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 چکیده            

 آیا این عمل میو اهداف مهمی از جمله؛  پاسخ به سواالت. باشدهای جنسی بدن نمایی مینابهنجاریاز انواع یکی 

، چه نتایجی را سوء نیت در فعل بدن نما و جرایم علیه عفت در فضای رایانهعمد و تواند در فضای رایانه متجلی شود؟ 

بهداشت روان چه آثاری را به دنبال خواهد داشت؟ پاسخ این  ءرویکرد حقوق و جرم شناسی در سایهحاصل خواهد نمود؟ 

، بررسی و مطالعات حقوقی جرم شناسیها، ایجاب به تجزیه و تحلیل مبادی مطروحه، به انضمام و اتخاذ رویکرد پرسش

عارض شده،  عدم بهداشت روانِ بدن نما و اسقاط مجازات تحقیق را به، نتیجه و نهایتا. کندبهداشت روان را اقتضا می

 .نمایاند می بدانحاصلی 

 

 بدن نمایی، بهداشت روان، حقوق، جرم شناسی            :کلید واژه            

                                                                                                                                  

A Legal Analysis of Mental Health Criminology in Exhibitionism at 

Cyberspace  

Mehrdad Golestan                                                                                                         
Department of law, Islamic Azad University of Meymeh, Esfahan, Iran    

Abstract                                                                                                                                            

Exhibitionism is a type of sexual anomaly. Can this kind of anomaly appear in cyberspace? What are 

the consequences of ill intention in the actions of an exhibitionist and antimoral crimes in cyberspace? 

What are the effects of legal approach and criminology with a view to mental health? Answer to these 

questions, the need to analysis of the stated issues, as well as the need for adoption of a legal study 

and approach to criminology demonstrate the necessity of evaluation of mental health. The final 

suggestion of this study is the lack of mental health in exhibitionists, and elimination of the due 

punishments for them. 

Keywords                                                                                                                             

Exhibitionism, Mental health, Law, Criminology 
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 مقدمه

های روانی نیز باال رفته است و بیش از آوری، آمار بیماریلم، صنعت و فن امروزه اعتقاد بر این است که با پیشرفت ع     

زگاری با محیط ها را در تطبیق و ساها تاثیر می گذارد و آنهستیم که بر جسم و روان انسان یتپیش شاهد مشکالت و معضال

افزایش و فشارهایی شود که بخشی به علت های روانی گفته میافزایش آمار بیماری در توجیه. نمایدخویش دچار مشکل می

است که در محیط زندگی بشر به وجود آمده و بخشی دیگر به دلیل باال رفتن سطح اطالعات و آگاهی افراد است زیرا حالت و 

 .ها برآیندکنند تا درصدد رفع آندهند و مشکل یابی میر از گذشته مورد شناسایی قرار میرفتار خویش را بیش ت

وانی در تاریخ زندگی بشر قدمت بسیار طوالنی دارد و در واقع از بدو زندگی بشر با او همراه های رپیدایش بیماری     

 تری را برایهای بیشسامانیبهها نیز به نوبه خود نادیدگاه خرافی در مورد علت بروز مشکالت روانی و درمان آن. بوده است

 ءهای روانی و ارائهگیری و درمان بیماریدرباره پیش ر دیدگاه علمیها به وجود آورده بود که خوش بختانه امروزه به ظهوانسان

های روانی مانند بیماریهم چنین مشخص شده است که  .ها بسته شده استراه چنین خرافه گرایی ،های جدیدراه حل

انجام گیرد بیماری  فوریتشخیص به موقع صورت پذیرد و اقدام چنان چه . گیری و درمان اندهای جسمانی قابل پیشبیماری

 .یابد و با اتخاذ تدابیر خاص می توان از بازگشت بیماری جلوگیری به عمل آوردبهبود می
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                                                                                                                                         های جنسینابهنجاری (1

 تعریف( 1.1

در این زمینه جامعه شناسان، . ای دقیق و جهانی در دست نیستضابطهبرای تعریف جامع و مانعی از انحراف جنسی،      

 . پزشکان با یکدیگر توافق کامل و کلی ندارند شناسان و روان زیست شناسان، علمای علم اخالق و روان

بروس کوئن، [.دانندیید جامعه نباشد آن را انحراف میجامعه شناسان چنان چه لذت یا ارضای جنسی مورد قبول و تا     

2931 :182[.  

د مثل و بقای نوع توجه دارند و هرگونه آمیزش جنسی که در راه نیل به زیست شناسان در رابطه جنسی فقط به تولی     

 .این هدف نباشد، از نظر آنان انحراف محسوب خواهد شد

شناسان، هر گونه ارضای میل جنسی که هدفش خارج از حیطه تولید مثل باشد، انحراف جنسی نامیده  بنظر روان    

 .شودمی

رضای جنسی که مورد نکوهش قرار گیرد و بالفاصله به فرد ندامت دست دهد، انحراف علمای علم اخالق، به هر نوع ا    

گردد و شود، دچار ندامت و پشیمانی مییم به نظر اخالقیون کسی که بر خالف تکلیف اخالقی مرتکب خالف. جنسی گویند

 .یابدادت نمیخوشبخت و سع را خود

ای ارضای اعمال غیر عادی و نابهنجاری است که منحرفان جنسی بر ،انحراف جنسی از نظر روان پزشکی عبارت از    

 .های روانی استو این اعمال دارای مبادی و ریشه شوندخاطر جنسی خود مرتکب می

گونه رفتار جنسی است که با معیارهای کم و بیش مورد قبول جامعه ر کلی تعریف انحراف جنسی شامل هرطوه ب    

فرد . و یا هدف کشش جنسی او غیر طبیعی تلقی شود گویند که یا کیفیت،حرف جنسی به کسی میشته باشد و منمغایرت دا

منحرف فردی است که در برقراری رابطه جنسی طبیعی یا رضایت بخش با فرد رسیده و بالغ از هم نوع خود مشکالتی داشته 

دستیابی به ارضای  ای است که در راهجانشین شوندههای روش ءنشان دهنده اعمال فرد منحرف 2عقیده مارموربنا به . باشد

       .پذیردجنسی انجام می
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 های جنسینجاریانواع نابه( 2.1

