخاص

 اشخاص هیعل میجرا -2
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 و یجسمان تیتمام هیعل میجرا ي دسته دو در را اشخاص هیعل میجرا

 یمیجرا اول گروه در میکن یم میتقس افراد يمعنو تیشخص هیعل میجرا

 یمیجرا دوم ي دسته در و ردیگ یم قرار نفس از کمتر تیجنا و قتل دمانن

 .ردیگ یم قرار بیاکاذ نشر و نیتوه افترا، قذف، مانند

 یجسمان تیتمام هیعل میجرا

 قتل

 گذار قانون نظر به. است شده داده نفس قتل به اديیز تیاهم یاسالم فقه در

 .است دارجمن و محترم اریبس جامعه در فرد مقام ،یاسالم

 يمجاز نظر از آنچه اما ندارد يجا نوشتار نیا در قتل جرم مورد در حیتوض

 انهیرا قیطر از قتل ارتکاب که است نیا کند یم دایپ تیاهم قتل جرم بودن

 یم را مواردي یول ندارد، وجود آن تحقق امکان و است تصور قابل ریغ

 امروزه چند هر) شدبا انهیرا قیطر از قتل ارتکاب امکان که کرد فرض توان

 (.ستین دست در یاطالع افته؛ی تحقق هم اگر ای و فتادهین اتفاق

 تیوضع از که( چت) ینترنتیا گوي و گفت قیطر از یشخص میکن فرض

 ناگواري خبر قتل، قصد به و عمداً دارد، اطالع مقابل طرف یروان و یروح

 یم فوت خبر، دنیشن محض به مذکور شخص و دهد یم وي به دروغ به

 طرف یکیالکترون صندوق به لیمیا قیطر از را ناگوار خبر نیا که نیا ای کند،

 انجام را یفعل که را یشخص توان ینم یصورت نیچن در ایآ. فرستد یم مقابل

 دانست؟ قاتل قتل، قصد به هم آن( ناگوار دروغ خبر دادن اطالع) داده
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 با و کرد تصور را هانیرا قیطر از قتل تحقق امکان توان یم موارد نیا در

 انطباق است، شمرده الزم قتل براي موضوعه قانون و فقه در که یطیشرا

 .دارد

 نفس از کمتر تیجنا

 اگر و است مذموم نفس بر تیجنا همانند اعضا بر تیجنا اسالم دگاهید از

 ضامن برساند او به یبیآس و گردد یتیجنا مرتکب گريید درباره شخص

 ابزاري و لهیوس چه با شده واقع صدمه و بیآس که کند ینم یفرق و است

 یم ارتکاب نوع سه به نفس قتل مثل اعضا بر تیجنا. باشد گرفته صورت

 .محض خطاي و عمد شبه عمدي،: ابدی

 شود، پرداخته اعضا بر تیجنا اتیخصوص ذکر به جا نیا در که نیا بدون

 تحقق قابل انهیرا قیطر از اعضا بر تیجنا ایآ که است مسأله نیا یبررس مهم

 ر؟یخ ای است

 براي که را اي اشعه مجازي، فضاي در و انهیرا قیطر از یشخص چه چنان

 اثر در مقابل طرف و کند ارسال گريید شخص انهیرا به است مضر انسان

 شخص صورت نیا در مسلماً بدهد، دست از را خود یینایب اشعه، با برخورد

 یروان و یروح تیوضع به لمع با شخص که نیا ای. است ضامن فرستنده

 ر،یتصو آن مشاهده با شخص و بفرستد او به یوحشتناک ریتصو مقابل، طرف

 .کند صحبت نتواند گرید و شود الل ترس از

 صحبت گريید با( یگوش قیطر از و) انهیرا قیطر از شخص که یزمان ای

 گوش پرده آن اثر در شود سبب که کند پخش ناهنجاري صداي کند، یم

 (73ص ،1391 ،یبداغ.)شود کم اش ییشنوا ای و برود نیب از قابلم طرف
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 افراد يمعنو تیشخص هیعل میجرا

