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 رسانه فضای مجازی و کیان خانواده از منظر علم حقوق

 ن.، تهران، ایراپیام نور، دانشگاه فقه و حقوقگروه  اریاستاد  بتول گرگین           

 

  احمد باقری            
دانشکده الهیات و معارف استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، 

 ن.، تهران، ایرااسالمی، دانشگاه تهران

  چکیده
علیهجرايم.استپرداختهمجازيرسانهنوينفضايدرخانوادهحقوقعلیهجرائمبررسیبهحاضرمقاله

بدانکمترکهاستامروزجامعهدربهمبتالومهممباحثازايسايبريرسانهفضايدرخانوادهحقوق

استشدهتوجه . "سلبی"رويکردسه "ايجابی"، تاثرفضايمجازيو"و و تاثیر فرآيندپیچیده وجود

ازمنظراجتماعینسبتبهرسانهفضايمجازيدرونوبیروننهادخانوادهوجوددارد.درهرسه"خانواده

طاتبرورياطالعاتوارتباارويکردنقطهنظراتیوجودداردکهدالبراهمیتتاثیررسانهحاصلازفن

نگاهورويکرد،.درمنظرحاکمیتیومديريتاينرسانههستندخانوادهوارتباطاتدرونیوبیرونیآن

اصالحقوانینبینانهمالکقرارگرفتهاستوسهراهکارسوميعنینهسلبیونهايجابیصرفبلکهواقع
جرائمرايانه ايموجود بر، فضايمجازيتطبیققوانینفضايحقیقیتدوينشده آخر در بهو خانواده

اند.درهرموردبررسیقرارگرفتهعنوانخاستگاهمستقلتدوينقوانینپاسداشتخانوادهدرفضايمجازي

است. گرفته قرار بررسی و بحث مورد نگارنده نگاه از مطلوب وضعیت و فعلی وضعیت راهکار سه

جرايمونشدهتلقیحقوقیشخصیتايرانحقوقوفقهدرخانوادهکهحاکیازآناستتحقیقهاييافته

شدهانگاريجرمخانوادهاعضاءعلیهجرايمصورتبهخانوادهدرفضايمجازيهمانندفضايحقیقیعلیه

.است

 اي،قاعدهتسبیبجرائمرايانه،فضايمجازي،هتکحیثیت،حاکمیتوخانواده :ها واژهکلید
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 مقدمه 

ندوهمهساختارهاواآوردهايازاجتماعاتمجازيرابهوجودايمجموعهارتباطاترايانه
(.امروزهباورود8410:31کاستلز،«)اندفرآيندهايماديومعنويبشررادگرگونساخته

اطالعات عصر شبکه8به جامعه فضايمجازيکشیده2ايو به تعامالتاجتماعیافراد ،
 مرادي، است)رسولیو 8438شده بسترفضايمجازيو81: ارتباطاتاجتماعیبر و )

شود.اهمیتوابعادايناينترنتبخشمهمیازتعامالترسمیوغیررسمیماراشاملمی
می آشکارتر هنگامی دردگرگونی، رسانه اين عینی تأثیرهاي سو يک از که شود

موردتوجهقاجتماعیآن-هاياجتماعیوپیامدهايسیاسیتعامل رارگیردوازسويها
هايسازوکاهايارتباطیتوجهشود)خانیکیوبابايی،ديگربهنقشکنشگرانوويژگی

8430:34) 

روايازمخاطبانروبهدهندکهباتودههاياجتماعیبهکاربراناينامکانرامیشبکه
میان جديد روابط ايجاد ضمن هويتشان، افشاي عدم جهت به که بدوشوند نفردي،

ديدگاه بیان به قادر )اخوان،محدوديت باشند خود نظرات و 8434ها ويژگی2: هاي(.
وبه کاربرانآندراقشارمختلفجامعههرروزبیشترشده تا فضايمجازيسببشده

تمامیطیف فراگیر و امريرايجوشکلیگسترده به و برگرفته در را جامعه اقشار و ها
ند.عمومیدرجامعهتبديلشو
ازجملهعلیههايمختلفاجتماعیدرحوزهوجرايمسايبريايشیوعجرايمرايانه

هايازمهمترينآسیبگردد.خساراتمتعدديمیهاوموجببروزآسیبحقوقخانوده
ونظاماجتماعیبودهکهخساراتزياديازبینبردنمبانیواصولاخالقیخانوادهواردبر
نظام هايبه میاجتماعیو وارد فرهنگیجامعه نوعیعلیهآورد. به جرايم از ايندسته

جرايم از دسته اين گیرد. فضايمجازيصورتمی در خانواده حیثیتمعنويوکیان
مخالف که جرايمهتکناموسصورتمیگیرد اخالقعمومیبا عفتو علیه عموما

جعف اند.) شده شناخته عمومی اخالق و حسنه مهمترين4:8413لنگرودي،رياخالق )
ويژگیجرايمعلیهخانوادهايناستکهعلیهحیثیتوسالمتخانوادهاست.جرايمعلیه
حیثیت علیه جرايم موضوع استکه سايبري کیفري حقوق از برخاسته حیثیتمعنوي

-باشدازجملهجرايماينمجموعهمیمعنوياشخاص،آبرو،حیثیتواعتباراشخاصمی
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اقداماتصورتگرفتهازتو با نمودکه اشاره نگارينشراکاذيبوافشايسر، انهرزه
میلیون کوتاه بسیار يکزمان در تبهکاران رايانهسوي کاربر میها بهاي نسبت توانند

متعدديدرمطالعاتمشاهدهواطالعازآندرفضايمجازيدسترسیپیداکنند.تاکنون
زمینهجرايمرايانهايوجرايمدرفضايمجازيانجامشدهاماجرايمعلیهحقوقخانواده
بدان حاضر تحقیق استکه زمینه اين در محجور موارد از همچنان فضايمجازي در

سوالاساسیتحقیق است. عنوانرکنرکینثباتايناستپرداخته به خانواده آيا که
مربوطبهرسانهفضايمجازيدارايويژگیوجايگاهاصیلخودبودهجامعهدرقوانین

تواندرتدوينقوانیندرنظرگرفت؟تحقیقحاضراستواصوالچگونهاينجايگاهرامی
درصددبررسیوپاسخبهسوالمورداشارهاست.