                                                                          :های جنسی به سه طبقه تقسیم می شوندنابهنجاری     

                    .1ل پوشیو مبدّ 2ترجیح جنسی نسبت به موضوعات غیر انسانی، از جمله یادگار پرستی انگیختگی و( 2.1.2

                                                                                                                                   .4و آزار طلبی 9هایی که رنج و تحقیر را شامل می شوند، از جمله آزارگریتگی و ترجیح جنسی نسبت به موقعیتانگیخ( 1.1.2

، و 7، هرزه درایی تلفنی2، تماشاگری جنسی5انگیختگی و ترجیح جنسی نسبت به شریکان ناراضی، از جمله بدن نمایی( 9.1.2

                                                                                                                      .8تعرض جنسی به کودکان

                                                                                                            (عورت نمایی)بدن نمایی.( 2

 تعریف( 1.2

هایی که یا در مکاننمایی انحراف جنسی است که فرد منحرف با نشان دادن آلت تناسلی خود به زنان پاکدامن  نبد     

این گونه منحرفان قبل از انجام عمل . شودتحریک شده و به خیال خود ارضا میدر معرض دید همسایگان و رهگذران باشد، 

 .کنندتی میشوند و پس از بدن نمایی، در خود احساس راحچار هیجان و تپش قلب و اضطراب مید

یا ها با همسرشان خوب بط جنسی آنکه آیا روا باشند، اما درباره اینها مرد هستند و متاهل میهمه بدن نما تقریبا     

ا جنس مخالف داشته توانند رابطه جنسی طبیعی بن افراد بسیار خجالتی بوده و نمیای. ، شواهد متناقضی وجود دارداست بد

لی نابهنجار و گردد عمجا که موجب ترس و اضطراب قربانی میبدن نمایی، رفتار غیر اخالقی و غیر قانونی است و از آن. باشند

                                                                      .]104، 2931ال دیوید روزنهان، مارتین سلیگمن، [.آیداختالل به شمار می

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .شودیک موضوع بی جان تحریک جنسی می ءبه وسیلهیادگار پرستی به معنای آن است که فرد . 2

 .پوشدک جنسی به کرّات لباس زنان را میدهد که مرد برای رسیدن به تحریمبدّل پوشی زمانی رخ می. 1

 .شودا تحقیر جسمانی یا روانی بر فردی دیگر تحریک جنسی میشود که فرد با وارد آوردن رنج یگری به نابهنجاری گفته میآزار. 9

 .شودشود که فرد با وارد شدن رنج یا تحقیر بر او، تحریک جنسی میطلبی به نابهنجاری گفته میآزار. 4

 .بی اطالع و معموال بی میل ءهای تناسلی به افراد غریبهبدن نمایی عبارت است از نشان دادن اندام. 5

 .آوردبدن عریان فردی که لباس خود را در می ءتماشاگر جنسی عبارت است از مشاهده. 2

 .های مشمئز کننده و مبتذل به فردی ناراضیهرزه درایی تلفنی عبارت از تمایالت جنسی مکرر و شدید در تلفن کردن. 7

 .عبارت است از روابط جنسی با کودکان زیر سن بلوغ( بچه بازی)تعرض جنسی به کودکان. 8
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 ویژگی ( 2.2

 :توان به موارد ذیل احراز نمودها و ابعاد مختلف بدن نمایی را میویژگی

  دهد ا بعد از این که خودش را نشان مینشان دادن اندام های تناسلی، اقدام جنسی نهایی است، و شخص بدن نم( 2.1.1

                                                                  .کندجنسی با قربانی خود تالش نمی برای برقراری روابطرود و تر نمی پیش

این افراد به . شودا شصت فوت دور از قربانی واقع میشش ت ها غالباعمل آن. خطرناک نیستند ا معموالافراد عورت نم( 1.1.1

فرد عورت نما بیش تر یک مزاحم است تا خطر، و به ندرت . کنندها دست درازی میکرده یا به آنقربانی خود را لمس ندرت 

                                                                      .دکان را مورد تعرض جنسی قرار دهندممکن است این افراد کو

ها در یک عنصر تمامی این موقعیت. کنندگذارند فرق مید را به نمایش میها خوهایی که افراد بدن نما در آنحیطم( 9.1.1

                                                                                                                             :اندمهم مشترک

                              .بسیار بعید است که آمیزش جنسی بتواند تحقق یابدهای عمومی هستند و مکان ها معموالآن( 2.9.1.1

این عمل نه از باب مجامعت؛ بلکه به . به منصه ظهور رسد( فضای رایانه)تواند در محیط خصوصیعملکرد بدن نما می( 1.9.1.1

                                                                          . شودارضا محقق می ،صرف تحریک و تصور خیالی خویش

فرد بدن نما نیازمند آن است که مردانگی خود را بدون تهدید به انجام دادن نقش جنسی شایسته به نمایش ( 9.9.1.1

 .]21، 2972، و سادوک کاپالن[بگذارد

به . رسدها در بیست و پنج سالگی به اوج خود میآنیزده تا چهل سال است، و اقدام بین س سن فرد عورت نما معموال( 4.1.1

تواند حقیر شدن توسط یک زن باشد، یا میتواند یک پاسخ تکانشی به استرس زود گذر نظیر تطور کلی بدن نمایی می

                                                                                                                                                   .مسئول و ناپختهاند از غیرکند عبارتی که این افراد را بهتر توصیف میدر مجموع، واژه های. ای باشدکلیشهوسواسی، مداوم، و 

   سبب شناسی( 1.2

روان پویشی و زیستی با مساله آورند؟ سه مکتب رفتاری، های جنسی را به وجود میکه چه عواملی نابهنجاریایندر

                                                                                                            .نابهنجاری به کشمکش پرداخته اند

 رفتاریمکتب ( 1.1.2

نوعی تثبیت یا برگشت به مرحله پیشین تکامل جنسی و  ءبدن نمایی یا خود نمایی جنسی را باید متمسک و نماینده  

او از احساس اخته شدن . ستخود شیفته، یعنی عاشق خودش ا دهد، اصوالصی که خود را نشان میشخ. روانی شخص دانست

رفتار شخصی که گ. کوشد تا با نشان دادن آلت مردی خود، که نشان قدرت اوست، با این احساس مقابله کندو میبرد رنج می

خواهد تماشاگران یا مخاطبین وی نسبت به آلت او واکنش نشان او می. کندتکرار می نمایی جنسی است جرم خود را مرتباخود

 .]120؛ 2931هدایت اهلل ستوده، بهشته میرزایی،افسانه پازند، [.دهند

 شود که احساس اختگی و تسلیمبه بدن نمایی تا آن حد مضطرب می به علت وجود مادری تهدید کننده، فرد مبتال     

ت رقابت آمیز، او چیزی در در واقع او، به طور خود آگاه یا ناخودآگاه، باید با مادر خود رقابت کند؛ ولی در این موقعی. کندمی

ایبراهمسن، [نمایاندرا می ت این شرایط است که وی خودتح. کندیعنی دوستی و عشق مادر را طلب میخواهد، عوض می

2972 ،198 [. 

