
020-094، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  
  

424 
 

 پیشگیری اجتماعی از جرایم در فضای سایبر

 

 لحسنیاابوالحسن ابو

 

  ایران ،شیراز ،دانشگاه مدرس و شناسی جرم جزاو حقوق دکتری دانشجوی

 

a.abolhasani81@yahoo.com 

 

 با و بوده مانوس آن با خود خلقت زمان از كه فیزیكی، دنیای بر افزون حاضر، عصر انسان: چکیده

 های ویژگی از كه گذاشته پا سایبر فضای نام به جدیدی دنیای به گرفته، خو آن مقتضیات و شرایط

 را بشر كه دارد اختیار در امور بهینه پیشبرد برای هایی توانمندی فضا این. است برخوردار متمایزی

 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، های عرصه تمامی در آن فراگیر و تبعیض بدون كارگیری به از ناگزیر

 امیدهایی و بیم وضعیت این تردید، بی. است كرده نظامی حتی و درمان و بهداشت صنعتی، فرهنگی،

 مستلزم فضا این از سودمند و صحیح برداری بهره كه این است مسلم چه آن اما. انگیزد می بر را

 حتی ها آن از برخی و شود هایی آسیب باعث تواند می آنها از تخطی كه است هنجارهایی رعایت

 پیشگیری راهكارهای بررسی با است آن بر نوشتار این. گردند مجازات و انگاری جرم مستوجب

 مجرمانه های هنجارشكنی وقوع از پیشگیری از های شاخه عنوان به سایبری، جرایم از اجتماعی

 .دهد قرار بررسی مورد سایبری اخالقی هنجارهای سازی نهادینه در را آن كارایی میزان سایبری،

 .می باشد توصیفی تحلیلی روش بر مبتنی مطالعه روش

 فضای سایبر. پیشگیری اجتماعی، جرم، :واژگان کلیدی
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 مقدمه  

قروه  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایرران   651اصل  5قانون اساسی است. به موجب بند  651پیشگیری از جرم، یكی از بندهای مهم اصل   

قضائیه به پیشگیری از جرم یک سو و اصالح مجرمین از سوی دیگر تاكید می كند. اما از زمان تصویب این بند تا امروز، گرام جردی ای بررای    

جامعه در برابر جرم محردود  همه تدابیر  ناظر به جرم شناسی پیشگیرانه است. 651اصل  5اجرای آن برداشته نشده است. قسمت نخست بند 

جامعه همیشه منتظر نمری مانرد ترا جررم اتفراد افترد  و پر  از آن برا ابرزار           به پاسخ های واكنشی نیست و بخشی از آن جنبه كنشی دارد.

ه بره مقابلره برا    با اتخاذ تدابیر پیشگیران« سیاست جنایی»بلكه گاهی با توسل به  به چاره اندیشی پیرامون مجازات بپردازد،« سیاست كیفری»

سرزار   .از وقوع جررم اسرت  « پیشگیری» موثر ترین اهداف سیاست جنایی بنابراین می توان گفت از مهم (6111:631 كن،) .می خیزد جرم بر

بكاریا نخستین كسی است كه پیشنهاد می كند برای كاهش میزان جرایم )جرم زدایی( به جای كیفر و مجازات بزه كاران برا تحرود در وضر     

یرک سیاسرت جنرایی مروثر     تررین اهرداف    در نظرر وی یكری از مهرم   تصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتكاب جرم از میان برداشته شود.اق

 .یرن هردف نظرر داشرت    برای دستیابی بره ا « جانشین های كیفری »پیشگیری از وقوع جرم است. پ  از او انریكو فری به بكار بردن اصطالح 

 (6118:65 بكاریا،)

های فردی و اجتمراعی تلقری مری شروند و همره  دارای نروعی اجبرار در         بنابراین مرتكبین جرم افرادی متفاوت از دیگران به لحاظ ویژه گی 

 مالحظه كه گونه همان (6111:378 صفاری،) .جرمین مادرزاد یا بالفطره  هستندارتكاب بزه می باشند كه خطرناك ترین یا مجبورترین آنها م

 بره  توجره  برا . شرود  اندیشه ای چاره آن ی برا است ضروری دارد، سایبر وجود فضای از كه ای جانبه دو هاستفاد سوء امكان لحاظ به شود، می

 انرد  عبرارت  كه داد رو قرار پیش را گزینه دو توان می است، بوده نیز شگرفی تحوالت شاهد اخیر های دهه در كه با جرائم مقابله كلی رویكرد