 مروري بر ادبیات تحقیق

يکب هر دولتها حفظسالمتجامعه، در دراهمیتخانواده تدابیرىرا زعمخود ه

خانوادهوتحکیمآناتخاذکردهاند؛هرچندقانونگذارايراندرجهتتشويقبهتشکیل

خانوادهاست(چندانشفافعملنکردهجرمانگارىخاص)وضععناوينىکهويژهنهاد

بهطورکلى،مىتوانجرائمحوزةخانواده20،ص8432است)اسدى، درچهار(. را

فريبدرازدواجود زنشوهردار، )نظیرازدواجبا ستةکلىجرائمعلیهقداستخانواده

علیهتحکیمخانواده)خشونتخانگى(،جرائمعلیهاعضاىخانواده)ترکغیره(،جرائم

(.803و14،صص8434انفاق،ازدواجقبلازبلوغوغیره(درنظرگرفت)سلمانپور،

مجازيمیتوانندبنیانخانوادهراموردتهديدقراردهند،بهجرائمیکهدرعرصهفضاي

يا همه آن، هدفمستقیمدر اولجرايمیکه دسته اساسیقابلتقسیمهستند. دوگونه

موجب غیرمستقیم طور به که جرائمی دوم دسته و هستند خانواده اعضاي از برخی

مانندارتباطنامشر وعاينترنتیيکیازاعضايخانواده)فروپاشیبنیانخانوادهمیشوند.

ايمیل،چتو...(کهالبتهايندستهازروابطنامشروعگاهاًمنجربهبرقراريرابطهنامشروع

درعالمخارجازفضايسايبرخواهدشد.هرچنددراينمواردفضايمجازي،بهعنوان

برخیازقوانینسايبريدرابزاريبرايتحققجرم،بسترجرمرافراهممیکند،اماخالء

همینحدواندازهکهباخانوادهمرتبطباشند،میتوانندچالشیدرسیاستتقنینیکیفري



 9911 تابستان|  66شمارة  |ششم سال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 622

 

و قمار فحشاياينترنتی، و فساد مراکز ايجاد دوستيابی، مراکز ايجاد محسوبشوند.

لهستند.شرطبندياينترنتی،تدلیسدرازدواجوعقدهايغیرمجازاينترنتیازاينقبی

بهطورخاص واصالً بوده فاقدضمانتاجرا متأسفانهجرائمعلیهتحکیمخانواده،

يعنى ازطرفى،وجودسهشاخصعمدهدرنهادخانواده، ارزشىجرمانگارىنشدهاند.

درصحنة نهادها ساير از اينکانونرا پنهانبودنحريمخانواده، عاطفىبودنو بودن،

متمايزاجتما اهمیتزيادىع از خانواده حوزة در واکنشکیفرى تعیین لذا سازد. مى

38،ص8432ويژگىبازدارندگىبیشینه)اسدى،برخورداراستونیازمنددرنظرگرفتن

مجازاتجرائمحوزةبابررسىاجمالى(است.81،ص8430(واخاللکمینه)رياضت،

سی دريافتکه مىتوان جرائممرتبطباخانواده، با برخورد در استجنايىقانونگذار

خانوادهمتفاوتاست.گاهىبهخاطرحفظنظمعمومى،بزهکاررامجازاتمىکندحوزة

خانواده،ازمجازاتاودرمىگذردياآنراکاهشمىدهدووگاهبهخاطرحفظکیان

خانواده، مصلحتحفظکیان خاطر به گاهىهم )داوودى،یکندمجازاتمشخصرا

جرائمخانوادگى83،ص8413 درمجموعمىتواناغلبمجازاتحوزة اما در(؛ را

تعزيراتخالصهکرد.

 ايخانواده در قوانین جرائم رایانهکیان 

هرکسبهوسیلهسامانههايرايانهاييا»ايآمدهاست:قانونمجازاترايانه83درماده

صويريافیلمخصوصیياخانوادگیيااسرارديگريرابدونرضايتمخابراتیصوتيات

اوجزدرمواردقانونیمنتشرکنديادسترسديگرانقراردهد،بهنحويکهمنجربهضرر

ياعرفاًموجبهتکحیثیتاوشود،بهحبسازنودويکروزتادوسالياجزاينقدي

پنجمیلیون) چهل8۰000۰000از ريالتا هردومجازات30۰000۰000میلیون)( رياليا )

اردشدنضرروياهتکحیثیتافرادازنظرعرف،و.برايناساس«محکومخواهدشد

درصورتیکهازارتکابعمل.قانونجرايمرايانهاياست83شرطجرمانگاريدرماده
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ضرروزيانیبهشاکیقانونجرايمرايانهاي،83وفعلماديتوضیحدادهشدهدرماده

.حیثیتیانجامنشدهباشد،اينعملجرمنیستواردنشودويابهنظرعرفهتک

.اعالمرضايتافراددرانتشارتصاويرمستهجنومبتذلتاثیريدرجرمانگاريندارد

موجبهتک"همانگونهکهدرقانونکهبهصراحت بهنحويکهمنجربهضررياعرفاً

گذاربرفردبزهديده(تاکیدقانون8411اي،قانونجرائمرايانه83)ماده"شود"او"یثیتح

خانواده رهگذر اين در اگر حالیکه در ناخوشاينداست. فرجام و آسیبشود ايدچار

حاصلازاينعملمجرمانهگريبانآنرابگیردسکوتقانونیداريم.درحالیکهبااستناد

بشخصمجرمچهباغرضوقصدقبلیوچهبدونقصدقبلیعاملیتاينبهقاعدهتسبی

داشتهبايدمسئولیتکیفريعملخوددرکلیهخسارات-يعنیتباهیخانواده–فعل را

(همچنیندرمیزانمجازات883:8430ماديومعنويبهخانوادهرابپذيرد.)محققداماد،

بزهديدهدرتعیینمجازاتموردتاثیرقراردادهبايدشدت،اهمیتومیزانصدمهواحوال

83مادهرسددراينمادهچنیننیست.(کهبهنظرمی831:8431زادهوموسويشود)قیوم

 حاملهايدادهمحتوياتهايرايانهبهوسیلهسامانهسکهر»نیزآمده: مخابراتیيا اييا

 به يا کند معامله يا توزيع منتشر، را يا قصدمستهجن ذخیره يا تولید افساد يا تجارت

يک و نود حبساز به کند،  روزنگهداري دو میلیون سالتا پنج از نقدي جزاي يا

چهلمیلیون)8۰000۰000) هردو30۰000۰000(ريالتا محکومخواهد مجازات(رياليا

محتوياتوآثارمبتذلبهآثارياطالقمیگرددکهدارايصحنههاوصورقبیحه .شد

«.باشد

تقسیم و قانون ابراز وجود قراربنديمناسبصورتبا جريان در برايتعداد گرفته

 و نفر ده از کمتر پیامهايمسنهجن) بهگرفتگان خانواده ديدن ولیلطمه نفر( بااليده

عنوانمحورجامعه)طبقاصلدهمقانوناساسی(محلیازاعرابنداردوبحثیبهمیان

نیامدهاست.درحالیکهالزماستباتوجهبهرکنخانوادهجهتجلوگیريازتزلزلستون

بازدارندگی خانواده اساس بر همچنین شود. انديشیده قانونی وهاي جرم تناسب اصل

https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%82%D8%B5%D8%AF/3288da2457
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B1%D9%88%D8%B2/2151098362
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D8%B3%D8%A7%D9%84/28e14f8448
https://iranlawclinic.com/terminology/word/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA/17d11234691
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 مجازات اضمحالل8482)آزمايش، مقدمه خود که خانواده گسیختگی هم از تاوان )