ها نقص فکری دارند و در بعضی از آن. وان پریشی رنج ببرندخود نمایان جنسی ممکن است از انواع روان نژندی یا ر    

 .سازدها بسیار دشوار میاین امر روانکاوی را در مورد آن شود ودیگر آثار اختالالت منشی دیده میبرخی 
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 روان پویشی مکتب( 2.1.2

هایی هستند برای توصیف و موضوع و انتخاب موضوع جنسی تالش به اعتقاد فروید، مفاهیم تثبیت، نیروگذاری در    

نیروگذاری روانی اشاره دارد . شوندافراد سرشار از جذابیت شهوانی میتوجیه این نکته که چگونه برخی موضوعات برای برخی 

در مورد نیروگذاری روانی مثبت، شهوت، یا سایق جنسی، . روانی مثبت یا منفی خنثی با انرژیبه شارژ کردن یک موضوع 

به طور  .شوداری روانی منفی، موضوع ترسناک میدر مورد نیروگذ. شودشده و این موضوع دوست داشتنی می جذب موضوع

وگذاری شده، همانند موضوعات دیگر تمایل جنسی های روانی نیراد بر آن است که نابهنجاریکلی در دیدگاه روان پویشی اعتق

                                                                                                                  :از سه ویژگی برخوردارند

                                                                                                        .شوندکودکی آغاز می ءها از تجربهآن( 2.1.9.1

                                                                                    .کنندها در برابر تغییر، به ویژه تغییر منطقی، مقاومت میآن( 1.1.9.1

 .یابندی ادامه میها معموال در طول زندگآن( 9.1.9.1

 یروگذاری روانی اکتسابی قناعت میبه توصیف ن ،را توجیه کند بدن نما ءدیدگاه روان پویشی برای این که منشا عالقه 

یک هدف ای برای شان وسیلهاب موضوع جنسیاین افراد، انتخ ءدهد که برای کلیهاین دیدگاه این واقعیت را شرح میاما . کند

 ح نمینیروگذاری روانی توضی. کندو از دلیل و برهان تبعیت نمی است، این موضوع جنسی پایدار است،نیست بلکه خود هدف 

توان به دیدگاه زیستی مراجعه نمود و علت را در آن ل برای پی بردن به علل مطروحه میحا. افتددهد که چگونه این اتفاق می

                                                                                                                                           .بازیابی کرد

 زیستی مکتب( 1.1.2

 هیپوفیز قرار دارد و خود ءجاورت کف بطن سوم و باالی غدهمهیپوتاالموس بخشی از مغز است که در زیر تاالموس و    

ری و اجسام های پشتی شکمی، پیش بصری، فوق بصها هستهاست که مشهورترین آنددی های خاکستری متعای هستهدار

حرارت بدن، گرسنگی، سیری، تشنگی و رفتار جنسی شرکت  ءها در تنظیم اعمال متعددی مانند درجهاین هسته. پستانی است

توان ها میالموس جانوران و تحریک آنهیپوتا فلزی کار گذاشته شده در نواحی مختلفهای با استفاده از میکروالکترود. دارند

 .های مربوط به رفتارهای هیجانی را در حیوان مشاهده کردواکنش

های دفاعی مربوط به رنج و بروز واکنشبرای مثال تحریک نواحی خاکستری اطراف قنات سیلویوس در مغز میانی باعث 

های گیجگاهی و بخشی از دستگاه عمق بخش جلویی لوبهایی در ها که هستهتحریک نواحی مختلف بادامه. گرددخشم می

های هیجانی مانند فرار، خشم، شادی، درد و حرکات مربوط به رفتار جنسی اعم از بدن نمایی کناری هستند باعث بروز پاسخ

      .]201؛ 2931علی حائری روحانی، [شودنیز می

                                                                                                                                    بهداشت روان( 1

 تاریخچه( 1.1

گیری و برطرف کردن این صوصیات غیر عادی و کوشش برای پیشبررسی دوران ما قبل تاریخ، توجه بشر را به خ     

ها و همچنین شباهت رفتار. بوده است های اطرافش کنجکاوانسان همیشه در مورد خود و پدیده. دهدها نشان مینابهنجاری

از جمله این که آیا این حاالت . کردو سواالتی را در ذهن او ایجاد میداشت را به تفکر وا می ها، اوها در بین انسانتفاوت آن

 های پیشتوان کمک نمود؟ و آیا راهرها چیست؟ آیا به افراد بیمار میعلل این رفتامشاهده شده، نوعی بیماری است؟ علت یا 

 گیری از مبتال شدن به این حاالت وجود دارد؟

های جسمانی و روانی قائل نبودند و تمام ها تفاوتی بین بیماریایی، انساندهد که در دوران ابتدشواهد نشان می     

 -ور بسیار وحشیانهدر آن زمان با بیماران روانی به ط. دادندچنین به ارواح شیطانی نسبت میهمه و اختالالت را به ماوراء الطبیع
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، ارواح پلید و شیطانی از کردند با چنین اقداماتیدادند و تصوّر میمیها را مورد شکنجه و آزار قرار شد و آنو خشن رفتار می

 .برطرف خواهد شدها و رفتار غیر عادی آن شودها خارج میبدن آن

های روانی و اختالالت رفتاری را ناشی از دخالت ارواح پلید و شیاطین آگاهی بیماریدر قرون وسطا به علت جهل و نا    

