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  مقدمه
هاي علمی در هزاره سوم، تولد دنیاي نوینی بود که از پیوندهاي اط�عاتی و  از جمله آثار پیشرفت

هاي  انارتباطاتی پدید آمده و فضاي مجازي را به وجود آورد. فضاي مجازي یا فضاي سایبري، انس
ها، روابط،  هزاره سوم را داراي حقوق و تکالیف شهروندي خاصی کرده است که بسیاري از فعالیت

دادوستدها و رفتارهاي انسانی به این فضاي تازه منتقل شده است. به موازات گسترش ارتباطات و 
ا به این فضا هاي غیرمشروع و غیرقانونی خود ر اي، بخشی از بزهکاران فعالیت دادوستدهاي رایانه

اي را که در  ) و همان افعال و رفتارهاي مجرمانه و منحرفانه10- 11: 1390اند (پیکا،  منتقل کرده
کنند. از همین جهت، امکان گذر و انتقال  دادند، در محیط مجازي نیز دنبال می محیط حقیقی انجام می

د بزهکاران مغفول نمانده و از فضاي حقیقی به فضاي مجازي و بالعکس براي ارتکاب جرایم، از دی
در فضاي مجازي شاهد رفتارهاي غیراجتماعی و ضد اجتماعی زیادي هستیم. در این شرایط، 

انگاري رفتارهاي ناقض فضاي  گذاران براي حفظ و تأمین امنیت فضاي مجازي مبادرت به جرم قانون
  ).24: 1390بیگی،  آبادي و هاشم مجازي کردند (نجفی ابرند

یابد،  اي ناشناخته است که هرچه این فضا توسعه می اي مجازي همانند ورود به سیارهورود به فض
). از 13: 1396شود (السان،  ضرورت تدوین قواعد اجتماعی ـ حقوقی متناسب نیز بیشتر احساس می

این جهت که فضاي مجازي هر روز در حال رشد و تنوع است، هر روز نبوغ و تنوع بیشتري در آن 
کردن در فضاي مجازي نیستند و منافع  ها به فکر پیشرفت و درست کار شود. البته همۀ نابغه پدیدار می

یا کنجکاوي برخی از افراد اقتضا دارد که نقاط ضعف این فضا و نبوغ منفی خود را به چالش بکشند 
  اخ�قی و گاه رفتارهاي ضد اجتماعی شوند. و موجب رفتارهاي غیر

است که پیامدها » اي نگاري رایانه هرزه«اخ�قی در فضاي مجازي،  یریکی از مصادیق رفتارهاي غ
گیرد و نظام اخ�قی را با چالش جدي  می بر بار آن فرد، جامعه و کلیت فضاي مجازي را در و آثار زیان
عنوان عاملی که به اخ�ق و عفت عمومی  نگاري به اساس، شناخت هرزه این سازد. بر رو می روبه

اي)، نقش  نگاري در فضاي مجازي (سایبري یا رایانه رسد. هرزه ضروري به نظر میزند،  آسیب می
ها و هنجارهاي اجتماعی داشته و رواج آن در فضاي تبادل  بسزایی در نابسامانی و فروپاشی ارزش
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هاي  باري جنسی، افزایش فحشا، بیماري و بند ارتباطات و اط�عات سبب تزلزل نهاد خانواده، بی
  ).9: 1393شود (ابراهیمی،  هاي انسانی می حرمتی به ارزش انی و در نهایت بیروحی و رو

معیارهاي مذهبی و اجتماعی جامعه ایرانی ـ اس�می،  بر اساسشده و  با توجه به موارد گفته
هاي آن را  اي کرده و تمامی مصادیق، صور و گونه نگاري رایانه انگاري هرزه گذار اقدام به جرم قانون
هاي دولتی در قالب مجازات در نظر گرفته است. با  ع�م کرده و براي مرتکبان آن پاسخممنوع ا
اند و  هاي دولتی، اقدامات پیشگیرانۀ اجتماعی و وضعی در حاشیه قرار گرفته گرفتن پاسخ نظر در

هاي اساسی نوشتار حاضر این است که  رنگ شده است. پرسش هاي صحیح به آن نیز کم واکنش
گویی مقابله با  تواند پاسخ اي چیست و آیا راهکارهاي پیشگیرانه می نگاري رایانه هرزه علت ارتکاب

شناسی  این پدیده باشد؟ نوشتار حاضر در دو بخش تدوین شده است که در بخش نخست علت
  گیرند. اي و در بخش دوم راهکارهاي پیشگیرانه مورد بررسی قرار می نگاري رایانه هرزه

  اي نگاري رایانه ش به هرزهتبیین علل گرای. 1
  نگاري بررسی علل روانی و شخصی گرایش به هرزه. 1- 1
  . عوامل ژنتیکی1- 1- 1

گونه که  نگاري در فضاي مجازي، عوامل ارثی و ژنتیکی است. همان یکی از عوامل ارتکاب هرزه
والدین خود  دار وراث اجداد و هاي فیزیکی داعیه افراد از نظر قدرت، سیماي ظاهري، ثروت و اندام

شک  شود. بی هاي خوب و بد وغیره نیز به افراد منتقل می هستند، استعدادهاي جنایی، خصلت
هاي ژنتیکی  نگاري نظر داد، ولی اخت�ل توان پیرامون تأثیر عوامل وراثتی بر گرایش افراد به هرزه نمی
). دو عامل ژنتیکی در 118: 1389اي را به وجود آورد (نوربها،  تواند مشک�ت رفتاري نابهنجارانه می

است. » هاي فیزیولوژیک نارسایی«و » ها کروموزوم  اخت�ل«نگاري تأثیرگذارند:  گرایش به سمت هرزه
تواند باعث تشکیل  ها می دارد که اخت�ل در آن کروموزومجفت  23هاي بدن انسان  هریک از سلول

از این جهت، بسیاري از افراد مبت� به  ).306: 1970شخصیت مجرمانه و ضد اجتماعی شود (پنیاتل، 
و عدم توازن بین  ها کروموزوم 23نگاري، داراي اخت�ل در جفت  هاي جنسی و هرزه انحراف
  ).195: 1381شود (دانش،  ها و ترشحات دارند که منجر به بزهکاري می هورمون

دهد.  نگاري سوق می کشی، سرقت و هرزه این اخت�ل کروموزوم مرتکبان را به جرایم جنسی، آدم
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هاي ژنتیکی و کروموزومی  سوم بزهکاران، دچار اخت�ل برخی دانشمندان معتقدند نزدیک به یک
هاي فیزیولوژیک از دیگر عوامل وراثتی و ژنتیکی  ). همچنین نارسایی42: 1355هستند (مظلومان، 

ل در عملکرد یک سلول روند. نارسایی فیزیولوژیک عبارت است از: اخت� نگاران به شمار می هرزه
ها، نارسایی و انتقال فیزیولوژیک کودك در آستانۀ بلوغ  ارگان عملکردهاي  که به دو دسته نارسایی

). دوران بلوغ آشکارترین و رساترین تکامل انسان در دوره 271: 1970شود (پیناتل،  تقسیم می
نگارانه  دیدۀ آثار هرزه ار یا بزه) و اگر کودکی در این دوران بزهک329: 1388نیا،  زندگی است (کی

سازي انحراف جنسی خواهد شد.  اش دچار اخت�ل و نارسایی شود، زمینه شود و میل جنسی و بلوغ
شان عوامل وراثتی است، نیازمند اص�ح و درمان  نگاري رسد افرادي که علت ارتکاب هرزه به نظر می

باري را متوجه  ندارد، بلکه عواقب سوء و زیان ها کردن تأثیري بر حال آن باشند و نه اینکه مجازات
گران نظام عدالت کیفري باشد که  کند. این واقعیت باید همواره در خاطر کنش نظام عدالت کیفري می

هستند و نیازمند » بیمار«ها  بسا بسیاري از آن نگاران مجرم و دشمن جامعه نیستند و چه همۀ هرزه
  نه کیفر.» درمان«

  اي روانیه اختالل. 1- 1- 2

برند و باید به این  هاي جنسی رنج می ها و انحراف اند که از اخت�ل اي اصو�ً افرادي نگاران رایانه هرزه
تر گفته  هاي ژنتیکی و وراثتی که پیش نگاران جداي از زمینه نکته توجه داشت که بسیاري از هرزه

ان جنسی هستند. بر این مبنا شد، داراي اخت�ل روحی و روانی و جزء منحرفان جنسی و نه مجرم
نگاري بر شخصیت و رفتار افراد  اي دوسویه و پیوسته را میان پیامدهاي مخرب هرزه توان رابطه می
دیگر برقرار  نگارانه ازسوي سو، و گرایش منحرفان جنسی به تولید، توزیع و مصرف آثار هرزه یک از

نگارانه  تولید و توزیع و مصرف آثار هرزه کرد. به عبارت دیگر، براي شناخت اشخاصی که مبادرت به
کشیدن رفتار جنسی در میل به تولید آثار  انحراف اي متقابل و دوسویه در به کنند، باید به رابطه می
  نگارانه توجه داشت. هرزه

تدریج دچار انحراف جنسی و  اند که به نگاري بوده دیدۀ هرزه اي در ابتدا بزه نگاران رایانه اغلب هرزه
رو با کسانی مواجهیم که از نظر شخصیتی منحرف هستند و در  اند؛ ازاین نگاري شده � به هرزهمبت

شناسی و در پی آن شناخت دقیق این  اند و با علت اصط�ح از هنجارهاي اساسی جامعه فاصله گرفته
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بر مبناي  نگاران شناسی هرزه چه در گونه گیرد. چنان تر صورت می منحرفان، اص�ح و درمان نیز راحت
: 1383باز (کسل و برشتین،  نگاران بچه شوند: هرزه نگاران به چند دسته تقسیم می بزهکار گفته شد، هرزه

نگاران  )، هرزه193: 1381نگاران مبت� به جنون مقاربت (دانش،  آزار، هرزه نگاران خود )، هرزه262
  ).252: 1382چران (موحدي،  نگاران چشم )، و هرزه1872: 1377ارضا و خودنما (گودرزي،  خود

بر چه  هاي روانی است، چنان هاي شخصیتی و بیماري نگاري، اخت�ل علت اصلی ارتکاب هرزه
هاي جنسی (زنا، لواط، مساحقه، قوادي، روسپیگري،  ، ریشۀ انحرافزیگموند فرویدنظر  اساس
دکی افراد دارد (ولیدي، هاي روانی است که بیشتر ریشه در کو نگاري وغیره) ناراحتی و اخت�ل هرزه

اص�حی و «ها باید غیررسمی و به شیوۀ  دهی به انحراف ) و از این جهت است که پاسخ71: 1390
انگاري، کیفرگذاري، کیفردهی،  دهنده. در جرم گر و سزا کیفرهاي سرکوب بر اساسباشد نه » درمانی

مرتبط با شرایط روحی و روانی نگاري به این دلیل که جزء مسائل  قضازدایی و اجراي احکام هرزه
شناسان مجرب هستیم تا نتیجۀ مطلوب  گیري از روان شناختی و بهره است، نیازمند سازوکارهاي روان
نگاري است، به دست آید تا از آثار و پیامدهاي مخرب آن و  که همانا پیشگیري از وقوع هرزه

  همچنین از وقوع جرایم شدیدتر جلوگیري شود.