 به غالبا گر،ید میجرا برخالف که هستند یمیجرا افراد تیثیح هیعل میجرا

 میجرا نیا تحقق در انهیرا انیم نیا در. شوند یم واقع کتابت و گفتار لهیوس

 .دارد ییسزا به نقش

 قذف

 او مال و جان به تعرض همانند افراد تیثیح به تعرض از اسالم مکتب در

 نسبت ت،یثیح بر«  قذف» . ندیگو یم تعرضات جمله از. است شده ینه

 را آن یفقه اصطالح در که است مؤمن و دامن پاك افراد به لواط ای زنا دادن

 مرتکب به اخروي و ويیدن عذاب وعده که است اي رهیکب گناهان از قذف

( 173-175ص ،28ج ق،1414،یحرعامل) متعددي، اتیروا و  شده دهدا آن

 .ستین آن در زین یاختالف رو نیا از دارند؛ داللت آن حرمت

 نشده قذف از یبحث اي انهیرا میجرا به مربوط یالملل نیب خاص نیقوان در

 یاسالم مجازات قانون 261 تا 245 ماده از رانیا یداخل حقوق در یول است،

 عنصر بحث در فوق مواد دادن قرار نظر مد با حال. دارد صاصاخت قذف به

 که است یگفتن. شود یم مشخص اي انهیرا قذف تحقق عدم ای تحقق مادي،

 .است نشده قذف از ذکري اي انهیرا میجرا قانون در

 دادن نسبت اما گري؛ید به لواط ای زنا دادن نسبت از است عبارت قذف

 ریتعز حق امام چند هر شود، ینم قذف حد موجب فواحش هیبق و سحق

 .دارد را ها آن مرتکب
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 که است الزم نیهمچن باشد، حیصر لفظ به اتهام که است الزم قذف در

 یصورت در دیبگو را یلفظ نفر کی اگر پس بداند؛ را الفاظ معناي کننده قذف

 را آن معناي مخاطب چند هر ست،ین قاذف داند ینم را آن معناي که

 (425ص ،2ج ق،1390،ینیمخ امام.)بداند

 یبرخ تحقق امکان آن از توان یم و داشت توجه دیبا جا نیا در که اي نکته

 به. باشد یم قذف بودن یشفاه ای یکتب کرد، استنباط را اي انهیرا قذف صور

 ر؟یخ ای ابدی یم تحقق یکتب صورت به قذف ایآ گر،ید عبارت

 تحقق شرط سابق، یاسالم مجازات قانون 141 ماده و یفقه کتب به توجه با

 استنباط نیا یول کرد؛ ینم دایپ تحقق یکتب صورت به قذف و بود لفظ قذف

 دادن نسبت قانون، و فقه نظر از قذف فیتعر به توجه با رایز ست،ین درست

 قانون در البته. ندارد یدخالت آن در لهیوس نوع و است مالك لواط و زنا

 به تبصره نیا داد رییتغ را روند نیا 246 ماده تبصره 92 مصوب مجازات

 کرده حیتصر یکیالکترون و نوشته صورت به قذف وقوع به حیصر طور

 .است

 وجود امکان نیا که گفت دیبا ینترنتیا صورت به قذف وقوع با رابطه در لذا

 به( چت) ینترنتیا گوي و گفت در گريید با یشخص که نیا مثل. دارد

 ای لیمیا صاحب ل،یمیا ارسال با ای. دهد لواط ای زنا نسبت مقابل طرف

 در online لمیف پخش است نیهمچن. کند متهم لواط و زنا به را گريید

 لواط ای زنا اتهام بر صراحت به که کاتوریکار ای عکس ارسال و نترنتیا

 باشد، داشته وجود قذف تحقق طیشرا چه چنان  ها مثال نیا در. کند داللت

 .ابدی یم تحقق حد موجب قذف
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 در رایز ست،ین درست استدالل نیا که شود گفته است ممکن جواب در