بینیشدهدراينقانونوجودندارد.زيراگونهتناسبیبامجازاتپیشباشدهیچجامعهمی

 رم،مجازاتیاستکهبهتصريحدرجاتعدمتأيیداجتماعیرفتارجمجازاتمتناسببا

درطولتاريخباعملرابهزعمجامعهمعلومسازد.سزادهیداختهومقدارقبحمجرمانهپر

تهذيب جرم، الغاي دين، جبران مثل است؛توجیهاتی شده بیان مختلفی مجرم،قرائات

...اصالحامتیازناعادالنه،ارضاءاحساساتو

بدانیمازآنجاکهجرماگرمجازاتراعاملیبرايجبرانوادايدينمجرمبهجامعه 

ترکندپسجبرانآننیزبايدبههماننسبتسنگینتريايجادمیشديدتربدهیسنگین

بديهیاستمقدارچنانچهباشد؛ باعثالغاءومحوجرمبدانیم، مجازاتکردنمجرمرا

برايالغايجرم میآسیبیکه جروارد از که آسیبیباشد مقدار متناسببا بايد مشود

حاصلآمدهتابتواندآنرامحوکند؛همچنیندرراستايتوجیهمجازاتمبتنیبرتهذيب

برايفالحورستگاريمجرماستمقدارتوانگفتاگرمجازاتراهیمعنويمجرم،می

استبايدمتناسببااثرسوئیباشدمجازاتیکهبرايتطهیرمعنويوروحانیمجرمالزم

م روحیه بر جرم کهکه صورتی است؛در گذاشته جاي بر فايدهجرم مبناي گرايانه،با

ناتوان مجازاتمتناسب،مجازاتیاستکهبتواندمجرمراازارتکابجرمبازدارد،اورا

(8482)آزمايش،سازديااصالح.کند.

اييامخابراتیهايرايانههرکسازطريقسامانه»:قانونجرايمرايانهاي88ماده:88ماده

:هايدادهمرتکباعمالزيرشود،بهترتیبزيرمجازاتخواهدشدياحامل

ترغیب، تحريک، را آنها مستهجن، محتويات به افراد دستیابی منظور به چنانچه الف(

يافريبدهدياشیوهدستیابیبهآنهاراتسهیلنمودهياآموزشدهد،تهديدياتطمیعکند

ريالتابیستمیلیون بهحبسازنودويکروزتايکسالياجزاينقديازپنجمیلیون

https://cyber-law.ir/?p=11113
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خواهدشدري مجازاتمحکوم دو هر يا خصوصمحتويات.ال در ارتکابايناعمال

 .پنجمیلیونريالاستمبتذلموجبجزاينقديازدومیلیونريالتا

گردانياب(چنانچهافرادرابهارتکابجرائممنافیعفتيااستعمالموادمخدرياروان

آمیزتحريکياترغیبياتهديديادعوتخودکشیياانحرافاتجنسیيااعمالخشونت

بهحبسکردهيافريبدهدياشیوهارتکابيااستعمالآنهاراتسهیلکندياآموزشدهد،

ريالتابیستمیلیونريالياهرازنودويکروزتايکسالياجزاينقديازپنجمیلیون

«.شوددومجازاتمحکوممی

نگاهیدقیق ازآنجايیکهعملقواديبهبا برعملقوادياشارهدارد. تراينماده

هديدکنندهخانوادهقرارهايتتواندکیانخانوادهرابهخطراندازد؛درزمرهجرمنوعیمی

ازطرفیجرمقواديدرقوانینکیفريدارايمجازاتحدمیمی باشدکهدراينگیرد.

نژاد،ايزديفردوحسینقانونبهآنپرداختهنشدهوفقطبهجزاينقدياکتفاشدهاست.)

3:8438)

 هاي تحقیق یافته

کنترلکنندهروابطاجتماعی بدانیم،چگونگیگزينشقواعدچنانچهحقوقکیفريرا

انگاريمرتبطاخالقیازسويدولتوگنجاندنآندرقلمروقوهقهريهبهموضوعجرم

معینمی معیارهايجرمانگاريدرواقعنحوهگزينشوتدوينقوانیناخالقیرا است.

اصلهاواشخاص،کند.معیارهاياشارهشدهعبارتنداز:اصلتفکیکدرحمايتازداده

شفافیتوعدمارجاع،اصلفرعیبودنحقوقکیفري.

نقضحريم مختلف موارد اينکه نخست است. موضوع دو بیانگر تفکیک اصل

جرم همچنین و شود انگاري جرم کلی يکماده در نبايد سايبر فضاي در خصوصی

روانیمختلف معیارهايماديو مبتنیبر بايد فضايسايبر در باشدکهانگاريرفتارها

اصلتقصیرمستلزمتفکیکمیاناينمواردبر موجلتغییردراوصافجرائممیشوند.

