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 پیشگیری از جرم در فن اوری اطالعاتنقش 

 

 

 سید کرامت حسینی، عباس حماد پور ،مهرزاد رستمی

 

 

 بازپرس شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب بوشهر

 دادستان دادسرای عمومی و انقالب شهرستان دشتی

 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر

 

 

 زیرا باشد؛می اطالعات آوریفن کیفری حقوق مدرن، کیفری حقوق نو هایعرصه از یکی  :چکیده

 نحوه در شگرفی تحول الکترونیکی هایشبکه گسترش و ایرایانه علوم سریع پیشرفت با اطالعات آوریفن

 اطالعات عصر به را رو پیش عصر و نموده پیدا شهرت رسانیاطالع انقالب به که آورده وجود به بشر زندگی

 مقاله این موضوع. است شده اطالعاتی جامعه عضو آوری،فن این ورود با نیز کشورمان. است ساخته مبدل

 که گرفته صورت توصیفی روش با پژوهش این. باشدیمایران  کیفری حقوق در اطالعات تکنولوژی تأثیر

 به نهایت در. است شده پرداخته دیگر مطالبی بیان و مرتبط یهاواژه تعریف به توصیفی روش با در ابتدا

یی مانند اصالح قوانین هاروشبا استفاده از  اطالعات آوریفن تحوالت به توجه با که میادهیرس نتیجه این

 و ... هادانشگاهمتناسب با زمان، استفاده از نخبگان در کشف جرم و قانون نویسی، نزدیکی مراجع مرتبط با 

 تقنینی نیاز سایبرنتیکی، جرائم انگاری جرم صرفنمود. به هماهنگ را رمانکشو کیفری قوانین توانمی

 از پیشگیری هایروش شود و باید اقدامات پیشگیرانه نیز مد نظر قرار گیرد.نمی برطرف اطالعاتی جامعه

وزه را باشد که به راحتی بتواند نیاز این ح باید به گونه ای کشورمان در اطالعاتی جامعه در هانابهنجاری

 .گرددیمنماید که استفاده از پیشگیری غیر کیفری بیشتر توصیه  نیتأم

 .کیفری غیر پیشگیری کیفری، پیشگیری سایبرنتیکی، جرائم اطالعات، آوریفن کیفری، حقوق :کلیدواژه

 

 مقدمه

عد نیست که بتواند قدر توانا و مستبشر به تجربه دریافته است که برای ادامه حیات و زیستن بر روی کرة زمین آن

ای مطلوب به زندگی خود ادامه دهد، قوه تعقل و ادراک که وی را از دیگر موجودات متمایز نموده به او حکم تنهایی به شیوهبه

آمیزی داشته باشد. انتخاب این شیوه و تشکیل ها همزیستی مسالمتکرده است که زندگی جمعی را برگزیند و با دیگر انسان

اش را تضمین نماید؛ ی موجب گردید که، تداوم آن نیز نیازمند تمهیداتی باشد تا حفظ جامعه و سالمت وجودیاجتماعات بشر
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ها گونه محدودیتهایی ایجاد نمود، یکی از انواع اینبدین معنا که، باید با قرار دادن الزامات و قیودی چند برای افراد محدودیت

شود. تعاریف متعددی در خصوص تکاب اعمالی است که اصطالحاً جرم نامیده میوضع قوانین جزایی و ممانعت اشخاص از ار

: 1کنندنماید، محدود میجرم از سوی حقوقدانان ارائه گردیده است برخی از این تعاریف جرم را به آنچه قانون مشخص می

نامیم، که آن را کیفر می موجب همان قانون با ضمانت اجرای خاصشده در قانون است که بهبینیجرم هر عمل پیش»

انگیزد، یعنی کیفـر، تعـریف دیگر در این معنا پدیده مجـرمانه از طریق پیامدهایی که برمیعبارتشود، بهمجــازات می

 2«.گرددمی

هر رفتاری اعم از فعل یا ترک »مقرر داشته است:  1/2/1932قانون مجازات اسالمی مصوب  2همسو با نظر مذکور، ماده 

 «شود.شده است جرم محسوب میکه در قانون برای آن مجازات تعیینفعل 

گیری آن را فراهم آورده رسد برای ارائه تعریفی جامع، دقیق و صحیح از جرم باید به آنچه موجبات شکلاما به نظر می

ها برای افراد آن یتقیود و محدود تر نیز اشاره گردید حفظ جامعه نیازمند ایجاد یک سریاست توجه نمود، چنانچه پیش

ی اشخاص اجتماعی که باید به قیود مزبور پایبند باشند، گونه الزامات معیارهایی است که برای همهباشد، مبنای وضع اینمی

ها درواقع تنها خصلت مشترک همه جرم»آور است. برای همین اشخاص رنج هامقبول و مورداحترام بوده و نادیده انگاشتن آن

بدین ترتیب جـرم «. نمایندصورت عام محکوم میها را بهها ... اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آنجرماین است که 

دار شده از طریق احساسات جریحه»گردد و دار شـدن احساسات عمـومی میگردد که مـوجب جریحهبه اعمالی اطالق می

گونه که اینجمعی بودنشان از همه بیشتر است، ازآنجایی ی واحد، احساساتی هستند که شدتجرم، در درون یک جامعه

الوصف مع 9«.گونه تناقض و تخلفی را تحمل کننداند، امکان ندارد که هیچاحساسات از حاالت بسیار نیرومند وجدان عمومی

دار شدن جریحهیعنی رفتاری که منجر به « جرم»نماید که مالحظه مطالب باال ما را به این واقعیت ملموس رهنمون می

توان منکر این حقیقت گردید که وجود ای به جامعه دیگر متفاوت بوده است. اگرچه نمیشود از جامعهاحساسات اجتماع می

یک سری تشابهات و اشتراکات در سطح جامعه جهانی منجر به ایجاد قواعد مشترک در وضع جرم در همه نقاط دنیا شده 

در تعارض با احساسات عمومی و « پدیده مجرمانه»رائه گردید و توجه به این واقعیت که است. نظر به تعریفی که از جرم ا

دار شدن احساسات فوق وام وجدان جمعی قرار دارد، فلذا نوع و نحوه برخورد با آن نیز، شدت و ضعف خود را از میزان جریحه

میزان نبوده و از سوی دیگر تحوالت شکل و یککسو، واکنش اجتماعی در مقابل جرم همیشه به یگیرد. بنابراین از یکمی

تأثیرگذار بوده است؛ بدین شرح که واکنش « پدیده مجرمانه»های علمی نیز بر نوع واکنش در قبال اجتماعی و پیشرفت

 اجتماع در طی ادوار مختلف تاریخی در برابر جرم به اشکال مختلف بروز و ظهور پیداکرده است؛ از نخستین دوران تشکیل

های خشن و محوکننده بوده تا به امروز که دانش و تجربه بشر العملصورت عکسحقوق کیفری که واکنش در قبال جرم به

های اجتماع در العملهای مالیم و درمان گر روی آورده عکسبــــــا شناختی که از انسان به دست آورده به سمت واکنش

های سرکوبگری که عنوان مجازات به خود گرفته است، دوم: است، نخست: واکنش قبال پدیده مجرمانه از دو حالت خارج نبوده

 شود.های حمایتی که اصطالحاً اقدامات تأمینی و تربیتی نامیده میواکنش

                                                           
ی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرران،  شناسجرمکارشناسی ارشد حقوق جزا و  نامهانی)پا «مبانی حقوق کیفری»نظری نژاد، محمدرضا،  -1

 .181ص  (1831

 .11، ص 81 – 22ی، مجله تحقیقات حقوقی، ش ابرندآبادعلی حسین نجفی  ترجمه ،«آیا جرم وجود دارد؟»گسن، ریموند،  -2 

 .112، ص همان -8 
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 بیان مسأله 

 های الکترونیکی تحول عظیمی در زندگی بشر به وجودای و گسترش شبکهآوری اطالعات با پیشرفت سریع علوم رایانهفن 

اند. برآیند تحوالت و تغییرات یادشده به نامیده 4رسانی و عصر حاضر را عصر اطالعاتآورده است. این تحول را انقالب اطالع

آوری، عضو جامعه اطالعاتی شده است. جامعه کارگیری این فنموسوم شده است. کشورمان نیز با به 5جامعه اطالعاتی

وجود، قسمتی از این تحوالت تالی سطح زندگی بشر کمک شایانی نموده است. باایناطالعاتی، در جهت تسهیل ارتباطات و اع

بهنجار نبوده و حتی گاهی نابهنجاری گذشته را نیز تشدید کرده است. نیاز جدی وجود دارد تا جامعه اطالعاتی، خصایص و 

ها شناسایی شوند و ختی، نابهنجاریهای جرم شناهای آن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند و با عنایت به آموزهویژگی

ها ارائه گردد. همچنین مجریان قانون همچنین راهکار مناسبی برای مقابله مؤثر از طریق نظام عدالت کیفری با این نابهنجاری

ط اینترنت شوند، عالوه بر این در اغلب موارد محیای با حجم انبوهی از ادله مواجه میی ارتکاب جرائم در محیط رایانهدرزمینه

باشد. درک منسجم و یکپارچه از ادله حاوی اطالعاتی درباره افراد مظنون، قربانیان و حتی نفس جرم به وقوع پیوسته می

باشند، تحصیل یابی سریع منابعی که دارای ادله موردنظر میدیجیتال شناسایی، سازوکارهای اجرایی مناسب، موقعیت

ها به طریقی که در محضر دادگاه قابلیت آوری آنب مجوز بازرسی و توقیف ادله و جمعهای ضروری و موردنیاز یا کسهمکاری

اند؛ بهای الکترونیکی پی بردهباشد چراکه بازرسان و قضات نیز به ارزش ذخایر گرانخود را حفظ نمایند الزم و ضروری می

شود. در به جریان انداختن انواع دعاوی احساس می ها برای کشف وای که استفاده از آنهای رایانهذخایری محفوظ در سیستم

رویه قضایی ایران نیز اگرچه در خصوص پذیرش ادله دیجیتال تردیدهای فراوان وجود داشت. ولی سرانجام با تصویب قانون 

ه استناد مواد گذار ایران قرار گرفت. )بعنوان یک دلیل مورد تأیید قانونارزش اثباتی آن به 1932تجارت الکترونیک در سال 

در باب استناد پذیری ، 1933ای مصوب قانون مجازات جرائم رایانه فصل سومقانون تجارت الکترونیکی(. در  14و  12،19

منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی به»مقرر گردیده است،  94ادله الکترونیکی در ماده 

مقرر گردیده است،  05ماده  در« ها نگهداری و مراقبت به عمل آید.نامه مربوط از آنابق آئینشده، الزم است مطآوریجمع

ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا های رایانهچنانچه داده»

ست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درشده باشد و سامانه رایانهمنتقل

های کلیه مقررات مندرج در فصل»مقررشده،  51همچنین در ماده « ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.داده

گیرد نیز استناد قرار می ها موردای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آندوم و سوم این بخش، عالوه بر جرائم رایانه

های پردازیم تا از رهگذر آن افقآوری اطالعات بر حقوق کیفری میتأثیر فنو بنابراین در این تحقیق به بررسی « شود.می

 نوتری فراروی جامعه حقوقی کشور گشوده شود.
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 تحقیق سؤاالت

 مساله تحقیق(:) قیتحقپرسش اصلی 

 نمود؟ هماهنگ را کشورمان کیفری قوانین توانمی چگونه عاتاطال آوریفن تحوالت به توجه با .1

 :(ی فرعیها)پرسشپرسش 

 شود؟می برطرف اطالعاتی جامعه تقنینی نیاز سایبرنتیکی، جرائم انگاری جرم صرفبه آیا .2

 باشد؟ باید چگونه کشورمان در اطالعاتی جامعه در هانابهنجاری از پیشگیری هایروش .9

 میمفاه

ومتغیرها مرتبط با موضوع این پژوهش بپردازیم تا آمادگی  میمفاه ،هاواژه سعی بر آن داریم تا به تعریف در این قسمت 

آوری اطالعات و فن ICT6های علمی اروپای آوری اطالعات که بعضاً در محیطفنذهنی الزم برای ادامه مطالب فراهم گردد. 

آوری جدیدی است که با تولیدات رود، فنمترادف در دنیا به کار میصورت شده و امروزه این دو واژه بهارتباطات گفته

ها از اواسط قرن بیستم منجر به انقالب شگرف الکترونیکی شده و با گسترش و فراگیری محصوالت الکترونیکی و ریزپردازنده

که بر همه شئونات  7رتباطاتی جدیدی از زندگی بشر است. عصر ارسانی، آغازگر دورهآن در دنیا موسوم به انقالب اطالع

 3ی اطالعاتیی متأثر از این انقالب الکترونیکی به جامعهکه جامعهطوریشدت متحول کرده بهزندگی بشر تأثیر گذارده و به

باشد. مفاهیم شهرت پیداکرده است. با عنایت به موارد فوق، یکی از موضوعات مهم هر تحقیق مبحث مربوط به مفاهیم می

مثابه خط سیر و نقشه راه محقق رو بهحقیق قلمرو و گستره موضوعی آن پژوهش را مشخص نموده و ازایناصلی هر ت

 گیرد.عنوان واژگان کلیدی موردبحث و بررسی قرار میدر این تحقیق مفاهیم ذیل به .باشندمی

 

 آوری اطالعاتفن

های تکنولوژیک در این به علت رشد سریع پیشرفتشده است که آوری اطالعات تعاریف مختلف و گوناگونی عرضهبرای فن

آوری داده و بعضی دیگر شمول کامل اجزای متعارف این فنعرصه بعضی از این تعاریف جامعیت و کارکردهای خود را ازدست

لین بار در هایی است که اودانست. انفورماتیک واژه 3آوری اطالعات را انفورماتیکتوان خاستگاه فندهد ولی میرا پوشش نمی

زبان فرانسه و بین دانشمندان آن دیار از ترکیب دو کلمه انفورماسیون )اطالعات( و اتوماتیک )خودپرداز( به وجود آمد و به 

ای از المعارف علمی و فنی الروس انفورماتیک را مجموعهمقبولیت جهانی یافت. دائره« عملیات بر روی اطالعات»معنای 

کند که هدف آن پردازش اطالعات است تا انسان را در کارهای شدت عقالیی )منطقی( تعریف میهای بهها، تکنیکشناخت

شدت متأثر از اش کمک کند. البته انفورماتیک نیز مسیر تکاملی پیدا نموده، در ابتدا صرفاً پردازش خودکار اطالعات و بهفکری

ی تکاملی خود از ماشین و سیستم آورد و در سومین مرحله مرور از ماشین )کامپیوتر( به سیستم رویکامپیوتر بود که به

آوری اطالعات از یک تعریف واحد و مشخص برخوردار شود. فنمتحول می« نظریه اطالعات»کند به سمت محوری نیز گذر می

دی با استفاده از ها و راهکارهای حل مسئله و توانایی راهبرآوری اطالعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روشنیست. فن

کارگیری اطالعات است و یا این تکنولوژی مربوط سازی، تبادل و بهآوری اطالعات ساخت، ذخیرهدانش کامپیوتر است؛ و یا فن

                                                           
6 - Information and communication Technologe 
7 -Information Age 
8 -Information Society 
9 -Informatics 
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آوری اطالعات را تمرکز بر توانیم فنسازی و انتقال اطالعات است. میافزار کامپیوتری برای پردازش، ذخیرهافزار و نرمبه سخت

ی وسیلهالعات بدانیم یعنی برخورد سه تکنولوژی کامپیوتر، اطالعات و ارتباطات بدین توضیح که اطالعات بهفنون اط

بندی مشخص در بستر مبادالت الکترونیکی سازی شده و سپس با پیکرهشود و بعضاً ذخیرههای الکترونیکی پردازش میماشین

به مکان وابسته نیست یعنی ممکن است در یک اتاق یا یک شهر و یا حتی  کنند، این جابجایی خیلیها( انتقال پیدا می)شبکه

های الکترونیکی و آوری ماشینتأمل است اینکه موتور محرکه این فنای که قابلبین دورترین نقاط دنیا انجام گیرد. نکته

ها ورود یا خروج پیدا اطالعات به آنتوانند سازی و پردازش اطالعات دارند و میهایی که قدرت ذخیرهکامپیوتر است، ماشین

ها کامپیوتر )کامپیوتر به معنای سنتی آن( است ولی شامل ماشین ی آنهای الکترونیکی گرچه هنوز هم ملکهکنند. در ماشین

های های دیجیتالی )رقمی( اعم از تلفنهای تلفنآوری اطالعات از شبکهشود و فنالکترونیکی که بتواند پردازش کند نیز می

ی خانگی را پوشش های کامپیوتری تا وسایل دارای حافظههای تلویزیون دیجیتالی و شبکههای همراه، شبکهثابت یا تلفن

 10دهد.می

 

 اطالعات

بوده است که بعدها به « عبارت»و « مفهوم»واژه انفورماسیون )اطالعات( دارای ریشه التینی است و معنای اولیه آن 

اطالعات را  11نامه ای. آل. ایباشد. واژهتغییر یافت و مفهوم آن، برداشت ما از واقعیات اطرافیان می« هاادهانتقال د»و « آگاهی»

صورت رسمی یا غیررسمی به هر حالتی ثبت، ها و کارهای خالقانه ذهن تعریف نموده که بهها، واقعیتعبارت از تمام ایده

ند شامل کتاب، نشریه ادواری، نقشه، فایل کامپیوتری، مواد شنیداری، دیداری و توامنتشر و یا توزیع گردیده است. اطالعات می

ها وجود داشته باشد و همچنین بر مبنای محتوی آن به اطالعات علمی، اطالعات مالی، اطالعات فنی و ... حاالت ترکیبی آن

 12«داده»شود شود و آنچه واقعاً منتقل میآوری اطالعات، اطالعات خام جابجا نمیبندی شود. در حوزه فنتواند تقسیممی

های کامپیوتری صورت دادهشود بهگویند یعنی اطالعات وقتی رقمی )دیجیتالی( میشده میاست. داده را اطالعات پردازش

م، صدا اعم از کال 14های صوتی، داده19های متنها خود تنوعات مختلفی دارند. امروزه بیشتر با دادهقابل جابجایی هستند. داده

های جدید همچون بو )عطر( دیجیتالی نیز در حال فراگیری همه آشنایی دارند ولی داده 16و یا ویدیو 15و موسیقی و عکس

 است.

