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  چکیده 

توان به اند. در این پرتو میه خود گرفتهها اَشکال نوین و جدیدی را بدیدگیهها و بز امروزه بزهکاری

شاره بزهکاری سایبری ا سترش فناوریهای  شت که با گ های نوین اطالعات و ارتباطات در هزارۀ دا

خته و ممزوج شدن با محیط یبه دلیل آم ست. در این رهگذر شهروندان نیز کهسوم رو به گسترش ا

سایبری قرار دارند، سایبری در معرض بزهکاری و بزه مانند اینترنت  لذا فناوری هایی نوینیدیدگیِ 

سایبر،  ضای  ست. و ف سلطۀ خود قرار داده ا  ل این نوع بزهکاری تحلی بنابراین جهان امروز را تحت 

توان راهکارهایی را برای کنترل یا خالی از فایده نیسننتز زیرا، می شننناسننیهای جرمدر پرتو نظریه

این پژوهش سننعی دارد با روش  نگارنده در رائه داد.بزهکاری ها اکاسننتن و یا پیشننگیری از این نوع 

صیفی ستفاده از منابع کتابخانه ای -تو سایبری را از نقطه علل وقوع  تحلیلی و ا نظر  بزهکاری های 

 نظریه های جرم شناسی بررسی کند.

 

 

 

 دیده، بزهکار،  جهانی شدنبر، بزهسای محیط، کلید واژگان: 
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 مقدمه

 

های نوین اطالعات و ارتباطات و حرکت به سوی جهانی شدن و به طور کلی با گسترش  فناوری

أس آن های سننایبری در رها تبلور یافته اسننت که بزهکاریاز سنننت، موج جدیدی از بزهکاری روبع

ضای  شریت را احاطه کرده تا پیش از گسترش ف ست ب قرار دارند. به طور کلی محیط که پیرامون زی

شد که به  صه می  صرفاً در محیط واقعی یا حقیقی خال شریت،  سایبر و ظهور و بروز آن در جهان ب

 یم است.سقابل تق 1چند دسته

های دیدگیها و بزهبزهکاری ،ایبری درسننت همانند محیط حقیقی، به تبع آنبا تولد محیط سنن 

کنند تا منفعت سایبری نیز متولد شدز زیرا، مرتکبان رفتارهای بزهکارانه از هر موقعیتی استفاده می

 ها نیز صورت مدرنیته به خود گرفته است.ت، بزهکاریو سود خود را به دست آورند که در این صور

سایبر به طور کلی دو مفهوم عام و خاص دارد.  ضای  سایبر ( 1388)نجفی ابرندآبادی ،ف ضای  ف

باطات پیوند و قرابت دارد، شنننامل در مفهوم عام، هرآنچه که با فناوری های نوین اطالعات و ارت

اما فضننای سننایبر به معنای خاص صننرفاً شننامل ،  شننود مانند رادیو، تلوزیون، تلفن همراه و...می

شد که بزهکاریبهره شتقات مربوط به آن خواهد  سایبری محض در این گیری از اینترنت و م های 

 قلمرو جای دارند. 

در این میان، محیط سننایبر خود، به طور کلی دو ویژگی دارد که عبارت از نخسننتز نامحدود و  

منظور از ( 1388)نجفی ابرندآبادی،دن این فضا است.گسترده بودن فضای سایبر و دومز ناملموس بو

ضا برخال ست که این ف سترده بودن عبارت از آن ا ضای حقیقی یا واقعی محدود به نامحدود و گ ف ف

سخن از در نوردیدن مرزها به میان آورد. از چهارچوب خاص و مشخصی نیست و همزمان می توان 

شاهدۀ این  صی برای م شخ ست ک قالب و مؤلفۀ عینیِ م سوی دیگر منظور از ناملموس بودن آن ا

 کنند وجود ندارد. فضا و کسانی که در این فضا فعالیت می

 
شناسی  شناسی حقوقی )درآمدی بر جرمجرمها رک: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، بندی. برای مطالعه راجع به این دسته1

ها، زیرنظر علی حســین نهفی ابرندآبادی،  حقوق کیفری عمومی(، در: دایره المعارف علوم جنایی ـــــ مهموعا مقالا 

 )نمودار پیوست(.  945، ص 1395هار نشرمیزان، تهران، کتاب دوم، چاپ دوم، ویراست دوم، ب 
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ست که یکی از جرمبدین  سان هندی نظریۀ تغییر و گذار محیطی را مطرح کرد کهسان ا      شنا

کند و این محیط واقعی به محیط سایبری تغییر میرفتار و کردار افراد با گذار از براساس این نظریه 

یل  کاری در فضننننای سننننایبری را تشنننک لل بزه که ع تار و تغییر محیط اسننننت  فاوت رف ت

های سننایبری را در گسننترۀ دیدگیتوان بزهکاری و بزهبراین اسنناس می (1396)ابوذری،1دهد.می

 رو، در قالب نظریۀ تقلید )الف( ونشنننناسنننی مورد تحلیل و ازیابی قرار داد. از ایهای جرمنظریه

 قابل تحلیل هستند. این دسته از جرایم، هایدیدگیهای سایبری و یا بزهنظریۀآنومی )ب( بزهکاری

 الف: نظریۀ تقلید

محور جرم امری فراگرفتنی اسنننت که از گذر آموزش و یا هر های جامعهعموماً برپایۀ نظریه

های بنیادین به نام شننود. در این راسننتا، یکی از نظریهرویکرد دیگری، توسننط بزهکار فراگرفته می

البته با تسامح ننن نظریۀ یادگیری اجتماعی، جرم توسط شخم مرتکب فراآموخته  نظریۀ تقلید یا ننن