روانیاست)سیبر، عناصر ديگر وضعیتمرتکبو ارتکابی، اعمال طبقمصالحمربوط،
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(.همچنینعدالتايجابمیکندکهحمايتقانونگذارازاشخاصوداده8333:830

بمیزاناهمیتوآسیبپذيريانجامشود.دادههايشخصیهادرفضايسايبربهتناس

افراداهمیتيکسانیندارند؛برخیازآنهااهمیتويژهايدارندوجمعآوري،پردازش،

هاذاتاًحريمخصوصیافرادراباچالشمواجهمیکنند.قانونگذاربهانتقالياافضايآن

بهموضوعدادهپیامهاي8412کمصوبقانونتجارتالکترونی81طورخاصدرماده

مقررمیدارد:81شخصیپرداختهوقائلبهتفکیکدرحمايتازدادههاشدهاست.ماده

ذخیره،پردازشوياتوزيعدادهپیامهايشخصیبیانگرريشههايقومیيانژاديديدگاه

هايمربوطبهو پیام مذهبی،خصوصیاتاخالقیوداده ضعیتجسمانی،هايعقیدتی،

به غیرقانونیاستو عنوان هر به رضايتصريحآنه جنسیاشخاصبدون يا و روانی

قانونيادشدهنقضآنازسويمرتکب،جرمومشمولمجازاتاست.38موجبماده

اصلتفکیکحمايتازاشخاصآسیبپذير،بیانگريکیازسازوکارهايحمايت

ا برايجرم فضايسايبر اشخاصکیفريدر نسبتبه نگاريافتراقیرفتارهايآسیبزا

آسیبپذيربهويژهکودکاناست.اينامردرسطحبینالمللیبهحمايتازکودکاندر

حقوق کنوانسیونسازمانمللمتحددرباره است. جنسیمحدودشده استفاده برابرسوء

سوءاستفادهجنسیوياکودک،کنوانسیونشوراياروپابرايحمايتازکودکاندربرابر

چارچوبتصمیمگیريشوراياتحاديهاروپايیدربارهحمايتازکودکاندربرابرسوء

از حمايت قلمرو در کیفري حقوق شدن جهانی فرايند بیانگر همگی جنسی استفاده

کودکاندربرابرهرزهنگارياست.قانونگذاردرايراندرنحوهحمايت،بینبزرگساالن

کانقائلبهتمايزنشدهوبهاينلحاظنیزحمايتکیفريالزمرااعمالنکردهاست.وکود

کهمربوطبهصالحیتدادگاههااستمقررداشتهاست:چنانچه21ماده«د»صرفادربند

هايايرانسالباشد،دادگاه81جرائمرايانهايمتضمنسوءاستفادهازاشخاصکمتراز

.عدمتفکیکدرقانونگذاريسايبريبهنظرمیرسدبیشترناشیصالحبهرسیدگیاست

ازشتابزدگینظامکیفريايراندرجرمانگاريتحتتأثیرحاکمیتفضاياحساسیو
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اولويتيافتنمالحظاتسیاسیبرايپاسخگويیمقطعیوفوريبهانتظاراتعمومیدر

پیبازتابگستردهرسانهاياينجرائماست.

اس سهبر کشورها، ساير با تطبیقی مطالعات و قوانین متون، بررسی و تحلیل اس

 استراتژيعمدهبرايحفظکیانخانوادهدرفضايمجازيبهشرحزيراستنباطشدهاست:

 اي متناسب با حقوق خانوادهارتقا قوانین جرائم رایانهالف: 

رايانه جرائم قوانین نقد در که بهمانگونه از شد اثبات بهاي چناچه تسبیب قاعده اب

ايواردشودمجرممرتکبتعددجرمشدهاست.درواقعتعددجرمخانوادهضررولطمه

وضعیتخاصیاستکهدرآنفرديمرتکبچندجرمشدهوبخاطرهیچيکازجرائم

هايموثردرارتکابیسابقامحکومومجازاتنشدهباشد.تعددجرمبهعنوانيکیازمولفه

ت است.)اردبیلی، گرفته قرار توجه مجازاتمورد میزان اساس220:8410عیین اين بر . )

فرديکهبهواسطهعملويعالوهبرضرروزيانبهغیر،خانوادهنیزدرمعرضخسرانو

گذارباتکیهبراصلتسبیبومادهتعددجرمگیرندضامناستولذاقانونبحرانیقرارمی

چهبالشکبیمحابايیدرینبايدمجازاتسنگ تريبراياينقبیلتخلفاتوضعنمايد.

نمايد.اينعرصهارزشهايبنیاديجامعهراموردهدفقراردادهومتزلزلمی

 تطبیق قوانین فضاي واقعی بر فضاي مجازيب: 

با آن تطبیق و حقیقی فضاي در خانواده حقوق علیه موجود قانونی جرائم از استفاده

کیانخانوادهرادراينفضاپاسدارينمود.توان،میاقتضائاتفضايمجازي

وقداستياخانوادهبقايوکیانکههستندجرايمازدستهآنخانوادهعلیهجرايم

خانوادگیروابطاستواريياکنندمیتهديدراخانوادهافرادياخانوادگیشئونوحیثیت

(83:8418کاتبی،.)گذارندمیمنفیتاثیرتناسلوتوالدونسبدريانمايندمیمتزلزلرا

هرزهجرائمی و خصوصی اسرار افشا قوادي، حقیقینظیر و مجازي فضاي در نگاري

 پردازيم:هايیدارندکهدرادامهبهآنهامیمشترکاتوافتراق
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آنآمدهاست:قیادتعبارتاستازاينکهحطبقتعريفیکهدرکتابلمعهوشر

کسی،دوفاعلعملفحشامانندزنا،لواطومساحقهرابههمبرساندومیانآندووساطت

عاملی،نمايد (.13:8413 نصقانون همچنیندر )« 232ماده مجازاتاسالمی قانون در«

 رابطهباجرمقواديآمدهاست: تبطکردندونفرياقواديعبارتاستازجمعومر»

گرچهمرادازجمعکردن،آوردنطرفینفحشادريکمحلاست«.بیشتربرايزنايالواط

وبهظاهرداللتبرحضورفیزيکینزدقواددارد،امامرتبطکردنمیتواندفقطمعرفیو

اينمعنانسبتبهجمعکردنحالتعامتريدارد چراآشنانمودنآنهابايکديگرباشد.

کهمرتبطازريشهربطمیآيدارتباطنیزبهانحايگوناگونامکانپذيراست.

متنوعیبراي ارتباطاتروشهايبسیار فنآورياطاعاتو از استفاده با امروزه

ارتباطاتخارجازعرفافرادوجوددارددرنتیجهتحققجرمقواديبدونحضوردرنزد

قوادنیزمیسوراست.

جرمقواديدرحالتسنتیخودمحدودبهدوياچندنفرمیشد،درحالیکهدامنه

اينترنتوآنچهتعبیرفضايمجازيشدهاستبايکدنیاسروکارقواديازطريقشبکه

تحت داردومجرممیتواندابتداتوسطدادههايمستهجنوغیراخالقیافکارافرادرا

همچنانکهامروزهدربعضیتاثیرقراردهدوپسازآننیت عملینمايد. نهايیخودرا

کشورهاقاچاقزنانوکودکانبرايبردگیجنسیبهعنوانصنعتیپرسوددرآمدهاست.