ای که منظور از داده رایانه هرگونه نمایش رایانه»کند: گونه تعریف میدر کنوانسیون اروپایی جرائم محیط سایبر داده را این

شود که این سیستم عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد، مورداستفاده قرار است و باعث می ای مناسبشامل برنامه

ای است که مرتبط با ارتباط برقرارشده هرگونه داده رایانه« داده ترافیک»منظور از »کند: در همان قانون بیان می« 17گیردمی

                                                           
 پیام دانشگاه تهران، شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ینامه پایان اینترنتی، جرائم حقوقی و فقهی بررسی ،1832 محمد، مقدم، . مهدوی11

 38ص  .تهران ناستا نور
11 -H young,The AlA Giossary of library and information science, (Chicago, American library Association, 

1983) 
12 -Data 
13 -Taxt 
14 -Voice 
15 -Picture 
16 -Video 
 (2111سایبر )بوداپست  جرائماز ماده کنوانسیون اروپایی  «ب»بند  - 11
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آید که بخشی از زنجیره ارتباطی را ای به وجود میستم رایانهباشد. این داده از سوی این سیای میوسیله سیستم رایانهبه

در قانون «. 13شده استدهد. این زنجیره شامل مبدأ و مقصد، مسیر، تاریخ، اندازه، دوام یا نوع خدمات اصلی ارائهتشکیل می

ه، اطالعات یا مفهوم است که با پیام هر نمادی از واقعداده»گونه تعریف نموده است: را این« پیامداده»تجارت الکترونیکی 

 «13شودآوری جدید اطالعات، تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش میوسایل الکترونیکی، نوری و یا فن

 

 ارتباطات 

پردازد. ارتباطات منظور تحقق آثار موردنظر در گیرنده میپیام به اصالحارتباطات علمی است که به مطالعه فرایند تولید و 

رشته عالئم است. زندگی امروز به حد ها و معموالً از طریق یکیافته برای تبادل اطالعات بین قسمترایند سازمانیک ف

وکار آنان ارتباطات اند و شغل و کسبای به ارتباطات بستگی دارد و افراد زیادی نسبت به گذشته به این کار مشغولفزاینده

کنند. ارتباطات تر استفاده میباطات جدید و وسایل مدرن برای زندگی بهتر و راحتاست و تقریباً تمام افراد جامعه از ارت

دهد و این ارگانیسم ممکن است صحبت کردن دو نفر با یکدیگر باشد و یا ها را به یکدیگر پیوند میفرایندی است که ارگانیسم

ی م انسانی نیز شده است )علوم ارتباطات( و گسترهارتباط دو ماشین با یکدیگر. ارتباطات که خود موضوع علم مستقلی در علو

ی گیرند. اصوالً در هر ارتباط چهار مؤلفهرسانی ذیل این عنوان قرار میدهد از فرهنگ ارتباطی تا اطالعوسیعی را پوشش می

انتقال داده از  آوری اطالعات، ارتباطات بستری فناصلی وجود دارد، فرستنده، گیرنده، پیام و محیط ارتباطی. در حوزه

های الکترونیکی و کامپیوتر باشند و توانند ماشیناست. فرستنده و گیرنده می 20های ارتباطیفرستنده به گیرنده توسط رسانه

های ارتباطی نیز تنوعات مختلفی دارند، سیم، کابل، فیبر نوری، امواج الکترومغناطیسی، ماهواره و ... محیط ارتباطی و رسانه

 21ها در بستر مبادالت الکترونیکی هستند.جابجا کننده دادههای رسانه

 

 آوریفن

مند برای تولید آوری دانش نظامدیگر فنعبارتتوان تعریف نمود و بههای علمی در عمل میآوری را کاربرد علوم و یافتهفن

شر، استوار بر شناخت آگاهی و آوری، محصولی ساخته دست بفن کارگیری یک فرایند و ارائه خدمت است.یک محصول و به

شود. معموالً مبتنی بر تحقیق و توسعه بوده و قابل دادوستد است لذا قیمت آن بر اساس قاعده عرضه و تقاضا تعیین می

های آوریگویند یعنی گذر زمان و پایداری تولید محصول، باعث پیدایش فنمحصوالت جدید را محصوالت تکنولوژیک می

کارگیری از ابزار آوری، دانش علمی بهگویند. فنگر به محصوالت تولیدی قدیم، محصوالت تکنولوژیک نمیشود و دیجدید می

 22ماشین برای به وجود آوردن یک محصول خاص و جدید است.

 

                                                           
 (2111)بوداپست  محیط سایبر جرائمکنوانسیون اروپایی  1از ماده  «د»بند  - 13
 1832کنوانسیون تجارت الکترونیکی مصوب  2از ماده  «الف»بند  - 12
20 - Media 
 13ص  .خرسندی انتشارات تهران، اول، چاپ اطالعات، فناوری کیفری حقوق ،1821 حسن، پور، . عالی21
 32ص  .خرسندی انتشارات تهران، اول، چاپ عات،اطال فناوری کیفری حقوق ،1821 حسن، پور، . عالی22
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 رایانه

 باشد.سازی میی آن پردازش و ذخیرههای خاصی است، دو ویژگی برجستهرایانه ماشینی است که دارای ویژگی

ی اصلی هستند )حافظه 25شود و همچنین دارای حافظهانجام می 24دارند که توسط سی. پی. یو 29ها قدرت پردازشهرایان

شود. اولین صورت موقت یا دائم ذخیره میهای موردنیاز در آنجا بهی جانبی(، حافظه محلی است که اطالعات و دادهحافظه –

م( ساخته شد که قادر به انجام چهار عمل اصلی  1629سکال )متولد ماشین محاسب توسط دانشمند شهیر فرانسوی بلز پا

موسوم به باینری )دودویی( استحکام  2ی نمایش اعداد بر مبنای مرورزمان ایدهریاضی )جمع، تفریق، ضرب و تقسیم( بود و به

ی توانست ایدهیا یک و این می گذاری شد. عدد در مبنای دو فقط یا صفر استبیشتری پیدا نمود و مبنای ریاضیات جدید پایه

گذرد یا جریان متوقف است. پیشرفت در مدارهای منطقی ها شود که فقط دو حالت دارند یا جریان می ICجالبی برای تولید 

بود. این کامپیوتر که از حجم فیزیکی بسیار باال، مصرف  13و تولید مدارهای الکترونیکی باعث ساخت کامپیوتر در اواخر قرن 

اطالعات را دریافت کند و در حافظه ذخیره نماید و همچنین  26های خودتوانست از طریقی ورودیژی زیاد برخوردار بود میانر

ای قدرت پردازش کامپیوترها و داشته باشد. از اواسط قرن بیستم با سرعت فزاینده 27با پردازش بر این اطالعات، خروجی

به  23کامپیوترهای شخصی 23عاملبا طراحی سیستم 1330یابد. در اوایل دهد سازی )حافظه( افزایش میهمچنین حجم ذخیره

تر قیمت ارزان باعث فروش و گسترش سریع به بازار عرضه شد که با توجه به حجم کوچک، مصرف پایین انرژی و از همه مهم

ت الکترونیکی که هر یک قطعا 92افزار( کامپیوتر از سخت91حملو کامپیوترهای قابل 90در دنیا شد )کامپیوترهای رومیزی

ای )یا دستور کارها( است و اجرای کار مشخصی را فراهم که برنامه 99افزارشود و نرموظیفه خاصی دارد و به هم متصل می

 94شده است.شود، تشکیلعامل نیز میکند و شامل سیستممی

 ای است که سه وظیفه اصلی را به عهده دارد:عامل برنامهسیستم

 افزاری یک کامپیوتر با یکدیگرسخت ارتباط قطعات -1

اطالعات را وارد کند و یا مثالً از  96کلیدطور کل کامپیوتر مثالً کاربر بتواند از طریق صفحهبا برنامه و به 95ارتباط کاربر  -2

 طریق مانیتور نتیجه برنامه را مشاهده کند.

 افزاری.افزاری با قطعات سختهای نرمارتباط برنامه -9

                                                           
23 - Process 
24 -CPU (Central Processing Unit) 
25 Memory- 
26 -Input 
27 -Output 
28 -Os(oprating system) 
29 -Pc (personal computer) 
30 -Desktap computre 
31 -Laptap computre 
32 -Hardware 
33 Software- 
ص  .تهران دانشگاه حقوق یدانشکده تهران، شناسی، جرم و جزا حقوق دکتری یرساله اطالعات، فناوری جرائم ،3318 الصمد، عبد آبادی، . خرم83

28 
35 User- 
36 -Keyboard 
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ای، هرگونه منظور از سیستم رایانه»کند: گونه تعریف میای را اینپایی جرائم محیط سایبر سیستم رایانهکنوانسیون ارو

.« 97دهدها را انجام میهم است که مطابق با یک برنامه، پردازش خودکار دادهبهای از ابزارهای مرتبط و متصلمجموعه یاابزار 

 –افزاری های متصل سختای از دستگاهای هر نوع دستگاه یا مجموعهتم رایانهسیس»کند: قانون تجارت الکترونیکی بیان می

 «93کندپیام عمل میهای پردازش خودکار دادهافزاری است که از طریق اجرای برنامهنرم

 

 شبکه

فوق دانند. شبکه با تعریف شبکه را گردآمدن اعضای یک مجموعه برای به اشتراک گذاردن منابعشان باهدف مشخص می

های انسانی نیز برای های الکترونیکی و غیره باشد. در شبکههای انسانی یا شبکهای اعم از شبکهتواند شامل هر نوع شبکهمی

کنند، آیند و با تقسیم وظایف و استفاده از منابع و امکانات یکدیگر فعالیت میرسیدن به یک هدف مشخص افراد گرد هم می

که بتوان از قدرت پردازش یا نحویوضع به همین منوال است از اتصال کامپیوترها به یکدیگر به های کامپیوتری نیزدر شبکه

آید. درواقع در های کامپیوتری به وجود میها یا غیره استفاده نمود شبکهحافظه یا دیگر منابع کامپیوترها مثل چاپگر یا فایل

متعدد وجود دارند که به یکدیگر متصل هستند.  40هایگیرندهسرویس و 93هادهندهای از سرویسای مجموعهی رایانهیک شبکه

های کند )مثل توپولوژی رینگ یا توپولوژی مش(. رایانهنحوه طراحی یک شبکه بسته به توپولوژی آن تنوع مختلفی پیدا می

اند مثل سیم، کابل، امواج های شبکه موسومتوانند به وسایل مختلف به هم متصل شوند که به رسانهمستقر در یک شبکه می

 41ها، فیبر نوری و غیره و معموالً یک شبکه بر مبنای گستردگی جغرافیایی به لن و ونالکترومغناطیسی از طریق ماهواره

 42شوند.تقسیم می

به شبکه گسترده  44که ونشود درحالیتر )تعداد کمتری رایانه( در جغرافیایی محلی اطالق میهای کوچکبه شبکه 49لن

 45گردد.توانند در پهنه جهانی گسترده باشند اطالق میه میک

ای یک شرکت یا یک های رایانهتواند شبکهگویند این شبکه میهای بسته به اینترانت میهای محلی یا شبکهمعموالً شبکه

گویند ولی شبکه ترانت میهای باز و کاربر جهانی ندارند به آن ایندانشگاه و یا حتی در سطح یک کشور باشد ولی چون گذرگاه

 باشد.ترین ون به وجود آمده در دنیا میای باز و جهانی است و گستردهاینترنت شبکه

 

                                                           
 (2111محیط سایبر )بوداپست  جرائمکنوانسیون اروپایی  1ماده  «الف»بند - 81
ی اانهیرای افزارهانرم دآورندگانیپدقانون حمایت از حقوق  11و  2اجرایی مواد  نامهنییآ 1832قانون تجارت الکترونیکی مصوب  2ماده  «و»بند  - 83

و مستندات مربوط به  هادستورالعمل ،هاهیرو ی،اانهیرای هابرنامهعبارت از مجموعه  افزارنرم» :داردیماشعار  2دولت در ماده  أتیه 1838مصوب 

 .«باشد شدهضبطی اانهیرای هاحاملی که دارای کاربردی مشخص بوده و بر روی یکی از اانهیراو نیز اطالعات مربوط به عملیات یک سیستم  هاآن
39 -Server 
40 -Client 
41 -LAN and VAN 
 31ص  .آریان انتشارات تهران، اول، چاپ کامپیوتری، جرائم ،1833 زهرا، . خداقلی،32
43 -LAN(Local Area Network) 
44 -WAN(Wide AreaNetwork) 
 33ص  .آریان انتشارات تهران، اول، چاپ کامپیوتری، جرائم ،1833 زهرا، اقلی،. خد35
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 اینترنت

های اطالعاتی فیبر نوری و و شاهراه 47ویژه ستون فقراتمختلف به 46هایای جهانی است که با رسانهاینترنت شبکه رایانه

های اینترنت این است که سعی شده نقاط مختلف به یکدیگر از مسیرهای از ویژگی ها به یکدیگر متصل شده است.ماهواره

است و در این روش هر وسیله مستقیماً به وسایل دیگر در شبکه متصل است هر  43متعدد وصل شوند )توپولوژی اینترنت، مش

سرعت و از طریق مختلف طالعات بهشوند( که با این ویژگی در شبکه اینترنت اسیستم با دو یا چند مسیر به هم وصل می

 43تواند از مبدأ حرکت کند و به مقصد برسد.می

کنند. برای جابجایی کنند و اطالعات را ارسال میوجود دارند که مقصد را شناسایی می 51هامسیریاب 50برای این مسیریابی

شوند. منتقل می 52ها، داده، بستهلیه شبکهها در دستور کار قرار گرفت و از ابتدا در کها روش کوانتیزه کردن دادهداده

هر جا که باشد(  –شوند تا در مقصد )فارغ از مکان بندی میبندی و پیکرهصورت استاندارد قالبهای حاوی اطالعات بهبسته

بوده که از ابتدا یک فهم و ادراک برای کامپیوتر و کاربر باشند همچنین نیاز ها را از نو کنار یکدیگر چید تا قابلبتوان این بسته

 59ها و عملیات انتقال در شبکه وجود داشته باشد که این پروتکل به تی.سی.پی.آی.پیپروتکل استاندارد برای جابجایی داده

 54شهرت دارد.

 55همچنین برای شناسایی مقصد نیاز بوده که هر دستگاه با یک آدرس اینترنتی یکتا مشخص شود که ای.پی. آدرس

شود مثالً شوند، نشان داده میوسیله نقطه از یکدیگر جدا میبه شکل چهار عدد که به 56بیتی 92یک عدد  شود ونامیده می

( به علت مشکل بودن از برکردن 255تا  1باشد یعنی از  3به توان  2به توان صفرتا  2تواند از )هر عدد می 132. 43. 214.50

صورت یکتا )یعنی از هر نام گذاری بهبه وجود آمد تا این سیستم نام 57ایگذاری حوزه)به حافظه سپردن( این عدد، سیستم نام

های بندی حوزهی آسان کاربرد عمل نماید. برای تقسیمتواند در کل اینترنت وجود داشته باشد( برای استفادهفقط یکی می

 net 60برای مؤسسات آموزشی،u ed53های تجاریبرای سازمان Com 53سطح باال از یکسری مخفف نیز استفاده کردند مثالً

های غیرانتفاعی و همچنین هر کشور را نیز با برای سازمان org61رسانی،ای و مراکز اطالعهای ستون فقرات شبکهبرای سیستم

                                                           
46 -Media 
47 -Back bone 
48 -Mesh 
 اصفهان، شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ینامه پایان سنتی، سرقت با آن تطبیق و ای رایانه سرقت بزه تحلیل ،1821 انیس، . خدادادی،32

 51ص  .اصفهان دانشگاه
50 -Routing 
51 -Router 
52 -Packet 
53 -Tcp/Ip(Transmission control protocol / Internet Protocol) 
 اصفهان، شناسی، جرم و جزا حقوق ارشد کارشناسی ینامه پایان سنتی، سرقت با آن تطبیق و ای رایانه سرقت بزه تحلیل ،1821 انیس، . خدادادی،53

 52ص  .اصفهان دانشگاه
55 -Ip Address 
56 Bit- 
57 DNS (Domain Name System)- 
58 -Com (commercial مخفف) 

59 edu (education -مخفف) 

60 net (network -مخفف) 

61 -org (organization مخفف) 
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 62دهند. خاستگاه اینترنت به شبکه آرپانت. نشان میuk؛ و یا انگلستان را با irدهند مثالً ایران را با مخفف سازی نشان می

ها در دیگر کشورها، برای رفع نیاز محققین صنایع دفاع آمریکا و برخی همکاران آن 1360گردد، این شبکه در دهه رمیب

فقط یک هزار کامپیوتر به  1334شد حتی در سال نیز از تعداد کامپیوترهای اندکی تشکیل می 1370تأسیس گردید. در دهه 

ای به مراکز را برای ارائه ارتباطات شبکه 64ان. اس. اف. نت 69ی علوم آمریکاموسسه مل 1336یکدیگر متصل بودند تا در سال 

المللی اینترنت مشتمل بر ده هزار شبکه بین 1337المللی تأسیس نمود و از سال ی بینتحقیقاتی بیشتر و گسترش شبکه

 65صد هزار کامپیوتر رسید.کامپیوتر تشکیل گردید و ظرف دو سال به یک

های ارتباطی( اینترنت به رشد ای اینترنت )شاهراهت به زندگی خود خاتمه داد ولی با گسترش بستر شبکهآرپان 1330سال 

ای رشد نمود فقط در عرض میلیون کامپیوتر تجهیز شد و از این سال با شتاب فزایندهبه یک 1332خود ادامه داد و در سال 

این  2014در دنیا فراگیر شده است( تا پایان  1335مالً بعد از سال ( تعداد کاربران اینترنت دو برابر شد )ع1339یک سال )

نیز آمار صحیح و دقیقی در دسترس نیست )بیش از سی  66رسد. همچنین از تعداد صفحات وبتعداد به سه میلیارد نفر می

توسعه اینترنت است تا آسای کند، رشد برقتوجه میهزار میلیارد صفحه اطالعات است( ولی آنچه بیش از این آمارها جلب

ساله به پایداری نرسیده بلکه هرروز شاهد شگفتی جدیدی چه در کمیت و چه در کیفیت اینترنت جایی که حتی در این ده

 67شود.مشاهده می

 

 جامعه اطالعاتی

شود. عاتی یاد میی اطالدهد که از آن به نام جامعهگیری از فناوری اطالعات، تشکیل جوامع نوینی را نوید میامروزه بهره

گردد. البته ازپیش تقویت میی شهری که در آن ابعاد زمان و مکان کمرنگ و تعامالت انسانی بیشعصر جدیدی از جامعه

ی ی اطالعاتی را همان جامعهای نسبت به جامعه اطالعاتی وجود دارد. مثالً ژاپن جامعهبینانه و بدبینانههای خوشدیدگاه

 1330کند. تقریباً از دهه داری قلمداد میاز تاریخ سرمایه یاای، این نوع جامعه را در مرحلهنحو بدبینانهصنعتی دانسته و به 

ای از ای موردتوجه قرارگرفته است و مفهوم جامعه اطالعاتی به سرچشمهطور فزایندهی اطالعاتی بهم. به بعد موضوع جامعه

ی اطالعاتی را یام مارتین که در زمره اولین کسانی است که موضوع جامعهشده است. ویلمباحث و گفتمان پر چالش تبدیل

اندازهای تحول اجتماعی و ای است که در آن کیفیت زندگی همانند چشمی اطالعاتی جامعهگوید که جامعهمطرح نموده، می

 .63برداری از آن وابسته استای به اطالعات و بهرهتوسعه اقتصادی به میزان فزاینده

صورت داده و باعث شده که بسیاری از مردم بههای اخیر انفجاری از تنوع رخانکو بستر عقیده دارد که در دههفر

آوری از نشانه سازی به وجود آمده انداز حیرتها دسترسی پیدا کنند، همچنین براثر این رویدادها چشمای به آنمالحظهقابل

ای که کند: جامعهصورت تعریف میی اطالعاتی را بدینجامعه IBMه م. کارگروهی از سوی موسس 1337است. در سال 

                                                           
62 -Arpanet 
63 -Us national sciece foundation 
64 NSFNET- 
 .معاصر ابرار المللی بین تحقیقات و مطالعات فرهنگی یموسسه راتانتشا تهران، سایبری، فضای در امنیت و حقوق ،1833 ابراهیم، بیگی، . حسن15

 88ص 
66 -Web 
 21ص  .خرسندی انتشارات تهران، دوم، چاپ الکترونیکی، تجارت جرائم ،1833 جواد، . جاویدنیا،11
 .13ص  (3818دیباگران تهران، موسسه ی جامعه اطالعاتی )تهران:سوبه شیپ فتحیان، محمد و سید حاتم مهدوی نور، - 13
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ها استفاده از ها و کارگاههای سازمانهای آن تراکم بسیار زیاد اطالعات در زندگی روزمره شهروندان و در فعالیتشاخصه

های نتقال دریافت سریع دادهای از فعالیت شخصی، اجتماعی، آموزشی و تجاری و توان اای در طیف گستردهفناوری رایانه

ی اطالعاتی وجود . آن چنانکه مالحظه شد تعریف واحدی از جامعه63های مختلف بدون توجه به فواصل باشدرقمی، بین مکان

شود و رسیدن به یک تعریف ( کارکردها و ابزارهای جدید ارائه میI Tای این حوزه )ندارد چراکه هرروز با پیشرفت فزاینده