 و جدیرد  های ه استفاد سوء و ها هنجارشكنی انگاری م جر طریق شود از می سعی كیفری اقدامات هزمین در. غیركیفری و كیفری اقدامات: از

 جررم  از ارتكراب  ترتیرب،  ایرن  بره  تا گیرد صورت مكرر یا بالقوه ان مجرم هدربار مؤثری انگیزی ارعاب كیفری گذشته، قوانین در نظر تجدید یا

....  و شناسری  جامعره  شناسری،  روان پزشكی، نظیر دیگر علوم از الهام با و یافته رویكرد دوم كه در بستر جرم شناسی تبلوراما  .شوند بازداشته

 (6113:631نیازپور،.)از جرائم اشاره كرد ،آمده پدید
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 پژوهش روش

 بره  توجره  برا  لرذا  .شرد  پرداخته سایبری جرایم از اجتماعی پیشگیری با مرتبط مفاهیم مطالعه به ای كتابخانه و توصیفی روش با مقاله این در

 كراربردی  تردابیر  همسراالن،  همیراری  تردابیر  والردین،  آمیرز  مداخلره  اقدامات لذا آن بون نامحدود و سایبر فضای بودن گسترده های خصیصه

 .باشد موثر سایبری جرایم از پیشگیری در تواند می ای رسانه تدابیر آموزشی، تدابیر سوء، آثار كاهنده تدابیر صحیح،

 نظریمفاهیم و مبانی 

 پیشگیری مفهوم

در « هر اقردامی »كاری، دو جهت گیری كلی را مالحظه كرد: رویكرد موس  كه  می توان در نوشته های اختصاص یافته به پیشگیری از بزه    

از بزه دیدگان را پیشگیرانه محسوب مری كنرد.   كاری، حتی پاسخ های كیفری )ضمانت اجراهای كیفری( و جبران خسارت  زمینه مبارزه با بزه

در این رویكرد، در واق  فقط به نتیجه توجه می شود، یعنی هر روش، صرف نظر از محتوا، خواه كیفری، خواه غیر كیفری كه منجر به كراهش  

  (6111:11ابراهیمی،) كاری می شود. نرخ بزه

 مفهوم لغوی پیشگیری

آمده اسرت و پیشرگیری   « جلوگیری و دف  »پیشگیری یک معنای لغوی و یک معنای اصطالحی  و علمی دارد. پیشگیری در لغت به معنای   

كه با مفهوم اصطالحی آن در علوم جنایی هماهنگی دارد. پیشگیری، آن چنان كه برخری از جررم    ،(811:6116معین،)كردن یعنی مان  شدن

بدین ترتیب، مفهروم نخسرت    .به كار می رود« آگاه كردن و هشدار دادن» یا « پیش دستی كردن»زه بیشتر در معنای شناسان گفته اند، امرو

امروزی با آن چه در ادبیات علوم جنائی به نام پیشگیری شناخته می شود، سازگارتر است. پیشگیری در علوم جنایی بیش از هر چیرزی یكری   

 رایجیران ) نیرز قررار مری گیررد.    « سیاسرت جنرایی  » از مفاهیم شناخته شده در جررم شناسری اسرت كره در حروزه گسرترده ترری بره نرام          

 (635:6111لی،اص

 مفهوم اصطالحی پیشگیری

. ایرن تردابیر   رونرد  ون از نظرام كیفرری بره كرار مری     های گوناگونی كره بیرر   كاری با شیوه در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزه پیشگیری  

هرای   از اقردام  شرد،  مطررح  انریكروفری(  پیشگیرانه كه به طور جدی نخستین بار از سوی یكی از پرچم داران مكتب تحققی یرا اثبراتی)یعنی  

زمان بتوانرد در برر گیرنرده     شوند. فری با بینشی میانه رو و خوش بینانه یک رشته تدابیر دفاع اجتماعی را كه هم پیشگیرانه واكنشی جدا می
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از وقروع   شرگیری محیط اجتماعی، باید به گونه ای، سازمان داده شود كره پی » كار  و محیط اجتماعی باشد، پیشنهاد كرد. در باور فری فرد بزه

 (6116: 81پرادد،)«.جرم در آن ملحوظ باشد

 مفهوم پیشگیری اجتماعی

است.این پیشگیری اجتماعی با ایجاد تغییرات و اصالحات در فررد و   های پیشگیری كنشی )غیر كیفری( پیشگیری اجتماعی، یكی از گونه    

نظران چنین گفته اند كه پیشگیری اجتماعی، پیشگیری از طریرق اعمراد و   ای از صاحب  عده جامعه به دنباد جلوگیری از ارتكاب جرم است.