 زدن با که یلفظ یعنی مجازي؛ لفظ نه است شرط یواقع و مادي لفظ قذف،

 قیطر از که یلفظ ای و رود یم نیب از اي دکمه زدن با و دیآ یم دکمه کی

 : رایز است؛ مخدوش نظر نیا که گفت دیبا جواب در. شود یم ظاهر امواج

 اي لهیوس هر با گريید به لواط ای زنا نسبت است، حرمت مالك چه آن اوالً،

 لهیوس اً،یثان ندارد، دخالت جرم نیا تحقق در لهیوس یعبارت به و است

 اراده به یبستگ( کنترلش) وجودش بلکه ندارد، اراده خود از مستقالً( انهیرا)

 انسان از دشو یم عرضه مجازي صورت به که هم یالفاظ و است انسان

 (.انهیرا) لهیوس خود از نه شود یم صادر

 آن، تحقق شرط و است عمدي میجرا جمله از قذف ؛یروان عنصر بعد از

 به لواط و زنا نسبت بودن واقع برخالف و دروغ به مرتکب یآگاه و علم

 مفهوم و معنا به دهنده نسبت اطالع و علم احراز عالوه به. است گريید

 ضروري جرم یروان عنصر اثبات براي دهد یم گريید هب که ییناروا نسبت

 (343ص ،1376 ،يدیول.)است

 بفرستد، گريید لیمیا به یشوخ قصد به را لواط ای و زنا نسبت یشخص اگر

 طرف به لواط ای زنا نسبت( چت) ینترنتیا گوي و گفت هنگام ینابالغ ای

 .شود ینم محقق قذف بدهد، مقابل

 

 

 افترا
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 داللت آن بر متعددي اتیروا و است یفقه مسلم ورام از افترا حرمت

 دروغ معناي به لغت در واژه نیا( 286ص ،12ج ق،1414 ،یحرعامل.)دارد

 لغات فرهنگ در. است آمده زدن بهتان و گفتن دروغ به را زيیچ بستن،

 :است شده استعمال معنا نیهم به زین قرآن

 در( ص) امبریپ که دییگو یم ایآ  ؛* مثله بسوره فأتوا قل هیافتر قولونی ام* 

 سوره: بگو پس است، بسته بر دروغ به را زيیچ د،یمج اهلل کالم انیب و غیتبل

 .دیاوریب آن مانند اي

 مجرمانه حیصر دادن نسبت از است عبارت ،یحقوق اصطالح در افترا

 مذکور طرق از یکی به نیمع اشخاص ای شخص به واقع و قتیحق برخالف

 نظر در شده داده نسبت مجرمانه عمل صحت که نیا هب مشروط قانون، در

 البته( 333ص ،2ج ،1376 ،يدیول.)نشود ثابت ییقضا مقامات و مراجع

 در زین را( قذف) خاص افتراي و دارد اطالق فیتعر نیا که است ذکر انیشا

 .ردیگ یم بر

 وتریکامپ قیطر از افترا، جرم ایآ که است نیا سؤال مقدمه، نیا به توجه با

 ر؟یخ ای دارد تحقق امکان

 کاتوریکار ای عکس انتشار قیطر از گرچه) یحقوق و یقیحق اشخاص به افترا

 22/12/1364 مصوب) مطبوعات قانون ششم ماده هشتم بند اجراي در( باشد

 نیهم در. است شده منع اتینشر لهیوس به 22/9/1379 اصالحات با

 : دیگو یم مطبوعات قانون ام یس ماده خصوص

 ای کیرک الفاظ و فحش ای افترا ای تهمت بر مشتمل مطلب نوع هر شارانت

 ریمد. است ممنوع اشخاص به نسبت آن رینظا و زیآم نیتوه هاي نسبت
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 میجرا بیتعق و گردد یم یمعرف ییقضا محاکم به مجازات جهت مسئول