  نگاري هرزهجذابیت . 1- 1- 3

نگاري و  هرزه«اش داراي جذابیت و تنوع است و هم  با توجه به شرایط ویژه» فضاي مجازي«هم 
که امروزه » نگاري در فضاي مجازي هرزه«از جذابیت با�یی برخوردار است. حال اگر » امور جنسی

چندان خواهد  دو تر شده است، فراهم شود، جذابیت اي آسان هاي رایانه دسترسی به آن از طریق شبکه
ویژه در دوره  شد. جذابیت امور جنسی و جنس مخالف براي بسیاري از افراد جایگاه خاصی دارد؛ به

اي با امور  هایی که به گونه کلی تمامی پدیده طور نوجوانی و جوانی که با بلوغ جنسی همراه است. به
به این علت که امور جنسی محور  اي را به همراه دارند. اند، کشش و جذابیت ویژه جنسی در ارتباط
ویژه براي کسانی که در سن بلوغ قرار  نگاري است، در فضاي مجازي نیز براي افراد و به اصلی هرزه

  ).70: 1393دارند، کشش خاصی به همراه دارد (ابراهیمی، 
تحقیقات  بر اساسنگاري در فضاي مجازي از آن جهت است که  جذابیت جنسی و هرزه

شود و به همین دلیل  وجو درج می ها در موتورهاي جست بیش از دیگر واژه» سکس«اژه شده، و انجام
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شود  اند، بیش از بقیه رجوع می هاي مختلف با مسائل جنسی در ارتباط هایی که با عنوان سایت به وب
). 224: 1384پور،  بودن امور جنسی است (عالی بخش که خود بیانگر کنجکاوي و ماجراجویی و لذت

اي مواجهیم که به  نگاران رایانه هاي جنسی، با بسیاري از هرزه در رابطه با جذابیت و انگیزهپس 
کوشند نیازهاي جنسی خود را در فضاي مجازي برآورده کنند. این جذابیت و  هاي مختلفی می راه

دوستی  هاي متعددي نظیر کودك نگاري، موجب بروز چالش گرایش به امور جنسی و در پی آن هرزه
نگاري کودك و  نگاران، اینترنت را براي هرزه شود. هرزه ) می20: 1388مقدم،  فعال و منفعل (رحیمی

گیرند تا براي ارضاي خود  به کار می اند مشغولهاي کودکانی که به فعالیت جنسی  ها و داستان عکس
و آزار، و قات�ن استفاده از دیگران به کار رود یا مورد استفادۀ متجاوزان سریالی به عنف  یا سوء

توان به  ) قرار گیرد. بدیهی است با شناسایی علت می39: 1384سریالی جنسی (ج�لی فراهانی، 
  تري اندیشید. هاي بهتري دست یافت و به تدابیر مطلوب پاسخ

  کنجکاوي جنسی. 1- 1- 4

سرگرمی و  طلبی، هایی مباشرت کنند که ع�وه بر حس لذت اند در فعالیت ها همواره در ت�ش انسان
کنجکاوي آنان را نیز تأمین کند؛ هرچند برخی مواقع حس کنجکاوي و به طور ویژه کنجکاوي 

ها و هنجارهاي اجتماعی است.  شود و در ضدیت با ارزش جنسی موجب تضییع حقوق دیگران می
 دهد ها، تمامی س�یق را پوشش می هاي گوناگون است که تنوع آن فضاي مجازي نیز مملو از محرك

). 133: 1393پز و همکاران،  ویکم را راضی نگه داشته است (کوره هاي کنجکاو قرن بیست و انسان
هستند » سکس و امور جنسی«ها در فضاي مجازي مربوط به  طور که گفته شد، بیشترِ محرك همان
بنابراین نگاران کافی است تا هدف خود را انتخاب کنند؛  ) و این امر براي هرزه224: 1384پور،  (عالی
هاي  اي کنجکاوي و ماجراجویی نگاري رایانه هاي اصلی درونی و گرایش افراد به هرزه از علت
  ویژه در سنین نوجوانی و جوانی است. جنسی به

آورند به علت کنجکاوي  نگاري روي می بسیاري از نوجوانان و جوانانی که به هرزه
اند.  هاي پورنوگرافی مواجهه شده کس و فیلماند و با ع وجوهایی در فضاي مجازي انجام داده جست

ساله به نام مهسا به واسطۀ مشکلی که در زمینه روابط جنسی برایش به  در یک مورد، دختري نوزده
هاي تلویزیون  کند. وي متوجه شده بود که برخی کانال وجود آمده بود، به مرکز مشاوره مراجعه می
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هاي  بار با فیلم ها را باز کند و براي نخستین کند قفل �ش میاند. او ت ماهواره توسط والدینش قفل شده
هاي جنسی در او شده بود  تدریج سبب ایجاد چالش شود که به ها می پورنوگرافی مواجهه و جذب آن

کردن) به صورت  ). از همین مثال آشکار است که اگر پیشگیري وضعی (قفل25: 1386(کاوه، 
  شد، پیشگیري از جرم محقق شده بود. تري انجام می هدفمندتر و بر پایه اصول منطقی

  نگاري بررسی علل اجتماعی و بیرونی گرایش به هرزه. 1- 2

  عوامل خانوادگی. 1- 2- 1

یابند. خانواده در  گشایند و در آن رشد و پرورش می خانواده نخستین نهادي است که افراد در آن چشم می
ي مورد قبول یک جامعه نقش اساسی دارد و از این جهت ها، هنجارها و نمادها دهی باورها، ارزش جهت

). نقش خانواده در 14: 1381روشن،  سازد (قاسمی زمینۀ همنوایی فرد با دیگر اعضاي جامعه را فراهم می
شناسان تأکید دارند منش و رفتارهاي بزهکارانه در جامعه تا اندازۀ  جاست که جرم علت جرم تا بدان

تفاوتی و  ). بی223: 1948خورد (گریف،  هاي محیط خانوادگی او رقم می زیادي با توجه به ویژگی
انگاري خانواده و فقدان تربیت درست سبب ارتکاب اعمال و رفتارهاي غیراجتماعی و ضد اجتماعی  سهل
ها، شرکت در  آمدهاي متعدد خانوادگی با غریبه و جنس، رفت شود. براي مثال، روابط دوستی با هم می

هایی است که  ماندن در شب و استعمال قلیان و مواد مخدر از زمینه شبانه و خانوادگی، بیرون هاي مهمانی
  گیرد. اگر توسط نهاد خانواده کنترل شوند، پیشگیري از جرم صورت می

نگاري در فضاي مجازي نقش  هاي خانوادگی نیز در گرایش افراد به هرزه عوامل ناشی از چالش
پوشی نسبت به  ) و پرده205: 1389ایی که اعتدال وجود ندارد (شامبیاتی، ه اساسی دارد. در خانواده
هاي هنجارمند است. در  نگارانه بیشتر از خانواده شود، مصرف آثار هرزه مسائل جنسی رعایت نمی

نگاري دچارند،  هرزه هایی که اعضاي آن به اعتیاد به مواد مخدر، مشروبات الکلی یا خود خانواده
ها  استفاده از آن که امروزه تجارت کودکان و سوء طوري نگاري بیشتر است. به ه هرزهگرایش افراد ب

کلی در  طور توجه است. به هاي داراي اعتیاد، قابل نگارانه در خانواده براي ساخت عکس و فیلم هرزه
زیاد  نگاري گسیخته که نهاد خانواده در آن متشنج و ولنگار است، گرایش به هرزه هم هاي از خانواده

بر  گسیختگی خانوادگی در دختران ع�وه هم ). از272: 1389؛ شامبیاتی، 242: 1381است (دانش، 
را » نگاري هرزه«شود، ایجاد  اینکه موجب فرار از منزل و در پسران موجب ترجیح بیرون به خانه می
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فضاي مجازي و  هاي اخیر و به واسطه نیز به دنبال دارد. با توجه به تحول زندگی انسانی در سال
گذرانی در فضا و  تر شده و وقت رنگ دادن محیط بیرون بر خانه کم اینترنت، فرار از خانه و ترجیح

رنگ شده است که اگر  نگارانه وغیره پر هاي هرزه چت، کنش آوردن به سکس خلوت مجازي و روي
جتماعی و ضد اجتماعی با تدابیر ک�ن مدیریتی نهاد خانواده حمایت و حفاظت شود، رفتارهاي غیرا

  آید. شود و در بسیاري موارد پیشگیري به عمل می نیز کمتر می

  عوامل اقتصادي. 1- 2- 2

هاي جنسی هم از منظر  ویژه جرایم و انحراف تأثیر عوامل اقتصادي در بروز جرایم گوناگون و به
داري و  رمایهشناسان مارکسیست، نظام س شناسی و هم از منظر سیاسی مورد توجه است. جرم جرم

؛ 183: 1388نیا،  دانستند (کی نابرابري اقتصادي را منشأ بروز جرایم و از جمله جرایم جنسی می
بیگی،  آبادي و هاشم ؛ نجفی ابرند366: 1380؛ جرج ولد و همکاران، 382: 1386سلیمی و داوري، 

شود، اثر  می ). شیوه و مدل اقتصادي و پیامدهایی که از اقتصاد یک جامعه ناشی189: 1390
نگاري دارد. در نظام  دهندۀ آن جامعه به هرزه اي بر زندگی جنسی و گرایش افراد تشکیل کننده تعیین