كه پیشگیری اجتماعی، یعنی مداخلره در   و با این. رتیب خالء های فردی را پر می كنداقداماتی است كه بر خود فرد تاثیر می گذارد و بدین ت

اقتصادی، سیاسی كه نسبت به همه مشترك است و محیط محیط اجتماعی عمومی و شخصی، محیط اجتماعی عمومی مانند محیط فرهنگی، 

 به طور خالصه، در پیشگیری اجتماعی، هدف، از بین بردن انگیزه مجرمانره  اجتماعی شخصی كه خاص خود فرد است مانند محله، خانواده و...

سراز  ماننرد رفر  بیكراری و فقرر كره زمینره       كارهای اجتماعی، شود. در اینجا راهكارمحورگفته می است و به همین دلیل، به آن پیشگیری بزه

پرذیرترین   كارهای تربیتی و آموزشی برای كودكان، بره عنروان آسریب    شوند همچنین راههای مجرمانه مالی و حتی قتل میگیری انگیزهشكل

 (6113:611نیازپور،) گیرند.ستور كار قرار میدیدگی، در دكاری و هم از لحاظ بزه گروه سنی، هم از لحاظ بزه

 مفهوم سایبر

 فضرای  در موجرود  ملمروس  غیر و مجازی است محیطی باشد،می ملموس غیر و مجازی معنی به سایبر مختلف هایفرهنگ در لغوی لحاظ از

ه بر  خراكی  كرره  در آنچه هر كلی طور به و كشورها مل ها، فرهنگ ها، افراد، روابط به راج  اطالعات تمام محیط این در المللیبین هایشبكه

 بره  و باشرند مری  كراربران  دسرترس  و استفاده قابل و داشته وجود دیجیتالی شكل به مجازی فضای یک در دارد وجود ملموس فیزیكی صورت

 (6111:71باستانی،) باشند.می مرتبط همه ب المللیبین هایشبكه و آن اجزا كامپیوتر، طریق

  ماهیت جرایم سایبری

پیونرد و اتصراد   فن آوری اطالعرات ارتكراب مری یابرد.     جرایم سایبری در اصطالح به جرایمی گفته می شود كه در محیطی غیر فیزیكی علیه 

 سراسر جهان را فرا بگیرد. گری و آسیب رسانی می تواند در یک لحظه، شبكه اجتماعی اینترنت،به روشنی گویای این واقعیت هست كه ویران

آسایش عمومی و موجودیت یک جامعه را به مخاطره انداخته و تراثیر   فن آوری های رایانه ای و اینترنتی می تواند امنیت ملی، سوء استفاده از

 (6111:613خداقلی،) .ندكهای منفی بی شماری را بر زندگی افراد اجتماع تحمیل 
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 جرایم سایبری و انواع آن

بره   امرا در حراد حاضرر،    در این دسته قرار می گیرند كه جرایم سنتی تلقی می شوند،جرایمی  جرایم كالسیک)سنتی(با توصیف سایبری: -6

 .ل و كالهبررداری سرایبری اشراره كررد    از جملره ایرن جررایم را مری تروان بره جعر        با وسایل نوینی انجام می گیررد.  علت پیشرفت فن آوری،

  (6115:81راجی،)

 ،مرتن مفاهیم یا دستورالعمل هرا از جملره    ،مخابراتی: هر نمادی از موضوع ها رایانه ای وجرایم علیه محرمانه بودن داده ها و سیستم های  -3

صوت یا تصویر را كه برای برقراری ارتباط میان سیستم های رایانه ای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانه ای به كار گرفته مری شرود و   

می توان به شنود غیرر   از جمله جرایمی كه در این دسته قرار می گیرند،گویند. « واداده محت»یجاد می شود به وسیله سیستم های رایانه ای ا

 اشراره كررد.   ،نیت داخلی و خارجی كشرور مری باشرند   مجاز داده های مخابراتی در ارتباط خصوصی یا داده های سری كه واجد ارزش برای ام

 (6111:68آنجیلیز،)

محرو یرا متوقرف كرردن داده هرای رایانره ای و        ایجراد،  های رایانه ای و مخرابراتی: تغییرر،  جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سیستم  -1

ممانعت از دسرتیابی اشرخاص مجراز     ،اده ها یا امواج الكترو مغناطیسیتخریب یا اختالد در د غیر قابل استفاده كردن، مخابراتی به قصد تقلب،

 (6111:31دزیانی،) ه جرایمی است كه در این دسته قرار می گیرد.به داده ها با تغییر رمز ورود و یا رمز نگاری از جمل