 استرداد صورت در و است یخصوص یشاک تیشکا به موکول مزبور

 .شد خواهد متوقف باشد که اي مرحله هر در بیتعق ت،یشکا

 براي تواند یم( یحقوق ای یقیحق از اعم) یشاک فوق موارد در: کی تبصره

 صالحه دادگاه به آمده وارد او بر مذکور مطالب نشر از که یخسارت لبه مطا

 حکم و یدگیرس آن به نسبت است مکلف زین دادگاه و نموده تیشکا

 مقرر راستا نیا در مذکور قانون اول دهما سه تبصره. دینما صادر متناسب

 : است داشته

 .است قانون نیا مواد مشمول یکیالکترون اتینشر هیکل

 ران،یا گذار قانون وتريیکامپ افتراي مورد در که گفت توان یم ن،یبنابرا

 اتینشر مختص واکنش، نیا یول است، داده نشان واکنش حاًیصر

 .است یکیالکترون

 رانیا گذار قانون( اي انهیرا اتینشر از ریغ) اي انهیرا ايافتراه ریسا مورد در

 قانون حهیال سینو شیپ در یحت و است نکرده فیتکل نییتع صراحت به

 .است نشده ینیب شیپ یجرم نیچن زین اي انهیرا میجرا مجازات

 تواند یم( راتیتعز بخش)یاسالم مجازات قانون 697 ماده ایآ که نیا یول

 مشخص مادي عنصر بحث در رد،یگ قرار اي انهیرا فترايا جرم یقانون عنصر

 .شود یم

 طرق تسري در لذا و است گفتار ای نوشته صورت به اصوالً  یاسالم مجازات

. گردد تیرعا دیبا مشابهت و مماثلت گرید موارد به افترا جرم ارتکاب
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 نترنتیا و انهیرا ریتفس نیا با( 481ص ،2ج زراعت، و 267ص ان،یگلدوز)

 یم اقتضا نیچن زین فريیک نیقوان قیمض ریتفس و باشد ینم 697 ماده شامل

 .کند

 نیتوه

 حرام یعمل( 203ص ،28ج ق،1414 ،یحرعامل)ات،یروا اساس بر که نیتوه

 معناي وبه «وهن» شهیر از است، شده شناخته ریتعز مستحق آن مرتکب و

 به واندبت که رفتاري هر از است عبارت اصطالح در و است دنیگردان سست

 و متعارف افراد نظر در مقابل طرف تیثیح وهن موجب انحا از نحوي

 (153ص ،1384 ،یرمحمدصادقیم.)گردد جامعه یمعمول

 دیشا که نیا و است نشده اشاره نیتوه جرم به اي، انهیرا میجرا قانون در

 ای بوده مجازي فضاي در یجرم نیچن تحقق عدم کنندگان نیتدو منظور

 در چه آن است ذکر انیشا. شود یم مشخص مادي عنصر یبررس با ر،یخ

 امکان یعنی باشد؛ یم نیتوه جرم اصل تحقق نحوه است نظر مد جا نیا

 ای دارد وجود انهیرا ای نترنتیا در آن طیشرا به توجه با ساده، نیتوه تحقق

( راتیتعز)یاسالم مجازات قانون 697 ماده که رسد یم نظر به یول ر؟یخ

 هاي راه تا بوده عمدي بردن کار به از گذار قانون هدف مناً ض. دارد اطالق

 هر به»  از تیحما مقنن هدف گر،ید عبارت به. نکند محدود را افترا اسناد

 نکهیا نه باشد، یم قیطر هر به جرم نیا از دهید بزه اشخاص«  گرید لهیوس

 شارانت و انهیرا قیطر از شخص کند یم یتفاوت چه. کند انیب را لهیوس نوع

 نوشته کی قیطر از ای و دهد نسبت گريید به را مجرمانه عمل نترنتیا در

 .است یدوم از تر مخرب آثارش یحت یاول در که
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 یم مورد نیا در را یخاص یقانون نص ابهامات، رفع جهت چند هر ن،یبنابرا