اقتصادي که شغل مناسب، درآمد مناسب و برابري و عدالت اقتصادي وجود داشته باشد، افراد به 
، برخی به جاي کار در که نابرابري اقتصادي حاکم باشد صورتی آورند و در کارهاي مشروع روي می
  سازند. را پیشۀ خود می» صنعت پورنوگرافی«امورات مشروع، کار در 

نگاري و همچنین ظهور و بروز فضاي مجازي و  شدن هرزه در عصر حاضر و با توجه به صنعتی
نگاري نوعی کا�ست که مورد تقاضاي بسیاري از افراد است. تا  هاي گستردۀ اینترنتی، هرزه شبکه

که تقاضا و مصرف وجود داشته باشد، تولید و کارگران جنسی نیز وجود خواهند داشت. به زمانی 
برابري اقتصادي، مولد  عبارت دیگر، شرایط اقتصادي فرد و جامعه، رابطۀ مستقیمی با جرم دارد و نا

 توان اقتصاد را از جهات مختلف رو می )؛ ازاین54: 1396بزهکاري است (غفاري چراتی و اکرادي، 
ها، از جهت کار براي زنان و  کننده نگاري دانست: از جهت سودآوري و صنعت براي تولید علت هرزه
دهند، و از جهت فروش به  نگارانه می عنوان کارگر جنسی تن به اعمال و رفتارهاي هرزه مردانی که به

نگفتی را براي نگارانه سود و درآمد ه کنندگان که با خرید و استفادۀ آثار و محتویات هرزه مصرف
  آورند. صاحبان این صنایع به ارمغان می
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شود، این صنعت نیز زنده است  می ردوبدلنگاري  هاي ک�ن در هرزه رسد تا زمانی که پول به نظر می
نگاري دارند. اینجاست که اقدامات کیفري و  کنندگان گرایش به هرزه و تولیدکنندگان، بازیگران و مصرف

دادن  کردن و سزا دهند و مجازات المللی رخ می ند، زیرا این اقدامات در سطح بینگو نیست گر پاسخ سرکوب
اند که نیازمند  هاي جنسی دیگر این اعمال در واقع جزء انحراف کنندگان اصلی ممکن نیست. ازسوي تولید

اص�حی، خواهیم از نظر جنسی جامعۀ سالمی داشته باشیم، باید با رویکرد  اص�ح و درمان هستند. اگر می
  درمانی، تربیتی و پیشگیرانه جلو برویم تا نتیجۀ مثبت و مطلوب حاصل شود.

  عوامل سیاسی. 1- 2- 3

نگاري است. از این  کنندگان صنعت هرزه در بسیاري از کشورها، قواي حکومتی از بانیان و حمایت
رش توان یکی از عوامل اصلی و مهم توسعه و گست جهت، رویکردهاي سیاسی حکومت را می

دار صنعت  در کشورهایی که داعیه در حال حاضرنگاري در فضاي مجازي دانست.  هرزه
ها از  اند مانند امریکا، هلند، انگلستان و آلمان این شغل و کاري عمومی است که دولت پورنوگرافی

نگاري، سرعت ارائه خدمات  شدن هرزه کنند. با قانونی و صنعتی کنار آن درآمد فراوانی کسب می
که استفاده، تولید و انتشار  طوري سی افزایش یافته و هم تولید و هم مصرف آن رشد داشته است بهجن

شود. همچنین برخی از قواي حاکمه که چندان به فکر مصالح و  نگارانه در جامعه نهادینه می آثار هرزه
معه را از حقوق اساسی نگارانه، ذهن افراد و مردم جا کردن تولیدات هرزه منافع مردم نیستند، با فراهم

برند، مردم را هم  نگارانه سود می بر اینکه از تولید آثار هرزه و قانونی خویش منحرف ساخته و ع�وه
دهند، زیرا  می» فریب سیاسی«ها را  اصط�ح آن سازند و به از حقوق قانونی خویش دور می

ر از مردمانی است که ذهنی باز ت نگاري باشند، بسیار راحت کردن بر مردمی که در فکر هرزه حکومت
ویژه در  هاي مهم به رو یکی از زمینه )؛ ازاین86: 1393و فارغ از این مسائل دارند (ابراهیمی، 

حاکمه است  ها قانونی و مجاز است، عوامل سیاسی و رویکرد هیئت نگاري در آن کشورهایی که هرزه
  پردازد. نگاري می ندگان هرزهکن که با اهداف مشخص به حمایت از تولیدکنندگان و مصرف

  عوامل فرهنگی. 1- 2- 4

نگاري در فضاي مجازي، از منظر گرایش اجتماعی و بیرونی، ریشه  ترین علت گرایش به هرزه مهم
تمامی ابعاد فرهنگی از باورهاي مذهبی، آداب و » عوامل فرهنگی«در عوامل فرهنگی دارد. منظور از 
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هاي جمعی است که همگی در  متولی تعلیم و ترتیب و رسانههاي  عادات، اخ�ق و همچنین سازمان
گذاران حوزۀ  توان متولیان و سیاست ). حتی می231: 1389بزهکاري نقش اساسی دارند (شامبیاتی، 

کنندگان اینترنت را یک علت  فناوري ارتباطات و اط�عات و شوراي عالی انفورماتیک و اداره
تواند موجب  ي دانست زیرا فقدان مدیریت ک�ن فرهنگی مینگار فرهنگی مؤثر در گرایش به هرزه

نگاري در جامعه شود. در بین عوامل فرهنگی، دو عامل بیش از دیگر عوامل تأثیر دارد:  اشاعه هرزه
هاي مذهبی و دیگري تأثیر ابزارهاي ارتباطات جمعی مانند سینما،  توجهی به ارزش یکی بی

  ).26- 27: 1386(کاوه، تلویزیون، مطبوعات و ماهواره است 
آسانی  نگاري به هاي معنوي و مذهبی وجود ندارد، هرزه زمانی که پایبندي اخ�قی به ارزش

شوند. همچنین  نگاري می دیده هرزه شود و در نهایت بزهکار یا بزه توسط کاربران نادیده گرفته می
توانند  تی هستند که میخاص فضاي مجازي داراي چنان قدرت و جذابی طور هاي گروهی و به رسانه

هاي اجتماعی  تفکر و فرهنگ جامعه را دگرگون کنند. وسایل ارتباطات جمعی نوین مانند شبکه
ها در راه خیر یا شر با  توان از آن بوك، اینستاگرام و واتساپ) بسیار نیرومندند و می (تلگرام، فیس

ها در راه شر بیش از  استفاده از آن چه همین وسایل کنترل نشود، امکان تأثیر شگرف سود برد. چنان
رسد در جامعه ایرانی کنونی، شرِ وسایل ارتباطی نوین  ). به نظر می203: 1373خیر است (ستوده، 

هاي جنسی و  اعضاي جامعه شده و این ابزارهاي نوین موجب گرایش افراد به انحراف یرگ یبانگر
  شده است.» اي نگاري رایانه هرزه«اخ�قی از جمله 

  نگاري شناختی و گرایش به هرزه دیده بررسی علل بزه. 1- 3
  نگار سبک زندگی زنان هرزه. 1- 3- 1

نگار در مقابل زنانی که زندگی عاري از انحراف جنسی  سبک و مدل زندگی متفاوت زنان هرزه
عنوان یکی از  دیدگی باشد. مدیریت ظاهر به نگاري و بزه تواند از علت گرایش به هرزه دارند، می

نگاري  نگار، نشان از اهمیت با�ي این مقوله در گسترش هرزه هاي سبک زندگی زنان هرزه لوهج
ها همواره  ها و خاصه زنان میل به نمایش بدن خود براي تأثیرگذاري بر دیگران دارند. زن دارد. انسان
کنند که  ریت میاي مدی گذارند و بدن خود را به گونه پذیرد، به نمایش می گونه که جمع می خود را آن

). در حال حاضر گسترش 58: 1394خوشایند متقاضیان باشد (ربانی خوراسگ�نی و قانع عزآبادي، 
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اي شده و زنان  نگاري رایانه هاي جمعی سبب افزایش هرزه اي و تنوع رسانه هاي رایانه فناوري
هاي  یت در شبکهشوند. عضو دیده می شان بزه بسیاري خواسته یا ناخواسته به واسطه مدل زندگی

تالگ، وایبر، اینستاگرام و واتساپ در  چت، تانگو، بی بوك، �ین، وي اجتماعی مانند تلگرام، فیس
گذاشتن  نمایش کردن مشتري، به نگاري از جمله پیدا جهت پیشبرد مقاصد مرتبط با حرفه هرزه

  نگار است. ن هرزههاي برهنه به قصد تحریک متقاضیان از کارکردهاي منفی مدل زندگی زنا عکس
نگار،  بودن فضاي مجازي و سبک زندگی زنان هرزه بخش سه عاملِ جذابیت غریزه جنسی، لذت

اي با  تبدیل کرده است که حتی بسیاري از زنان غیرحرفه» فضاي جنسی«را به » فضاي مجازي«
رو مدل  ردند؛ ازاینآو نگارانه روي می هاي همراه ساده به تولید و انتشار و معامله محتویات هرزه تلفن

هاست  شدن خود آن دیده نگار در فضاي مجازي یکی از عوامل اصلی بزه و سبک زندگی زنان هرزه
کنند و برخی ناخواسته و از سرِ کنجکاوي،  اي چنین مدلی را انتخاب می که برخی خواسته و حرفه

کیفردهی زنانی که این  رسد . به نظر میگزینند یبرمماجراجویی و تقلید چنین سبکی از زندگی را 
حل این افراد تدابیر و اقدامات پیشگیرانۀ  سبک زندگی برایشان نهادینه شده است، کارآمد نیست و راه

نگاري به سبک زندگی  شان را تغییر داده و از زندگی هرزه اجتماعی و وضعی است تا مدل زندگی
  عادي تغییر مسیر دهند.