 .دانستندمیی مانند خورشید و ماه و نفوذ عوامل طبیع

خرافی به وجود آمد و  هایی شده است نهضت علمی مخالف جریانآغاز قرن شانزدهم که دوره رنسانس نام گذار    

به وجود ضمیر ناخودآگاه پی بردند و کوشیدند به جامعه خود بفهمانند که بیماران روانی، مانند  1و وایوز 2افرادی مانند مونتین

                                                 .های انسانی مورد مداوا قرار بگیرندی، باید به طور انفرادی و با روشبیماران جسمان

 تعریف( 2.1

رجه دوم به گیری از وقوع بیماری و در دعمومی است که در درجه اول به پیشبهداشت روانی شاخه ای از بهداشت      

اش ماندههای باقی پردازد تا از توانمندیها و در نهایت به یاری فرد میها، اقدام فوری برای درمان آنتشخیص به موقع بیماری

 .                                                           ]9، 2987سیما فردوسی، فاطمه قاسم زاده، [استفاده را بنمایدحداکثر 

سمانی را های جانی نیست، زیرا عواملی که بیماریگفتنی است که تامین بهداشت روانی به سادگی بهداشت جسم     

ساده ونی و تب زا، برای پزشکان کار های عفگیری و درمان بیماریهای پیشبه ویژه راه. اندشناخته شده نمایند تقریباایجاد می

های روانی عوامل متعددی ولی در مورد بیماری. داشته باشندتوانند برای عموم سهل الوصولی را می ای است و توصیه های

ابتالی به آن قبل از تولد، یعنی در دوران جنینی و یا دوران  های روانی زمینهند و حتی در مورد برخی از بیماریدخالت دار

 .شودولیه زندگی بعد از تولد ایجاد میا

بهداشت روانی در مفهوم کلی بهداشت قرار »:نمایدداشت روانی را این گونه تعریف میسازمان بهداشت جهانی، به      

نی و جسمی، بهداشت به معنای نبود بیماری و عقب ماندگی های رواعنی توانایی کامل برای ایفای نقشدارد و بهداشت ی

 .«نیست

های شت روانی یعنی سازگاری با دیدگاهبهدا»:نمایدیانجمن بهداشت روانی کانادا، بهداشت روانی را این گونه تعریف م    

عبارت است از تامین سالمت بهداشت روانی »:توان گفتطور کلی میه ب. «خود، دیگران و رویارویی با مشکالت روزمره زندگی

های موجود و شکوفایی ا محیط زندگی، قدرت پذیرش واقعیتفکر و روان در جهت سازگاری و تطبیق فرد با خود و ب

                                                                                                                                   «استعدادهای بالقوه خویش

                                                                                                                                         اهداف( 1.1

                                                                  :وان را در سه بخش ذیل ابراز نمودتوان اهداف بهداشت رطور کلی میه ب    

 هدف آموزشی( 1.1.1

 های پیشتوان مردم را هدایت نمود و راهیهای رسمی و غیر رسمی و به طور عمومی و گروهی ماز طریق آموزش    

 چنین از طریق کتابهم. داده شود انفرادی آموزشتواند به صورت بهداشت روانی می. ها آموختختالالت را به آنگیری از ا

 چنین برای تمامی کسانی که به نحوی در اجتماعات آموزشی شرکت میی دانش آموزان و دانش جویان و همهای درسی برا

 .ه داشته باشداگیری به همرند رهنمودهای مهمی را در جهت پیشتوانمایند، می

های آموزشی برنامه. تقای علم و آگاهی مردم در زمینه بهداشت روانی دارندرهای گروهی نیز نقش مهمی در ارسانه    

 -اف مهمگیرند، یکی از اهدر مردم قرار میمرتبط با بهداشت روانی، که از طریق روزنامه، مجالت، رادیو و تلویزیون در اختیا

                                                           
   Montaigne.1  

  . Vives2  
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                                                                                                                             .روندروانی به شمار می بهداشت

                                                                                                                      هدف پژوهشی( 2.1.1

علت یابی مشکالت  ءمینه پژوهش و تحقیق، چه در زمینههای متخصص در زنیروگیری روانی از طریق به کاربهداشت    

 پژوهش. بخشد ها به هدف پژوهشی خود تحقق میچنین درمان آنخیص اختالالت و همروانی و رفتاری و چه در زمینه تش

                                                                                                                                                 .گیری را برای محققان روشن سازدهای پیشتواند راهپذیرد میسبب شناسی انجام می ءهایی که در زمینه

 هدف درمانی( 1.1.1

درمان نه تنها به . استگیری نیز در آن نهفته در عین حال، نقش پیش. استبیماری هدف از درمان، بهبود اختالل و      

ای که ار خود برگردد و از تبعات بیماریکند تا به زندگی، خانواده و کپردازد بلکه به بیمار کمک میمی های بیماریرفع عالمت

در درمان . شد جلوگیری کندبال داشته باممکن است برای او و خانواده اش به وجود آید و لطمات فردی و اجتماعی به دن

ل ها را به حداقتوجه شود تا بتوان تاثیر منفی آنهای روانی باید هم به مسائل جسمانی و هم به مسائل روانی بیمار بیماری

                                                                                                                          . بردرساند و یا به طور کلی از بین 

                                                                                                                 اییم رایانهحقوق و جرا( 4

 جرایم علیه عفت و اخالق عمومی( 1.4

جرایم علیه عفت و اخالق عمومی عبارت است از هر نوع عمل، رفتار و گفتاری که بر خالف عفت و پاکدامنی جامعه        

مثل . باشند مثل زنا، لواط و بعضی تعزیری هستندها از جمله جرایم حدی میبرخی از آن: ایم متنوع و متعددنداین جر. باشد

با ظهور اینترنت از ( اعم از حدی و تعزیری)وقوع این جرایم . خرید و فروش صور قبیحهروابط نامشروع مادون حد و عرضه و 

به احکام فقهی، تالش کرده است که جرایم گذار کشورمان با عنایت قانون .محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است

ری کند و به همین دلیل سه عنوان مجرمانه را به علیه عفت و اخالق عمومی را در انتشار همه اعمال منافی عفت را جرم انگا

عنوان اول تولید یا توزیع محتویات خالف عفت . جرائم منافی عفت و اخالق عمومی از طریق فضای رایانه اختصاص داده است