 سازد.رو میا موانع مختلف روبهواحد را ب

ی اطالعاتی از چند سال پیش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و ی جامعهبه قول ویلیلم مارتین، هرچند واژه

ی ی اطالعاتی را وجود یک زیرساخت پیشرفتهترین ویژگی جامعهتوان مهممحتوای آن تفاهم عملی حاصل نشده است ولی می

ارتباطی دانست که باید در خدمت تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی در ابعاد آن باشد. در جامعه اطالعاتی مفاهیم  اطالعاتی و

وکار، مدیریت و حتی جنگ هایی همچون سیاست، اقتصاد، تجارت، آموزش، کسبشده و تحوالتی را در زمینهسنتی دگرگون

ی خام اتی این است که برخالف عصر صنعتی که معموالً ماده اولیه، مادهی اطالعی جامعههای برجستهکند. از ویژگیایجاد می

ی خام ی اطالعاتی مادهی اولیه در جامعهطبیعی همچون مواد کانی بود و آثار مخربی بر طبیعت و زیست محیط داشت، ماده

 70محیطی ندارد.صورت اطالعات است و تأثیر مخرب و زیستذهنی به

های الکترونیکی هستند و محصول نهایی عکس عصر صنعتی که رکه، کامپیوتر و بستر شبکهدر این جامعه موتور مح

لمس و رؤیت( بود در اینجا محصولی، مغز افزار و معموالً تجریدی است. جوامع سنتی صورت یک محصول مهندسی )قابلبه

اطالعاتی محدود به موقعیت مکانی نیست.  یشدت تحت تأثیر جغرافیای محلی بودند و محدود به موقعیت مکانی ولی جامعهبه

شود. اگر وسایل ارتباطی در جوامع سنتی ها بسیار بیشتر از گذشته میی اطالعاتی سطح روابط و تعامالت انساندر جامعه

 شود. البته باهای نوشتاری، شنیداری و دیداری گسترده میمحدود به نامه و مرسوالت نوشتاری بود. در این جامعه تماس

های گانه طبیعی( از طریق شبکهی نزدیک شاهد انتقال تمامی حواس )حس پنجپیشرفت روزافزون تکنولوژی در آینده

های نوشتاری، شنیداری و دیداری )بصری( فراگیر است ولی انتقال بو در داده 71ایدیجیتالی خواهیم بود. امروزه چندرسانه

 و در آغاز فراگیری قرار دارد. استفاده استها قابل)عطر( نیز در آزمایشگاه

 

 فضای سایبر

شده و خود این لغت نیز ریشه در کلمه فرمان شناسی( گرفته –)علم فرمایش  Cyberneticsسایبر ازنظر لغوی از کلمه 

منظور اعمال قدرت حاکمیت، قانونمند کردن، تحت سلطه به معنی کنترل رفتارها به Kubernetes- Pilotالتین )یونانی( 

 72ار دادن و فرماندهی دارد.قر

کنند، این اصطالح یعنی تقلید ماشین شده ولی بعضاً منظور را بیان نمیبرای اصطالح سایبرنتیک گرچه تعاریفی ارائه

ویژه انسان و یا مطالعه نظام کنترل ارتباطی اطالعاتی در موجودات )ماشین الکترونیکی( از رفتار و اعمال موجودات زنده به

 79گویند.تر، رابطه انسان با ماشین و ماشین با موجودات زنده )انسان( را سایبرنتیک میشین. به عبارت سادهزنده و ما

                                                           
 .51 ( ص1812طرح نو، انتشارات خاکباز )تهران: نیافش احد علیقلیان، ترجمه ی،اشبکهاطالعات و ظهور جامعه  عصر کاستلز، مانوئل .12
 121ص  .بهنامی انتشارات تهران، دوم، چاپ بزهکاری، از نوین ای جلوه اینترنتی و کامپیوتری جرائم ،1838 برومند، . باستانی،11
71 -Media Multi 
 11، جرائم فضای سایبر، چاپ اول، تهران، انتشارات زوزبهان. ص 1821. احمدی، امین، 12
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حال، بیان شود و این تنوع درعینها و مصادیق گوناگونی اطالق میهای محیط شبکهلغت سایبر اسپیس برکنش و واکنش

های دنیا ورود پیدا کند بدون آنکه ی زبانشده که لغت سایبر در همهلمس و مشاهده باعث یک محیط کامالً انتزاعی و غیرقابل

ترجمه شود چراکه پیدا کردن لغت مترادف یا ترجمه، )ممکن است( توانایی بیان مقصود را نداشته باشد. لغت سایبر در زبان 

سازی معادل نیز احساس به واژه شده نیازپارسی نیز به همین صورت و بدون ترجمه واردشده و امروزه که در زبانمان تثبیت

ی لغوی شوند ها هستند که به علت نوظهور بودن مفهومشان اگر ترجمهسازی لغات بیگانه بعضی اصطالحشود )در واژهنمی

سازی )نه ترجمه( گونه موارد قبل از تثبیت اصطالح در زبان پارسی باید واژهرسانند مثل تلویزیون. در ایناصالً منظور را نمی

مانند با تحصیل تابعیت، ملیت جدید شوند تا یک مدت محدود مینماییم. لغات مثل شهروندان وقتی وارد قلمرویی می

 شود:ها اشاره میشده که به بعضی از آنگزینند.( برای محیط سایبر تعاریفی ارائهبرمی

 ای و کاربران است.های رایانهگرفته توسط رایانه به شبکهسایبر اسپیس اثر فضا و اجتماع شکل -

 شوند.ها مبادله میای است که دادهسایبر اسپیس ناحیه -

 74افزار در رایانه ایجاد شود و تجربه واقعیت مجازیی نرموسیلهشود که بهسایبر اسپیس به هر اتفاقی یا فضایی اطالق می -

 75را تولید کند.

با یکدیگر، انسان با ماشین )ماشین الکترونیکی( و ماشین  هارسد محیط سایبر را باید فضای مجازی روابط انسانبه نظر می

 ویژه انسان( بدانیم.با موجودات زنده )به

کنند، فضای مجازی ایجادشده را محیط سایبر گویند. یا وقتی در اتاق مثالً وقتی دو نفر با یکدیگر تلفنی صحبت می

 یبر گویند.عمومی یک گردهمایی برپاست فضای ایجادشده را محیط سا 76زنیگپ

با وسایل خانگی )دارای منطق فازی(، ماشین با ماشین یا ماشین با انسان مثالً  77ی ماشینتواند در رابطهمحیط سایبر می

 آوری اطالعات و... ایجاد شود.افزار هوشمند با مشتری در تجارت الکترونیک یا انسان با انسان از طریق وسایل فندر تماس نرم

ها و تعامالت فیزیکی و واقعی داشتند مثالً فرد با خروج از منزل از طریق محیط عه معموالً تماسدرگذشته افراد جام

پرداخت های فیزیکی به گفتگو و تعامل میشد یا با دیگران طی تماسفیزیکی، سرکار خود فرضاً در زمین کشاورزی حاضر می

افتد. ی ماشین و در فضای سایبر اتفاق میوسیلهافراد بیشتر به و ... در عصر جدید براثر برپایی محیط سایبر تماس و تعامالت

 پیوندد.از گفتگو، خرید، شغل و کار تا دریافت خدمات و... در فضای سایبر به وقوع می

 

 کیفری پیشگیری

 یاستس اند،شده متوسل انتقام واصل جزا حقوق به جرائم، با مبارزه برای گذارانقانون(: جزا حقوق) کیفری سیاست 

 دانش البته .دارد تنبیهی و سرکوبگری جنبه طبیعتاً و کندمی دنبال را جرم علیه مبارزه جزا حقوق به توسل با کیفری

 از یکی شودنمی جامعه تعادل موجب کامل طوریبه و همیشه صرف، تنبیه و سرکوبگری که است داده نشان شناسیجرم

 باید: اینکه از است عبارت – است دیگر هایپیشگیری با آن تکمیل تضرور گویای که -کیفری پیشگیری عمده اشکاالت

                                                                                                                                                                                     
 12، چاپ اول، تهران، نشر احسان. ص 21، جرائم نوین در قرن 1821. بیرامی، سهیال، امیرپور، عباس، 18
74 -VR(Virtual Reality)  
 112فری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. ص ، فضای مجازی چالش جدید در حقوق کی1822. جاللی، محسن، 15
76 -Chat Room 
77 -P.C(personal Computer) 
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 ارتکاب بین بنابراین نماید، اجرا و معین را آن میزان قضایی دستگاه و کند بینیپیش تأمینی اقدامات و مجازات گذار،قانون

. کنندنمی تداعی را جرم مجازات ه،فاصل همین دلیل به و است اطاله دچار دادرسی آیین که دارد وجود فاصله مجازات، و جرم

 مخاطب) نیز خاص یجنبه در. است مجازات توسط ارعاب بعد دارای خود عام جنبه در کیفری پیشگیری حال،درعین

 مجازات، به بالقوه تهدید محور سه عام، کیفری پیشگیری در .است مجرم اصالح و جرم تکرار از پیشگیری هدف( بزهکاراست

 روی ترتیب به آن نبود با و اول محور روی عمدتاً که است موردتوجه مجازات اجرای در سرعت مجازات، به بالفعل تهدید

 و شدت» و( مجازات اجرای احتمال افزایش) «قطعیت» موضوع دو عمومی بازدارندگی در .شودمی توجه دیگر محورهای

 علیه مبارزه به منظم بخشیدن سازمان یعنی جنایی است پیشگیری موردتوجه «بازدارندگی برای جرم با مجازات تناسب

 بنابراین نشد، جامعه تعادل موجب تنهاییبه کیفری پیشگیری چون شد، ایجاد کیفری سیاست از بعد جنایی سیاست. بزهکاری

 تماهی به توجه با کیفر یک نیست، یکسان کیفرها مقابل در افراد ماهیت زیرا شد؛ نیاز احساس کیفری غیر پیشگیری طرق به

 پیشگیری سیاست روازاین ندارد، مثبت کامالً نقش صرف، قهرآمیزی و سرکوب اعمال و ندارد یکسان اثر بزهکاران متنوع

 نظام خسارات کاهش و هابزهکاری هزینه در جوییصرفه لزوم همچنین .است الزم کیفری غیر متنوع ابزارهای با جنایی

 قرار اجتماعی هایسیاست مجموعه در پیشگیری سیاست این. شود رداختهپ پیشگیرانه اقدامات به کندمی ایجاب قضایی،

 73هست. نیز اجتماعی ابزارهای نیازمند جامعه قضایی، ابزارهای بر عالوه جرم، از جلوگیری برای زیرا گیرد،می

 درمان با و دیدش وبیشکم اقدامات و تحقیقاتی پروژه صدها ازجمله داوطلبانه، و پرهزینه کارهای متعدد هایدهه در 

 اقدامات طریق از جرم با مؤثر مبارزه به امید اند،گردیده کیفری عدالت سیستم وارد و شده جرم مرتکب تاکنون که کسانی

 اظهار چنین کیفری اقدامات پیشگیری اثرات مورد در فراوان هایپژوهش از بعد ریموندگسن .نبخشید تحقق را درمانی کیفری

 نقش توانندنمی واقعاً و دارند ناچیزی اثر کیفری اجراهای ضمانت که شد آشکار قطعی طوربه فتهرهمروی کندمی عقیده

 و هاطرح .شوندنمی محسوب جنایی سیاست برای مهمی عنصر ترتیب بدین و کنند ایفا تبهکاری از پرهیز در خود اختصاصی

 که شیکاگو منطقه طرح ازجمله) است گرفته صورت امریکا در معینی جغرافیایی مناطق در که جمعی اصالحی هایتجربه

 ابتکارهای فرانسه، در یا. نداشت دنبال به را موردنظر نتایج کدامهیچ لیکن است، زیاد بسیار( داشت فرهنگی جنبه بیشتر

 زتمرک لذا نشد بزهکاری کاهش موجب لیکن داشت همراه به اندکی مقطعی نتایج تربیتی -اجتماعی ابتکارهای یا پلیسی

 تغییر اندنشده جرم مرتکب تاکنون که کسانی طرفبه اندشده جرم مرتکب تاکنون که کسانی به توجه جایبه کیفری سیستم

 73.یافت جهت

 

 عمومی پیشگیری

 از سـایرین  تـرس  باعـث  مجـرمین  مـورد  در مجـازات  اجرای که است این معنی به کالسیک تعریف یک در عام پیشگیری 

 خصوصاً غربی فیلسوفان از تعدادی توسط گسترده طوربه پیشگیری مفهوم .گردد آنان سوی از جرم کابارت مانع و جرم ارتکاب

 پیشـگیری  مفهوم در هم فراوانی هایپیشرفت است قرارگرفته تحلیل مورد فوئرباخ و بنتام بکاریا، مانند 13 و 13 قرون فالسفه

 در. بـود  نگرفتـه  صـورت  موضـوع  خصوص در چندانی تجربی اتتحقیق بیستم قرن اول نیمه تا لیکن. است شدهحاصل عمومی

 سـال  بیسـت  تاپانزده حالبااین .گردید نمایان کیفری سیاست و تحقیقات در «خاص بازدارندگی» مسئله بیستم قرن دوم نیمه

                                                           
 31ص  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات تهران، ایران، در زنان علیه خشونت درباره پژوهشی ،1831 مهرانگیز، . کار،13
 31ص  .زنان مطالعات و روشنگران انتشارات تهران، ایران، در زنان علیه خشونت درباره پژوهشی ،1831 مهرانگیز، . کار،12
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 سـانس رن روشـن  دلیـل  چیسـت؟  اقبـال  ایـن  علـت  چـرا؟ . آیدمی حساببه عام پیشگیری برای مجددی حیات تقریباً گذشته،

 30هست. است بزهکار بازپروری و اصالح مقابل در که مدرن و خاص بازدارنده اقدامات تأثیر از سرخوردگی عمومی پیشگیری

 :گیرد دربرمی را اجتماعی و فرهنگی اقتصادی، سیاسی، مسائل، و است جامعه کل با ارتباط در عمومی پیشگیری 

 :تدانس زیر موارد شامل توانمی را عمومی پیشگیری 

 وابسته غیر و مستقل و مناسب فرهنگ یک ایجاد .1

 باالی بسیار رقم که تهیدست و فقیر اقشار تمام مالی تأمین و فقر کنیریشه جهت در اقتصادی درست سیاست یک اجرای .2

 .دهدمی تشکیل بزهکاران کل میان در را

 .شهرها به روستائیان مهاجرت از جلوگیری .9

 .بهداشتی و رفاهی امکانات تأمین .4

 .درآمدکم مردم برای بهداشتی هایبیمه تأمین .5

 .کشور کل در سوادآموزی و آموزش توسعه .6

 .ارزان مسکن تهیه .7

 31.بیکاری بردن بین از .3

 وسـیع  هـای فعالیـت  رغـم علـی  کنـد  حاکم جامعه ابعاد تمام در را اجتماعی عدالت بتواند که سیاستی اعمال کالم؛ دریک 

 است نشده داده جواب شودمی تکرار بارها که زیر السؤ هنوز عمومی پیشگیری مورد در وجدی

 واقعیت؟ یا رؤیاست وضعی پیشگیری آیا

 است موردبحث مشروعا پیشگیری ابتدایی شکل این کارایی باوجوداین،: داردمی اذعان شناسیجرم کتاب در ژرژبپیکا استاد

 یـک  بیشـتر  که گفت توانمی آیا. است داشته اندکی تپیشرف «پیشگیری» همهبااین...  است قرارگرفته اعتراض مورد آشکارا و

. نماینـد  ارائـه  را مشـکل  حـل راه انـد نتوانسته گرفته صورت تاکنون که تجربی مطالعات از کدامضرورت هیچ یک تا بوده تجمل

 مالًکـا  ترکیـب  یـک  قطعـات  عمل و تئوری در عمومی پیشگیری که دارند عقیده عمومی پیشگیری مخالفان و طرفداران حتی

 معناسـت؛ بـی  خیـر؟  یا دارد وجود عمومی پیشگیری نام به چیزی کهاین درباره سؤال پیچیدگی، این به توجه با .است پیچیده

 مختلـف  درجـات  و آثـار  بـین  تـا  اسـت  مهـم  وضـوح بـه  بنابراین .چیزهاست خیلی بلکه نیست چیزیک عمومی پیشگیری زیرا

 در متفاوت افراد روی بر رفتار مختلف اشکال بر مختلف جوامع در آن اجرای و ونقان گذاری،قانون مراحل و اشکال و پیشگیری

 وجـود  پیشـگیری  فـردی  سـطح  و عمـومی  سـطوح  بـین  دیگر تفاوت یک باوجوداین، .شد قائل تمییز و تفاوت مختلف شرایط

 32.دارد

 جـرم  بـا  ارتبـاط  در و معـین  زمانیک در معین، جامعه دریک مجازات اعمال از عمومی پیشگیرانه اثر بین باید مثال، برای 

 مسـئله  ایـن  بـه  مربوط اصلی بازدارندگی اثر وجههیچبه غیره و معین اجرای ضمانت مجازات، پیشگیرانه اثر و طرفازیک معین

 ندارند عمومی بازدارنده اثر وجههیچبه غیره و معین اجرای ضمانت مجازت، نظارت، نوع قانون، که است

 :اندکرده توجه نکات این به آن مفهوم تحلیل در عمومی پیشگیری مخالفان و موافقان

                                                           
 12مجد، ص  انتشارات محمدی، احمد و علیوند کرد الدین روح ترجمة شناسی، دیده بزه و دیده بزه. 1831 لپز، . فیلیزوال،31

 18مجد، ص  اتانتشار محمدی، احمد و علیوند کرد الدین روح ترجمة شناسی، دیده بزه و دیده بزه. 1831 لپز، . فیلیزوال،31
 13مجد، ص  انتشارات محمدی، احمد و علیوند کرد الدین روح ترجمة شناسی، دیده بزه و دیده بزه. 1831 لپز، . فیلیزوال،32
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 .ندارد وجود عمومی پیشگیری شرایط، برخی در حقیقتاً .1

 دارد کمی کاربرد یا ندارد کاربرد عمومی پیشگیری شرایط، برخی در .2

 نبـوده  ریکیفـ  عـدالت  سیستم از سطحی هر در تصمیمات، برای منحصر اساس عنوانبه هرگز پیشگیری از نوع این .9

 .است

 39نیست نامطلوب رفتار از پیشگیری راه تنها کیفری حقوق بر مبتنی عمومی پیشگیری .4

 

 اختصاصی پیشگیری

 و هـا باانگیزه مبارزه آن هدف و گیردمی صورت جرم ارتکاب از بعد یا قبل که است اقداماتی انجام بر مبتنی پیشگیری این 

 درد تسکین برای مسکن اختصاصی، پیشگیری حقیقت در .است آن هایانگیزه و لعوام امحاء و مجرم بازپروری بزهکاری، علل

 شامل: تواندمی پیشگیری نوع این .است مفید مدتکوتاه در عمدتاً و بوده آن پیشرفت از جلوگیری و

 الکلیسم اعتیاد با مبارزه .1

 کارآموزی و تربیتی مؤسسات در هاآن اسکان و سرپرستبی اطفال آوریجمع .2

 فرزنـدان  صـحیح  تربیـت  به قادر توانائی عدم یا اخالقی فساد دلیل به هاآن والدین که هایخانواده از فرزندان کردن خارج .9

 .الذکرفوق مراکز در هاآن نگهداری و نیستند خود

 سـازگار  و بازسـازی  امکانـات  که مراکزی در هاآن نگهداری و دارند قرار جرم ارتکاب از قبل حالت در که افرادی از مراقبت .4

 .رادارند افراد نمودن

 ...34و فساد و فحشا اشاعه مراکز بستن .5

 دلیـل  به فوق اقدامات از برخی اجرای با است احترامیقابل و مقدس اصل که فردی آزادی اصل به توسل با کیفری حقوق 