  دیده نیازهاي جنسی بزه. 1- 3- 2

هایش است که وي را به  اي جنسی حالت انگیزشی از میل و آرزوي جنسی افراد و فعالیتنیازه
هاي مهم زیستی است  کند. میل و نیاز جنسی یکی از جنبه سمت مسائل جنسی تشویق و ترغیب می

که از فردي به فردي و نیز بسته به شرایط و اوضاع احوال، زمان و مکان متفاوت است. امیال و 
هاي جنسی  هاي داخلی و خارجی است که ممکن است به شکل انحراف سی داراي نشانهنیازهاي جن
نمود یابد. در کشورهایی که آزادي جنسی وجود ندارد و این » نگاري هرزه«دیدگی به صورت  و بزه

گذار کیفري ممنوع اع�م شده است، نیازهاي جنسی در فضاي مجازي و  آزادي جنسی توسط قانون
یافتن امیال و نیازهاي جنسی که قوانین اجازۀ  شود. افراد انسانی با شدت برآورده میبه طور پنهانی 

ها سلب کرده و قدرت کنترل بر نیازهاي جنسی را نیز نداشته باشند، فضاي  آزادي جنسی را از آن
کردن نیاز جنسی ورود  هاي برطرف دهند؛ بنابراین یکی از راه حل مناسبی تشخیص می مجازي را راه
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  بوك، توییتر، تانگو، �ین، تلگرام و اینستاگرام است. هاي مجازي مانند فیس شبکه به
چت، برقراري ارتباط  در همین فضاي مجازي افراد از طریق عملی که غیرقانونی است با سکس

طرف  کم و ارسال عکس و فیلم برهنه براي یکدیگر وغیره نیازشان را بر تصویري از طریق وب
نگاري  رتیب کسانی که قصدشان صرفاً رفع نیاز جنسی بوده وارد عرصه هرزهت سازند؛ بدین می
)؛ 4: 1391بخش و همکاران،  دیدگی نیز رخ داده است (تاج توان گفت بزه اند و می اي شده رایانه

هاي اجتماعی با ارسال درخواست دوستی براي دیگر  بنابراین یک کاربر در فضاي مجازي و شبکه
خود را فراهم آورده است. » دیدگی جنسی بزه«نگارانه، شرایط  رتباط تصویري هرزهافراد و برقراري ا

شان را فراهم  دیدگی کردن یکدیگر زمینۀ بزه هاي شخصی و تحریک طرفین با ارسال تصاویر و فیلم
اي، نیازهاي جنسی  نگاري رایانه هاي گرایش افراد به سمت هرزه آوردند؛ بنابراین یکی از علت می

  شود. شدن افراد می دیده در نهایت منجر به بزه است که

  دیده نیازهاي عاطفی بزه. 1- 3- 3

کردن نیازهاي عاطفی  طرف اي، بر نگاران رایانه دیدگی هرزه از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار در بزه
هاي خانوادگی دارد، موجب بروز و  است. در واقع کمبودهاي عاطفی و محبت که ریشه در زمینه

نگاران نه با هدف جنسی که در  شود. بسیاري از هرزه نگاري می دیدگی جنسی و هرزه زهظهور ب
سطرهاي پیشین به آن اشاره شد، بلکه با هدف کسب حمایت اجتماعی، کاهش احساس تنهایی، 

بخش و  کنند (فیاض کردن خأل عاطفی از فضاي مجازي استفاده می ها و پر افزایش توانمندي
ها کاربر فضاي مجازي و  کوشند از میان میلیون ). بسیاري از کاربران می102: 1390همکاران، 
شان را جبران  اي، دوستی پیدا کنند و از طریق برقراري ارتباط، خأل عاطفی هاي گستردۀ رایانه شبکه

اي  دهنده کنند. ممکن است افرادي که در دنیاي واقعی به د�یل فردي و اجتماعی احساس تنهایی آزار
کنند یا از زندگی در دنیاي واقعی رضایت ندارند، در فضاي مجازي دنبال محبت و  جربه میرا ت

شان  کنند نیازهاي عاطفی ). کسانی که احساس می7: 1391صمیمت باشند (ضیاچی و پورقنبري، 
گونه راه را براي  آورند و این شود، به فضاي مجازي پناه می وجه در دنیاي واقعی ارضا نمی هیچ به
  اند. شدن خود را مهیاتر کرده دیده کنند زیرا شرایط بزه هکاران سایبري باز میبز

نگاري  دیدۀ هرزه هاي حضور کودکان و زنان که در نهایت بزه ترین د�یل و انگیزه یکی از اصلی
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ویژه کودکان و  نگاري و به دیدگان هرزه شوند، جبران نیازهاي عاطفی است. بسیاري از بزه اي می رایانه
شوند. بزهکاران سایبري  کردن احساس تنهایی و جبران خأل عاطفی وارد فضاي مجازي می زنان براي پر

هاي  کنند و پس از دوستی و جلب اعتماد، تقاضاي عکس و فیلم استفاده می نیز از این فرصت سوء
اي که خأل  دیده ها توسط بزه ها و فیلم کنند. معمو�ً ارسال و انتشار این عکس شخصی و خصوصی می

نگارانه پیامدها و آثار دیگري نیز  شود و البته ارسال این محتویات هرزه راحتی انجام می عاطفی داشت، به
نگاري، کمبود  ویژه زنان و کودکان به هرزه ترتیب، یکی از د�یل گرایش افراد و به به همراه دارد. بدین

  شود. نگاري می دیدۀ هرزه ته بزهکردن نیازهاي عاطفی است که فرد ناخواس طرف محبت و بر

  دیده نیازهاي مالی بزه. 1- 3- 4

 نیازهاي مالی به طور ذاتی یک آسیب و چالش است و فقر حامل این پیام است که بیشترِ افراد
زا  توانند افرادي نابسامان و چالش کنند، می اصط�ح زیر خط فقر زندگی می نیازمند از نظر مالی که به

شود. نیازهاي مالی نقش بسزایی  . مشک�ت اقتصادي اغلب سبب بروز جرایم میبراي جامعه باشند
کردن و کارکردن در مراکز فساد و فحشا،  دیدگی جنسی مانند دایر ویژه بزه شدن و به دیده در بزه
ها، بسترهاي مناسب  نگاري، روسپیگري وغیره دارند. نیازهاي مالی و فقیر تسهی�ت و فرصت هرزه
  کند. دن را خواسته یا ناخواسته براي بزهکاران و سودجویان فراهم میش دیده بزه

کار  و هاي کسب با گسترش فضاي مجازي، نیازهاي جدید، منافع جدید، محصو�ت جدید و راه
هاي مالی وارد  جدید نیز به وجود آمده است. با این شرایط، بسیاري از بزهکاران سایبري با انگیزه

نگاري قرار  دیدۀ هرزه بزه ۀطعماي را  در سوداي اشتغال و درآمدزایی عدهشوند و  فضاي مجازي می
یابی براي جوانان، بسیاري افراد ناگزیر  دهند. امروزه به د�یل شرایط نامساعد اقتصادي و اشتغال می

نگاري در  عنوان کارگردان هرزه آورند و به نگاري می براي کسب منافع و نیازهاي مالی رو به هرزه
نگاري، رفع  کنند. یکی از د�یل گرایش جوانان به هرزه اي فعالیت می هاي مختلف رایانه شبکه

در قالب نویسندگی  گاههاي مبتذل و مستهجن و  نیازهاي مالی است که با ارسال عکس و فیلم
 نگاري هستند نه بزهکار، پیامدهاي دیدۀ هرزه کنند که در واقع بزه زایی می هاي سکسی، درآمد داستان

  گونه رفتارها بیش از منافع آن است. مخرب این
نگاري این است که این نیاز  تأمل در مورد گرایش افراد به نیازهاي مالی از قبل هرزه نکتۀ قابل
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هاي دیگري مانند روسپیگري، جرایم جنسی، قوادي وغیره را به همراه خواهد داشت. به  اصو�ً پدیده
ها که برخاسته از  عدالت اقتصادي در جامعه بسیاري از این چالش شدن اقتصاد و رسد با سالم نظر می

هاست  ترین راهکار در مورد جرایم جنسی پیشگیري از آن نیازهاي مالی است، برطرف شود. مهم
عنوان ابزار کارآمد سیاست جنایی  ) که در اینجا کارکرد نهادهاي غیررسمی به68: 1392(عزیزي، 

  رسد. ضروري به نظر می

  اي نگاري رایانه هاي پیشگیري از ارتکاب هرزه شرو. 2
  مدار هاي پیشگیري رشد نگاري از منظر روش پیشگیري از هرزه. 2- 1
  محور تدابیر خانواده. 2- 1- 1

مدار (زودرس) را به خود جلب  نخستین محیطی که توجه متولیان امر پیشگیري اجتماعی رشد
ها را از مزایا و معایب  هاي مختلف، آن دادن از راه شاست؛ بنابراین باید با آموز» خانواده«کند،  می

محور شاملِ برنامه  ). تدابیر خانواده82: 1396فضاي مجازي مطلع ساخت (غفاري چراتی و اکرادي، 
دبستانی، آموزش پدر و مادر و در نهایت حفظ و کیان خانواده  هاي پیش دیدارهاي خانگی، آموزش

دیده مانند پرستاران، مددکاران  د افراد متخصص و آموزشاست. دیدارهاي خانگی نیازمند وجو
شناسان فضاي مجازي و  شناسان تربیتی و متخصص در حوزه فضاي مجازي، جرم اجتماعی، روان

ها آگاهی �زم را در جهت استفاده و مزایا و  مدرسان کاربلد است. با آموزش این افراد، خانواده
نگاري و اعتیاد  در محیط خانواده چالشی همانند بیماري هرزه یابند تا اگر معایب فضاي مجازي درمی

به آن وجود دارد، پیشگیري شود. در نیویورك با پژوهشی دریافتند بازدید پرستاران در دوران 
بارداري و در دو سال اول زندگی کودك و آموزش مادر دربارۀ مراقبت از کودك، رشد اهمیت تغذیه 

کشیدن و مصرف مشروبات الکلی در دوران بارداري، سبب  رکامل کودك و جلوگیري از سیگا
شود در سنین نوجوانی و جوانانی از میزان جرم و جنایت و مصرف مشروبات الکلی کاسته شود  می

نیز صادق است. اگر پرستاران، » اي نگاري رایانه هرزه«). همین مورد در 134: 1386زاده نایینی،  (متولی
نگاري را به پدر و مادر گوشزد کنند،  اي مجازي پیامدهاي مخرب هرزهشناسان فض مددکاران و جرم

  در آینده تأثیر مثبت و مطلوبی هم بر خود پدر و مادر و هم بر کودك دارد.
اي روي کودکان  نگاري رایانه محور در مورد پیامدهاي مخرب هرزه تدابیر آموزشی خانواده
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ر در مقابل محتویات مبتذل و مستهجن واکنش نشان ت ها کمک کند تا به شکل منطقی تواند به آن می
). 48: 1383برانگیز خودداري کنند (گراهام،  هاي چالش هاي پیشگیرانه، از وضعیت دهند و با شیوه