عمال عمومی، و عنوان دوم زمینه سازی دستیابی افراد به محتویات مستهجن یا مبتذل و عنوان سوم زمینه سازی ارتکاب ا

 .] 220؛ 2931غالم رضا محمد نسل، [ای و مخابراتی استهای رایانهعمومی از طریق سامانهمغایر با عفت یا اخالق 

ین این شده، لذا برای تبیتولید یا توزیع محتویات خالف عفت عمومی ایجاد جایی که بدن نمایی در راستای  از آن     

                                                         .مینمایمورد احراز واقع می را رد بزه مذکودر ایجا مهم، عناصر سه گانه جرم

 رکن قانونی( 1.1.4

ای و رایانهقانون جرایم  24رکن قانونی بدن نمایی در سایه تولید یا توزیع محتویات خالف عفت عمومی را در ماده       

های داده  ای یا مخابراتی یا حاملهای رایانههر کس به وسیله سامانه: داردمی مقرراین ماده . نموده اندبیان تباصر ذیل آن، 

کند، به حبس از نود و محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری 

                                                                                                                                               .میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شدیک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل 

 رکن مادی( 2.1.4

                           :نمایدرایانه وجود اسباب ذیل ضروری می فضای برای تحقق رکن مادی جرایم علیه عفت و اخالق عمومی در    

بنابراین انتشار . های داده صورت گرفته باشدای یا مخابراتی یا حاملهای رایانهمرتکب باید با استفاده از سامانهاعمال ( 2.1.2.4

لذا فعل بدن نما در ابتدا باید با توسل . ن ماده نخواهد بودهای سنتی مشمول ایکتاب یا رسانهیا توزیع اقالم مورد نظر از طریق 

                                                                                                                              .به مبادی مطروحه محقق شود

 ایقانون جرایم رایانه 24ه یک ماده به موجب تبصر. ن باشدمحتویات موضوع جرم بایستی مبتذل یا مستهج( 1.1.2.4

 -همین ماده به 4همچنین در تبصره . گردد که دارای صحنه و صور قبیحه باشدو آثار مبتذل به آثاری اطالق می محتویات
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تعریف محتویات مستهجن مبادرت ورزیده شده و آن را به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیر واقعی یا متنی اطالق کرده است 

عملکرد بدن نما در قالب انتشار اندام . که بیانگر برهنگی کامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان باشد

 نه و صور قبیحه نیز میدارای صح رسد و لذاوادی عمل می به اینمایشگر رایانهبه وسیله  تناسلی خویش از طریق انتشار آن

                                                                                         .شودعنصر قانونی و مادی نیز واقع می باشد و در نتیجه مصداق

  رکن معنوی( 1.1.4

                                     :توان گفتو اخالق عمومی در فضای رایانه میجرایم علیه عفت ( ذهنی)در بحث رکن معنوی     

این جرم از جرایم عمدی است و بنابراین عمد در فعل و آگاهی نسبت به مستهجن یا مبتذل بودن محتوا در شخص ( 2.9.2.4

انچه مرتکب بدون آگاهی از محتوی اقدام به اعمال پیش گفته کند؛ عمل وی بر اساس این بنابراین چن. مرتکب ضروری است

با  لذا عملکرد ایشان .وصف عالمانه و عامدانه بودن استدارای عمل بدن نما بر اساس این اصل . ماده قابل مجازات نخواهد بود

وصف مجازات عارض فاقد  شود، و در نتیجهواقع می استناد به مبادی عللی که بیان شده، مصداق علل رافع مسئولیت کیفری

                                                                                                                                                   .باشدشده بر ایشان می

، بنابراین وجود سوء نیت خاص در شودو مطلق تلقی می یّد به نتیجه نیستم مقجایی که این جرم از جرای از آن( 1.9.2.4

قانون  243ای و تباصر آن و همچنین به استناد ماده قانون جرایم رایانه 24طابق ماده در نتیجه، م. مرتکب جرم ضروری نیست

اند؛ و همچنین فقدان اراده و روانی بودهتکاب جرم دچار اختالل که مرتکبینی را که در زمان ار 2931مصوب  مجازات اسالمی

شود را مجنون فرض نموده و مسئولیت کیفری را بدین سبب از ایشان مبرّا دانسته، لذا تمییز از نتایج بارز آن محسوب میقوه 

                                                                                                                       .بدن نما عقیم تلقی نمود توان بر، میو علل رافع مسئولیت کیفری به استناد اختالل روانیترتب مجازات را 

                                                                                                                                       اهداف( 2.4

 بهداشت روان و حقوق در بدن نمایی اهداف آموزشیِ( 1.2.4

نوعی  ءجایی که سبب شناسی بدن نمایی نمایندهاز آنو  ،در بحث آموزشی که بهداشت روان بدان مهتمم شده است     

و ایجاد های رسمی و غیر رسمی ایجاد سلسله آموزش یشین تکامل جنسی و روانی شخص است،تثبیت یا برگشت به مرحله پ

جهت در ای زمینهتواند معلول افزایش آگاهی سطح عمومی و ایجاد ن این مهم، میبستر تامه در راستای تحقق بهداشت روا

گاه ضمانت اجراهایی که به تجلی توان جایگاه علم حقوق رانیز می همچنین. ابراز نمودرشد و نمو محقق شده در تکامل جنسی 

     . تواند مستولی گردد ایجاب نمودن نیز میقوانیدر مسیر الزم االجرایی 

گیری به دلیل تبعیت از فرآیند تحقیقات های پیشگردد که رویکردهای اخیر مشاهده میویژه در سال در برخی جوامع به

مع الوصف، بین ممالک . تر شده استی به هم نزدیکها تا حداثر پذیری از سیاست کیفری حکومت علمی و در عین حال

گیری از های مختلفی برای پیشهای جنسی، سنی و سابقه کیفری آنان راهدر برخورد با مجرمین با توجه به ویژگیمختلف، 

ی اهای مورد اجرا، زمانی مورد امحاء عوامل زیر بنایی و ریشهروش. گرددجرم و خنثی سازی افراد و بزهکاران بالقوه اعمال می

گیرد و گاهی نیز با جرم را مد نظر دارد، مواقعی با تاسّی از الگوهای سنتی از ابزار سرکوب و مجازات، تهدید و ارعاب بهره می