 ای توجهقابل انعطاف جزا وقحق زمینه این در اخیر هایسال در عمل در ولی. ورزدمی مخالفت افراد طبیعی حقوق تضییع بیم

 :مثل است؛ داده نشان خود از

 مستی حال در رانندگی از منع .1

 35است جمله آن از... و فحشا و فساد مستعد اماکن بستن و ولگردان آوریجمع .2

 

 وضعی پیشگیری

 جـرائم،  نوع ار،بزهک شرایط به توجه با شد، مطرح انگلستان کشور در 1330 دهه در علمی صورتبه که پیشگیری نوع این 

 تضـعیف  یـا  و رفـتن  بـین  از هـا آن فراینـد  کـه  گـذارد مـی  اجرا به را اقداماتی دیده، بزه خصوصیات و جرم موضوعات و اهداف

 و جـرم  به آوردن روی از افراد از بسیاری انصراف موجب درنتیجه اقدامات این .شد خواهد جرم ارتکاب هایفرصت و هاموقعیت

 محـیط  افـراد،  زنـدگی  روش اصـالح  و تغییر با جرم از پیشگیری مدیریت شیوه این در .شد خواهد رمج ارتکاب مراحل انقطاع

 :دارد را مجرمانه عملیات سازیخنثی هدف آنان، سکونت

                                                           
 22ص  .سمت انتشارات تهران، ایران، اسالمی جمهوری در و اسالم در جنایی سیاست ،1838محمد، سید . حسینی،38

 28ص  .سمت انتشارات تهران، ایران، اسالمی جمهوری در و اسالم در ییجنا سیاست ،1838محمد، سید . حسینی،33
 23ص  .سمت انتشارات تهران، ایران، اسالمی جمهوری در و اسالم در جنایی سیاست ،1838محمد، سید . حسینی،35
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 و اشـرار  مخـدر،  مـواد  کننـدگان توزیـع  فـواحش،  ولگـردان،  تجمـع  و گردهمـایی  محـل  کـه  محالتی و اماکن بردن بین از .1

 .است دارانسابقه

 .هامیدان و مدارس ها،پارک اطراف در انتظامی و پیشگیری نیروهای راراستق .2

 .محالت هایگشت ایجاد .9

 .مداربسته هایدوربین تعبیه .4

 36مسکونی هایمجتمع طراحی تغییر .5

 پیشـگیرانه  هـای روش انـواع  از تلفیقـی  اسـتفاده  جـرائم،  وقوع از پیشگیری مقوله در سازوکار ترینمهم که کرد توجه باید 

 بود. هدخوا

 شـیوه،  ایـن  در. گـردد  پیشگیری جرم ارتکاب از تا شودمی داده تغییر بیرونی شرایط یا افراد وضعیت وضعی، پیشگیری در 

 فکر از گذر. شود قطع مجرمانه عمل به مجرمانه اندیشه از گذر فرایند شودمی تالش و است جرم وقوع از قبل وضعیت به توجه

 قبـل  واحـوال اوضاع در موجود شرایط موضعی، شرایط وضعی، خصوصیات مجرم، هایانگیزه مانند عواملی به گناه، عمل به گناه

 :از اندعبارت فردی پیشگیرانه که اقدامات یابد کاهش تاجرم کرد غلبه عوامل این بر باید دارد بستگی جرم، از

 .شود مجرم برای کیفری هزینه افزایش به منجر که اقداماتی .1

 .جرم وقوع از پیش زاییجرم هایوضعیت کاهش .2

 :شودمی دیده عمده جهت دو وضعی پیشگیری و در

 .جرم از پیش وضعیت در مداخله .1

 شود(می فرد دیدگی بزه از مانع که اقداماتی) جرم اهداف سازیایمن .2

 :شودمی دنبال روش این در اساسی هدف دو اینکه همچنین خالصه

 انجامـد می موقعیت و فرصت وضعیت، تغییر به که راهبردهای تمام :هاانگیزه وجود رغمبه جرم وقوع سازی ناممکن یا دشوار .1

 .شودمی اعمال اشمجرمانه نیت تحقق از شخص کردن ناتوان باهدف و

 هـای جاذبـه  کـاهش  دسـتگیری،  و شناسـایی  خطـر  بـردن  بـاال  :مجرمانـه  هـای انگیزه گرفتن شدت و پیدایش از جلوگیری .2

 بـرای  کـه  هسـتند  ابزارهـای  ازجملـه ... و هاجذابیت کاهش برای پوشش ایجاد پنهان، هایابزار نصب محیطی، کنندهتحریک

 37 شوندمی استفاده مجرمانه انگیزه ایجاد یا تشدید از جلوگیری

 باشد تواندمی زیر موارد شامل وضعی پیشگیری

 سـاختمان،  نگهبانـان  توسـط  یابد، حققت که دارد احتمال یا و یابدمی ارتکاب جرائم آنجا در که هایمکان :مراقبت و نظارت .1

 منظـور بـه  متعـدد  تجهیـزات  و وسـایل  شـوند از  مراقبت و نظارت... و امنیتی مأموران پلیس، نیروی اعضای نظارتی، مأموران

 مداربسـته،  هایتلویزیون: شودمی استفاده اندیافته ارتکاب ورزیغرض و سوءنیت اساس بر که متعددی اقدامات جرائم کشف

                                                           
 شناسی، جرم و جزا ارشد شناسیکار انگلستان، و ایران حقوق در کیفری دادرسی و کیفری مسئولیت تطبیقی بررسی ،1811 حسن، پرور، . گل31

 11تهران، ص  دانشگاه
 شناسی، جرم و جزا ارشد کارشناسی انگلستان، و ایران حقوق در کیفری دادرسی و کیفری مسئولیت تطبیقی بررسی ،1811 حسن، پرور، . گل31

 11تهران، ص  دانشگاه
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 بـر  هشـداردهنده  الکتریکـی  هـای برچسب از استفاده هشداردهنده، هایدستگاه خودکار، ویدئوئی ضبط نظارتی، هایهدستگا

 و... . کاالها روی

 از اسـتفاده  ها،گاوصندوق ضدگلوله، هایویترین فلزی، حفاظ به مجهز هایدرب حصار، یا نرده مثل فیزیکی موانع از استفاده .2

 منظـور بـه  وسـایل  و ابـزار  ایـن  همگـی  از غیره و هابانک در فلزیاب هایدرب از استفاده ها،ومبیلات در دزدگیر و فرمان قفل

 را جـرائم  ارتکـاب  احتمـالی  خطـرات  و دشـواری  که است این هدف حقیقت در شود،می استفاده بزهکار اعمال از پیشگیری

 .مبرسانی حداقل به را جرائم ارتکاب امکان وسیله این به و داده افزایش

 منظـور  بـدین . شوند بزهکار توسط مزاحمت ایجاد مانع و شود گرفته تجاوز و تعدی جلوی که است این هدف :کردن کنترل .9

 بـه . کننـد مـی  کنتـرل  را هـا آن و صادرشده خروج و ورود اجازه است الزم اگر شودمی کنترل خاص منطقه یک به وآمدرفت

 و ورود مخصـوص  مغناطیسی هایکارت صدور خاص، رمزهای و کد از تفادهاس نگهبانی، هایپست ایجاد نظیر امکاناتی کمک

 .رسانندمی حداقل به را جرم ارتکاب امکان خروج،

 یـا  اتفـاقی  صـورت بـه  بزهکـار  اینکـه  از شـود مـی  مـانع  کـار  این. احتمالی اهداف از بزهکاران کردن مسیر و دور دادن تغییر .4

 یـا  و زمـانی  برنامه فیزیکی، محیط کار این برای کند، پیدا برخورد توجهقابل فاهدا و احتمالی دیدگان بزه با تصادفبرحسب

 معـرض  در کـه  را فوتبـال  خـاص  هـای اسـتادیوم  برخـی  محـل  نمونـه،  بـرای . دهنـد می تغییر را ایشان زندگی خاص عادات

 .نگیرند قرار همدیگر کنار در دوتیم طرفداران که ایگونهبه دهندمی تغییر دارد قرار فوتبال طلبانآشوب یا هولیگانیس

 را ممکـن  پول میزان کمترین خود هایصندوق در صندوقداران نمونه برای .جرم یک ارتکاب احتمالی منافع کاهش یا حذف .5

 گذاریعالمت را اتومبیل یدکیلوازم قطعات دارند،نمی نگه خود نزد را اضافی هایبلیت اتوبوس رانندگان و کنندمی دارینگه

 شود مشکل آن فروختن دوباره که شودمی باعث کار این ،کنندمی

 اسـتفاده  جـرائم  ارتکاب برای هاآن از توانمی که وسایلی دیگر و گرم سالح حمل برای بیشتر هایکنترل و محدودیت اعمال .6

 هـا هواپیماربـایی  از ریبسـیا  از توانـد می هافرودگاه در فلزیاب از استفاده و بدنی بازرسی که است شدهثابت مثال، برای نمود،

 33کند جلوگیری

 :وضعی پیشگیری مزایای

 عـدم  دیگـران،  و خود اموال و خود از مراقبت با جامعه اعضای .کندمی طلب را جامعه افراد مشارکت وضعی پیشگیری: الف

 .نمایندمی مشارکت جرم از وضعی پیشگیری در فیزیکی موانع ایجاد و احتیاط رعایت و دیگران تحریک

 و گریتکدی ولگردی، اعتیاد، الکلیسم، خودکشی، مانند قربانی بدون جرائم مورد در محدودیت: ایجاد با فقط پیشگیری: ب

 خودکشـی  روش تـرین شـایع  انگلستان در مثالً. نمود جلوگیری هاآن جرم ارتکاب از محدودیت ایجاد با توانمی نیز روسپیگری

 سـوخت  از کربن اکسیددی حاوی هایسوخت حذف با دولت که بود بسته محیط در خواب هنگام به منزل بخاری گذاشتن باز

 .شد کشور این در خودکشی میزان کاهش باعث 1370 سال در منازل

 کـه درصـورتی  مثالً آورد وارد اصلی جرم از کمتری خسارت شدهواقع جرم یعنی باشد؛ مثبت است ممکن جرم، جابجایی: ج

 .است موفقیت خود این نمود جابجا ساده سرقت با را مسلحانه سرقت بتوان

                                                           
 81ص  .احمدی انتشارات تهران، اول، چاپ کیفری، هایاندیشه تحولی سیر ،1833 امید، . نادری،33
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 بسـیاری  در است ممکن زمان عامل این که افتدمی تأخیر به مجرمانه عمل ارتکاب وضعی، پیشگیری هایشیوه اعمال با: د

 جـرم  ارتکـاب  هایفرصت و شوند محافظت سختیبه جرائم اهداف و آماج کهدرصورتی: و سازد؛ ناممکن را جرم ارتکاب موارد از

 مشروع هایفرصت و امکانات ایجاد صورت در یابد، افزایش نیز مرتکبین دستگیری افزایش خطر و بروند بین از جامعه سطح رد

 .کرد خواهند اقدام مشروع و قانونی طرق از درآمد کسب به بالقوه مرتکبین از بسیاری

 33است نشهروندا عهده بر پیشگیری نوع این هزینه زیرا پیشگیری؛ بودن هزینهکم: ه

 

 آوری اطالعاتهدف و رویکرد فن

 آوری اطالعاترویکرد فن

 هدف –الف 

ی انـد. جامعـه  ها جوامع به وجود آمدهاساساً انسان موجودی اجتماعی است و با اتکای به اصل اجتماعی بودن زندگی انسان

قواعـد جدیـد، دچـار تحـوالت شـگرفی       آوری یـا ای همچون تغییرات جغرافیایی، دستیابی بـه فـن  انسانی بر مبنای عوامل ایده

آوری، توان تحت تأثیر فـن های مختلف هر عصر را میاند. مثالً اختراع خط تحولی در روابط انسانی به وجود آورد و ... دورهشده

 آوری غالب آن روزگار دانست.توان منتسب به فننیز موردتوجه قرارداد، هر عصر را می

توان در زندگی بشر ترسیم نمود عصر موسـوم  )سه موج( برجسته و متمایز از یکدیگر را میطورکلی سه دوره یا سه عصر به

کردنـد و تکنولـوژی و   به دوره کشاورزی و دامداری که در این دوره افراد بیشتر از قدرت بدنی برای تحصیل معاش استفاده می

عتی موسوم به انقالب صـنعتی عصـر جدیـدی در زنـدگی     ماشین نیز بسیار ابتدایی و معموالً مکانیکی بود. با شروع تحوالت صن

بشر رخ داد که به عصر صنعتی یا عصر مولد معروف شده است. این انتقال از عصر کشاورزی به مـوج دوم تحـوالت شـگرفی در    

دهـای  هـا و نها ی شـئونات زنـدگی بشـر و روابـط انسـان     نحوه زندگی بشر ایجاد کرد و قطعاً گزافه نیست که ادعا شود در همه

 30اجتماعی تأثیر انکارناپذیر گذاشت و قالب و استانداردهای زندگی را متحول نمود.

های صنعتی و تولید محصوالت صنعتی، بیشتر عملیات و فعالیـت بشـر از نیـروی بـدنی بـه      در این دوره با تأسیس کارخانه

گرفتند و حتـی در  وای جسمی و بدنی کمک میآالت منتقل شد. در این دوره، غالب افراد برای تحصیل معاش کمتر از قماشین

 31پروری صنعتی شکل گرفت.های صنعتی کشاورزی یا دامکشاورزی و دامداری نیز روش

ها نیز دستخوش تغییرات بسـیاری شـد. اشـکال و مـدل فئودالیسـم سـابق جـای خـود را بـه          در این تحوالت روابط انسان

مبتنی بر موقعیت جغرافیایی و زمین مرغوب و آب برای کشاورزی شـکل   داری صنعتی سپرد. شهرنشینی که درگذشتهسرمایه

هـای تولیـدی رونـق داشـت، تبـدیل شـد. در دل ایـن        گرفت به شهرنشینی صنعتی و تمرکز جمعیت در اماکنی که فعالیتمی

زنـان تـا روابـط    ویـژه  کلی دستخوش تحولی عظیم شد که از پوشـش افـراد بـه   ورسوم شهرنشینان بهشهرنشینی، قواعد و آداب

 32نهادهای اجتماعی را تحت تأثیر خویش قرارداد.

                                                           
 81ص  .احمدی انتشارات تهران، اول، چاپ کیفری، هایاندیشه تحولی سیر ،1833 امید، . نادری،32

 181ص  .ژوبین انتشارات تهران، چهارم، چاپ ،2 جلد مالکیت، و اموال علیه جرائم _اختصاصی کیفری حقوق ،1811 هوشنگ، . شامبیاتی،21
 21ص  .ققنوس انتشارات تهران، اول، جلد اسالم، و ایران کیفری حقوق در سرقت جرم ،1813 نورمحمد، . صبری،21
 21ص  .ققنوس انتشارات تهران، اول، جلد اسالم، و ایران کیفری حقوق در سرقت جرم ،1813 نورمحمد، . صبری،22
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ی مدیریت جامعه و اعمال حکومت توسط حاکمان تغییر نمود و مدرنیته شکل گرفت. در بعضی از کشـورها، سـرمایه   نحوه

اکی رونق پیدا کرد های جامعه ساالر و حتی اشترمتحده امریکا( و در بعضی دیگر نگاهساالری محور توسعه شد )همچون ایاالت

هـای  ی عرصـه توان گفت با ظهور و گسترش صنعت موسوم به عصر مولد، در همـه )همچون اتحاد جماهیر شوروی سابق( و می

 39اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی دینی، تحوالت شگرفی رخ داد.

 34کند.طور خالصه عصر کشاورزی و دامداری را با عصر صنعتی مقایسه میجدول زیر به

                                                           
 33ص  .ملی دانشگاه تهران، شناسی، جرم و جزا حقوق ،1813 علی، . صدارت،28
 35ص  .تهران دانشگاه انتشارات یموسسه تهران، کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،8581 مرتضی، . محسنی،23
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 با عصر صنعتی  عصر کشاورزی و دامداری(.مقایسه 1-2جدول )

 عصر مولد ماقبل صنعتی 

 بزرگ کوچک شهر

 تابع کشور مستقل ازنظر سیاسی حکومت

 ایهسته گسترده خانواده

 همگانی خاص طبقات مرفه آموزش

 تنوع مذهبی وحدت مذهبی مذهب

 زیستاد زائد صنعتی، آلودگی محیطدفع مو دفع مواد زائد انسان و حیوان مسائل بهداشتی

 

از اواسط قرن بیستم با رشد روزافزون تولیدات ریزپردازنده در محصوالت مختلف دیجیتالی، انقالب شگرف الکترونیکی روی 

ها در زمان طوالنی خود با وقوع انقـالب صـنعتی بـه    ی کشاورزی با تمام فراز و نشیبداد. جهانی که پس از سپری کردن دوره

ای و ارتباطات به عصـر جدیـدی موسـوم بـه عصـر      های رایانهی مولد وزندگی ماشینی روی آورده بود، حال با ظهور شبکهرهدو

آوری اطالعات جامعه دستخوش تحول عظیمی شده که جامعه در زمـان کنـونی را جامعـه    نهد. با فراگیری فنپا می 35اطالعات

 37اند.ای برای تسهیل انجام کار تعریف نمودهلهاند. ماشین را وسیگذاری کردهنام 36اطالعاتی

از گذشته انسان برای راحتی انجام کار به سراغ اختراع وسایلی رفت که کار را تسـهیل کنـد مـثالً بـرای جابجـایی اجسـام       

ک یـک  شدند تا انسان اهرم را به وجود آورد، حال باانرژی کمتـری بـه کمـ   درگذشته، اجسام باقدرت بدنی و با دست جابجا می

 33کرد و ...دیلم اجسام سنگین را جابجا می

با ظهور انقالب صنعتی و عصر مولد انسان برای راحتی از عملکرد بدنی، ماشین صنعتی را اختـراع نمـود. ماشـین صـنعتی     

تولید پارچـه   داد مثالً انسان برایسرعت و راحت انجام میبه انجام می داد. کارهایی که انسان با صرف انرژی بسیار و زمان زیاد

کرد سپس آن را به هم تنیده تا پارچه شوند که مستلزم صرف انرژی بدنی و قـوای  بایست ابتدا از پشم، الیاف و نخ تولید میمی

سرعت و با تولید انبوه این کار را جسمی زیادی بود و قطعاً تولید انبوه نیز نداشت ولی در یک کارگاه نساجی، ماشین صنعتی به

د؛ یعنی ماشین صنعتی باهدف کمک به قوای بدنی انسان اختراع شـد و مسـیر تکامـل را پیمـود. انقـالب اطالعـات       داانجام می

 33اند.باهدف تسهیل قوای ذهنی انسان به وجود آمده

                                                           
95 -Information Age 
96 -Information Society 
 31.تهران دانشگاه انتشارات یموسسه تهران، کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،1858 مرتضی، . محسنی،21
 31.تهران دانشگاه انتشارات یموسسه ان،تهر کیفری، حقوق تحوالت تاریخ ،1858 مرتضی، . محسنی،23

 131های کیفری، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش. ص ، تاریخ اندیشه1833. تدین، موسی، 22
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دهنـد  کرد با سرعت و دقت انجـام مـی  کامپیوترها محاسباتی را که بشر باید با صرف انرژی زیاد و زمان طوالنی مصروف می

رقمی مستلزم چندین دقیقـه زمـان اسـت و    ضرب ساده دو عدد پنجی آن عملیات محاسباتی ریاضی است، فقط یکساده مثال

ترین محاسبات عددی را تنها ضرب ساده بلکه پیچیدهکه یک کامپیوتر در کسری از ثانیه نهاحتمال خطا نیز وجود دارد درحالی

 100دهد.انجام می

هـا  دار بودن( که مدام نیز بـر توانمنـدی آن  سازی )حافظهجابجایی اطالعات در کنار ذخیرهاین قدرت پردازش و تسهیل در 

 شود آغازگر عصر جدیدی است که به عصر اطالعات موسوم شده است.افزوده می

عصـر   پذیرد. البتـه راحتی توسط ماشین الکترونیکی انجام میدر این عصر بشر نیاز به فکر خالقانه دارد چراکه محاسبات به

کنـد و قطعـاً   ی عصـرهای زنـدگی بشـر ورود پیـداکرده و مـی     فرد ماشین الکترونیکی در همـه های منحصربهاطالعات با ویژگی

 تحوالت شگرفی را ایجاد خواهد نمود.