گیرد: در  اي در دو مرحله انجام می نگاري رایانه محور در جهت پیشگیري از هرزه این اقدامات خانواده
انواده وظایفی را بر عهده دارد که شامل اقدامات حمایتی و مرحله نخست، جامعه در مقابل خ

کردن امکانات آموزشی و رفاهی و  آموزشی است. به عبارت دیگر، نهادهاي دولتی و غیردولتی با مهیا
ها در جهت تربیت  کردند تا خانواده نگاري آگاه می ها آنان را از پیامدهاي هرزه سازي خانواده آگاه

ات پیشگیرانه را مد نظر قرار دهند. در مرحله دوم، والدین با درك صحیح از صحیح فرزندان اقدام
نگاري، راهکارهاي مناسب را در جهت پیشگیري از بزهکاري  نقش و اهمیت خانواده بر کنترل هرزه

کننده بر  هاي فیلترینگرازاف گیرند. والدین از طریق نصب نرم شدن فرزندان در پیش می دیده یا بزه
توانند مانع گرایش فرزندان به  ي شخصی کودکان، آموزش به فرزندان و اقدامات کنشی، میها رایانه

نگارانه شوند. در واقع تا پیش از دوران مدرسه و از سنین نوزادي تا  هاي هرزه تصاویر و صحنه
  نگاري را بر عهده دارند. وظیفۀ پیشگیري از هرزه» پدر و مادر«ویژه  و به» خانواده«سالگی  هفت

  محور تدابیر مدرسه. 2- 1- 2

سالگی که عمدۀ رشد و تربیت کودك در خانواده و نزد پدر و مادر  پس از دوران نوزادي تا هفت
شود. نقش مدرسه از آن جهت اهمیت دارد که فرد  می» مدرسه«است، وارد محیط جدیدي با عنوان 

تواند در  و پرورشی مدرسه میکند و تدابیر آموزشی  سالگی در این محیط زندگی می از هفت تا هفده
امعه سالم و رو یکی از مؤثرترین ابزارهاي رسیدن به ج گیري افراد بسیار مؤثر باشد؛ ازاین جهت شکل

هاي اخ�قی، مداخلۀ مثبت و مطلوب در محیط مدرسه است (زاهدیان و غفاري  دور از انحراف
هاي  بر مدرسه متمرکز بر رشد شناختی کودکان و مهارت هاي مبتنی ). برنامه102: 1396چراتی، 

تشویق  اجتماعی در زمینۀ حل و کنترل مشک�ت است که اگر در محیط مدرسه با اقداماتی مانند
هاي مثبت کودکان در مدرسه، آموزش درس حقوق فضاي  رفتارهاي مطلوب کودکان، افزایش تجربه

تواند نتایج  هاي شخصی همراه باشد، می مجازي، آموزش صحیح کار با رایانه و حفاظت از داده
  مطلوبی را براي آیندۀ کودکان به ارمغان آورد.

هاي با سطح درآمد پایین در  نان متعلق به خانوادهاي به منظور شرکت نوجوا در کانادا برنامه
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هاي اجتماعی به مدت سه سال اجرا شد که بهبود  هاي ورزشی، موسیقی و دیگر فعالیت فعالیت
کننده در این برنامه در زندگی اجتماعی، میزان دستگیري کمتر و همچنین  مهارت نوجوانان شرکت

). همین مورد 135: 1386زاده نایینی،  داشت (متولی ارتکاب رفتارهاي مجرمانۀ کمتري را به همراه
اثر آموزش داده  نگاري نیز صادق باشد. در محیط مدرسه به جاي اینکه دروس کم تواند در هرزه می

نگاري آموزش  شود، شیوۀ استفادۀ صحیح از فضاي مجازي، کارهاي مثبت اینترنت و عواقب هرزه
گیري  که در شکل» مدرسه«و » خانواده«د. اگر دو نهاد داده شود تا پیشگیري رشدمدار صورت پذیر
نگاري  هاي تربیتی صحیحی را ارائه دهند، دیگر هرزه شخصیت کودکان نقش اساسی دارند، آموزش

اي شوند، بازپروري و اص�ح  نگاري رایانه سایبري نخواهیم داشت؛ یا اگر به هر دلیل مرتکب هرزه
مدار یا زودرس هستند،  ه و مدرسه دو محور اصلی پیشگیري رشدآنان بسیار آسان خواهد بود. خانواد

چراکه هم در سنین اولیه هستند و هم تدابیر آموزشی را در اختیار دارند. از این جهت به جاي 
  شود. مدار توصیه و پیشنهاد می اقدامات کیفري، به متولیان سیاست جنایی، تدابیر پیشگیري رشد

  محور تدابیر همساالن. 2- 1- 3

گیري شخصیت کودکان در  تواند در شکل ع�وه بر نهاد خانواده و مدرسه، از دیگر عواملی که می
» گروه همسا�ن«اي نقش مهمی ایفا کند،  نگاري رایانه استفاده از فضاي مجازي و پیشگیري از هرزه

گیري توانند موجب جلو مدار، گروه همسا�ن از دو جهت می است. از منظر پیشگیري اجتماعی رشد
هاي حمایتی و حفاظتی از دیگر افراد و  اي شوند. یک مورد آن، سپردن مسئولیت نگاري رایانه از هرزه

همسا�ن توسط همسا�ن دیگر است که سپردن چنین مسئولیتی به افراد، هم براي خودشان مفید 
جهۀ خود فایده نیست، زیرا در گروه همسا�ن براي حفظ و بی وسال سن هماست و هم براي گروه 

کنند و از کارهاي ناشایست سایبري همانند  سعی در حفظ رفتارهاي سایبري و رعایت اخ�ق می
دانند دیگر افراد گروه  خوبی می کنند، زیرا به هاي مبتذل و مستهجن خودداري می ارسال عکس و فیلم

در گروه همسا�ن  ). این موضوع142: 1386کنند (ج�لی فراهانی و باقري اصل،  ها تقلید می از این
  برادر، خواهر و افراد و افراد نزدیک خانوادگی بسیار جنبۀ پیشگیرانه دارد.

هاي سایبري و پیشگیري اجتماعی مانند  تواند در کنترل انحراف کارگیري گروه همسا�ن می به
ضاي مجازي مؤثر باشد. اگر این کنترل توسط گروه همسا�ن فنگاري و روسپیگري در  هرزه
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بر  هاي خانوادگی در فضاي حقیقی یا مجازي باشد، ع�وه آموزان، همسایگان، خانواده و گروه دانش
شود، مراقب اشتباهات  شیوۀ صحیح از اینترنت و فضاي مجازي آموزش داده می ترها کوچکاینکه به 
تري شنوي بهتر و بیش چه افراد در گروه همسا�ن که حرف هاي آنان نیز خواهند بود. چنان و لغزش

هاي کنترلی مانند سرزنش، تقبیح همسا�ن، فشار افکار  توانند با پاسخ دارند، آموزش ببینند می
هاي سایبري مصون بمانند. فرض کنید دختر یا  همسا�ن وغیره از ارتکاب دوبارۀ رفتار و انحراف

وه همسا�ن پسر نوجوانی در یک گروه تلگرامی عکس یا فیلم مبتذلی ارسال کند، حال اگر همان گر
هاي رسمی در قالب  تر از پاسخ اي بسیار مطلوب شک نتیجه هاي غیررسمی پاسخ دهند، بی با واکنش

  مجازات به دست خواهد آمد.

  محور تدابیر مراقبت. 2- 1- 4

در » گروه همسا�ن«و » مدرسه«ویژه پدر و مادر)،  (به» خانواده«هاي  اقدامات، تدابیر و واکنش
باشد؛ بدین مفهوم که نهادهاي » هاي سایبري مراقبت«بود که همراه با صورتی ثمربخش خواهد 

ترین  شان قرار دهند. یکی از مهم حمایتی همواره مراقبت و هدایت در فضاي مجازي را هدف اصلی
اي، مراقبت روزانه است. این نوع مراقبت  نگاري رایانه هاي سایبري براي پیشگیري از هرزه مراقبت

شناسان و مددکاران اجتماعی  شناسان، جرم مان آغاز مدرسه است که توسط روانشامل کودکان تا ز
شود. هدف از این برنامه کمک نهادهاي حمایتی متخصص در جهت تربیت سایبري کودك  اجرا می

و پیشرفت تعام�ت اجتماعی کودکان در محیط و فضاهاي جدیدي مانند فضاي مجازي است 
کند مرحلۀ گذار  محور به کودکان کمک می ). این تدابیر مراقبت23: 1393(خسروشاهی و همکاران، 

  ).138: 1381یو،  تر انجام دهند (کاري از خانواده به مدرسه و گروه همسا�ن را آسان
مدار سایبري بیان این نکته ضروري است که در تمامی موارد اعم از خانواده،  در پیشگیري رشد

ه همواره باید تدابیر مراقبتی وجود داشته باشد، تدابیر آموزشی بر اینک مدرسه و گروه همسا�ن ع�وه
نگاري رایانه در مورد کودکان  محور در جهت پیشگیري از هرزه نیز ضروري است. تدابیر آموزش

اي است  توسط این نهادها، در دو بخش آموزش س�مت فضاي مجازي و ادبیات اط�عات رسانه
). آموزش س�مت فضاي مجازي بدین معناست که از 145: 1386اصل،  فراهانی و باقري (ج�لی

هاي مرتبط و نزدیک به کودك شیوۀ صحیح استفاده از  همان دوران کودکی، خانواده، مدرسه و گروه
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فضاي مجازي را آموزش دهند تا به جاي اینکه کودك در نوجوانی و جوانی گرایش به آثار 
اي  صحیح و درست داشته باشد. ادبیات اط�عات رسانه نگارانه داشته باشد، گرایش به استفادۀ هرزه

نیز بدین معناست که کارکردهاي مثبت و کارآمد فضاي مجازي آموزش داده شود تا کودکان 
هاي اجتماعی و اینترنت کارایی  ها از جمله فضاي مجازي، شبکه رشد متوجه شوند رسانه حال در