بررای   رایانه به عنوان ابزار و وسیله توسط مجرم ،می دهد كه در آن ها جرایمی را تحت شمود خود قرار این دسته، جرایم مرتبط با محتوا: -1

 (6116:86گنجی،) .رمینه ارتكاب آن را فراهم می كند ،ارتكاب جرم به كار می رود و صرفا فناوری اطالعات

 پیشگیری اجتماعی رویکردهای

 كره  داد قررار  رو پیش گزینه را دو توان می است، بوده نیز شگرفی تحوالت شاهد اخیر های دهه در كه جرائم با مقابله كلی رویكرد به توجه با

 هرای  اسرتفاده  سوء و ها شكنی هنجار انگاری جرم طریق از شود می سعی كیفری اقدامات زمینه در. غیركیفری و كیفری اقدامات: از عبارتند

 از ترتیرب،  ایرن  بره  كره  گیررد  مری  صورت مكرر یا بالقوه مجرمان هدربار موثری پذیری ارعاب گذشته، كیفری قوانین در تجدیدنظر یا و جدید

 جامعره  شناسری،  روان پزشركی،  نظیر دیگر علوم از الهام با و یافته تبلور شناسی جرم بستر در كه دوم رویكرد اما .شوند داشته باز جرم ارتكاب

 جررم  هدر عرصر  مختلفری  الگوهرای  تراكنون  زمینره،  ایرن  در. است داده قرار خود كار دستور در را پیشگیرانه تدابیر اتخاذ آمده، شناسی پدید

 (631:6113نیازپور،) .است گرفته قرار آزمون مورد و شده ارائه پیشگیرانه شناسی
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 کارکرد های پیشگیری اجتماعی در فضای سایبر

پیشگیری اجتماعی یا اصالحی، از طریق اعماد اصالحات فردی و اجتماعی كه زیر بنای اصلی و اساسی رویكرد پیشگیری اجتمراعی اسرت.      

طریرق شرناخت علرل ارتكراب جررم )اعرم از فرردی و         پیروان این نظریه كه به پوزیتویست یا تحققی معروف هستند، بر این عقیده اند كره از 

اجتماعی( و بر طرف كردن آن ها با انجام اصالحات فردی و اجتماعی، مثل درمان بیماری و نارسایی های جسمی و روانی مرتكبین، باال برردن  

سرعه و تعرالی فرصرت هرای اقتصرادی،      ارزش های اجتماعی و ثبات و وابستگی به آن ها، تقویت نهاد های اجتماعی مثل خانواده، مدرسره، تو 

ده تحصیلی، تفریحی، مسكن و امثاد این ها، می توان از ایجاد تمایالت مجرمانه در افراد جلوگیری كرد و نهایتا آنها را از غرد شردن یرا كشری   

 (6111:311صفاری،) .شدن به سوی شیوه های مجرمانه زندگی نجات داد

 

 بحث ونتیجه گیری:

 هرای  ناهنجراری  از اجتمراعی  پیشگیری مدار جامعه و رشدمدار شناختی جرم كارهای راه گردد، تبیین نوشتار مختصر این در شد تالش آنچه

 ای سراده  گزینره  كه گردید محرز حاكم، های محدودیت مالحظه با. بود ها آن بودن بخش نتیجه و كارایی میزان و سایبر منحرفانه و مجرمانه

 و كیفرری  اجراهرای  ضمانت و وضعی پیشگیرانه تمهیدات از مراتب به نتیجه، حصود صورت در آن، سازنده و مثبت آثار اما. ندارد قرار رو پیش

 سررعت  به نیز ها فناوری این با مرتبط جرایم هپدید جدید، های فناوری بكارگیری و گسترش با .است تر كننده امیدوار و ماندگارتر غیركیفری

 دستبرد مسلحانه بانكی، به دهند می زحمت خودشان به كمتر پیشرفته كشورهای در ویژه به مجرمان اكنون هم. یابند می افزایش تصاعدی و

 بره  ای نقطره  از را هرا  بانرک پرود   امكانات، كمی با و خود هخان از قادرند آنان بخرند جان به را مرگ و شدند زندانی و دستگیری خطر و بزنند

 رو ایرن  از. نگذارنرد  جای به پایی رد خود از پیچیده بسیار اقدامات با كنند می سعی آنان كه است حالی در این. دهند انتقاد جهان دیگر هنقط

 ضرروری  كرامال   جرایم نوع این كنترد و جویی پی و ردیابی پیشگیری، برای ای رایانهه مجرمان و تخریبی های شیوه آخرین از آگاهی و اطالع

 .  باشد می
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