آوری اطالعاتجایگاه ایران در فن -ب  

هـا در دنیـا، ایـران نیـز بـه خیـل       ها و شـبکه گذرد و تقریباً با فراگیری رایانهها میآوری جدید به کشورمان سالاز ورود فن

 آوری اطالعات وارد شد.نظیر فنمشتاقان جهت کاربردهای بی

ریزی صحیح توسط مسئولین مربوط، رشـد مطلـوبی کـه    ترین علت آن، عدم برنامهمتأسفانه به دالیل مختلف که شاید مهم

 رود به وجود نیامده است.رفت و میتوقع می

آوری اطالعـات در کشورهاسـت بعضـاً متفـاوت و     ی فنی جهانی )رنکینگ( توسعهی رتبهدهندهنشانآمارهای مختلف که 

هـا سـازمان ملـل    سالبندی است که همهکننده قسمتی از واقعیت باشد، رتبهتواند بیانای که میحتی متناقض است ولی رتبه

 33م کشورمان با پانزده پله صعود بـه رتبـه    2005در سال  کند.( درباره دولت الکترونیک ارائه میI Tمتحد )بخش مربوط به 

شده در بین کشورهای منطقه، رژیم نژادپرست صـهیونیزم  بندی ارائهرسید و در بین کشورهای منطقه ششم شد. )البته در رتبه

توجـه  ای کـه بسـیار جلـب   شناسیم( ولی نکتهحق، آن را به رسمیت نمیرتبه اول را دارد که بالطبع ایران هفتم است ولی ما به

 101ی بیشتری را مشاهده خواهیم نمود.کند رشد سریع ساالنه است و با اتفاقاتی که شاهدیم قطعاً پیشرفت و توسعهمی

هـا توسـط متولیـان امـر رشـد      ریـزی صـحیح و عـدم توسـعه زیرسـاخت     در رابطه با اینترنت متأسفانه به علت عدم برنامـه 

شدن و کاربردهای گوناگون اینترنت همچون دولت الکترونیک ترین مانع برای بومیظر بزرگچشمگیری را شاهد نیستیم و به ن

شدت نیاز آن محسوس است( و غیره عدم وجود اینترنت پرسرعت و اصوالً زیرساخت مناسب اسـت. حتـی بـا مشـکالت     )که به

اجـازه   1935نحصـارات بـه وجـود آورده در سـال     ها بر بستر فیبر نـوری دارد و بـا ا  ای که وزارت مربوطه در انتقال دادهعدیده

 –( را سال پسـرفت )عکـس پیشـرفت    1935ها و مؤسسات سلب نموده، سال )پهنای باند از طریق ماهواره را از شرکت دریافت

گرچه مسئولین وزارتی مدعی هستند که در حال  بدترین سال اینترنت در ایران( اینترنت چه در کیفیت و چه در کمیت بدانیم

ای نزدیک کیفیت مناسب باقیمت ارزان ارائه خواهند نمود که امیـد اسـت   های مبادالت و اتصاالت و در آیندهتجهیز زیرساخت

 102ی این خوبان محقق شود.وعده

                                                           
 55، ظهور کامپیوتر و تحول کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات صدر. ص 1821. پادمهر، پرویز، 111
 31اول، تهران، انتشارات سکوت. ص  ، جرائم نوین در دنیا، چاپ1821. امیری، محمد، 111
 31 ص. سکوت انتشارات تهران، اول، چاپ دنیا، در نوین جرائم ،1821 محمد، . امیری،112
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میلیون مشترک اینترنت در کشور وجـود   29میلیون کاربر اینترنت و  40اکنون بر اساس آمار مرکز توسعه ملی اینترنت هم

هـای  های شخصی، همراه، لـوحی و تلفـن  در صد را دارد. با توجه به آمارهایی که از فروش رایانه 54ریب نفوذ حدود دارد که ض

 109توجهی در کاربران اینترنت خواهیم بود.ساله شاهد رشد قابلهمراه که در ایران هست همه

درصـد تلفـن    31اکنون ضـریب نفـوذ   هم توجهی در تلفن همراه برخوردار شد وهای گذشته از رشد قابلکشورمان در سال

شده و امیـد اسـت کـه    نویسی در کشورمان حرکت خوبی شروعافزار و برنامهشود. در حوزه نرمهمراه عدد مناسبی محسوب می

 زایـی، ارزآوری نیـز داشـته باشـد.    ای )خاورمیانه( جایی باز کرد و ضمن اشـتغال بتوان در بازارهای جهانی یا حداقل بازار منطقه

که کمتر موسسه و طوریآوری اطالعات کشورمان، بسیار موفق بوده است بهی فنازنظر تربیت و پرورش نیروی انسانی در حوزه

توان سراغ گرفت که متخصصان ایرانی در سطح باال و مسئولیت فنی و تخصصـی بـا آن   آوری اطالعات در دنیا را میشرکت فن

ای اشاره نمود. ضمناً در چند سال گذشته توان به مهندسین در عرصه انرژی هستهیآگاهی نداشته باشند که در این خصوص م

همـه  آوری اطالعات بـوده اسـت گرچـه داشـتن ایـن     توجهی مختص مهندسان و متخصصان فندر مهاجرت ایرانیان، سهم قابل

مشـغول شـوند. بابیـان ایـن      متفکر و متخصص مایه مباهات است ولی امید است این متخصصان در کشور خودمان به فعالیـت 

شـود. البتـه بررسـی    آوری اطالعات در کشورمان و تحلیل مباحث مهم این حوزه پرداخته میهای حوزه فنمقدمه به ناهنجاری

ی ایران در حال گذار است، ایران با تنوعات ای نیست چراکه جامعهی اطالعاتی در ایران امروز، کار سادهجرم شناسانه از جامعه

ی صـنعتی بـه   هـا بـه مدرنیتـه و گـذر از جامعـه     ی و فرهنگی شرایط متفاوتی از دیگر کشورها داراست و نیز گذر از سنتاقلیم

های پیشروی، موردتوجـه  ترین پدیدهشناسی اجمالی بعضی از مهمی اطالعاتی بر پیچیدگی آن افزوده است ولی با آسیبجامعه

 104گیرد.قرار می

 

 شدنجهانی

 مفهوم

شـدن وجـود   شدن و فقدان بحث کافی بین دانشمندان و متفکران، تعریف یکسانی از جهانیو بودن مفهوم جهانیبه دلیل ن

 ترین و پربرخوردترین موضوعات علوم انسانی در گفتمان روز دنیا نموده است.که این مفهوم را یکی از چالشیطوریندارد به

الفات بعضاً فاحشی وجود دارد ولی بیشترین تمرکـز اندیشـمندان   شدن بین نهادهای اجتماعی اختدر شمول مفهوم جهانی

 شدن فرهنگ است.شدن اقتصاد و جهانیمربوط به جهانی

دانند که بعد از پایـان کمونیسـم و   داری میلیبرال سرمایه 106سازی را یک توطئه و یک پروژهجهانی 105گروهی از متفکران

شـود تـا   های مبتنی بر آن اعمال مـی توسط غرب و با ابزار کامپیوترها، شبکه اتمام جنگ سرد و با تفکر تفوق )هژمون( برجهان

 107ی بیشتر خود قرار دهند و ...بتوانند راه را با استعمار نوین )استعمار دیجیتالی( تحت نفوذ و اراده

                                                           
 23 ص. سکوت انتشارات تهران، اول، چاپ دنیا، در نوین جرائم ،1821 محمد، . امیری،118
 32 ص. سکوت انتشارات تهران، اول، چاپ دنیا، در نوین جرائم ،1821 محمد، . امیری،113
سازی، روش نوین استعمار توسط غرب و های کمونیستی و حتی گرایشات موسوم به چپ بر این باورند که جهانیاکثر متفکران متمایل به اندیشه- 115

 متحده است.ویژه ایاالتبه
106 -Project 
 81ص انتشارات دراک.  ، جهانی شدن در پرتو تحوالت، چاپ دوم، تهران،1831. یگانه، صادق، 111
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هـای دور  شـته است که تدریجاً در حال وقوع اسـت. جوامـع درگذ   103شدن یک فرایندرسد که مفهوم جهانیولی به نظر می

ونقـل و ارتباطـات را تسـهیل    هایی که حمـل شده بودند. با اختراعات ماشینصورت پراکنده و با فواصل دور از یکدیگر تشکیلبه

ونقل ریلی به وجود آمد و جابجایی که پیش از آن تر شد. روزی که قطار و حملویژه فاصله زمانی( کوتاهکرد، این فواصل )بهمی

ونقـل هـوایی بـار دیگـر بـر      تر شد. با اختراع هواپیما و تجهیز ناوگـان حمـل  ا بود را تسهیل نمود، فواصل کوتاهفرسبسیار طاقت

 103تر شد.ها کوتاهآهنگ زندگی افزوده شد و بالنتیجه فاصلهسرعت و ضرب

هـا زمـان صـرف    مـاه  بسا برای رسیدن به آنجـا روزهـا و شـاید   دسترسی افراد به منابعی که پیش از آن بسیار دور بود و چه

 شد، حاال با هواپیما در عرض چند دقیقه یا چند ساعت در مقصد بودند.می

که فرد از طریق یک طوریتر شد بهی اطالعاتی بار دیگر فواصل کوتاهآوری اطالعات و تشکیل جامعهبا ظهور و گسترش فن

ژی و هزینه در مقصـد اسـت و بـا کمتـرین تـأخیر، مبـدأ و       های الکترونیکی و با صرف کمترین انررایانه ارزان و در بستر شبکه

شود و همزمانی به وجود آمده است. گرچه این همزمانی با کمترین تأخیر به منصه ظهـور رسـیده اسـت    مقصد به هم وصل می

 111ها نیست.در حال تثبیت است ولی این نیز پایان کوتاه کردن و حتی از بین بردن فاصله 110وزندگی بالدرنگ

ای که برای کند تا دهکدهتر میانگیز در گردش است و جهان را کوچک و کوچککنولوژی با رشد روزافزون و اعجابچرخ ت

ی محـل زنـدگی و   سوی دیگر با کمترین تأخیر شاهد جابجایی افراد باشد، شاهد این ادعا فاصلهی آن بهگوشهطی طریق از یک

ورزیدند که محل سکونتشان بود ولی به کمـک پیشـرفت   به اشتغال مبادرت می جاها افراد همانمحل کار افراد است. درگذشته

ها و اتومبیل محل سکونت و محل اشتغال بعضاً به چند صد کیلومتر رسید و ایشـان بـین شـهرها جابجـا     صنایع و تولید ماشین

دگی در کشوری و محـل کـار در کشـور    شوند، این نیز توقع بشر را برآورده نکرد و موارد بسیاری را شاهد بودیم که محل زنمی

کنند )مـثالً آلمـان( ولـی    ویژه با تشکیل اروپای واحد، قسمتی از نیروی کار به علت گرانی مسکن و غیره جایی کار میدیگر )به

ین ی بشـر را تـأم  شوند( این نیز خواسـته السیر جابجا میمحل زندگی در کشور دیگری )مثالً فنالند( است؛ و با قطارهای سریع

که محـل کـار او در کشـور دیگـر و     ای است درحالیمحل زندگی فرد در گوشه 112کار از راه دورنکرد و امروزه شاهدیم به کمک

 119ورزند.شود و به اشتغال مبادرت میای دیگر و هزاران کیلومتر مسافت دورتر انتخاب میبلکه قاره

تغییرات در جوامع براثر افزایش روزافزون مبـادالت اقتصـادی،   توان اصطالحی برای توصیف شدن را میبا این مقدمه جهانی

 سیاسی و فرهنگی و تعامالت و ارتباطات فزاینده بین اشخاص دانست.

شدن فرایندی اجتماعی است که در آن قیدوبندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده از بین جهانی

 های مجازی که بعضاً هزاران کیلومتر دورتر هستند خدمات الکترونیکی دریافت نمایند.توانند از سازمانرود و مردم میمی

ویـژه در رونـدهای سیاسـی،    هـای حیـات بشـر بـه    ی جنبـه گیرد و در همهبرمیی وسیعی را در شدن گسترهمفهوم جهانی

 کند.اقتصادی و فرهنگی تأثیرات عظیمی وارد می

                                                           
108 -Process 
 81 ص. دراک انتشارات تهران، دوم، چاپ تحوالت، پرتو در شدن جهانی ،1831 صادق، . یگانه،112
110 -Real time life 
 81 ص. دراک انتشارات تهران، دوم، چاپ تحوالت، پرتو در شدن جهانی ،1831 صادق، . یگانه،111
112 -Tele working 
 81 ص. دراک انتشارات تهران، دوم، چاپ تحوالت، وپرت در شدن جهانی ،1831 صادق، . یگانه،118
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آگـاهی جامعـه    –شدن که با واژگان دهکده الکترونیک جهانی، فشـردگی زمـان و مکـانی، گسـترش جهـان      مفهوم جهانی

از وابستگی متقابل افراد جامعه جهانی دارد که امروزه ایـن وابسـتگی    شود نشانشهروندان گلوبال نیز معرفی می –سایبرنتیک 

 شدن فرهنگ بیشتر نمایان است.شدن اقتصاد و دادوستدها در جهانیمتقابل در جهانی

شـود  ناپذیر و درواقع جبر زمانه است ولی خطراتی نیـز دارد کـه در ایـن مجـال سـعی مـی      های اجتنابشدن پدیدهجهانی

 شناسی شود.ی آن اشاره و آسیبستههای برجویژگی

 قلمرو زدایی -ب

شـدت بـه   پروری کـه بـه  شود حتی در کشاورزی و دامی اطالعاتی تعامالت خارج از قیدوبند جغرافیایی انجام میدر جامعه

د و دهـ هـا را کـاهش مـی   شود کـه وابسـتگی بـه دولـت    محیط طبیعی و جغرافیا وابسته است نیز تحوالت و تغییرات ایجاد می

تواند باعث تضعیف حاکمیـت  های فراملی و از میان رفتن مرزها میتواند تحدیدی برای حاکمیت ملی باشد. تشکیل سازمانمی

 114ملی شود.

 بازار آزاد جهانی -ج

شود و بازارهای بومی و محلی را حـذف  شدن اقتصاد باعث تشکیل بازار آزاد جهانی و تسهیل و آزادسازی تجارت میجهانی

 115ی کمتر تهدید جدی برای عدالت توزیعی است.ی بازار یعنی تحصیل سود بیشتر با صرف هزینهد که به علت قاعدهکنمی

دهد که غرب با درصد کمتری از جمعیت بیشترین درصد ثروت را دارا است و مدام نیز بـر فاصـله طبقـاتی    آمارها نشان می

برابـر دو دهـک پـایین     90م درآمد دو دهک باالی لیست ثروتمندان  1360 شود مثالً در سالفقرا با ثروتمندان دنیا افزوده می

 116برابر شده است. 32م(  2001که در آغاز هزاره جدید )سال لیست )فقرا( بود درحالی

رود، پـیش مـی  اندوزی )نفس ثـروت یـک ارزش اسـت( بـه    داری و نگاه ثروتشدن اقتصاد که با نظام سرمایهحال در جهانی

شـود. در یـک نظـام سـرمایه     ازپیش احساس مـی گیرد و حتی نگرانی از بیکاری بیشن در معرض آسیب قرار میحقوق کارگرا

وری بیشـتر اسـت کـه ایـن بـالقوه      تر و بهـره شود اشتغال درجایی مهیا شود که کارگر ارزانساالر برای کاهش هزینه سعی می

 های پردامنه است.خطری برای بیکاری

 فرهنگ و تمدن -د

شدن، مکالمات و تکلـم بـا چنـد زبـان     زه بیش از شش هزار زبان محلی و بومی در دنیا در حال تکلم است که با جهانیامرو

شود در صورت عـدم کنتـرل،   بینی میکه پیشطوریهای محلی است بهدنیا انجام خواهد شد که تهدید بسیار جدی برای زبان

ها )حدود سه هزار زبان محلی( در معرض انقراض قرار گیرند له نیمی از آنها در یک گذار چندساحفاظت و صیانت از این زبان

 117کند.ها را تهدید میفرهنگو اگر بپذیریم که هر زبان نمادی از یک تمدن و تفکر است، خطر بسیار سهمگین خرده

                                                           
 83 ص. دراک انتشارات تهران، دوم، چاپ تحوالت، پرتو در شدن جهانی ،1831 صادق، . یگانه،113
 22انتشارات افق. ص  تهران، ، جهانی شدن اقتصاد، چاپ سوم،1833. رودنیل، علی اصغر، 115
 22 ص. افق انتشارات تهران، سوم، اپچ اقتصاد، شدن جهانی ،1833 اصغر، علی . رودنیل،111
 213، فرهنگ در عصر ما، چاپ اول، تهران، انتشارات صبا. ص 1838. غدیری، صفیه، 111
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شـدن،  ها در جهـانی رانیامروزه در دنیا چندین تمدن برجسته همچون تمدن اسالم، کنوانسیون غرب وجود دارد. یکی از نگ

سپتامبر )حمله  11ویژه بعد از حمالت تروریستی هاست که این جنگ تمدنی بین تمدن غرب و اسالم بهبرخورد )تقابل( تمدن

 113کننده است.م( نگران 2001های مرکز تجارت جهانی نیویورک در سال به برج

هـا پافشـاری   تمسک به تفکـرات لیبرالیسـم و تقابـل تمـدن    های افراطی وحدت و یکپارچگی تمدنی با بعضی از افراد حلقه

کنند و جهانی با الگوهای غربی از پوشش و پیرایش )لباس و مد( تغذیه تا اندیشـیدن و تفکـر را بـه شـکل واحـد و یکسـان       می

ی تلخ هـزاره  های دیگر هستند و این طنزها به دنبال استحاله فرهنگی و تهی نمودن ارزش تمدنکنند و با شیطنتتحمیل می

 113جدید است که با شعار لیبرالیسم به دنبال برپایی دیکتاتوری اندیشه هستند.

 هویت شهروندان گلوبال

شهروندان گلوبال در معرض بحران هویت هستند. اصـواًل هویـت برآمـده از فرهنـگ اسـت و نبایـد ازنظـر دور داشـت کـه          

های محلـی و  های فرهنگی و ارزشر پیشینه و عدم ارتباط با مؤلفهمقیمان جهان به علت شکاف د ساز نیستند.ارتباطات هویت

گیـرد و فحشـا و   هویتی را لمس کنند که با حذف هویت، کرامت انسانی نیز مورد تهدید جدی قرار میتوانند خطر بیبومی می

ی ا تثبیت کامل جامعهی گذار تها و ضد اخالقیات رشد چشمگیری خواهد کرد که بحران سهمگینی حداقل در دورهضد ارزش

 120کننده است.اطالعاتی بسیار نگران

 هاهویت رفت از آسیب

شدن به همراه خواهد داشـت، مـدل و الگـوی ایـران اسـالمی بـرای       ها و خطرات احتمالی که جهانیبرای چیرگی بر آسیب

ساز که و فرهنگ، تمدنی فاخر و دورانها سال تمدن ایران کهن دیاری است با هزاره ی بشریت قطعاً راه گشا خواهد بود.جامعه

ی فرهنگـی خـود   ی حکمرانی و فرمانروایی بـر قسـمت اعظـم )گـاه سراسـر( گیتـی را در حافظـه       حتی در ایران باستان سابقه

گمان یکی از منشورهای حقـوق  داده است و در عین اقتدار و قدرتمندی از احترام به حقوق اقلیت، فروگذاری نکرده که بیجای

ازآن احترام به بنیان خانواده، عفاف و ی عالم، منشور کورش کبیر است. در دوران هخامنشی و چه قبل و چه پسپرآوازهبشری 

کـه هـیچ اثـر    طوریی ایران بوده و هست بههای جامعهویژه نزد زنان، رادمردی و مودت همواره جزو آیین و ارزشدامنی بهپاک

زمـین همـواره   شود. ایـران ری از لختی گری )عریان گری( و اعمال ضد اخالقی دیده نمیهای بجای مانده، اثتاریخی یا حجاری

محل پرستش و نیایش یزدان پاک بوده و هست و باقدرت رسیدن اردشیر بابکان دین زرتشتی، دین رسمی ایـران بـوده اسـت.    