هرگاهکسیشروعبهجرمینمايدو"داردقانونمجازاتاسالمیمقررمی823ماده

شود.لکناگرهمانبنمیبهارادهخودآنراترککندبهاتهامشروعبهآنجرمتعقی

گزارازبیانقانون"شود.مقداررفتاريکهمرتکبشدهاستبهمجازاتآنمحکوممی

شودکهاگراعمالمقدماتیارتکاببهجرم،عنوانمستقلجزايیداشتهچنینبرداشتمی

هديابرايشروعبهجرمخاصیدرقانونمجازاتتعیینشدهباشدموردمواخذهقرارخوا

 )نوربها، علیه283-8430:224گرفت. ازآنجايیکهجرمقواديمقدمهشروعبهجرم )

برايمرتکببهجرمقواديازاينحیثيعنیبهخطرانداختن حیثیتخانوادهاستلذا

کیانخانوادهمجازاتمجزايیبايستیتعیینگردد.همچنینچنانکهدرباالنیزاشارهشده
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خط به يعنی جرم مجازاتاين اين شامل نیز فضايمجازي در خانواده کیان انداختن ر

خواهدبود.

هايخصوصیدرهاوفیلمها،تصويرخصوصیافراد،نوشتهنتشاراسرارازجملهنامها

می مواقع فیلمبرخی انتشار پديده باشد. داشته ديده بزه بر باري زيان آثار هايتواند

هاينوينديگرانچندانپديدهجديدينیستولیفناوريخصوصیياخانوادگیواسرار

سرعتوسهولتانتشارآنراافزايشدادهوفراوانیاينپديدهچنانافزودهشدهاستکه

قانونگذارناچاربهجرمانگاريخاصدراينپديدهشوموضداخالقیشدهاست.

تهديدبه"دارداظهارمیمجازاتاسالمیکه113بههرحالباتوجهبهمادهقانونی

انجامعملیکهممکنموجبضررآبرويیياشرافتیياافشاياسرارخانوادگیشودخواه

تهديدکننده،تقاضايمالبهقصداخاذيکردهباشديانهجرممستقلیاستکهبراساس

رضربهشالقياتادوسالحبسبرايآند33بخشتعزيراتقانونمجازاتتا113ماده

تواندمشمولماده،اگراينجرمدربسترفضايمجازيباشدنیزمی"نظرگرفتهشدهاست

فوققراربگیرد.

مطالب و تصاوير فیلم، نوشته، گونه هر تعريفلغويپورنوگرافیعبارتاستاز

پورنوبهمربوطبهامورجنسیکهفاقدهرگونهارزشادبی،هنري،سیاسیوعلمیاست

ايننوعاعمالمجرمانهکهماهیتاًشهوپورنوگرافیبهمعنايفاحشهنگارياست.معنايفاح

نیزوجودداردباتوسعهوپیشرفتتکنولوژيکامپیوترواينترنتوارداينسنتیدرجرايم

رسانهجمعیشدهاستوازلحاظگستردگیووسعتدرزمینهپخشوتوزيع،درنوع

(80:8414ستانی،با«.)باشدخودبینظیرمی

درمفهومعامهبهمعناياقدامیاستکهبهقصدتحريکجنسیارائهپورنوگرافی

میشود.تصاويريمثلاندامتناسلیزنومرد،سکسزنومرديازنبازنو..مصاديق

مجرمانهآنهامیتوانددرقالبنمايش،ارائه،تولید،تجارتومحتوياتمستهجنباشد،
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ابزارکارآمديبرايسوءاستفادهپیدايشاي ازحالتسنتیدرآورده، اينجرمرا نترنت،

(8411:481کنندگانجنسیفراهمآوردهاست.)بايوپورقهرمان

هرزه درصورتجمعسايردرحقوقکیفريايراننیزرفتارهايمرتبطبا نگاري،

وعجرم،وسیلهارتکابونیزدرشرايطمزبوربهمرتکب،بزهديده،دريافتکنندهآثار،وق

عمدهمجازات هايیکهبراياينفرضوجودعنصرروانیالزمجرمانگاريشدهاست.

جرايمدرنظرگرفتهشدهاستشالق،جزاينقدي،حبسومحرومیتازحقوقاجتماعی

توانبراينعناويناضافهنمود.ودربرخیموادمفسدفیاالرضهممی

نگفتکهموادقانونیمربوطبهتعیینعنوانمجرمانهومجازاتهايالبتهمیتوا

مرتبطباهرزهنگاريدرنظامحقوقیکنونیايرانبهشرحزيراست:

8.  مجازاتاسالمیمصوب130مادة 2/4/8438قانون مواد 332و قانون334و

؛8/4/8411مجازاتاسالمیمصوب

2.  4مواد ،8 مجازات80و1، امورسمعیوبصريقانوننحوة اشخاصیکهدر

؛81/80/8411فعالیتهايغیرمجازمینمايند،مصوب

؛22/82/8413قانونمطبوعات،مصوب21مادة .4

،شورايعالی8410مقرراتوضوابطشبکههاياطالعرسانیرايانهايمصوب .3

(23:8413انقالبفرهنگی)جاللیفراهانی،

نمجازاتهادرقبالهرزهنگاريوجلوههايیازذکرايننکتهمفیداستکهشديدتري

قانوننحوة برايمفسدفیاالرضدانستنمرتکباناينگونهجرايمدر تالشقانونگذار

مجازاتاشخاصیکهدرامورسمعیوبصريفعالیتهايیغیرمجازمینمايند،مصوب

(.33:8413ديدهمیشود)آشوري،8411
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ازاتاسالمیمصاديقرفتاربرايتحققعنوانافسادفیقانونجديدمج213درمادة

بهموجباينمادهتنهامیتوانافراديرا8االرضبهصورتحصريبیانشدهاند لذا ؛

محکومکردکهمرتکبيکیازرفتارهايمذکوردرآنشدهباشند.برايناساسازمادة

براياخذمعیارهايافسادمیتوانب213 معیاريکهدراينمادهمذکور،صرفاً برد، هره

 است: آمده وسیع»چنین حد در فحشا يا فساد اشاعة سبب ... که اي گونه به

اين808:8413دزيانی،«)گردد توسعه امکان دارد مالکوجود که بابت اين از پس .)