مدار صورت گیرد، دیگر شاهد  یري اجتماعی رشدرو اگر پیشگ بسیار زیاد و مثبتی دارند؛ ازاین
رسد بهترین راهکار براي  نگاري و گرایش به سمت تولید و مصرف نخواهیم بود. به نظر می هرزه

مدار باشد که اگر این نوع رویکرد در خانواده، مدرسه و  نگاري سایبري پیشگیري رشد مبارزه با هرزه
  مجازي مسمومی نخواهیم بود.هاي آموزشی جا بیافتد، شاهد فضاي  محیط

  مدار هاي پیشگیري جامعه نگاري از منظر روش پیشگیري از هرزه .2- 2

  اصالح شرایط اقتصادي. 2- 2- 1
نگاري در فضاي مجازي است و از این جهت،  محرومیت و کمبودهاي اقتصادي یکی از د�یل هرزه

رود.  نگاري به شمار می کنی هرزه ها و کمبودهاي اقتصادي عامل مهمی در ریشه مبارزه با نابرابري
المللی به کشورها پیشنهاد شده است.  اي اهمیت دارد که در اسناد بین کمبودهاي اقتصادي به اندازه

بردن فروش، روسپیگري و  بین مقدمۀ پروتکل اختیاري حقوق کودك در مقام پیشگیري و از
فقر و نابرابري اقتصادي را از عوامل ماندگی،  نگاري کودکان به این مسئله توجه کرده و عقب هرزه

ها از پیامدهاي محیط اجتماعی  نگاري) دانسته است. این مؤلفه ویژه هرزه مؤثر در وقوع این جرایم (به
دهندۀ جامعه فرصت یکسانی براي بروز استعدادهایشان  نامطلوب است که در آن افراد انسانی تشکیل
ها و هنجارهاي جامعه  ي متعارف خود را ناسازگاري با ارزشندارند و در نتیجه راه دستیابی به نیازها

) و براي جبران نابرابري اقتصادي، دست به رفتارهایی مانند 101: 1388پور،  دانند (شاطري می
  زنند. اي می نگاري رایانه روسپیگري و هرزه

اي و  رایانهنگاري  ترین راهکارهاي پیشگیري از هرزه بردن فقر به طور پایدار از اصلی بین از
ماندن از این آسیب اجتماعی است. فقرزدایی پایدار با مهندسی و مدیریت جامعه اقتصادي و  امان در

: 1388پذیر است (عابدي میانجی،  گرفتن تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی وغیره امکان درنظر
دي و در پی آن مبارزه با هاي اقتصا اي براي مبارزه با نابرابري ). هر جامعه65: 1387؛ خلفی، 57
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هاي اقتصادي را در هر  دست، در گام نخست باید عوامل محرومیت این نگاري و مواردي از هرزه
بخش شناسایی کند و در قدم بعدي ساختار آن را تشخیص دهد و آنگاه به پیشگیري و مبارزه 

  ).72: 1390بپردازد (خسروشاهی و پورقهرمانی، 
ي متولی دولتی در مسیر بهبود و اص�ح شرایط اقتصادي و توزیع رفاه در این راستا باید نهادها

نگاري  اجتماعی و عمومی بکوشند، چراکه با ایجاد رفاه عمومی و اص�ح شرایط اقتصادي، هرزه
). از همین جهت است که پروتکل اختیاري 73: 1389یابد (صیقل و حسینی،  اي کاهش می رایانه

د و مکلف کرده است که به منظور پیشگیري از فروش، روسپیگري و ها را متعه حقوق کودك، دولت
نیافتگی را بررسی و  ماندگی، فقر، نابرابري اقتصادي و توسعه نگاري کودکان عوامل عقب ویژه هرزه به

طور که از این پروتکل استنباط  هاي �زم را در پیشگیري از این موارد داشته باشند. همان همکاري
محور  نیافته نیازمند حمایت و سازوکار پیشگیرانۀ جامعه ري در کشورهاي توسعهنگا شود هرزه می

شدن اعمال و  کن ویژه اص�ح ساختار اقتصادي، شاهد ریشه است تا با بهبود و اص�ح ساختاري و به
  نگارانه باشیم. رفتارهاي هرزه

  اصالح سبک زندگی سایبري. 2- 1- 2

تري در فضاي  قدر یک فرد شیوه و مدل زندگی فعال سبک زندگی سایبري به این معناست که هر
او بیشتر در این فضا  فراغتهاي شغلی، تفریحی و اوقات  مجازي (سایبري) داشته باشد یعنی فعالیت

نگاران با  هرزه هچ). هر156: 1394ت (حسینی و صفري، شدن او بیشتر اس دیده باشد، احتمال بزه
هاي خطرناك ارتباط بیشتري برقرار کنند،  در زمان هاي خطرناك یا هاي مجازي و سایت محیط

هاي  اند. ادعاي اصلی این نظریه، این است که سبک شان را نیز افزایش داده دیدگی احتمال بزه
دهد (هیند�نگ،  شدن قرار می دیده ها را در نزدیکی بیشتر بزهکاري و بزه گوناگون زندگی افراد، آن

گذارد و از  کند چگونه قربانی جرم بر فرایند بزه تأثیر می ین می). سبک زندگی سایبري تبی78: 1978
دیدۀ بالقوه در  هاي بزه این جهت جرم رخدادي تصادفی نیست، بلکه بیشتر نتیجۀ رفتارها و تعامل

  ).127: 139آبادي و سلیمی،  فضاي مجازي است (حاجی ده
جازي هستند، احتمال اینکه این نظریه زنان و مردانی که اوقات بیشتري در فضاي م بر اساس
مدار پیشنهاد  نگاري شوند، بیشتر از سایرین است. پیشگیري اجتماعی جامعه دیدۀ هرزه بزهکار یا بزه
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نگاري نیز کاهش یابد. با تغییر و  دیدگی هرزه دهد با اص�ح و تغییر سبک زندگی، احتمال بزه می
نگاري سایبري  زي همانند هرزههاي فضاي مجا اص�ح مدل زندگی سایبري بسیاري از چالش

واردان به فضاي مجازي داراي کارایی بیشتري  شود و این نوع تغییر براي کودکان و تازه پیشگیري می
توان مدل زندگی  شوند و می تر اص�ح می است، زیرا کسانی که اعتیاد کمتري دارند، راحت

توان در سبک  ز جمله تغییراتی که میشان را به مدل زندگی سایبري مثبت تغییر مسیر داد. ا سایبري
هاي اجتماعی، اص�ح در  ها در شبکه زندگی سایبري ایجاد کرد عبارتند از: اص�ح در عکس پروفایل

هاي دوستانۀ ناشناس در فضاي مجازي و کنترل با  ها و گپ ها، تعامل با درخواست عضویت در گروه
این اص�ح در زندگی سایبري صورت گیرد، از  کنترلی سایبري که اگر گونه و خود رفتارهاي مزاحم
  اي پیشگیري خواهد شد. هاي رایانه نگاري بسیاري از هرزه

  سازي سایبري فرهنگ. 2- 1- 3

نگاري  مدار که از ظهور و بروز پیامدهاي مخرب هرزه یکی از تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی جامعه
؛ صیقل و 43: 1397مند و داوودي،  بهرهاست (» سازي سایبري فرهنگ«کند،  اي جلوگیري می رایانه

کردن فرهنگ استفادۀ صحیح از فضاي  ). نهادینه6: 1393؛ کندري و همکاران، 70: 1389حسینی، 
هاي موجود فضاي مجازي را خنثی کند و کاربران مسیر درست را  تواند بسیاري از چالش مجازي می

سازي چه در بعد داخلی  توان با فرهنگ ا مینگاري در فضاي مجازي ر گزینش کنند. از این نظر، هرزه
مداري، اعتمادسازي نسبت به  المللی خنثی کرد. در بعد داخلی، تقویت فرهنگ قانون و چه در بعد بین

هاي  هاي اجتماعی و همچنین فرهنگ پذیرش برنامه هاي داخلی جامعه، حمایت از ارزش ظرفیت
چه  آورد؛ زیرا چنان اي را در داخل کشور فراهم می هنگاري رایان پیشگیرانه، زمینۀ پیشگیري از هرزه

انجامد،  محور به بهبود فضاي مجازي و کاهش بزهکاري سایبري می هاي پیشگیري مردم بدانند برنامه
  هاي پیشگیرانه مشارکت خواهند کرد. بهتر در برنامه
ناد فراملی م�حظه نگاري بر مبناي اس طور که در بخش تحو�ت هرزه المللی نیز همان در بعد بین

  هاي معتبري تصویب شد که در مقدمه و پروتکل بسیاري از آن کردیم، اسناد و کنوانسیون
اي به کشورها پیشنهاد شده است. براي مثال، پروتکل  نگاري رایانه ها، پیشگیري از هرزه کنوانسیون

ی را در راستاي نگاري کودکان مقررات اختیاري حقوق کودك در مورد فروش، روسپیگري و هرزه
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مدار ریشه دارد.  جلوگیري از وقوع این جرایم تبیین کرده است که در پیشگیري اجتماعی جامعه
نگاري و روسپیگري  کشورهاي عضو نیز متعهد شدند اقدامات �زم را جهت شناسایی عوامل هرزه

شگیرانه را به کار گیرند زا، اقدامات پی بردن عوامل جرم بین انجام دهند و در راستاي کاهش عوامل یا از
بودن جرایم  المللی با درنظرگرفتنِ فرامرزي ). در بعد بین70: 1390(خسروشاهی و پورقهرمانی، 

اي جهانی به خود گیرد؛  سازي نیز چهره اي، باید پیشگیري و فرهنگ نگاري رایانه سایبري و هرزه
است » سازي سایبري فرهنگ«ي رایانه، نگار بنابراین یکی از اقدامات مؤثر در جهت پیشگیري از هرزه
المللی به این موضوع توجه شود، شاهد  که اگر هم در ابعاد داخلی و هم در ابعاد خارجی و بین

  نگارانه خواهیم بود. شدن اعمال و رفتارهاي هرزه خنثی

  سازي سایبري ایمن. 2- 1- 4

شوند  رد این فضا میگذرانی و سرگرمی وا بسیاري از کاربران فضاي مجازي تنها براي وقت
نگاري و رفتارهاي مشابه آن به دیدۀ  ). تعداد زیادي از کاربران نیز به هرزه128: 1388(حاجیلی، 
ها به سمت  بودن این تعداد از کاربران، احتمال اینکه آن هدف نگرند. با توجه به بی سرگرمی می