هـای واالی  در ایـن سـرزمین همـواره از ارزش   راستی تشویق کرده است. احترام به حقوق زنـان  اهورامزدا همواره انسانیان را به

قرن است که بـه تعـالیم    14زمینه عنوان پادشاه گواه این ادعاست. ایران با این پیشاجتماعی بوده که وجود هفت ایراندخت به

ان با تکثـر  منداست. فالت ایربدیل آن بهرهبیت )ع( از فیوضات و حسنات بیوحیانی اسالم ملزم شده و با تمسک به معارف اهل

تر از سطح دریاهای آزاد )سـاحل دریـای   ها، جغرافیای بسیار گوناگونی را دارا است وجود شهرهایی با ارتفاع پاییننظیر اقلیمکم

مازندران( در کنار شهرهایی با ارتفاع بیش از سه هزار متر )شهرهای اطراف شهرکرد یا اردبیل یا دماونـد و فیروزکـوه( نشـان از    

ی دیگر کویر را شـاهدیم. بـا   های طبیعی و گوشهای از ایران جنگلر دارد. تنوع اقلیمی به حدی است که در گوشهنظیتنوع کم

                                                           
 151های فرهنگ در عصر حاضر، چاپ اول، تهران، نشر دانش. ص ، چالش1831. محمدپور، سجاد، 113
 151 ص. دانش نشر ران،ته اول، چاپ حاضر، عصر در فرهنگ هایچالش ،1831 سجاد، . محمدپور،112
 153 ص. دانش نشر تهران، اول، چاپ حاضر، عصر در فرهنگ هایچالش ،1831 سجاد، . محمدپور،121
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های متنـوع  ها و گویشها را نیز شاهدیم. وجود اقوام مختلف با زباناین تنوع آب و هوایی و اقلیمی، تکثر اقوام، نژادها و فرهنگ

 121ده است.بر پرباری فرهنگی این کهن دیار افزو

ساز است. ایران فرد ایران در جهان نیز شگفتیهای اقلیمی، فرهنگی و قومی، موقعیت ممتاز و منحصربهدر کنار همه ویژگی

نه کشور شرقی است و نه کشور غربی، ایران نه کشور شمالی است و نه جنوبی. اصوالً در تقسیمات سیاسی و فرهنگی، دنیا بـه  

ویژه آمریکای شـمالی( و شـرق   ویژه اروپای غربی و شمالی( و امریکا )بهود. غرب شامل اروپا )بهشبلوک غرب و شرق تقسیم می

سازند )از هندوستان و چین تا کره و ژاپـن( و ایـران کشـوری اسـت کـه هـم       را کشورهای خاور دور و آسیای جنوب شرقی می

 بافرهنگ شرق آشنایی دارد و هم بافرهنگ غرب بیگانه نیست.

نظیری را فراهم آورده است. حکومتی کـه برآمـده از یـک    ها همراه با حکومت امروزی ایران موقعیت ممتاز و بیاین ویژگی

های آخرین دین الهی یعنـی اسـالم کـه دینـی جهـانی اسـت )اصـوالً        ش( و در پرتو آموزه 1957ساالرانه )انقالب انقالب مردم

هـای  ترین دیـن آسـمانی اسـت( ایـران بـا ویژگـی      ترین و جهانیم کاملپیامبران اولوالعزم صاحب شرایع جهانی بودند که اسال

کنـد و هـم   شدن باشد که هم توسعه و پیشرفت را معنـا مـی  تواند )و باید( یک مدل یا الگوی مترقی از جهانیفرد میمنحصربه

برای رسیدن به این مقصود راه بس  اخالق و دین را. ایران توان بالقوه برای رسیدن به یک الگوی ممتاز جهانی را دارا است ولی

ترین عمل، ایرانی نگاه کردن به همه ایـران اسـت )همـه ایـران سـرای مـن       دشواری پیش روست. برای نیل به این مقصود مهم

شود که در حال تهرانی کردن ایران هستیم )تهرانیـزه سـازی ایـران(    های گذشته و شاید حال مالحظه میاست(. بعضاً در دهه

هـا بـه   گردش اقتصادی ایران در تهران است، تمرکز شدید امکانات و خدمات، تبعیض را بین دیگـر شـهرها و اسـتان    ترینبیش

وجود آورده است. خدمات دولتی، رفاهی، آموزشی و تجاری و اقتصادی و حتـی فرهنگـی در تهـران جمـع شـده و هـم توزیـع        

را برای تهران فراهم کرده. نگاهی به تولیدات سـینمایی گـواه ایـن     ایدار نموده و هم مشکالت عدیدهعادالنه امکانات را خدشه

های سینمایی برگرفته از شهر تهران، گفتار تهرانی و فرهنگ تهرانی است و این تولیدات در همه شـهرهای  مدعاست، اکثر فیلم

یم شـهری از شـهرهای ایـران    بار شاهد فـیلم پرمحتـوایی از فرهنـگ یـا اقلـ     آید و شاید هرچند وقت یکایران به نمایش درمی

 122باشیم.

شود؛ و حجم بسیار بـاالیی  شده و میباشد نیز تکرار می یویژه سیمای ملی که باید دانشگاه عموماین رویه در صداوسیما به

سـازی جامعـه را بـه عهـده دارد و از مخـاطبین      ی خطیـر فرهنـگ  سـازی کـه قسـمتی وظیفـه    ویژه سریالاز تولیدات سیما به

 ( زیادی برخوردار است نیز وضع مشابهی را شاهدیم.)بینندگان

هـا، تهدیـد   فرهنـگ توجهی بـه خـرده  توجه مهاجرت به شهرهای بزرگ، کمرنگ شدن فرهنگ ایاالتی و کوچ، کمرشد قابل

 دستی و هویت فرهنگی مناطق روستایی است.های مناطق مختلف و صنایعبزرگی برای گویش

ران شمول به یکایک نقاط این کهن دیار نگریسته شـود و شـاهد توزیـع عادالنـه جمعیـت و      امید فراوان است که با نگاه ای 

 ی جهانیان به ارمغان ببریم.امکانات در ایران سرفراز باشیم تا به این وسیله پیام صلح و دوستی در یک مدل آرمانی برای همه

تنها گرایش به جنـگ ندارنـد بلکـه اکثریـت     م دنیا نهاند، مردطلبان در دنیا سر دادهعلیرغم شعارهایی که بعضی از خشونت

بندوباری و حرکات ضد انسـانی و ضـد   اند، نخست بیی پلید در عذابها حتی در کشورهای غربی از دو پدیدهتوجهی از آنقابل

 گرایی و دوم خشونت، حتی نگرانی از پخش پویانمایی )انیمیشن( توأم با خشونت.جنساخالقی همچون هم

                                                           
 152 ص. دانش نشر تهران، اول، چاپ حاضر، عصر در فرهنگ هایچالش ،1831 سجاد، . محمدپور،121
 281ت ققنوس. ص ، تحوالت فرهنگی ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارا1831. صیدایی، نوید، 122
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هـای شـرافتمند   ی انسانآور اخالق و آشتی برای همهتواند )و باید( با آیین مهرورزی و رسم رادمردی پیاماسالمی می ایران

 جهان باشد.

 

 فردگرایی

هـای عملـی و فکـری فـرد بـه تعریـف       فردیت هر شخصی از دیرباز مورداحترام جامعه بوده است و استقالل فردی در حوزه

 129ی شخصیت و هویت اوست.دهندهن مربوط است. فردیت هر فرد نشانآزادی و تعیین حدودوثغور آ

ی نوع جامعه و نحوی مدیریت بر جامعـه اسـت   دهندهاختالفات کهنه اندیشمندان در اصالت فرد بر جامعه یا بالعکس نشان

شـود.  معه نمایـان مـی  کنند و به دنبال آن حدود استقالل فردی در یک جاکه هر یک جداگانه حدود آزادی فردی را تعیین می

 124ورزند.کنند و دگر خواهان به تقدس جایگاه گروه تأکید میفردگرایان بر تقدس جایگاه فرد و استقالل او تأکید می

هـای منـزوی   با تعابیر مختلف پا به عرصه اجتماعی گذارد و در تعریف اولیه به پدیده 125از اوایل قرن نوزدهم واژه فردگرایی

ویژه تحوالت تکنولوژیک تعابیر مختلفـی پیـدا   شد. ولی فردگرایی درگذر زمان و تحوالت اجتماعی و بهشدن در جامعه مصطلح 

ی فهـم، تجربـه اجتمـاعی، توسـعه تکنولوژیـک و قـوانین       ای است که محصول تحوالت مرتبط بـا حـوزه  کرد. فردگرایی پدیده

 126است.

ای را جدیدی از فردیت بازتولیـد شـده و انعطـاف گسـترده     ی اطالعاتی وجوهآوری اطالعات و جامعهبا ظهور و گسترش فن

برای فرد به وجود آورده است. توسعه دیجیتالی، فردیت را ابزارمنـد نمـوده اسـت و تعـامالت و ارتباطـات افـراد بـا یکـدیگر را         

کننـد. درگذشـته ارتبـاط    سایبرنتیکی کرده است یعنی افراد برای ارتباط با یکدیگر از ماشین )ابزارآالت دیجیتالی( استفاده می

دیدنـد،  کردنـد، همـدیگر را مـی   صورت یک ارتباط طبیعی و فیزیکی بود یعنی یکدیگر را با حواس طبیعی مشاهده مـی افراد به

های تلفنـی کـه   مرورزمان تماسکردند و ... بهشنیدند و در صورت لزوم با حس المسه یکدیگر را لمس میصدای یکدیگر را می

هـای طبیعـی و فیزیکـی    شدت نسبت به تماسهم باکیفیت پایین را داشت شیوع پیدا کرد که بهجایی صدا آنفقط قابلیت جاب

شـد کـه گرچـه در    نیـز جابجـا مـی    127ها غیر از جابجایی صدا، متنناقص بود. با پیشرفت تجهیزات اطالعاتی و گسترش شبکه

نمادسازی رواج بیشتری پیدا کرد، بـرای انتقـال احسـاس    کرد ولی نقصان آن کامالً مشهود بود سپس انتقال احساس کمک می

بینی شد تا مثالً برای بیان خوشحالی صورتک خندانی ارسال شود. با پیشـرفت و گسـترش تجهیـزات    شکلک و نمادهایی پیش

ر مقصـد  شود و حتی امروزه بو )عطر( دیجیتالی، بـه کمـک حسـگرها دریافـت و د    تنها صدا و متن بلکه تصویر نیز جابجا مینه

 123صورت طبیعی نیست.شود ولی بازهم انتقال احساس بهپخش می

های بشر به کمک ماشین است و ارتباط انسان با انسان آوری هرروز به دنبال برآورده کردن نیازها و خواستهسیر تحولی فن

در سـایه گسـترش لیبرالیسـم    یا طبیعت مبدل به انسان با ماشین و از آن طریق با دیگران شده است. این تحـول تکنولوژیـک   

هـای  افراطی در دنیا باعث ترویج افراطی فردگرایی شده است تا جایی که افراطیون، جامعه را چیزی جز افراد و ماشین )ماشین

                                                           
 25، جامعه شناسی جنایی، چاپ اول، تهران، انتشارات روز سوم. ص 1833. ابراهیمی، رضا، 128
 25 ص. سوم روز انتشارات تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،123
125 -Individualism 
 21 ص. سوم روز نتشاراتا تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،121
127 -Text 
 21 ص. سوم روز انتشارات تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،123
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ای و حتـی فروپاشـی تـوده و گسسـت     تواند منجر به فاصله گرفتن فرد از توده و رفتار تودهکنند که میالکترونیک( تعریف نمی

 123تماعی شود.شدید اج

طلبی است و از دگرخواهی که تبلـور آن در ایثـار و   جویی و منفعتگونه افراطی از فردگرایی، فرد فقط به دنبال لذتدر این

هـای فـرد اسـت کـه باعـث شکسـت       ها و کـج روی گونه نگریستن سرآغاز ناهنجاریتوان جست. اینفداکاری است، نشانی نمی

توانـد منشـأ   شاوندی و دوستی است و منتج به انحرافات شدید اخالقی و ارزشی است؛ و مـی های هنجاری خانوادگی، خویحلقه

 190پیدایش نظام اجتماعی فاقد هرگونه ساختار )ساختارهای مقیدکننده و محدودیت زا( و آنارشیسم شود.

صورت افراط و عدم مدیریت  کند که دری اطالعاتی به علت ابزارمندی امکانات فردیت، فردگرایی را تشدید میاصوالً جامعه

ی جسمی و ذهنی خود فرد نیز به وجود آورد مثالً فرد علیرغم اینکـه  تواند مشکالتی را در حوزهصحیح از استفاده از ابزارها می

م در بین اعضاء خانواده و یا دوستان قرار دارد ولی بدون توجه به اطرافیان خود با تلفن همراه و یا کامپیوتر شخصی خود سـرگر 

 191باشد.می

دهـد کـه   شدت کاهش میوابستگی شدید به ابزارهای دیجیتالی همچون رایانه و اینترنت، تحرک بدنی و جسمی افراد را به

هـای چشـمی بسـیار شـایع     کند. به علت خمیدگی و عدم تحدب چشم، بیماریهای مختلفی را در اندام بدن پدیدار میبیماری

آورد، عـدم تحـرک جسـمی باعـث     های مختلفی را به وجود میوپا بیماریویژه دستبهاست. عدم تحرک کافی در اعضای بدن 

تـرین ناهنجـاری آن اسـت و متأسـفانه در گـروه      شود که گرفتگـی عـروق، شـایع   های کبدی میویژه آنزیمها بهنظمی آنزیمبی

هـای  ایع شده که تحت عنوان بیماریقدری شآمده بهوابستگان شدید به ابزارهای دیجیتالی شایع است. مشکالت جسمی پیش

 192اینترنتی موسوم است.

ذهنی وابستگی شدید به وسایل سایبرنتیکی اسـت   –ویژه اینترنت از دیگر مشکالت جسمی اعتیاد به ابزارهای دیجیتالی به

 شود.شامل میها توجهی از علل طالق را در خانوادهیافتگی اطالعاتی( قسمت قابلیافته )توسعهکه در کشورهای توسعه

توان به انحطاط اخالقی و اعمال شنیع و ضد از مشکالت ذهنی وابستگی شدید به وسایل سایبرنتیکی و افراط فردگرایی می

است. این اعمال متأسـفانه   194اشاره کرد. حاصل افراط در فردگرایی خلق واژه تماس جنسی سایبری 199گراییجنسانسانی هم

از محدودیت بیشتر روابط دختران و پسران برخوردار است. در حال شیوع است. سـایبرنتیکی  در دنیا و حتی در کشورهایی که 

کنـد؛ و بـه علـت انجـام     شود تا سکس مجازی نیز ادامه پیدا مـی تنوعات مختلفی دارد که از دیدن تصاویر مستهجن شروع می

که غیر از مشکالت اخالقی و فرهنگـی باعـث   فردی، از کمترین کنترل توسط حاکمیت، اجتماع و حتی خانواده برخوردار است 

 195شود.روحی و حتی مشکالت جسمی و هورمونی می –های شدید ذهنی بیماری

تنها برای دیگران ثمرات بزرگی جویی نهگرایی و اعتالست و این کمالاصوالً انسان به علت کرامت انسانی دارای حس کمال

آیـین   –شـود. دیگـران را دوسـت داشـتن     اد معنوی و حتی ذهنی افـراد تـأمین مـی   دارد بلکه در ارضاء و پاسخ به این نیاز، ابع

                                                           
 23 ص. سوم روز انتشارات تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،122
 23 ص. سوم روز شاراتانت تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،181
 23 ص. سوم روز انتشارات تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،181
 22 ص. سوم روز انتشارات تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،182

133 -Homosexuality 
134 -Cyber sex 
 111 ص. سوم روز انتشارات تهران، اول، چاپ جنایی، شناسی جامعه ،1833 رضا، . ابراهیمی،185
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کند و یکی از مؤثرترین حاالت انگیزشی برای پیشـرفت و  فقط یک دستور اخالقی نیست بلکه فرد را برانگیخته می –مهرورزی 

 باشد.تکامل خود فرد نیز می

طلبی است که باارزش دگرخـواهی )ایثـار و فـداکاری(    منفعت جویی وترکیب نامبارک و ناقص فردگرایی افراطی فقط لذت

 گرایی )نهلیسیم( خواهد شد.شود که منجر به پوچگریبان میبهسر ستیز دارد. فرد در این پدیده با مشکالت بزرگ دست

ردحمایت جامعه هیچ عقل سلیمی از استقالل فرد و احترام به حریم خصوصی گالیه ندارد. تعبیر آزادی فردی قطعاً باید مو

ازانـدازه بـه ابزارهـای    و قانون قرار گیرد که این مهم مستلزم پذیرش فردیت و استقالل فرد است ولی وابستگی شـدید و بـیش  

تواند آسیب عصـر  دیگر فردگرایی افراطی میعبارتجدید و شعار فردگرایی افراطی متمایز از احترام و حریم خصوصی است و به

 اطالعات باشد.

هـای دینـی   شود. یکـی از ارزش ازپیش احساس میرفت از این آسیب، تأکید و تحکیم بنیان و بنیاد خانواده بیشرونبرای ب

مان موردتوجه قـرار گیـرد و موانـع ازدواج    بایست بیش از گذشته در جامعهتشکیل خانواده و اعتالی سطح خانواده است که می

عزم ملی قرار گیرد تا جامعـه خـود را از بسـیاری از انحرافـات و جـرائم مصـون       جوانان موردبررسی و رفع آنان در دستور کار و 

 نماییم.

 

 واقعیت مجازی

آوری های فنترین و مؤثرترین تأثیرات عصر اطالعات است که امروزه علیرغم همه پیشرفتواقعیت مجازی یکی از مهم

گمان در سیطره واقعیت مجازی آوری، آینده بیین فناطالعات در ابتدای راه است و با شتاب روزافزون پیشرفت و گسترش ا

 است.

بعدی( فرد با استفاده از وسایل خاص وارد آوری نمایشی بود )برگرفته از سینمای سهواقعیت مجازی که در ابتدا یک فن

 196ده کند.بعدی مشاهتواند اجسام را سهشود یعنی با زدن عینک مخصوص میور مییک دنیای مجازی شده و در آن غوطه

آوری اطالعات در شود. در عصر جدید متخصصان حوزه فنتری را شامل میی بسیار گستردهولی این مفهوم امروزه دامنه

های اطرافشان و اعمال طبیعی انسان در اجتماع هستند و فضای سایبر نیز خود محیط سازی و جایگزینی پدیدهحال شبیه

 مجازی جامعه در عصر جدید است.

شده در فضای سایبر قابل و تعامل شده است )البته سازیهای اقتصادی، خدمات دولتی تا ارتباطات افراد شبیهلیتاز فعا

های اینترنتی جهت آموزش دانشجو، خریدوفروش های مجازی برای ارائه خدمات، وجود دانشگاهطور نسبی(. تشکیل سازمانبه

سازی دیجیتالی اعمال در فضای هایی از شبیهها نمونهنفر به کمک شبکه زنی دوهای الکترونیک تا گپکاال در بستر شبکه

 سایبر است.