نگاريدرفضايمجازيوجوددارد.مالکوسرايتحکمموجودبههرزه

تعريفوتم عنايتبه هرزهتوانگفتنگاريمیهیداتقانونیدرموضوعهرزهبا

شودونگارييکیازمهمترينجرايمیاستکهعلیهاخالقوعفتعمومیانجاممی

توانبهعنوانبههمینجهتپورنوگرافیرامیگذارد.تاثیرمستقیمیبررويخانوادهمی

مجازي فضايحقیقیو در خانواده تهديداتکیان از وجوبيکی و حسابآورد به

باشد.قوانینپیشگیرانهبرآنمترتبمی

مطالعههرزهنگاريدرحقوقکیفريايراننشانمیدهدکهسیاستجنايیتقنینی

رادرقبالهرزهنگاريبرگزيدهاست.بدينايران،رويکردممنوعیتوجرمانگاريکامل

 ها بردنواژه کار به استبا تالشکرده عباراتیکلیچونترتیبکه دار"و جريحه

عمومی عفت "افساد"،"کردن قبیحه"، هرزه"صور احتمالی صور و اشکال تمامی ،

وموشکافانهيقوانینموجودنشانمیدهدنگاريراجرمانگارينمايد.امابررسیدقیق

کههن هموزکهقانونگذاردراينزمینهآنچنانکهبايدوشايدموفقنبودهاست،چرا

مواردومصاديقمهمیوجودداردکهمرتکبانآنهاقابلمجازاتنیستند.بهعبارتديگر

،محاکمباخالقانونیمواجههستند،اينامکانوجوددربرخیازمصاديقهرزهنگاري
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

8- 213مادة جرايمعلیه»مجازاتاسالمی: تمامیتجسمانیافراد، مرتکبجنايتعلیه گسترده طور هرکسبه

امنیتداخلیياخارجی،نشراکاذيب،اخاللدرنظاماقتصاديکشور،احراقوتخريب،پخشموادسمیومیکروبی

گردد،بهگونهايکهموجباخاللشديددرنظموخطرناکويادايرکردنمراکزفسادوفحشايامعاونتدرآنها

عمومیکشور،ناامنیياورودخسارتعمدهبهتمامیتجسمانیافراديااموالعمومیوخصوصی،ياسبباشاعه

 «فساديافحشادرحدوسیعگرددمفسدفیاالرضمحسوبوبهاعداممحکوممیگردد.
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ارائهتفسیرهايداردکهبرايپاسخگويیبهتقاضايافکارعمومیيابههردلیلديگر،به

 طريقممکنمجازاتکنند.موسع هر به را مرتکبان و قوانینکیفريمبادرتنموده از

ايراندرخصوصشروعبهجرم،معاونتدرجرمونیزمسئولیتضمنآنکهقانونگذار

توافقاتبینالمللیبه آنگونهکهدر پروتکلاختیاريکیفرياشخاصحقوقی، ويژه

 راتويژهايراوضعنکرده.کنوانسیونحقوقکودکمتعهدشده،مقر

 خانواده به عنوان شخصیت حقوقی مستقلپ: 

شخص.داردقرار«حـقیقیشـخص»مقابلدرمدنیحقوقدر«حقوقیشخص»اصطالح

گرددمیاطالقانسانافرادبهطبیعیياحقیقی وحقموضوعکهانسانافرادبرعالوه.

موجودگردند،میمکلفومحققانونطريقازراستاايندروگیرندمیقرارتکلیف

ممکنکهگرددمـیتـکلیفوحـقواجدحقوققلمرودراعتبارعـالمدرنـیزديـگري

اموالازايمجموعهياوهیأتهاوانجمنهامانندشود،تشکیلانسانهاازگروهیتوسطاست

ياوشرکتهامانند،آيدوجودبـهخـاصیتـشکیالتصورتبهياوموقوفهمانندباشد،

.شهرداريها

ياانسانافرادازگروهیازاستعبارت:گفتتوانمیحـقوقیشـخصتعريفدر

موضوعوطبیعیشخصحکمدرراآنموضوعهقوانینکهعمومیمنافعازمنفعتی

به431:8431،لنگروديجعفريباشد)دادهقـرارتـکلیفوحـقوق شخصديگر،عبارت(

ادارهراآنکهحقیقیاشخاصطرفازکهخـاصارادهيکداراياستشخصیحقوقی

 .استمتمايزکنندگانادارهشخصیفعالیتازآنفعالیتلکن،شودمیابرازکنندمی

آنهاعملیاتبـرحـاکمقـواعدوادارهوتشکیلنحوهبهتوجهباراحقوقیاشخاص

تـقسیمخصوصیحقوقدرحقوقیاشخاصوعمومیحقوقدرحقوقیاشخاصبه

(281بیتا:امـامی، ).اندکـرده
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اتخاذمـرحله:نمودتقسیممرحلهدوبهتوانمیراحقوقیاشخاصتوسطحقاعمال

توسطتجارتقانون813مادهطبقتصمیم،اتخاذمرحله.آنعملیاجرايمرحلهوتصمیم

اتخاذصالحیتحقوقیشخصاساسنامهياقانونموجببهکهگیردمیصورتاشخاص

شخصنمايندهـشدگفتهکهطوريبـهـهـمعملاجرايمرحلهدروداردتصمیم

حقوقموضوعحقوقیاشخاصهويتاحراز.دادخواهدانجامراالزمهتشريفاتحقوقی

وقوانینمطابقنظر،موردحقوقیشـخصکـهايناحرازازعبارتستواقعدرخصوصی

گرديدهحقوقیشخصیتواجدالزمهتشريفاتطیازپسوشدهتشکیلجاريمقررات

.است

زيرااست،برخوردارخاصیاهمیتازبحثايندر«حقوقیشخصیتواجد»مفهوم

برآثارترتبطبعاًوحقوقیشخصبه(آنهاامثالوايقاعياعقد)حقوقیعـملانـتساب

رسمیسندتنظیمکهموارديدروحقوقیشخصوجودمتفرعومتوقفحقوقیعمل

توجهبـا.باشدمـی(الزممدارکبهمستنداً)حقوقیشـخصوجـوداحـرازاست،نظرمورد

حقوقیاشخاصيافتنموجوديتبامرتبطکهتجارتقانونپانزدهمبابازاولفصلبه

دستهسهبهتوانمـیحـقوقیشـخصیتگیريشکلنحوهنظرازراحقوقیاشخاصاست،

غیرموءسساتوتشکیالتـ2.تجارتقـانونمـوضوعتجاريشرکتهايـ8:نمودتقسیم

.بلديودولتیموءسساتـ4.تجاري

مـاخـانوادهحقـوقمعتبـرکتـبازايپـارهدرخانوادهحقوقیشخصیتمسأله

نیزديگريمهممـنبعدر(8418:8431،لنگرودياسـت)جعفريماندهمسکوتکـامال

نـدارد،مسـتقلحقـوقیشخصـیت»خانوادهکهاستشدهاظهارصرفاتفصیلیبحثبـدون

شخصـیتودارايیخانوادهاعضايازهريک.گیردقراردعوايامعاملهطرفتواندنـمیو

).«کنداقدامگروهنمايندگیوخانوادهنامبهتواندنمیمـقامیهـیچوداردمـستقل

اولـینبرايصفايی،استاداسـتنـمودهجستجونگارندهکهجاآنتا(8438:3کاتوزيان،

نیستحقوقیشخصیتدارايخانواده»کهمستقلعنوانايـنبـابـار -جـديطـوربـه«
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نمودهخانوادهحقوقمرجعکتابهايدرحقوقیادبیاتواردرابحثموردموضـوعتـري