کشانده شوند، زیاد است. مجاز مبتذل و مستهجن  هاي غیر گاه اي یا وب نگاري رایانه هرزه
اي یکی از عوامل  نگاري رایانه نبودن آثار هرزه بودن، نداشتنِ نمود خارجی و ملموس مجازي
: 1393مند و همکاران،  گونه جرایم در فضاي مجازي است (بهره یافتن کاربران به ارتکاب این سوق
نگاري  ایی در پیشگیري از هرزهتواند بسز تأثیر می» سازي فضاي سایبري ایمن«). بر این اساس، 170
سازي فضاي سایبري همکاري متقابل کاربران، نهادهاي دولتی  اي داشته باشد. در ارتباط با ایمن رایانه

طور که فضاي حقیقی باید ایمن باشد تا  رسد. همان و نهادهاي جامعه ضروري به نظر می
ي مجازي هم باید ایمن باشد تا هایی مانند قتل، سرقت و ک�هبرداري رخ ندهد، فضا بزهکاري

) و 27و  19: 1396اي (غفاري چراتی و زاهدیان،  جرایمی همچون سرقت و ک�هبرداري رایانه
  نگاري در فضاي سایبري به منصه ظهور نرسند. هرزه

سازي فضاي سایبري اع�م جرم توسط دیگر کاربران است که با  یکی از مصادیق ایمن
سازي و  رو با آگاهی کند؛ ازاین ي امنیت واقعی خود را پیدا میهاي مختلف فضاي مجاز گزارش
نگاري  توان انتظار داشت پیشگیري از هرزه هاي �زم به نهادهاي متولی تا حد زیادي می گزارش
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وجود » محتواي هرزه«هاي مهم اجتماعی گزارشی با عنوان  اي صورت گیرد. در اغلب شبکه رایانه
سازي سایبري در مورد  کاربران صورت بگیرد. اگر این فرهنگ دارد که باید گزارش آن توسط

کنندگان از آن احساس ترس و  استفاده ها صورت گیرد، فضاي مجازي و سوء نگاري گزارش هرزه
مدار کاربران سایبري فضاي مجازي را به فضایی  کنند و از این جهت، مشارکت جامعه کنترل می

  کند. ایمن تبدیل می

  مدار هاي پیشگیري موقعیت نگاري از منظر روش هرزهپیشگیري از . 2- 3
  پلیس امنیت سایبري. 2- 3- 1

شود و تردیدي وجود  ترین نهاد پیشگیري و مبارزه با جرایم شناخته می در ایران همواره پلیس فعال
شود  شود، زیرا وقتی قانون وضع می ندارد که نوك پیکان مقابله، مبارزه و پیشگیري از جرم تلقی می

کنیم (محمدنسل،  مشاهده می» پلیس«به اجرا برسد، در عمل قدرت اجرایی قانون را در عملکرد تا 
). پلیس امنیت اخ�قی در فضاي سایبري با هدف 61: 1396فرد و همکاران،  ) و (موسوي26: 1387

ه شدن اقشار جامعه و ب ایجاد نظم و تأمین امنیت فردي و اجتماعی و پیشگیري از به انحراف کشیده
اي، اقدامات کنشی و واکنشی متناسبی را  نگاري رایانه منظور آگاهی مردم از پیامدهاي مخرب هرزه

هاي فضاي مجازي و تأثیرات آن را بر  به طور مداوم چالش» پلیس امنیت سایبري«دهد.  انجام می
کند. از  ه میکند و اگر اقدامی نیاز باشد، حسب مورد پیشگیري یا مبارز کاربران اینترنتی دنبال می

هاي مبتذل  کردن سایت توان به شناسایی و مسدود اقدامات کنشی و واکنشی پلیس فضاي مجازي می
هاي قضایی  نگارانه و همچنین تشکیل پرونده و مستهجن، دستگیري عام�ن فروش محصو�ت هرزه

  ).106: 1391و نجفی،  عطازادهص�ح اشاره کرد ( و پیگیري از طریق مراجع ذي
مدار) پلیس امنیت سایبري از دو طریق  مدار (وضعی یا وضعیت تباط با پیشگیري موقعیتدر ار
کنندۀ خدمات  اي شود: نخست نظارت بر مراکز عرضه نگاري رایانه تواند موجب جلوگیري از هرزه می

اینترنتی و دوم شناسایی و انهدام باندهاي تهیه، توزیع و انتشار محصو�ت مبتذل و مستهجن در 
طور که در فضاي حقیقی، افراد با مشاهدۀ پلیس از ارتکاب  ). همان34: 1386ي مجازي (دوران، فضا

بندند، به همان دلیل اگر در  کنند و براي مثال با دیدن پلیس کمربند ایمنی را می جرایم خودداري می
از  اي پلیس سایبري حضور داشته باشد و گشت بزند، بسیاري هاي رایانه فضاي مجازي و شبکه
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کنند. حضور و گشت پلیس سایبري در  نگارانه خودداري می کاربران اینترنتی از وقوع رفتارهاي هرزه
  مدار) دانست. توان پیشگیري وضعی (موقعیت فضاي مجازي را می

  سازي سایبري پنهان. 2- 3- 2

ي آماج و ساز اي، پنهان نگاري رایانه مدار) از وقوع هرزه هاي پیشگیري وضعی (موقعیت یکی از راه
نگاري از دید بزهکاران سایبري است. در فضاي  دیدۀ احتمالی هرزه سازي بزه کانون جرم یا پنهان
پذیر است. کارکرد  انگارها امکان ها و رمز کننده دیده به کمک ناشناس کردن آماج و بزه مجازي، پنهان

دیدگی  اط�عات افراد، از بزهکردن هویت یا محتواي  این است که با پنهان» سازي سایبري پنهان«اصلی 
شرایط » ها رمزانگاري«و » ها کننده ناشناس). «129: 1390گاه،  پور واجار ها پیشگیري کند (خانعلی آن

نگاران وقتی قصد ارتکاب  کنند. بسیاري از هرزه ارتکاب جرم را براي بزهکاران دشوار می
شان پنهان است و از  شوند که هویت اجهه میهایی مو کننده اي را دارند با ناشناس نگاري رایانه هرزه

). همچنین زمانی که 116: 1383شوند (ج�لی فراهانی،  ارتکاب و ادامۀ مسیر بزهکاري منصرف می
شوند که راه ورود به فضاي  اخ�قی با رمزگذاري مواجهه می هاي غیر نگاران در ورود به سایت هرزه

کشند و در واقع پیشگیري وضعی از  ي دست میمجازي را مسدود کند، از ادامه مسیر بزهکار
  نگاري صورت گرفته است. هرزه

دیدگی در آن مختص زنان و  اي وجود دارند که بزه هاي سایبري جرایم ویژه در میان انحراف
کودکان است. این جرایم بیشتر در ارتباط با آنچه امروزه از آن با عنوان صنعت مقاربت جنسی یاد 

گیرد و  نگاري زنان و کودکان بهره می صنعت از ماهیت متخلفانۀ محتواي هرزه شود، هستند. این می
مند و  سازد (بهره قبول می شد، قابل نگاري یافت می هاي فرعی هرزه چیزهایی را که قدیم تنها در بازي

ترین موضوع در مورد تمام این اط�عات این است که این  کننده ). نگران165: 1393همکاران، 
نگاري، خودفروشی و سیاحت  تنها تجارت بزرگی است، بلکه فروش محصو�ت آن، هرزه صنعت نه

). از همین جهت تدابیر پنهان و 285: 1388شود (زینالی،  جنسی اغلب به زنان و کودکان مربوط می
کلی  طور ویژه براي زنان، کودکان یا به ها) به ها و رمزانگاري کننده سازي سایبري (ناشناس مخفی
نگاري هستند، سودمند است،  پذیرند و آماج هرزه نگاري آسیب صی که به هر دلیل در مورد هرزهاشخا

هاي  توانند به فعالیت نگاران سایبري بدهند، می زیرا بدون آنکه فرصت شناسایی خود را به هرزه
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). 145: 1384اي بپردازند و استفادۀ مثبت و مطلوبی از این فضا داشته باشند (ج�لی فراهانی،  شبکه
است » سازي سایبري پنهان«اي،  نگاري رایانه هاي پیشگیري از هرزه ترتیب یکی از بهترین روش بدین

  کند. دیدگی کودکان و زنان حمایت و حفاظت می که از بزه

  سازي سایبري صافی. 2- 3- 3

استفاده مدار که همواره توسط متولیان شوراي انفورماتیک مورد  هاي موقعیت یکی دیگر از پیشگیري
). 91: 1396است (غفاري چراتی و اکرادي، » فیلترینگ«یا » سازي سایبري صافی«گیرد،  قرار می

اند. این سیستم معیار فیلترگذاري  مشی گزینش اینترنت را به وجود آورده ، سیستم خطافزار نرممهندسان 
ند و کاربران، ک هاي گوناگون ارزیابی در فضاي مجازي را میسر می است که حفاظت از سیستم
هاي ارزیابی خاص  توانند مانع دسترسی به صفحه اینترنتی می خدماتکنندگان  مرورگران وب و تأمین

  هاي داراي ارزیابی خاص را برایشان فراهم سازد. شده یا تنها امکان دسترسی به صفحه
یر جنسی و هایی، محافظت از کودکان در برابر تصاو دلیل منطقی اصلی براي گذاشتن چنین سیستم

کند  ها مانند ویراستاران عمل می سازي سایبري این برنامه آمیز است. از دیدگاه مدافعان صافی خشونت
شوند.  ترتیب پیشگیري می ها و جرایم سایبري بدین ) و بسیاري از انحراف191: 1385(آلبرتس و پاپ، 

دیدگان  رد تا بسیاري از بزهآو کردن فضاي سایبري این موقعیت را فراهم می پیشگیري وضعی و صافی
سازي سایبري از طریق محدودیت  بالقوه مانند کودکان و زنان محافظت و مراقبت شوند. در واقع صافی

دیدگان بالقوۀ  اي و مخابراتی، سعی در پیشگیري از برخورد بزهکاران و بزه در دستیابی منابع شبکه رایانه
نگاري، سعی در حفظ و  دیدگان بالقوۀ هرزه دنِ بزهسازي با دورکر نگاري دارد. سیستم صافی هرزه