مثل « مجازی»یا  193مثل تجارت الکترونیک« 197الکترونیک»ها که بعضاً با پسوندهای ها و یا جایگزینیسازیاین شبیه

هایی شود. نمونهمطرح می 142ش از راه دوریا آموز 141مثل کار از راه دور« از راه دور»و یا  140یا سفر مجازی 193دانشگاه مجازی

 های اجتماعی و اعمال بشری در محیط سایبر است.از دیجیتالی کردن پدیده

                                                           
 13، شرح و بسط فضای مجازی، چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسی. ص 1821. عمرانی زاده، میثم، 181
137 -E 
138 -Commerce-E 
139 -Virtual University 
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داده و حتی برای بیان های بسیاری رخفهم بودن یا تسهیل و تسریع در ادراک، نمادسازی و سمبل سازیبه دلیل قابل

ستانداردسازی نیز شده است مثالً صورتکی برای بیان احساس غم یا رفته اهایی به وجود آمده که رفتهاحساسات صورتک

فراگیر شده است؛ که با  149صورتک خندان برای بیان احساس شادی یا برای نشان دادن امنیت، نماد و شکل یک قفل

فضای سایبر استفاده هستند و همچنین سعی شده که کاربرد در تر قابلسازی و نمادسازی در فضای سایبر اعمال سهلشبیه

 144های بیشتر بسیار مؤثر است.تعاملی و دوسویه باشد که در ارائه قابلیت

شده و قطعاً با سازیهای احتمالی ماشین و فضای سایبر شبیههای اجتماعی به نسبت تواناییامروزه حجم اندکی از پدیده

سازی ها شاهد شبیهافزارها و روباتبیشتر نرمسازی حافظه و هوشمندی ها، افزایش حجم ذخیرهپیشرفت قدرت پردازش رایانه

 145های انسانی در فضای سایبر خواهیم بود.های اجتماعی و فعالیتاکثر پدیده

ای است که تأثیر واقعی واقعیت را دارد ولی دارای شکل اصیل آن نیست. درواقع جایگزینی عمل پدیده 146واقعیت مجازی

شود. مثالً فردی که از طریق عی و تأثیری که روی افراد دارد عمالً واقعی محسوب میدر فضای سایبر است توأم با توانایی واق

کند، در عمل هیچ حساب دیگری پرداخت میکند و مبلغی را از حساب خود خارج و بهفضای سایبر به بانک خود رجوع می

 147ولی یک واقعیت را انجام داده است.صورت فیزیکی( را لمس نکرده جابجایی فیزیکی انجام نداده و یا پول )اسکناس به

 طورکلی واقعیت مجازی دو کاربرد اساسی دارد.به

 سازی و جایگزینیشبیه -1

 های جدیدخلق محیط -2

هایی در عالم واقعیت ندارند را به کمک تخیل خلق های جدید بدین شرح است که فضاهای جدید که نمونهخلق محیط

ی واقعی نمایند؛ که نمونهرسند، ارائه میفرد واقعی به نظر میهای منحصربهبه شیوه ای کهکنند و در قلمروهای خیال گونهمی

شود سازی در فضای سایبر، بازیگری )هنرپیشه( بازسازی میلمس و مشاهده نیست. مثالً به کمک شبیهطور فیزیکی قابلآن به

مندی خاص طبیعت وقتی فردی در یک به علت قاعده نمایند. یا در جهان واقعیتهای تخیلی ایفای نقش میسازیو با شبیه

توجه محیط به فرد(  –شود )و بالعکس زند، توجهش به اشیاء و حیوانات و افراد در یک محیط جلب میمحیط طبیعی قدم می

 143توان این متغیرها )میزان توجه حیوانات و افراد( را کنترل نمود.ولی در واقعیت مجازی می

هایی آزمایشگاهی شود که نمونهاقعیت مجازی فصل مشترکی بین سایبرنتیک و بیوتکنولوژی ایجاد میدر این کارکرد از و

کننده( باشد. مثل پیوندهای ژنتیکی در بعضی از موجودات در حال انقراض با گاو انگیز )و شاید بسیار نگراناعجابمی تواند آن 

های اصوالً این کاربرد از واقعیت مجازی )خلق محیط یی و ...یا تغییر چشمان خرگوش توسط جهش ژنتیکی در ستاره دریا

کاری در خلقت موجودات و شود به علت تخیلی بودن آن و یا دستبینی میطور فراگیر ارائه نشده گرچه پیشجدید( هنوز به

                                                                                                                                                                                     
140 -Virtual Trip 
141 -Tele Working 
142 -Tele learning 
143 -Lock 
 12 ص. فردوسی انتشارات تهران، اول، چاپ مجازی، فضای بسط و رحش ،1821 میثم، زاده، . عمرانی133
 12 ص. فردوسی انتشارات تهران، اول، چاپ مجازی، فضای بسط و شرح ،1821 میثم، زاده، . عمرانی135

146 -VR (Virtual Reality)  
 12 ص. فردوسی انتشارات تهران، اول، چاپ مجازی، فضای بسط و شرح ،1821 میثم، زاده، . عمرانی131
 11 ص. فردوسی انتشارات تهران، اول، چاپ مجازی، فضای بسط و شرح ،1821 میثم، زاده، . عمرانی133
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شده و با شتاب نیز ارائه صورت سادهولی کارکرد اصلی واقعیت مجازی که به یا حتی انسان منازعات بسیاری را به وجود آورد.

ها قابلیت که آن اعمال و پدیدهطوریصورت سایبرنتیکی بهسازی است یعنی خلق مجدد جهان بهدر حال گسترش است، شبیه

 143تجربه با حواس طبیعی )بینایی، شنوایی و ...( را دارند.

های ویژه برای شنیدن، حسگرها بعدی، هدفون و گوشیهای مخصوص برای درک فضای سهامروزه بدین منظور عینک

شده است که مثالً با های مخصوص برای لمس کردن و ضربه زدن تولید و ارائه)سنسور( برای سر و دیگر اعضای بدن، دستکش

وزد؛ و کند در جنگلی در حال قدم زدن است و نسیم خنکی نیز به صورتش میی مخصوص فرد احساس میساخت محفظه

تواند تعاملی نیز باشد یعنی کند. همچنین این محیط میکند و برگ درختان را لمس میستنشاق میهای معطر را اعطر گل

 150شود.های فرد با واکنش پاسخ داده میکشش

شود. های الکترونیکی( است که هرروز این فصل مشترک بیشتر میواقعیت مجازی فصل مشترک انسان و ماشین )ماشین

ها از این طریق، فروش خانهاند و یا در پیشا امکان بازدید مجازی از طریق اینترنت را فراهم آوردههای دنیامروزه بعضی از موزه

تواند قبل از انجام عملیات تولید از سازه بازدید کند و حتی در معماری و طراحی منزل آتی مشارکت نماید و یا مشتری می

کنند در کنار همدیگر هستند وارد طوالنی در شرایطی که حس میهای وسیله ویدیو کنفرانس که طرفین با داشتن مسافتبه

 شوند.صحبت می

الخصوص امروزه بیشترین کاربرد عملی از واقعیت مجازی، کاربرد آموزشی، درمانی و تفریحی است. در آموزش علی

زی تا انجام مانورها و مرور سازی محیط هواپیما و پرواز مجاهای نظامی کاربرد بسیار وسیعی پیداکرده است از شبیهآموزش

 های حمله یا دفاع.آرایش

در بخش درمانی نیز بیشترین کاربرد بعد از اجرای از راه دور، درمان بیماران ذهنی و روانی و همچنین بیماران ناتوان 

 باشد.توان( جسمی می)کم

 آوری اطالعات بر حقوق کیفری ایرانتحوالت هنجار و مثبت فن

های زندگی اجتماعی، تحوالت بسیاری ایجادشده که این تحوالت در آوری اطالعات در تمامی عرصهفنبا ظهور و گسترش 

 ها اشاره نمود:توان به بعضی از آنشده است که مییکایک نهادهای اجتماعی مؤثر واقع

دهی را موسوم است و خدمات 151رسانی حاکمیت به مردم که به دولت الکترونیکتحوالت در خدمت -

کند مثالً شارژ همزمان کارت سوخت خودرو همه ورت سریع و باکیفیت مطلوب به همه اعضای جامعه ارائه میصبه

 زمان.حساب همه در یکافراد جامعه و یا واریز یارانه به

، بانکداری 159موسوم است و باعث اشتغال از راه دور 152تغییرات در اقتصاد که به اقتصاد دیجیتالی -

 شده است. 155تر تجارت الکترونیکمهمو از همه  154الکترونیک

                                                           
 11 ص. فردوسی انتشارات تهران، اول، چاپ مجازی، فضای بسط و شرح ،1821 میثم، زاده، . عمرانی132
 11 ص. ردوسیف انتشارات تهران، اول، چاپ مجازی، فضای بسط و شرح ،1821 میثم، زاده، . عمرانی151

151 -Government -E 
152 -Economic digital 
153 -Working -Tele 
154 -Banking -E 
155 -Commerce -E 
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سوق داده و آموزش  157به دانشجو محور 156تغییرات در آموزش که ساختار آموزش را از استاد محور -

 گذاری نموده است.را پایه 153الکترونیک

یا فرهنگ دیجیتال شهرت  153در نهاد فرهنگ نیز تغییرات بسیاری ایجادشده که به فرهنگ الکترونیک -

 160پیدا نموده است.

تر شدن زندگی و اعتالی سطح کیفی آن بسیاری از این تحوالت در جهت تسهیل کار وزندگی است که باعث راحت

 شود.آوری اطالعات به حقوق کیفری پرداخته میهای فنشود ولی در اینجا به هنجارها و کمکمی

 

 تحوالت هنجار در آیین دادرسی کیفری

داند که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات ه مقررات و قواعدی میگذار آیین دادرسی کیفری را مجموعقانون

مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین اختیارات 

 .161شودمقامات قضائی و ضابطین دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می

طور کل برپایی یک دادرسی کیفری عادالنه کمک شایانی تواند در کشف جرم، تحقیقات مقدماتی و بهاطالعات می آوریفن

نماید تا در اسرع وقت )رفع اطاله دادرسی( متهم )متهمان( محاکمه و در صورت اثبات مجرمیت، مجازات یا اقدامات تأمینی و 

 تربیتی اجرا گردد.

 شود.اشاره میذیالً به بعضی از موارد آن 

 ابالغ اوراق قضایی

تواند در آوری اطالعات میکند ابالغ اوراق قضایی است. فنیکی از مواردی که در اطاله دادرسی نقش مؤثری ایفا می

یا  162جمله سرویس پیام تلفن همراهآوری اطالعات منسرعت زمان ابالغ، مؤثر واقع شود یعنی به کمک ابزارهای موجود فن

جویی نمود همچنان که در حال حاضر همزمان با صدور احضاریه و یا ویژه زمان صرفهدر هزینه و به 169نیکپست الکترو

 164گردد.ها ارسال میاخطاریه در صورت ثبت شماره تلفن همراه طرفین دعوا پیامکی هم برای آن

که بایست توسط مأمورین،  165دارد شده در قانون، تأکید بر صدور احضارنامهگذار برای احضار متهم باکیفیت بیانقانون

 ابالغ گردد.

ربط، شخصی که حضور یا بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم و یا حسب اعالم مقامات ذی

 .166را برای روشن شدن موضوع ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار کند تحقیق از وی

                                                           
156 Emit- 
157 Elicite- 
158 Learning -E- 
159 Cultuer -E  - 
 18، فناوری اطالعات و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران، نشر میزان. ص 1832. قادرپور، مریم، 111
 22-12-3مور کیفری( مصوب ق.آ.د.ع.آ )در ا 1ماده -  111
162 -SMS 
163 -mail -E  
 31 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،113
 آید ...وسیله احضاریه به عمل میق. آ.د.د.ع.آ )در امور کیفری(: احضار متهم به 112ماده -  115
 ق.آ.د.د.ع.آ )در امور کیفری( 213ماده - 111
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 .167آیدسرپرست او به عمل میهمچنین احضار طفل که از طریق ولی یا  

توان در ابالغ اوراق قضایی از طریق اولی میطریقاند بهشاکی( وکیل انتخاب نموده –در مواردی که طرفین دعوی )متهم 

. 163آوری اطالعات اقدام نمود. مثالً از طریق سرویس پیام کوتاه تلفن همراه که از طریق فرستنده )مراجع قضایی( رسیدفن

اخذ کرد یا از طریق پست الکترونیک که رسید دریافت پیام به انضمام تاریخ دقیق )روز، ساعت، دقیقه( و حتی  دریافت نیز

 کننده را از سیستم اخذ نمود تا در پرونده منعکس شود.زمان مطالعه آن توسط دریافت

آوری اطالعات کمک از ابزارهای فنتوان با طورکلی هر جا که نیاز به ابالغ یا احضار اشخاص به مراجع قضایی است میبه

 جهت سرعت بخشیدن به روند امور استفاده نمود.

 ارتباط منسجم ضابطین با مقامات قضایی

کند که تحت نظارت و تعلیمات ق.آ. د.ک )در امور کیفری( ضابطین دادگستری را مأمورانی معرفی می 23در صدر ماده 

آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن عدادستان در کشف جرم، حفظ آثار و عالئم و جم

متهم، تحقیقات مقدماتی، ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دالیل جرم و جلوگیری از 

 نمایند.یموجب قانون اقدام مفرار و مخفی شدن متهم و ابالغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به

عنوان بازوان اجرایی قضات دادسرا الخصوص کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بهضابطین در کلیه موارد محوله علی 

کنند و جهت باال بردن کیفیت کار نیاز به ارتباط منسجم بین ضابطین و مقامات قضایی وظیفه می)دادستان، بازپرس( انجام

 است.

 آوری اطالعات کمک گرفت.توان از ابزارهای فنمات قضایی میبرای انسجام بیشتر ضابطین و مقا

ها و پلیس آگاهی )دو رکن مهم در کشف جرم( مجهز ویژه کالنتریهای نیروی انتظامی بهمثال امروزه اکثر بخشعنوانبه

با دادسرا در سرعت بخشیدن به توان با اتصال شبکه پلیس اند که میای شدهای هستند و دادسراها نیز رایانههای رایانهبه شبکه

 ارتباط بین قاضی و پلیس کمک شایانی نمود.

ها و ها که روزانه بین کالنتریارتباط هستیم، حجم فراوان اوراق در پروندهامروزه در عمل شاهد نوعی دیوانساالری دراین

یت مناسب )به علت قابل ذخیره بودن راحتی از طریق شبکه با حداقل زمان و امنتواند بهشود که میدادسراها جابجا می

 شدن یا حذف و امحا ندارد جابجا شود.گذاری شود که قابلیت گمها و اوراق شمارهاطالعات در ماشین )کامپیوتر( همه برگه

ای بر اعمال ضابطین نظارت داشته باشد حتی تواند به نحو شایستهبا ارتباط دیجیتالی بین ضابطین و دادسرا، دادستان می

صورت توان این تصاویر بهراحتی میشده که بهشود که دوربین نصبها و ادارات پلیس مشاهده میاخیراً در بسیاری از کالنتری

سازی در شبکه موجود مستقیم و زنده از طریق شبکه در اختیار دادستان و دیگر مقامات ناظر قرار گیرد یا از طریق ذخیره

دیگر ضابطین )غیر از نیروی انتظامی( نیز اعمال شود بر تواند ثر خواهند یافت. این نظارت میباشند و در آینده نیز کاربرد مؤ

ها با دادسراها از جابجایی زندانیان که خطر فرار همواره تهدید ی زندانها با اتصال شبکهمثالً برای نظارت و کنترل بر زندان

ها و مقامات جویی مالی ارتباط مستحکم و منسجمی بین زندانصرفهترین زمان ممکن و با کند جلوگیری نمود و در سریعمی

 163قضایی برقرار نمود.

                                                           
 ق. آ. د.د.ع.آ )در امور کیفری( 312ماده  - 111
168 -Delivery reports 
 32 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،112
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آوری در ارتباط بین مقامات قضایی آوری اطالعات تسهیل و تسریع ارتباطات است که قطعاً این فنطورکلی از اهداف فنبه

 د.شوو دیگر مأمورین مرتبط که نیاز به تعامل دارند، بسیار مؤثر واقع می

تواند نقش مؤثری ایفا نماید که امروزه با تشکیل شبکه آوری اطالعات میها و ادارات نیروی انتظامی نیز فندر ارتباط یگان

ویژه در معاونت آگاهی و معاونت راهنمایی و رانندگی تا حدود زیادی این خأل برطرف شده سرتاسری در نیروی انتظامی به

وسیله سیستم راهور باشد یا خیر و یا بهای دیگر هم میوان بررسی نمود که آیا دارای سابقهتاست و متهم اگر دستگیر شد می

بالفاصله خودرویی که تحت تعقیب است را متوقف نمود؛ و یا در صدور دستورات قضایی در پرونده موجود در شعبه که اگر این 

وانتقال پرونده از دفتر دادگاه به اتاق سریع در کار و از نقلدستورات پس از مالحظه پرونده در سیستم رایانه صادر شود باعث ت

 قاضی جلوگیری نمود.