راحقـوقیشخصـیتشناسـايیبـرمبنیشدهارايهداليلکهآنبـاايشانخودالبتـه.اسـت

حاکمیتدلیلبـهايرانکـنونیحقوقدراستمعتقدامـاداند،میآموزندهوجالببسـیار

کلیـتبـرواحـدروحـینداشـتنسـیطرهوخـانوادهشالودهبرسننوآدابوعرف

بـربلکـهنـدارد،ضـرورتیتنهـانـهخانوادهبرايحقوقیشخصیتشناختنخـانواده،

(3:8433،امامی)صفايیو.افزودخواهدنیزموجودمشـکالت

ازواسـالمیعرفدرخانوادهاخالقیبلحاظگرچهکهگفتبايدخصوصايندر

تحتهممجیدقرآندروداردويژهجايگاهاهللصلوهعلیهمامامانوپیامـبرانديدگـاه

خانوادهاخالقیموازينبرابرهماسالمیجامعهوشدهيادآناز2«اهل»و8«بیتاهل»عنوان

تعريفآن»حقوقیشخصیت»نهفرعیاحـکاموفـقهدرامـّاداده،قرارويژهدرجايگاهرا

وزنبهمربوطآنچهجـهتوبـهمیناستگشتهمقرّرتکلیفیوحقآنبراينهوشده

اسـت.آنـانشخصیحقوقوتکالیفهمهوهمهاستمادروپدروفرزندوشوهر

اسـتگرفتـهقرارمتعددياحکامموضوعماکشورقانونیمـتوندرخـانوادهعنوان

بـرايحقـوقیشخصـیتپذيرشعدمياپذيرشپیراموننظراظهاربرايآنهادرتأملکـه

بــاآنهـمسـويیعـدميـاهمسـويیوکشـوردرگـذاريقانونسیستمنگاهازخانواده

.نمايدمیضرورييادشدهحقوقیتحلیل

:اسـتآمـدهآنمقدمـهدرواساسـیقـانونيعنیايرانقانونیمتنمعتبرتريندر

وعقیدتیتوافقواستانسانتعالیورشداصلیکانونوجامعهبنیادينواحدخانواده»

انسـانيابنـدهرشـدوتکـاملیحرکتاصلیساززمینهکهخانوادهتـشکیلدرآرمـانی

وظـايفازمقصـودايـنبـهنیـلجهـتامکانـاتکردنوفراهمبودهاساسیاصل،است

استاسالمیحکومت »اسـتآمـدهنـیـزاسـاسـیقــانوندهـماصـلدر«. جـاآناز:

برنامـهومقـرراتوقوانینهمه،استاسالمیجامعهبنیاديواحـدخـانوادهکــه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 33 آيه االحـزاب، سـوره - 1
 .74 و74 آيات هود، سوره - 2



 629 | بتول گرگین و احمد باقری

 

وآنقداسـتازپاسـداري،خانوادهتشکیلآسانکردنجهتدربايدمربوطريـزيهـاي

بیستاصلسومبنددر.»باشداسالمیاخـالقوحـقوقبـرپايهخانوادگیروابطاسـتواري

استشدهبینیپیشخانوادهبقايوکیانحفظبرايصالحدادگـاهايجـاديکم،و در.

دانسـتهايرانیخـانوادهوفـردهـرحقنیاز،بامتناسبمسکنداشتنيکم،وسـیاصـل

.اسـتشـده

کردنکنريشهوجامعهاقتصادياستقاللتـأمینبرايسوموچهلاصليکبند

واساسـینیازهـايتـأمینرشـد،جريـاندرانسـاننیازهـايبـرآوردنومحرومیـتوفقـر

.استکردهمقررراهمهبرايخانوادهتـشکیلبـرايالزمامکانات

عـادي،قـوانینازاعـمموضـوعهمـقـرراتســايرمطالعـه،اساسـیقـانونازجداي

ايراناسالمیجمهورياندازچشمسند»همچونکشورراهبرديمصوباتوقانونیضوابط

توسعهپنجمبرنامهکلیهايسیاست»قانون82بند،«شـمسیهـجري8303افـقدر

نظـامکلیهايسیاست»3بـندو«ايراناسـالمیجـمهوريفرهنگیواجتماعیاقتصادي،

قــانونجملـهازفرهنگـیاتقالبعالیشورايمصوباتازبسیارينیزو»کشوراداري

قابـلهـاينمونـه«آنتعـالیوتحکـیمسیاسـتهايوخانوادهتشکیلاصـولواهـداف»

دهـدمـیدستبهبارهايندررااعتنايی ضـوابطوعـاديقـوانینازتـرپايینسطحدر.

موضـوعیتبــامـقرراتیشـاهدنیزمجريهقوهمصوباتدرمشخصاوکشورراهبردي

کـارگروهتشـکیلنامـهآيین»تصويببهتوانمیمصوباتاينجملهاز.هستیمخانواده

مـورخجلسـهدرکشـورمقامــاتتـرينعـالیازعضـو23ترکیــببـا«خــانوادهمـلـی

.کرداشارهوزيرانهیئت8413/3/83

شخصـیتبـهکـدامهـیچدرکهکندمیمشخصيادشـدهمـصوباتدردقـت

يـکعنـوانبـهخـانوادهبـهآنـهـادربـلکه؛استنشدهاشارهايخانوادهداشتنحقـوقی

(8430:42نیا،حکمتاسـت)شـدهتوجهآيدمیپديدخاصترکیبیازکهجمعیهويـت
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تواندبهعنواننهاداجتماعیدارايباعنايتبهمباحثطرحشدهدرباالخانوادهمی