  در فضاي مجازي دارد. يکار بزهها در برابر امواج احتمالی  حمایت از آن
شوندگان گرفته  دیدگی هرزه نگاران و بزه اخ�قی جلوي بزهکاري هرزه هاي غیر کردن سایت با فیلتر

ها  ترین آن چت معروف عی که تلگرام و ويهاي اجتما هاي اخیر نیز بسیاري از شبکه شود. در سال می
هاي اجتماعی همواره  هستند، چندین بار توسط شوراي عالی مجازي فیلتر (صافی) شد. فیلترینگ شبکه

تواند دستاویزي  کردن می سازي یا فیلتر منتقدانی را به همراه داشته است. آنان بر این باورند که صافی
: 1390پور واجارگاه،  ادي اط�عات جلوگیري به عمل آید (خانعلیها باشد تا از جریان آز براي حکومت

هاي اجتماعی  اي که از د�یل اصلی تولد اینترنت و فضاي مجازي و در پی آن شبکه )؛ یعنی مسئله128
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پذیري است که  است، ولی باید توجه داشت که نفس فیلترینگ به منظور حمایت از اقشار آسیب
توانند از  نگاران سایبري ندارند و کودکان و زنان بسیاري می در برابر هرزهتوانایی حمایت از خود را 

  سازي سایبري، تحت حمایت و مراقبت قرار بگیرند. طریق این نوع صافی
ها نقش داشته است  هاي خوبی که در ایجاد آن هاي فیلترگذاري با وجود نیت رسد طرح به نظر می

)، 190: 1385نند صداقت و آزادي باشد (آلبرتس و پاپ، هاي اصلی اینترنت هما در تضاد با ارزش
هاي مبتذل و مستهجن و  کردن سایت نگاري موضوع متفاوت است و فیلتر ولی در مورد هرزه

کنند، گامی مثبت و رو به جلو در جهت  نگارانه تولید می هایی که اعمال هرزه کردن شبکه مسدود
شدن وارد است، در  با تمامی انتقادهایی که به فیلتر حمایت از کودکان و زنان برداشته شده است و

  پذیر است. نگاري توجیه مورد هرزه

  زدایی سایبري فرصت. 2- 3- 4

براي ارتکاب پدیدۀ مجرمانه سه عامل باید جمع شوند تا جرم به منصه ظهور برسد و نظم عمومی 
شدن میل  گیزۀ مجرمانه بیدارترین عامل، انگیزه (داعی) مجرمانه است. ان جامعه را بر هم زند. مهم

بردن انگیزه مجرمانه، ضروري است  شود. براي ازبین درونی در افراد و به تبع آن قصد مجرمانه می
مدار به کار گرفته شود تا از وقوع جرایمی همانند  تدابیر پیشگیرانۀ اجتماعی اعم از رشدمدار یا جامعه

نگاران واجد انگیزۀ کافی  چه به هر دلیل هرزه چنان اي جلوگیري به عمل آید، اما نگاري رایانه هرزه
نگارانه شدند، باید از اجتماع دو عامل دیگر یعنی فرصت و ابزار  براي ارتکاب رفتارهاي هرزه

) و براي کنترل و کاهش 137: 1388ارتکاب جرم جلوگیري به عمل آید (ج�لی فراهانی، 
  ).117: 1390پور واجارگاه،  ر گرفته شود (خانعلیهاي مجرمانه تدابیر پیشگیرانه وضعی به کا فرصت

گیرندۀ کاهش فرصت انجام رفتارهاي مجرمانه است و هدف اصلی آن، اجبار  بر پیشگیري وضعی در
). در این رویکرد و بنا بر نظریه 57: 1388صارمی،  اش است (امین مرتکب به تغییر اندیشۀ مجرمانه

شود، بلکه فرصت و موقعیت مناسب براي  جرم واقع نمیدیده  فرصت، به صرف وجود بزهکار و بزه
نگاران که اصو�ً پس از  ). هرزه294: 1386ارتکاب رفتارهاي مجرمانه نیز باید فراهم باشد (محمدنسل، 

)، انگیزۀ 99: 1391زدایی و فعالیت جنسی (عطازاده و نجفی،  گذار از مرحله اعتیاد به تشدید، حساسیت
» زدایی سایبري فرصت«حل  پیشگیري وضعی و از راه بر اساسدارند، تنها نگاري  کافی براي هرزه
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سازي دستیابی به  نگارانِ باانگیزه باید از فنون و ابزارهاي دشوار اند. براي کنترل و کاهش هرزه کنترل قابل
در ها سوزاند و  نگاري را براي آن آماج و شناسایی مرتکبان بهره برد و موقعیت و فرصت ارتکاب هرزه

هاي امنیتی ـ  حل منظور، با طرح نقشه و استفادۀ صحیح از راه کرد. بدین» زدایی سایبري فرصت«اصط�ح 
زدایی  نگاران را متوقف کرد. بهترین راه کاهش فرصت و فرصت توان بسیاري از هرزه فیزیکی درست، می

نگاري، نصب  دیدۀ هرزه زهسازي دستیابی به آماج ب هاي نوین است که با دشوار سایبري به کمک فناوري
  پذیر است. هاي مداربسته سایبري، امکان قفل و رمز، استفاده از کارت هویت و دوربین

  گیري و پیشنهادها نتیجه
هاي علوم انسانی از جمله اخ�ق، حقوق و  هاي مشترك حوزه اي از چالش نگاري رایانه هرزه
نگاري کرده و براي آن مجازات کیفري قرار ا نگاري را جرم گذار نیز هرزه شناسی است. قانون جرم

نگارانه است و پرسش مهم  شناسی اعمال و رفتارهاي هرزه داده است. از دیگر موضوعات مهم، علت
کلی، از چند نظر افراد  طور نگاري دارند و دلیل آن چیست؟ به این است که چرا برخی گرایش به هرزه

یش دارند که عوامل درونی و روانی، عوامل بیرونی و به سمت آثار و محتویات مبتذل و مستهجن گرا
شونده از تأثیرگذارترین  نگار و هرزه اجتماعی و همچنین عوامل مرتبط با مدل و سبک زندگی هرزه

هایی که نسبت به  هاي روحی و روانی، جذابیت و کنجکاوي هاست. عوامل وراثتی، اخت�ل آن
نگارانه  و شخصی افراد به آثار و محتویات هرزهنگاري وجود دارد، موجب گرایش درونی  هرزه
شود. همچنین عوامل بیرونی و اجتماعی مانند عوامل خانوادگی، اقتصادي و شرایط فرهنگی و  می

دیگر  تأثیر نیست. ازسوي نگاري بی سیاسی حاکم بر افراد و جامعه نیز در گرایش افراد به سمت هرزه
شونده) در انجام و  دیده (هرزه نگار) و بزه (هرزه نگاريِ خود بزهکار گرایش به سمت هرزه

تأثیر نیستند و عواملی همچون سبک زندگی، نیازهاي جنسی، عاطفی و  نگاري بی شدن هرزه بالفعل
  شوند. نگارانه در فضاي مجازي می شونده موجب گرایش به رفتارهاي هرزه مالی هرزه
تر  کارهاي رفع و مبارزه با آن نیز آساناي، راه نگاري رایانه شناسی گرایش به هرزه با علت

» پیشگیرانه«نگاري رویکرد  شود. در میان راهکارهاي مختلف براي مقابله و مبارزه با پدیده هرزه می
شود. در صورت پیشگیري از  گذاري پیشنهاد می عنوان رویکرد اصلی به متولیان سیاست به
رود و هم آحاد  نگاري از بین می دولتی به هرزههاي  اي، هم آثار نامطلوب پاسخ نگاري رایانه هرزه



  ۱۲۱  یقدس میابراه دیس تبار، يهاد لیاسماع ،یچرات يغفار صالح /ي ریشگیپ تا یشناس علت از: يا انهیرا ينگار هرزه

 

 يریشگیپ تا یشناس علت از: يا انهیرا ينگار هرزه

کنند. از همین جهت، دو نوع پیشگیري کنشی به نظام  نگاري مشارکت می جامعه در کنترل هرزه
عدالت کیفري ایران پیشنهاد شد که با رویکرد تلفیقی میان همه اقسام پیشگیري و کاربست مطلوب 

  شود. نگاري است، محقق می ن هرزهشد کن آن، نتیجۀ مثبت و مطلوب که همانا ریشه
در پیشگیري اجتماعی رشدمدار با تقویت نهادهایی همانند خانواده، مدرسه، همسا�ن و با 
رویکرد آموزشی، تربیتی و مراقبتی از همان ابتداي دوران کودکی، افرادي را به جامعه تحویل خواهیم 

ه، استفادۀ صحیح از فضاي مجازي را پذیرند و بر مبناي آموزش در خانه و مدرس داد که جامعه
دیدۀ سایبري نخواهیم داشت. ع�وه بر پیشگیري اجتماعی  اند و چالش بزهکار سایبري یا بزه آموخته
مدار نیز با بهبود شرایط اقتصادي جامعه، اص�ح مدل و سبک  مدار، پیشگیري اجتماعی جامعه رشد

تواند در جلوگیري از بسیاري از  زي میکردن فضاي مجا سازي و ایمن زندگی سایبري و فرهنگ
دیده و اینکه  مدار نیز با توجه به محوریت بزه ها تأثیرگذار باشد. پیشگیري موقعیت نگاري هرزه

  نگاران را بگیرد. تواند جلوي بسیاري از هرزه نگاري ضروري است، می دیدگان هرزه حمایت از بزه
نگاري حمایت کند و  دیدگان هرزه اند از بزهتو محور که می از جمله اقدامات وضعی و موقعیت

سازي سایبري،  نگاري شود عبارت است از: پلیس امنیت اخ�قی سایبري، پنهان مانع بزهکاران هرزه
 نگاريِ نگاران. جز هرزه زدایی از هرزه سازي فضاي مجازي و در نهایت فرصت فیلترینگ یا صافی

نگاري اگر با نگاه پیشگیرانه و در  هاي هرزه گر گونههاي کیفري است، دی کودکان که نیازمند واکنش
هایی مانند آموزش سایبري، فشار افکار  هاي اجتماع و جامعه مدنی بیافتد و با پاسخ دست هیئت

عمومی، کنترل مشارکتی وغیره مواجهه شوند، هدف اصلی حقوق کیفري مدرن که پیشگیري از 
  خواهد شد. ارتکاب رفتارهاي ناقص نظم عمومی است، محقق
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