 مجازات قانون 697 ماده طبق رسد یم نظر به حاضر، حال در یول طلبد،

 .اند مجازات قابل و جرم ییافتراها نیچن( راتیتعز)یاسالم

 نوع حتا و بودن یعلن ها، نسبت بودن دروغ ای راست جمله از یخاص شرط

 تحت ،یعلن نیتوه مورد در فقط ست،ین مؤثر نیتوه جرم تحقق در لهیوس

 و 342ص ،1ج پاد،)باشد دیمق نیتوه قیمصاد از تواند یم خاص طیشرا

 است آور وهن عمل دادن انجام است همم نیتوه تحقق در چه آن و( 343

 به ای و انهیرا قیطر از ای شود، واقع رو در رو صورت به است ممکن که

 .گرید طرق

 با شخص: دانست اي انهیرا نیتوه جزو را ریز قیمصاد توان یم نیبنابرا

 از استفاده با یثالث شخص ای و لیمیا صاحب به گريید به لیمیا فرستادن

 گفت اتاق در که یشخص ای د،ینما اهانت ناسزا و فحش و کیرک الفاظ

 دینما نیتوه مقابل طرف به کیرک الفاظ از استفاده با( چت) اي انهیرا وگوي

 یمحترم شخص سر به دست با مثالً) کاتوریکار کی یطراح با شخص ای و

 انتشار نترنتیا در را آن( کردن آن بودن یخال و پوك به اشاره بعد و زدن

 .دهد

 بیاذاک نشر

 از يا انهیرا میجرا پنجم فصل)جرم نیا يا انهیرا میجرا قانون 16 ماده در

 به هرکس: ماده نیا موجب به است شده يانگار جرم( 747 تا 744 ماده

 را يگرید ریتصو ای صوت ای لمیف ،یمخابرات ای يا انهیرا يها سامانه لهیوس

 منتشر فیتحر ای رییتغ به علم با ای منتشر را آن و کند فیتحر ای دهد رییتغ



 43 یبریسا فیتوص با اشخاص هیعل میجرا وقوع یبررس                                                                               

 کی و نود از حبس به شود، او تیثیح هتک موجب عرفا که ينحو به کند،

 هر ای الیر ونیلیم چهل تا الیر ونیلیم پنج از ينقد يجزا ای سال دو تا روز

 .شد خواهد مجکوم مجازات دو

 عیتوز ای گزارش ضه،یعر مراسله، ه،یشکوائ نامه، لهیوس به دیبا بیاکاذ اشاعه

 قول و نقل عنوان به ای امضا بدون ای امضا با یخط ای یچاپ اوراق گونه هر

 صورت یرسم مقامات ای یحقوق ای یقیحق شخص از یضمن ای حیصر

 یم ماده نیا در مذکور قیمصاد از( 234ص ،1384 ،یرمحمدصادقیم.)ردیگ

 ظاهراً و است خارج ماده شمول از یشفاه اظهارات که کرد استنباط توان

 (320ص ،1347 پاد،. )کند یم دییتأ را نیهم زین ییاقض هیرو

 امکان ایآ ب،یاکاذ نشر جرم مادي رکن مورد در مختصر حیتوض به توجه با

 دارد؟ وجود مجازي فضاي در یجرم نیچن تحقق

 را جرم ارتکاب لیوسا گذار قانون چند هر که گفت دیبا جواب در

 ها آن بودن صريح معناي به جرم ارتکاب طرق احصاي اما برشمرده،

 شئون و تیثیح حفظ که مذکور مواد عیتشر فلسفه به توجه با بلکه ست،ین

 را یبیاکاذ بتوان که اي لهیوس هر با جرم نیا رسد یم نظر به است، افراد

 تحقق قابل... و نترنتیا لیقب از ساخت دار حهیجر را افراد تیثیح و اظهار

 (108ص ،1385 ا،ین ییآقا.)است