 

 آوری اطالعاتمجازات به کمک فن

ویژه ها و بهشده و در کشورمان نیز موردعنایت قرارگرفته تنوع مجازاتامروزه یکی از مباحثی که در حقوق کیفری مطرح

 های اجتماعی است.مجازات

س در مجموعه قوانین کیفری و مشکالت فراوان زندان باعث شده که این مجازات، بازدارندگی الزم خود کثرت مجازات حب

تواند های مختلف اجتماعی میشک مجازاتالمال بار کند که بیهای فراوان مالی را نیز بر دوش بیترا از دست بدهد و هزینه

 32که این موضوع تا حدودی در قانون مجازات اسالمی مصوب سال ها مثل شالق( شود جایگزین حبس )یا دیگر انواع مجازات

 زودی شاهد اثرگذاری آن در جامعه باشیم.های مربوط بهنامهبرطرف شده و امید است با تنظیم آیین

مثال امروزه با توجه به موقعیت یا بهای عنوانتواند در این مسیر نقش ممتازی ایفا نماید بهآوری اطالعات میفن

شده های بسیار کوچکی برای این منظور ساختهتوان موقعیت هر نقطه از کره زمین را تعیین نمود و دستگاهکترونیکی میال

تواند در بدن مجرم تعبیه گردد )برای ثابت بودن و پیدا نمودن موقعیت فرد، زیرپوست بدن است که با کمترین هزینه می

وسیله دستبندهای الکترونیکی که بر مچ فرد شود و یا بههرلحظه شناسایی می گردد( و مختصات جغرافیایی فرد درتعبیه می

 170گردد.نصب می

وآمد همچون خودداری از رفت علیه بخواهدتواند اجرای دستور یا دستورات مختلفی را در مدت تعلیق از محکومقاضی می

اصی همچون سکونت در محل معین یا خودداری از تواند دستورات خهای معین؛ و یا قاضی در مدت آزادی مشروط میبه محل

علیه بخواهند و حتی در بعضی از اشخاص خطرناک که قابلیت ارتکاب جرم زیادی دارند سکونت در محل معین را از محکوم

ندان توان از این طریق )کنترل و نظارت بر موقعیت جغرافیایی( تحت تدابیر نظارتی باشند و یا جهت نظارت بر زندانیان زمی

 برداری قرار گیرد.باز مورد بهره

ای که بسیار حائز اهمیت تواند با تسهیل و تسریع ارتباطات نظارت را ساده نماید ولی نکتهآوری اطالعات میطورکلی فنبه

ازوبرگ مناسب است، این نظارت باید موردحمایت قانون قرار گیرد تا اوالً به نام نظارت، عمل غیرقانونی ارتکاب نیابد و ثانیاً س

عنوان کنترل ترافیک و های مختلف در شهرها که گاهی بهرسد حتی نصب دوربینبرای هر یک اندیشیده شود. به نظر می

گونه بایست برای نصب اینتواند نقض حریم خصوصی افراد باشد فلذا میشود میعنوان برقراری امنیت نصب میگاهی به

                                                           
 11 های فناوری اطالعات در زمینه حقوق کیفری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی. ص، ارمغان1821. عامری، علی اکبر، 111
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گذار بگذرد تا هم نحوه استفاده، موقعیت هر کشوری قانون مشخصی از تصویب قانون هایها در شهرها و یا جادهدوربین

ها و دیگر تدابیر متأخذه توسط مجریان )همچون شهرداری، وزارت راه و ترابری، نیروی انتظامی و دیگر استقرار این دوربین

 171باشند. بع تکالیف خویش آشنایی کامل داشتهنهادهای امنیتی( مورد عمل قرار گیرد و هم آحاد جامعه از حقوق خود و بالط

 

 

 گیری نتیجه

 با باید که است ناپذیراجتناب ضرورت یک کشورمان برای اطالعات آوریفن گذشته فصول در مطروحه موارد به عنایت با

 شئونات همه در که آوریفن این. نمود ساماندهی را مهم این کارآمد و شفاف قوانین تصویب و تدوین با و جامع ایبرنامه

 متأثر تحول ترینمهم و ترینبزرگ توانمی ولی گویندمی اطالعات عصر را رو پیش عصر کهطوریبه گذارده تأثیر بشر زندگی

 برآیند دانست( مجازی واقعیت) سایبر محیط در اجتماعی هایپدیده جایگزینی و سازیشبیه و شدنجهانی را آوریفن این از

 و هاباارزش اطالعاتی جامعه در تحوالت همه. است اطالعاتی جامعه تشکیل اخیر تکنولوژیک تتحوال و تأثیرات کلی

 همچنین و شود سایبرنتیکی جرائم برای جدیدی هایانگاری جرم است مقتضی که نیست سازگار اسالمی و میهنی هنجارهای

 در جرائم این شمول و کیفری قوانین گسترش که دبپیوندن وقوع به نیز سایبر محیط در توانندمی کالسیک جرائم از بسیاری

 وقوع از بازدارندگی جهت کیفری غیر پیشگیری ویژهبه پیشگیری به نیاز کارآمد گذاریقانون کنار در. طلبدمی را جدید محیط

 عین در عتسر با و آید وجود به هاناهنجاری این از پیشگیری برای ملی تدابیر که است مقتضی و است مشهود کامالً جرم

 .گردد اعمال هوشیاری و دقت

 از بعضی در رشد ضریب و کشور در جمعیت شدید رشد. است بوده مهمی و مؤثر اتفاقات شاهد چندساله این در کشورمان

 چند این در شهرها به روستاها از مهاجرت سریع آهنگ.  دهند تشکیل جوانان را کشور جمعیت شده باعث پیشین، سنوات

 فقط و روستاها در کشور جمعیت %65 قریب پیش سال چهل حدود آمارها حسب کهطوریبه شد انجام یادیز شتاب با سال

 به را کشور جمعیت از بیشتری صد در شهرنشینان و است شده جابجا آمار این امروزه کهدرحالی بودند شهرنشین %95 قریب

 مشاغل به نیز کار نیروی از قسمتی و است شدهافزوده کشور در بیکاری آمار گوناگون دالیل به. اندداده اختصاص خود

 . کنند کار توانندمی فصلی صورتبه و نیستند برخوردار خوبی شغلی امنیت از حداقل یا و اندمشغول خاکستری

 از بعضی در و کرد وارد کشور به بسیاری تلفات که دنیا بزرگ هایقدرت طرف از شدهتحمیل و خونین جنگ سال هشت

 کارشناسان گزارش حسب مالی خسارات فقط آورد، وجود به ناپذیرجبران ایضایعه انسانی، نیروی همچون آن هایحوزه

( است بیشتر مراتببه عددی قطعاً جهانی تورم با که شدهمحاسبه 1963 سال در) دالر میلیارد هزار یک از بیش ملل سازمان

 بردن باال در تواندمی تنهاییبه حتی یک هر که فوق موارد. شد وارد مانکشور به عراق بعث حزب یناجوانمردانه جنگ براثر

 که گرفت نادیده نباید هم را این البته است پیوسته وقوع به کشورمان در گذشته سال چند ظرف در باشد مؤثر جرائم آمار

 دست به دنیا سطح در هازمینه همه در حاضر حال در را ایویژه جایگاه کشورمان بومی متخصص و توانمند نیروهای باهمت

 .است آورده

                                                           
 15 ص. میزان نشر تهران، اول، چاپ کیفری، حقوق و اطالعات فناوری ،1832 مریم، . قادرپور،111
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 کشورمان در گذر یدوره این مدرنیته، به هاسنت از گذر یدوره است، قرارگرفته گذار یدوره در کشور اجتماعی شرایط

 عصر به که ایدوره سوم، موج به دوم موج از گذر یدوره است، وقوع حال در جهان سطح در انتقالی دوره یک با همزمان

 گذار یدوره این. گذشت پیشین فصول در آن مختصر ذکر که است داده تشکیل را اطالعاتی یجامعه و شده موسوم طالعاتا

 با دیگر سوی از و شوند صیانت مذهبی و میهنی هنجارهای و هاارزش سویک از تا شود مدیریت احسن نحو به باید تحول و

 با کشورمان بین را دیجیتالی شکاف به موسوم شکاف تا رفت پیش هاکشور دیگر با همسو تکنولوژیک پیشرفت و توسعه

 قابلیت و پتانسیل است خارج بحث این حوصله از که مختلف دالیل به کشورمان. نکنیم مشاهده یافتهتوسعه کشورهای

 توأم پیشرفته الگوی یا مدل یک عنوانبه هاحوزه و هاحیطه همه در تواندمی و دارد را نگر جانبههمه یتوسعه و پیشرفت

 عزم با باید که باشدمی اهمیت با بسیار امری اطالعات آوریفن حوزه جرائم از پیشگیری مقدمه این با. باشد مطرح بااخالق

 .گیرد قرار نظر ملحوظ ملی

 از بسیاری که دارند ملی هایارزش به خدشه و آسیب استعداد شدنجهانی همچون اطالعات آوریفن خصایص و ماهیت

 و زبان سایبر محیط گسترش با مثالً گیرند قرار محافظت و حراست مورد باید ولی گیردنمی قرار جرم عنوان ذیل الزاماً هاآن

 است پارسی هایواژه نویسی انگلیسی که فینگلیش به موسوم الخطرسم نوعی و است قرارگرفته تهدید مورد پارسی الخطرسم

 تبدیل التین به ترکیه کشور همچون را پارسی الخطرسم آینده در حتی تواندمی که است فراگیری حتی و ظهور حال در

 رهبری معظم مقام و گیرد قرار موردتوجه آسیب یک عنوانبه باید ولی نیست جرم( فینگلیش از استفاده) موضوع این نماید،

 فارسی واژه ذکر و داخلی مصرف محصوالت روی رب فارسی هایواژه ذکر و نموده اشاره نیز موضوع این بر خود اخیر بیانات در

 .است داده قرار ویژه موردتوجه را صادراتی محصوالت برای التین کنار در

 در نگری جانبههمه و تعادل گیرد، قرار موردعنایت اطالعات آوریفن حوزه جرائم از پیشگیری در باید که مواردی دیگر از

 یکی دیگر سوی از و است افراطی فردگرایی جدید، ابزارمندی تهدیدهای از یکی سویک از مثالً است مطلوب مدل یک یارائه

 فردگرایی از پیشگیرانه قابلیت فردیت به احترام ضمن باید شودمی ارائه که مدلی. است خصوصی حریم نقض هاآسیب از

 ترینمهم از بعضی اطالعات آوریفن وسیع پوشش و گستره علت به. باشد داشته یکجا را خصوصی حریم نقض و افراطی

 .گرددمی ارائه شدهبندیطبقه صورتبه پیشگیری هایروش

 را مطلب این و پردازیم می پژوهش این ابتدای در ها آن برای گرفته نظر در فرضیات و سوالت بررسی به قسمت این در

 یک کدام و است رسیده اثبات به اکنون یقتحق امر بدو در شده تعیین فرضیات از یک کدام که داد خواهیم قرار بررسی مورد

 .اند نرسیده اثبات به فرضیات از

 اطالعات آوریفن تحوالت به توجه با: که بود این شده طراحی سوال که گفت باید پژوهش این اول سوال خصوص در

 شده بیان چنین نیز سوال این برای شده گرفته نظر در ی فرضیه و نمود؟ هماهنگ را کشورمان کیفری قوانین توانمی چگونه

 هاینابهنجاری است نیاز و نیستند اطالعاتی جامعه تقنینی نیازهای جوابگوی کشورمان در موجود کیفری قوانین: که بود

 فرضیه این. پیوندندمی وقوع به نیز اطالعاتی جامعه در سنتی و کالسیک جرائم. شوند انگاری جرم سایبرنتیکی عنوانبه جدید

 شده محاسبه tمقدار که دهد می نشان است  هماهنگی مؤلفه مورد در که( 91-4)جدول نتایج به توجه با یقاتتحق روند در

 بنابراین. باشد می دار معنی  است 05/0 از کوچکتر که آنجایی از و باشد می 001/0 با برابر( داری معنی سطح)sig و( 230/9)

 تاثیر به نسبت جامعه افراد دیدگاه که گرفت نتیجه توان می آمده دست به تحقیق اول سوال به پاسخ از که هایی یافته طبق

 .رسید اثبات به ، است مثبت قسمت این سوالت در شده بیان عوامل
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 جرائم انگاری جرم صرفبه آیا: که بود این شده طراحی سوال که گفت باید پژوهش این دوم سوال خصوص در

 شده بیان چنین نیز سوال این برای شده گرفته نظر در ی فرضیه و شود؟می برطرف یاطالعات جامعه تقنینی نیاز سایبرنتیکی،

 قوانین حفظ ضمن باید لذا( نامشروع روابط مثالً) شوند محقق نیز سایبر فضای در توانندمی سنتی جرائم از بسیاری: که بود

 جدید محیط به جرائم تسری با تا یابد رشگست شوندمی محقق سایبر فضای در که جرائمی انگاری جرم پوشش جاری، کیفری

 که گرفت نتیجه توان می( 99-4) جدول نتایج  به توجه با تحقیقات روند در فرضیه این. شود مقابله هانابهنجاری گونهاین با

 .رسید اثبات به ، شودنمی برطرف اطالعاتی جامعه تقنینی نیاز سایبرنتیکی، جرائم انگاری جرم صرف به

 در هانابهنجاری از پیشگیری هایروش: که بود این شده طراحی سوال که گفت باید پژوهش این سوم سوال خصوص در

: که بود شده بیان چنین نیز سوال این برای شده گرفته نظر در ی فرضیه و باشد؟ باید چگونه کشورمان در اطالعاتی جامعه

 به( کیفری پیشگیری) کیفری برخوردهای ضمن که است مقتضی اطالعاتی جامعه در هانابهنجاری از پیشگیری برای

 است فرهنگ نهاد به معطوف رو پیش عصر در اجتماعی تحوالت بیشترین. شود مبذول ویژه توجه کیفری غیر هایپیشگیری

 و صیانت مذهبی و میهنی اصیل فرهنگ تا شد قائل مضاعفی اهمیت کیفری غیر هایپیشگیری به فرهنگی یدرزمینه باید لذا

 روش از استفاده که گرفت نتیجه توان می( 95 -4) شماره جدول نتایج به توجه با تحقیقات روند در فرضیه این. شود حمایت

 .رسید اثبات به  باشد، می تر موثر ها روش سایر از کیفری غیر پیشگیری

 

 پیشنهادها

 :گردد می مطرح پیشنهاد عنوان به زیر موارد پایان در    

 بتواند که قوانینی. است عادالنه و کارآمد شفاف، قوانین نیازمند کشورمان در: اطالعاتی جامعه تر جامع قوانین تصویب و تدوین

 یا اینترنت یا همراه تلفن هایشبکه مثل) اطالعات آوریفن هایسرویس دهندگان خدمات با افراد یکدیگر، با افراد روابط

 و کند ساماندهی را( بلعکس و) حاکمیت با جامعه افراد و حاکمیت با دهندگان خدمات این و( الکترونیکی هایماشین

 یدرزمینه آن مطلق معنای به قانون بلکه نمود تفسیر کیفری قانون به صرفاً نباید را قانون یواژه گمانبی. نماید هنجارسازی

 میان این در. دارد قانونی حمایت و تعریف به نیاز  الکترونیک ریال مثالعنوانبه است احتیاج غیره و اداری تجاری، مدنی، های

 و پیشگیری راستای در مؤثر و مهم گامی را 1933 مصوب ایرایانه جرائم قانون ویژهبه و الکترونیکی تجارت قانون تصویب باید

 .باشدمی ترجامع قوانین نیازمند اطالعاتی جامعه باوجوداین،. دانست اطالعات آوریفن جرائم با مقابله

 از یکی امنیت به نیاز و دارد احتیاج امنیت به بالندگی و رشد و بقاء برای بشر گمانبی:  امنیت بر تهدیدات از شگیریپی

 وظایف ترینمهم از یکی( امنیت احساس و امنیت) مطالبه این به پاسخ و است فرد هر مطالبات تریناساسی و ایریشه

 پوشش را جمعی و خانوادگی امنیت تا روانی و جسمی امنیت از که است وسیعی یگستره دارای امنیت. است ملی حاکمیت

 فضای طریق از توانمی که آورده وجود به را المللیبین نهادهای و هاسازمان اطالعات، آوریفن گسترش و ظهور. دهدمی

 انسجام نهادها، این به ورکش کاربران وابستگی صورت در که( شناسایی و هویتی خدمات مثل) گرفت خدمات هاآن از سایبر

 را الکترونیک دولت باید تهدید این رفع برای که است امنیت برای جدی تهدید و شودمی کم ملی حاکمیت به وابستگی و ملی

 دیگر از. باشد نداشته وجود بیگانگان به کاربر وابستگی به نیاز مناسب خدمات ارائه با تا قرارداد کار دستور در بیشتر جدیت با

 را نابسامانی و آشفته وضع کشورمان در. است سایبر محیط و اینترنت شبکه طریق از مخملی انقالب امنیت، تهدیدکننده اردمو
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 ملی سطح در حتی بحران باعث آن انتشار و دروغین اخبار تولید نیز بعضاً که شاهدیم اینترنت طریق از رسانیاطالع در

 انتشار و خبر تولید و رسانیاطالع دیجیتالی، هایرسانیاطالع طریق از امنیتی تتهدیدا رفع برای روش ترینمناسب. شودمی

 چندمیلیونی( تیراژ) شمارگان با ژاپن در اینشریه نمونه برای. کند اطمینان ایجاد مخاطب در بتواند که است سالم صورتبه آن

 کند،می منتشر موردی هر در گزارش یا خبر یک وقتی که نموده ایجاد خود مخاطبان در اطمینانی چنانآن مرورزمانبه

 .دهدنمی را شایعه انتشار یاجازه درواقع و شودمی واقع مؤثر شدتبه

 مشاهده جهان در فرهنگی هایمؤلفه در هاییدگرگونی اطالعات آوریفن گسترش و ظهور با: فرهنگ بر تهدیدات از پیشگیری

 است نموده تسهیل را فرهنگی محصوالت انتشار و تولید الکترونیک هایشبکه و کیالکترونی هایماشین و ابزار وجود. شودمی

 سنخیت فرهنگی الگوی هیچ با تغییرات این از بعضی) ندارد سنخیت ما کشور فرهنگی الگوهای با تغییرات این یهمه ولی

 از نگرانی بیشترین که نمود ادعا توانمی و( گراییجنسهم ترویج مثل است انسانی ضد – فرهنگ ضد بعضاً بلکه ندارد

 شدنجهانی از نگرانی. است کشورمان در مذهبی – ملی فرهنگ حوزه به هایآسیب و تهدیدات اطالعات، آوریفن گسترش

 و خانوادگی روابط گسست از نگرانی اطالعاتی، جامعه در هویت بحران از نگرانی است، ملی فرهنگ برای خطری که فرهنگ

 حیطه بر انگاری جرم فلذا. است اطالعات عصر در اندیشه اهل یدغدغه ترینبنیادی از هایینمونه هاانسان سالم روابط حتی

 باید شود مشاهده عملی انگاری جرم به احتیاج و نیاز کهدرصورتی و شودنمی توصیه اطالعات از آوریفن حوزه در فرهنگ

 جرائم آن کنار در و نشود اعمال آن شدن زیرزمینی باعث نیتقنی ورود این تا گردد عمل درایت با و سنجیده بسیار

 ریسک رفتن باال نشود انگاری جرم درایت با و صحیح نحو به غیراخالقی هرچند عملی وقتی چراکه. نباید وجود به یافتهسازمان

 نهادینگی به( مجرمانه سازمان) گنگ کارکشته بزهکاران و پیونددمی وقوع به زیرزمینی صورتبه و پنهان در راحتیبه آن انجام

 آوریفن حوزه خاص طوربه و مسائل عموم در هاارزش فرهنگ ضد ترویج با مبارزه برای روش ترینمناسب. پردازندمی آن

 و انسانی روابط گسست اطالعات آوریفن حوزه مخرب تأثیرات از یکی. هاستارزش و هنجارها تحکیم و تقویت اطالعات،

 اصیل باورهای تقویت. گیرد قرار موردعنایت ازپیشبیش ازدواج تسهیل و خانواده بنیاد تحکیم باید که است یخانوادگ ویژهبه

 و مشروع هیجان بروز و تولید. است بزه وقوع از پیشگیری بالطبع و گناه ارتکاب برای خودکنترلی باعث جوانان بین دینی

 داده ماهیت تغییر فراغت اوقات اطالعات عصر در. کندمی جلوگیری ایشان توسط بزه وقوع از جوانان کردن جوانانی تسهیل

 بیشتر جدید عصر در فراغت اوقات رسدمی نظر به. کندنمی کار منفعت کسب برای فرد که دانست زمانی را آن توانمی و است

 هایروش از یکی والًاص. شود بینیپیش متنوع هایبرنامه سنین تمام در آن نمودن پر برای است مقتضی که است شده

 هست نیز کیفر خواص از یکی حتی و دهدمی پوشش را وسیعی مفهوم که گیری توان. است سالم گیری توان پیشگیرانه

 با را شود بزه به او برانگیختگی باعث است ممکن که زیادی انرژی فرد یعنی است؛ مؤثر بسیار هیجانی مجرمین برای ویژهبه

 شوندمی بزه مرتکب که اینترنتی کاربران بین در. کندمی پیدا جدی کاهش بزه وقوع احتمال و ندکمی مصروف سالم هایروش

 که شود گیری توان دیگری یوسیلهبه زمان و انرژی این است مقتضی که اندمشغول شبکه در متمادی هایساعت معموالً

 .هاستگزینه بهترین از یکی ورزش و بدنیتربیت

 مجرم شناسایی و جرم کشف جهت که است مقتضی سایبر محیط جهانی ماهیت علت به: المللیبین نهادهای با همکاری

 نهادهای با کشورمان در حوزه این با مرتبط هایسازمان اطالعات، آوریفن حوزه جرائم از پیشگیری همچنین( متهم)

  .نمایند همکاری المللیبین

 



 111-193، ص   1931خرداد  ،  1، جلد 42، شماره حقوق و علوم قضایی 

 
ISSN: 1394-0037 

http://www.jolaw.ir  

 

111 

 

 بعدی هایپژوهش برای پیشنهادهایی

 گرانی که قصد دارند در این زمینه تحقیق نمایند پیشنهادات ذیل ارائه می گردد:برای پژوهش

ما در این پژوهش به دلیل وجود محدودیت های زمانی، مالی و ... نتوانستیم پژوهش را بر افراد بیشتری انجام دهیم  .1

 گیرد. لذا پیشنهاد می گردد در پژوهش های آتی این امر بر تعداد کثیر تری از افراد انجام

این پژوهش را در مناطق دیگری از کشور نیز انجام دهند تا با مقایسه ی بین این تحقیقات بتوان نتایج کلی برای  .2

 تمام موارد گرفت.
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