 گیری ساز و کارایجاد بستری الزم در راستای بکار. بردهای ارتکاب جرم را از بین میبکارگیری ساز و کارهای بیرونی فرصت

های هر یک اعمال سیاستی کیفری مبتنی بر آموزه ءق مبادی آموزشی بهداشت روان و حقوق در سایههای بیرونی مستلزم تطبی

به اسباب  اه یافته و بدین سبب رویکرد جدیدیگیری از وقوع جرم به عالم حقوق رباشد تا بدین سبب هدف پیشمی

حو و بسط آن را به ن هآوردات الزم را به عملوع عمل اقدامو پیش از وق ،شودهای جنسی در فضای رایانه مترتب نابهنجاری

 .هدشگفت انگیزی مورد کاهش قرار د
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                                     بهداشت روان و حقوق در بدن نمایی اهداف پژوهشیِ( 2.2.4

که در آن تشخیص اختالل و توجه به علل  .توان هدف پژوهشی احراز نموددیگر از اهداف بهداشت روان را مییکی          

 گیری از توان رسیدن به جایگاه پیشچرا که بدین وسیله می .شودورد اهمیت واقع میم ،و عواملی که مسبب را ایجاد نموده

 که بدان وسیله علم ،در تحقق اختالل بدن نمایی سبب شناسی تفصیلی به میان آمد. اختالل و بیماری روانی را محقق نمود

 ژوهش مالک عمل قرار داده و نتیجتاو دستاوردهای بهداشت روان را در بحث پ تواند رنگ و بویی تازه بخشدحقوق را می

مسئولیت کیفری را از بدن نما  ،های یکدیگرهم، و در مسیر استفاده از آموزه رسیدن به جایگاهی را متصور نماید که همگام با

تا در صورت ایجاد پیوند ما بین این  گیری را به عالم حقوق انتقال دادهطریق هدف پیش مسلوب نموده و بدیندر فضای رایانه 

گیری از وقوع را مورد نی و جنسی و رسیدن به جایگاه پیشدو، درگاهی جدید به عالم علم و رویکردی نوین به اختالالت روا

                                                                                                                                               .عمل واقع نمایند

 بهداشت روان و حقوق در بدن نمایی اهداف درمانیِ( 1.2.4

وجود رابطه علیّت را بین بزه ارتکابی و علل داخلی و خارجی و همچنین  ،پدیده بزهکاری و مطالعه بزهکارانبررسی      

 .نماید گیری را در خویش نهفته است را محق میختالل و بیماری که الجرم نقش پیشرسیدن به جایگاه بهبود و ا

بدین سبب  بستر هدف درمانی بهداشت روان همّ خویش را به درمان اختالالت روانی نیز تخصیص داده است که     

در . نمایدبزهکار را نه صرف عمل مجرمانه بلکه به اقتضای علل و عواملی که وی را به بزهکار تبدیل نموده است نیز درمان می

عمل ارتکابی  چرا که عرصه حقوق نباید صرفا ،تعامل عرصه حقوق و مبادی هدف درمانی خالی از وجه نمی باشد ،این مهم

بلکه توجه به دستاوردهای هدف درمانی بهداشت  ،مجرم را مورد نکوهش قرار داده و بدین سبب مجازات را به ایشان واقع نماید

تا عالوه  ،تواند عملکرد بدن نما در فضای رایانه را مصداق علل و اسبابی عنایت کندمی ،در عرصه حقوقروان و ایجاد بستر الزم 

توصیف نیروگذاری روانی اکتسابی را به آن اضافه  ،نوعی بازگشت به مرحله پیشین تکامل جنسی را ایجاد نمودهکه  کهبر آن

و بدین سبب همگام با یکدیگر، به بازسازی شرایط و . واقع کندایشان را مورد توجه ل عدم قوه تمییز در فعنماید، و سپس 

به تعامل مذکور جامه عمل پوشانند و اهداف  و نهایتا ،ده مبادرت ورزیدهمقتضیات عللی که بدن نما را به چنین جایگاهی رسان

                                                                                                                                     .از وقوع جرم متجلی نمایند و درمان گیرین را با همکاری حقوق در مسیر پیشدرمانی بهداشت روا

                                                                                                                                     جرم شناسی(5

                                                                                                                                      تعریف( 1.5

ای اصالح های از علوم اجتماعی است که در آن جرم، مرتکبان آن، نهادهای کنترل کننده و سازمانجرم شناسی شاخه

 .لم مطالعه جرم و پدیده جنایی استشناسی ع به بیان دیگر جرم. گیرندکننده مورد بحث قرار می

ها در خارج وجدان جمعی را ی در جامعه وجود دارد که وقوع آناعمال»:گویدی میدر تعریف جرم شناس 2دورکیمامیل      

رفتار  ما این. دهدس العملی  به نام مجازات نشان میها عکناین اعمال، اجتماع نسبت به آ ابکند و در صورت ارتکآزرده می

ش خاصی به نام نهیم و بررسی آن را موضوع دانه آن عنوان مشترکی به نام جرم میاجتماعی را در یک طبقه واحد قرار داده و ب

 .]14؛ 2939علی نجفی توانا، [دهیمجرم شناسی قرار می

ها اهمیتی توجه دارد و به آندهد ز نظر علمی مورد شناسایی قرار میهایی که جرم و مجرم را ادانش به کلیه 1پیناتل    

 -دهد و معتقد است که بدون همکاری بسیاری از علوم دیگر مانند زیست شناسی جنایی، روان شناسی، جامعهیکسان می

                                                           
1. Emile Durkheim 

2. Pinatel  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 همایش بین المللی روان شناسی و فرهنگ زندگی

International Conference On Psychology And Lifestyle 

Page 11 of 11 

 

 2آرتور ربر و باالخره. شناسی که با جرم شناسی مرتبط بوده و بستگی بسیار نزدیک دارد شناخت بزه و بزهکار مسیر نخواهد بود

و جرم و مجرمان را  شودو پزشکی حاصل می داند که از پیوند قانون، جامعه شناسی، روان شناسیرا علمی میجرم شناسی 