 يریگ جهینت

. میدار بريیسا جرم ما و است تحقق قابل بريیسا و مجازي فضاي در جرم

 که رسدیم نظر به یعیطب ها انسان ي روزانه یزندگ بر نترنتیا غلبه با

 در و شوند دهیکش نترنتیا درون به یسنت جامعه هاي مشخصه از اريیبس
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 ل،یتحص فروش، و دیخر لیقب از اديیز امور امروزه،. رندیگ شکل آنجا

 و پزشکان انیم یپزشک هاي مشاوره یحت و ازدواج ،یخانوادگ شاورهم

 که ستین یتعجب جاي چیه رو نیا از. ردیگ یم انجام نترنتیا در مارانیب

 یگمنام خصوص به. شوند جرم مرتکب مجازي فضاي در ینترنتیا مجرمان

 تیهو کمتر فضا نیا در زند، یم دامن میجرا نوع نیا گسترش بر فضا نیا

 مرتکب یراحت به شیخو تیهو کتمان با افراد و شودیم مشخص یواقع

 .شوند یم میجرا انواع

 سو کی از دهد یم قرار مجرمان اریاخت در که یامکانات با فضا نیا جهینت در

 خسارت یکیزیف ايیدن به نسبت و سازد یم تر سهل را میجرا ارتکاب

 امکان و آن بودن یفرامل لحاظ به گرید سوي از و کند یم وارد را شتريیب

 در و ردیگیپ و بیتعق مجرمان، یکیزیف حضور به ازین بدون جرم ارتکاب

 .شد خواهد همراه اديیز مشکالت با ها آن ريیدستگ تینها

 با و کرد تصور را انهیرا قیطر از قتل تحقق امکان توان یم موارد نیا در

 انطباق ،است شمرده الزم قتل براي موضوعه قانون و فقه در که یطیشرا

 .دارد

 مالك لواط و زنا دادن نسبت قانون، و فقه نظر از قذف فیتعر به توجه با

 92 مصوب مجازات قانون در البته. ندارد یدخالت آن در لهیوس نوع و است

 وقوع به حیصر طور به تبصره نیا داد رییتغ را روند نیا 246 ماده تبصره

 .است کرده حیتصر یکیالکترون و نوشته صورت به قذف

 یقانون عنصر تواند یم( راتیتعز بخش)یاسالم مجازات قانون 697 ماده

 نص ابهامات، رفع جهت چند هر ن،یبنابرا رد،یگ قرار اي انهیرا افتراي جرم
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 رسد یم نظر به حاضر، حال در یول طلبد، یم مورد نیا در را یخاص یقانون

 و جرم ینترنتیا يافتراها( راتیتعز)یاسالم مجازات قانون 697 ماده طبق

 .اند مجازات قابل

 میجرا تاًیماه بريیسا و اي انهیرا میجرا گفت؛ توان یم باال، مطالب جمع در

 ای یکیتکن تیماه داراي میجرا نیا. اند کرده رو به رو تحول با را کیکالس

. هستند مدرن تکنولوژي شرفتیپ از یناش یتیماه داراي گرید عبارت به

 ریتأث بريیسا میجرا کشف و جرم با برخورد ریتفس بر یکیتکن تیماه نیهم

 رییتغ ي واسطه به ییسو از اي انهیرا حالت در کیکالس میجرا. گذارد یم

 یبرخ گرید ییسو از و اند شده تحول دچار کیکالس حالت فیتوص در

 مجرمانه، کیکالس هاي فیتوص با انطباق عدم لیدل به یارتکاب اشکال

 .اند کرده جادیا را ديیجد مجرمانه هاي فیتوص
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