کهبتوانهويتمستقلمحوروکانونقوانینموضوعهمدنیوکیفريقلمدادشودبهنحوي

ننمود.قوانینويژهومجزايیدرپاسداشتحريمخانوادهدرفضايحقیقیومجازيتعیی

 گیري بحث و نتیجه

نقش و ظهور عرصه مجازي رسانهفضاي فضايآفرينی کنشگران است. اجتماعی هاي

می سر پشت را واقعی و فیزيکی فضاي بر حاکم قوانین و قواعد باسايبر، و گذارند

کنند.گذاريمیسازوکارهايمتفاوتی،سطحومحدودهروابطوتعامالتخويشراپايه

ويژگیهايشبکه ضمناجتماعیسايبرياز و برخوردارند تمرکز عدم و بودن هايباز

چالشانعطاف با را اجتماعی کنترل باال، ايمنی و روبهپذيري جدي کردههاي اندرو

.(8430)خانیکیوبابايی،

نتايجبررسیدرمسالهمطرحشده،نشاندادکهدرحوزهاجتماعینتايجبسیارروشنی

فضايمجازيبرخانوادهچهازجنبهارتباطاتدرونیوچهازنظرخطراتبیرونیازتاثیر

دارد برايحفظکیاناما.وجود استتحرکالزم بايسته که حاکمیتیآنچنان نظر از

علی مجازي فضاي تهديدات و فرصتها از مبنايی نهاد اين مديريت و رغمخانواده

انجاماجتماعینهاداينحفظبرتاکیدواسیاسقانوندهماصلدرنهاداينمحوريت

البتهاينبدانمعنانیستکههیچ گونهقانونیدراينزمینهوضعنشدهباشد.نگرفتهاست.

آنچهامابهاينمهمپرداختهشدهاست8411ايمصوبسالچنانکهدرقوانینجرائمرايانه

ايناستکهکیانخانوادهبهعنوانبهعنواننقدبهاينقانونبهصورتکلیوارداست

تناسبجرمومجازاتو؛استنشدهيکعنصرمحوريلحاظ  بهقاعده بنا درحالیکه

اصلتسبیببايدمجرمتاوانضرربهخانوادهوارکانآنرانیزبدهد.

-آورياطالعاتوارتباطاتدرحوزهمدنیباوضعآيینازفرصتفنافزونبراين

توانهايازدواجوهمسرداري،همسريابیو...میتبطباخانوادهنظیرمشاورههايمرنامه

بهره که استبرد نبوده توجه مورد چندان نیز موضوع اين می. نظر سهبه ارائه با آيد
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ايمصوبارتقاقوانینجرائمرايانه"ايميعنیراهکارکهدرمقالهبهتفصیلبهآنهاپرداخته

 "8411سال فضايتط"، در خانواده کیان حفظ راستاي در کیفري موجود قوانین بیق

خانوادهداريتوانراهیبرايمصونمی"خانوادهبهعنواننهادحقوقیمستقل"و"مجازي

درفضايمجازييافت.واعضايآن
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 منابع
 (.حقوقجزايعمومیجلددوم.تهران:نشرمیزان.8410اردبیلی،محمدعلی)

 علی سید (8482)آزمايش،  مجازاتعمومی قانون انتقادي بررسی ، تهران: دانشکده. نشريه

 84حقوقوعلومسیاسی،دانشگاهتهرانشماره

 .تهران3جلدمدنی،حقوقحسن.)بیتا(سیدامامی،

تهران:فقهو(.بررسیفقهیقوادياينترنتی.8438نژاد،سیدمجتبی)ايزديفرد،علیاکبروحسنین

 801اصول،سالچهلوهشتمشماره

 .انتشاراتکیهان:تهران.اجتماعیعلومدائرةالمعارف(.8438ر.)باق،ساروخانی

یقیتطبیبررس(.8431)پويا،يزدانپرستوحسامالدين،رهبريومحمد،میالاسبراتی،علیو

ال فرانسه. و آمريکا ايران، در مجازي فضاي حوزه جرايم ملیبرز:مصاديق همايش

 پیشگیريازجرمدرقلمرومطالعاتحقوقکیفري،علوماجتماعیوانتظامی

.بهنامی:تهران.اينوينازبزهکاريجرايمکامپیوتريواينترنتیجلوه.(8414.)باستانی،برومند

بابک.) پورقهرمان، و علی حسین قم:8411باي، اي. رايانه جراين حقوقی فقهی بررسی . )

 گاهعلوموفرهنگاسالمی.پزوهش

دانش.گنجتهران:انتشارات.حقوقترمینولوژي(.8431جعفر.)محمدلنگرودي،جعفري

امیرحسین.) فراهانی، تهران:8413جاللی سايبري. انحرافات و جرائم از اجتماعی پیشگیري .)

 فصلنامهتخصصیفقهوحقوق.

جنادله علی، )مريما،رهنمو .8433 .) رسانهآسیببازنمايی مطالعاتشناسانه در نوين هاي

81هاينوين،سالچهارم،شماره.تهران:فصلنامهمطالعاترسانهخانواده

وحقـوق(.8430محمود.)نیا،حکمت ســازمانزن تهـران: پژوهـشـگاهانـتشـاراتخـانواده.

اسالمی.انديشهوفرهنگ

( هاياجتماعی؛مفهوموکارکرد.فضايسايبروشبکه(.8430خانیکی،هاديوبابايی،محمود.
 .8430.پايیزوزمستان8فصلنامهانجمنايرانیمطالعاتجامعهاطالعاتی.دورهاول.شماره

 انفورماتیک.عالیشورايتهران:کامپیوتري.جرائم(.جزوه8431دزيانی،محمدحسن.)

تنظیمموسسهانتشارات:قمخمینی(.امامدرس)تقريراتاالصولتهذيب(.8412جعفر.)سبحانی،

 خمینی.امامآثارنشرو
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حقوق8433اهلل.)اسد،امامی؛حسینسیدصفايی، دانشـگاهانتشاراتتهران:.3چـ،خانواده(.

 تهران

مصطفی) تکلیف8418کاتبی، و حقوق ضد بر جرايم در ايران گذار قانون سیاستکیفري .)

پايان تهران: . امامخانوادگی دانشگاه شناسی جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی نامه

 صادق)ع(.

 انتشارات.شرکت.تهران:8خانواده،جمدنیحقوق(.8438ناصر.)کاتوزيان،

(.معاونتزنانخیابانیدرجرائمجنسیو8431زاده،محمودوموسويموگويی،سیدپیمان.)قیوم

.فصلنامهقضاوت8432اسالمیمصوبسالنسبتآنباقواديبامحوريتقانونمجازات

تهران:مديريتآموزشدادگستري
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