                                                                                                                                                .دکنمطالعه می

                                                                                                                                                                                                  اهداف( 2.5

 نماییبهداشت روان و جرم شناسی در بدن  اهداف آموزشیِ( 1.2.5

 هایی هستند بهنجار و عادی؛ ولی وجود شرایط غیر مناسب باعث میبل از ارتکاب عمل مجرمانه، انسانبزهکاران ق     

 .آگاهانه و اتفاقی سقوط نمایندو کجروی بیافتند و به طور عمده به صورت ناه افراد در ورطه هولناک بزهکاری شود ک

مبارزه با معلول بدون توجه به علت،  اصوال. یز نبوده استبرخورد با پدیده بزهکاری با سالح کیفر، واکنش موفقیت آم     

 .در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهد بود

اتفاق ای از تعالی فکری برسند که به جای صبر کردن و در کمین نشستن تا جرمی اگر مدیران یک کشور به درجه     

هایی سیاست کلی ز وقوع جرم نموده و با صرف هزینهگیری اب قرار گیرد، همّ خود را وقف پیشبیافتد و مرتکب تحت تعقی

بی شک منصه ، آموزشی آن محقق شود تا بدین وسیله اهداف بهداشت روان در رویکردرا مبنایی بر آموزش قرار داده  جامعه

ترش و رشد افراد فراهم شرایط الزم جهت گس ،و بدین سبب ،عمومی نادر خواهد شدبسط و ظهور جرایم علیه عفت و اخالق 

ها و نیازهای افراد همت گمارد، بی گمان خواهد توانست از های جامعه در مسیر رفع کمبودهمچنین اگر سیاست .خواهد آمد

هدف آموزشی بهداشت روان را  ،در نتیجه. ده، و پدیده بزهکاری را مهار نمایرشد کمی و کیفی جرایم در جامعه جلوگیری نمود

های الزم رویکردی جرم شناسی به آموزش ،آن یشناسی را تعبیری نمود که به واسطه آگاهی در سطح مبادی جرم ،توانمی

         .مبذول شود و بدین سبب، عوامل مدخله در بدن نمایی و نقصان و تکامل جنسی را مورد بازسازی قرار دهد

                                                                  بهداشت روان و جرم شناسی در بدن نمایی یِاهداف پژوهش( 2.2.5

لذا  .کندبه شناخت فعل ارتکابی مهتمم نمی رویکرد جرم شناسی در راستای شناخت جرم، توجه و همّ خویش را صرفاً  

جایی که در اهداف نآاز . دهدخل نمودند را مورد بررسی قرار میادای که دخالت خویش را به معلول هعلل و عوامل تام

گیری را به روشی اعمال نمایند، جرم شناسی در این مسیر یرند تا بتوانند پیشگالت روانی مورد ارزیابی قرار میپژوهشی، اختال

با تدوین مقاله و کتابی  1ناک برای اولین بار توسط گارفالوحالت خطر چرا که با طرح مفهوم ،به بهداشت روان مساعدت نموده

 میالدی وارد جرم شناسی گردید، وی با بیان مفهوم ظرفیت جنایی و ناسازگاری اجتماعی، اندازه 2885-2878بین سال های 

  .] 22؛ 2984امیر حسین نیاز پور، [.ناسازگاری اجتماعی و جامعه پذیری فرد به موضوع حالت خطرناک پرداخت

مجمع بین المللی حقوق کیفری برای نخستین بار به بررسی مفهوم حالت خطرناک در سطح بین  2320در سال      

هرگاه وضعیت روحی و »:داردمیدر خصوص حالت خطرناک بیان  9فن لیست. ]55، 2974، ناصر قاسمی[المللی پرداخت

تواند در بازداشتن احراز ارتکاب بزه موثر باشد آن شخص دارای حالت یی نمیی کیفر به تنهاجسمی مجرم نشان دهد که اجرا

  «تواند در او وجود داشته باشدو حتی زمانی که فرد جرمی را هم مرتکب نشده باشد این حالت می خطرناک است

. ای برخوردار خواهد بودجایگاه ویژهرم شناسی از اهمیت و ایراد و تلفیق مبادی پژوهشی بهداشت روان با مباحث ج    

، خواهیم دید ]73؛ 2931جهانگیر منصور،  [هم عنایت کنیم 2931قانون مجازات اسالمی مصوب  250چرا که اگر به ماده 

   -نهایت باشد در نظر قانون گذار، مهم جلوه نموده، و درنیز می ذکورهده از ترکیب مبادی ممفهوم حالت خطرناک را که استفا

                                                           
1. Arthur reber  

. Garofalo1 

. Fen list2 
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گیری در جرایمی که به واسطه اختالالت روانی جنسی همچون بدن نمایی به وادی عمل رسیده است ثر آن را در اقدامات پیشا

     .مجری خواهد نمود

 بهداشت روان و جرم شناسی در بدن نمایی اهداف درمانیِ (1.2.5

داشتن ویژگی یک تبهکار، به طور اتفاقی و گردد که مرتکب بدون اری به اعمالی اطالق میبرخی از انواع بزهک     

مشکل  تصادفی و در اثر وجود شرایط خاص و فشارهای خارجی یا داخلی که امکان فرار از تاثیرات آن برای یک فرد عادی امری

عان خود بوده و با هم نو در زندگی اجتماعی افرادی سازگار مرتکبین این گونه جرایم عمدتا. دزناست، به ارتکاب عمل دست می

ن در انجام عمل بزهکارانه اینا .چندانی نداشته و در اجتماع دارای هنجارهای مطابق با موازین و اخالق عمومی هستندتفاوت 

ارتکاب جرایم توسط اینان در این دسته بزهکاران . باشندبر مبنای معیارهای جرم شناسی می فاقد اوصاف یک بزهکار، معموال

 بزهکاران اتفاقی همان طوری که پیناتل می .باشد تا استعداد و ابتکارات بزهکارانهاحوال خاص میتر ناشی از اوضاع و بیش

 ارتکاب بزه اتفاقی آنان مخصوصا. ..تمایل به ارتکاب بدی ندارند و انگیزه آنان در ارتکاب بزه مقتضیات خارجی است»:نویسد

 .«ناشی از عدم پیش بینی است

گری، غفلت، تصادف، شبهه ، اشخاصی که از روی جهالت و ناشیتکبین جرایم غیر عمدیبزهکاران اتفاقی را مر     

 . دهندتشکیل می گردندیا ضرورت و اضطرار مرتکب جرم می موضوعی، اعمال حق، انجام وظیفه، دفاع مشروع

های آموزهحال با تطبیق  . شودتفاقی واقع میمین اعللی و مبادی جرم شناسی، جزء مجربدن نما با استناد به اسباب      

رسیدن به جایگاهی را دنبال خواهد داشت که جرم شناسی را  ،درمانی بهداشت روان و ایراد و بهره و تدخیل آن با جرم شناسی

هداف در مسیر ا... گیری و مات تامینی و تربیتی، اصالح، پیشهمانند خویش به جایگاه درمان بزهکار رسانده و بدین سبب اقدا

                                                                                                                           .غایت از اجرای مجازات را نه صرف مجازات؛ بلکه دوباره برگرداندن فرد به آغوش جامعه تلقی نماید اد شده ایراد شود و نهایتای

 نتیجه گیری

بدن نماییِ متجلی در فضای رایانه را به استناد مکتب رفتاری،  .شودانواع اختالالت جنسی تلقی می بدن نمایی یکی از    

نوعی تثبیت یا برگشت به مرحله پیشین تکامل جنسی و روانی شخص، همچنین به استناد مکتب روان پویشی،  ءباید نماینده

معلول؛ و علت را به مکتب زیستی، که آن را متمسک تحریک نواحی مختلف  کودکی در نیروگذاری جنسی را ءتوان تجربهمی

 .وابسته نمود داند،می نیز های گیجگاهی و بخشی از دستگاه کناریهایی در عمق بخش جلویی لوبها و هستهبادامه

به  نیز را فضای خصوصیتواند ای که خاص محیط عمومی نبوده و میبه گونه .استمتغیر  بدن نمایی ختاللامنصه ظهور  

ه علل رافع مسئولیت اما با استناد ب .ی واقع شودمتجلی یابد و مصداق جرایم علیه عفت و اخالق عمو ایواسطه نمایشگر رایانه

 .مبرّا دانست مجازات حدوثعملکرد ایشان را در محصول  توانکیفری نیز می

بدین جهت کمک به حل  . شناسی بسیار بسیط استجرم  حقوق و بهداشت روان و به طور کلی جایگاه و ارتباط    

 ،نماید مذکور احراز می ، با تلفیق مبادیکی از مصادیق آن همان بدن نمایی استمعضل جرایم علیه عفت و اخالق عمومی که ی

مبادی د و تطبیق تواند با استنامی ،گردداز اهداف بهداشت روان تلقی میای که بحث آموزشی و پژوهشی و درمانی که به گونه

را در بحث آموزشی و حقوق بصورت تقنین قوانین آموزشی و ایجاد ضمانت اجرا، در  حقوق و جرم شناسی، عملکرد بدن نما

 ای بر پیشزمینهو ایجاد  رویکردی نوین به اختالالت روانی ی الزم جهتایجاد بستر ،بحث پژوهشی حقوقی بهداشت روان

که توجه صرف به مجازات را معدوم و  ضمانت کند،ای به گونه آن را ،درمانی حقوقی بهداشت روان یهمچنین در زمینه گیری،

 .تجلی نماید ای طرفینیرابطهیند آن را به صورت آدرمان و فر

 به پیش و ایجاد فرآیند و رویکرد نوین، جرم شناسی را اهداف بهداشت روان تطبیقجرم شناسی،  در جایگاه آموزشی     

بطه تساوی مابین آن دو همچنین به واسطه اهداف پژوهشی جرم شناسی، را. نمایدمی محق و نقصان تکامل جنسی گیری

 -پیش گیری چرا که شناخت اختالل را پژوهش به جرم شناسی و ارائه حالت خطرناک را جرم شناسی به ،شودبرقرار می
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 قی از مبادی جرم شناسی متراوش میناسی را بزهکاری اتفابستر اهداف درمانی جرم ش ،و در نهایت .پژوهشی منتقل نموده

و بدین طریق  ،ان را به بهداشت روان منتقلمسیر درم، است ییو به علت وجود علل و عواملی که متجلی در بدن نما ،نماید

فقدان  به طور کلی، و رساندمیجامعه یاری ار را در بازگشت به بزهک انتهاهای هر یک بر دیگری تاثیر مثبت گذارد و در آموزه

                                                                                                       .نمایدد بدن نما را مورد احراز واقع میبهداشت روان در عملکر

    منابع

 .میزان: تهران: حقوق جزای عمومی. (2931)اردبیلی، محمد علی (2

 .انتشارات گنج دانش: تهران(. 2972)پرویز صانعی :ترجمه .شناسی کیفری روان. ایبراهمسن، دیوید (1

 .هاگل: قم: غدد درون ریز فیزیولوژی اعصاب و (.2931)حائری روحانی، سید علی (9

 .دیدار :تهران :قانون جدید مجازات اسالمی. (2931)جهانگیر، منصور (4

 .ارسباران: تهران. (2931)یحیی سید محمدی :ترجمهآسیب شناسی روانی،  .سلیگمن، مارتین روزنهان، دیوید ال و (5

 .آوای نور: تهران: روان شناسی جنایی. (2931)پازند، افسانه وده، هدایت اهلل؛ میرزایی، بهشته وست (2

 .شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران: تهران :بهداشت روان .(2987).قاسم زاده، فاطمه فردوسی، سیما و (7

 .میزان: تهران: نی و تربیتی در حقوق کیفری ایراناقدامات تامی .(2974)قاسمی، ناصر (8

 .انتشارات آزاده: تهران(. 2972)نصر اهلل پور افکاری :ترجمه .خصیتنوروزها و اختالالت ش. کاپالن و سادوک (3

 .هاگل: قم. (2932)دکتر غالم عباس توسلی، دکتر رضا فاضل :ترجمه .مبانی جامعه شناسی. کوئن، بروس (20

 .میزان: تهران: جرایم رایانه ای در ایران. (2931)محمد نسل، غالم رضا (22

 .آموزش و سنجش: تهران: جرم شناسی. (2939)نجفی توانا، علی (21

 .دانشگاه بهشتی: تهران پایان نامه کارشناسی ارشد،هکاری به عادت و پیش گیری از آن، بز .(2984)نیازپور، امیرحسین (29
 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