 شود. می

ارائه گردیده بیان گر آن اسننت که انسننان از طریل تقلید  گابریل تاردنظریۀ تقلید که توسننط 

سامان می سط آن همت میزندگی اجتماعی خود را  سعه و ب سانگمارد. از ایندهد و به تو ها رو، ان

سته و خواه به طور گذارند، ذیرند و یا تأثیر میپدآگاه که از دیگران تأثیر میخو خواه به صورت ناخوا

این نظریه که بر سه رکن یا قاعده  (1383)نجفی ابرندآیادی،2بخشند.زندگی خود را نظم و نسل می

پیونددز به این یط به وقوع میها در محاسنننتاوار اسنننت، مبین آن اسنننت که چرا برخی از بزهکاری

شناسی محیطی که در بستر و بطن جامعه ترتیب، این نظریه به دنبال علت شناسی جرم استز علت

 گردد.و در پرتو تعامل و مراوده با دیگران متبلور می

ستبراسناس  سیر صنورت می قاعدۀ اول، تقلید از مدل فراد پذیرد. این قاعده با حرکت ازم

ها در فضای سایبر با دیگران آشنا که، انسانسایبری به مسیر حقیقی قرابت بسیاری دارد. توضیح آن

ندگی فرد می مام ز مل بوده و ت کا به طور  یا  که این الگو  ند  ها الگوبرداری می کن ند و از آن شنننو

شامل می صرفاً در برخی از موراد الگوبرداری کشود و یا آنتقلیدکننده را  سبی بوده و  صورت ن ه به 

سایبر که امکان دارد در می ضای  شخم تقلیدکننده از مدل یا الگوی خود در ف ساس،  شود. براین ا

تماعی، تحقل یافته باشننندز در اکمر موارد تمایل دارد که های اجمانند برنامههای گوناگون محیط

 تقلید از مدل یا الگوی خود را به فضای حقیقی نیز منتقل کند.

 
 .1396نشرمیزان، تهران، چاپ اول، شناسی سایبری، جرمهمچنین رک: ابوذری، مهرنوش، همان؛ . رک: 1

، دورۀ کارشییناسییی ارشیید حاوو جزا و تقریرات درس جامعا شــناســی جنایی . رک: نجفی ابرندآبادی، علی حسییین، 2

، ص 1383یییی   84پور، نیمسال تحصلیلی شناسی، دانشکدۀ حاوو دانشگاه شهید بهشتی، تهیه و تنظیم: مهدی صبوریجرم

 www.lawtest.irو بعد؛ قابل دسترس در:  35
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در این راسنننتا نوع پوشنننش، نحوۀ گفتمان، طریقۀ برخورد و معاشنننرت با دیگران و... از جمله 

سایبری به محیط حقیقی منتقل میمؤلفه ضایی  شخم تقلید کننده از ف ست که  کند. چه هایی ا

 که، در این پرتو، امکان معارضننه و تنش میان فرد تقلیدکننده و شننهروندان محیط حقیقی وجودآن

ستز امکان دارد که  شده ا شیوۀ تقلید برای او یک ارزش تلقی  داردز لکن از آنجایی که این مدل و 

که والدینِ یک نوجوان از زا سنناطع کند. مانند آنهای تنشبه معارضننات و مواجهاتِ موجود پاسنن 

کنند که اسننت به او اعتراض می رجینحوۀ مدل پوشننش فرزند خود که تقلید شننده از یک مدل خا

 های نوجوان همراه خواهد بود.گیرینوعاً با مقاومت و جهت

اسنننتز شنننخم تقلید کننده  ترین افراد به خودقاعدۀ دوم که تقلید از نزدیکبه موجب 

تالش خواهد کردز اگرچه به الگو یا مدل اصلی دسترسی ندارد، اما از شخصی که بیشترین شباهت 

صلی دارد، تقلید و تبعیت کند. به عنوان نمونه، جوانان و نوجوانان نوعاً به شکاران یا  را به مدل ا ورز

ن عالقه مند هستند و تمام تالش خود را میافراد مشهور در هر رشته ن مانند موسیقی  کنند تا های 

شنایی و الگوبرداری از فرسنگ شوند. اما از انجایی که این آ سان او  سایبر ب ضای  ها دور و از طریل ف

که در این بازه زمانی  بوده و به مدل اصننلی دسننترسننی ندارندز تالش خواهند کرد تا به شننخصننی

 ی کنند. به مدل اصلی دارند، تبعیت و پیرو بیشترین شباهت و قرابت را

به خوبی قابل درک اسنننتز بدین توضنننیح که، نوعًا اطفال و خردسنننا ن  این رویکرد در حوزه

شخصیت سایبر با  سلِ  سی برقرار کودکان و اطفالِ ن صمیمانه و احسا سیار  شنی ارتباط ب های انیمی

ست و زندگیِ انان را با آن الگو کنند و تالش میمی کنند تا خانوادۀ خود را مجاب کنند تا محیط زی

گردد که کودکان و خردسننا ن . در این میان، مشنناهده میمند اسننت همنوا کندو مدل که او عالقه

ها، تختخواب، پوشننش و یا به طور کلی هر آنچه که کوچکترین شننباهتی به آن مدل بازیاسننباب

 شکل و سامان می بخشند. انیمیشنی دارد، 

گیری در این بحبوحۀ زمانی اسننت که والدین نقش اصننلی را در کنترل فضننای سننایبر و شننکل

فاء می کنند. توضنننیح آنپذیری کودکی که در فرآیند جامعه که، اگر کودک در این قرار دارند، ای

دوران بدون کنترل والدین و ابزارهای نظارتیِ خاص از هر شنننخم یا مدلی، الگوبرداری کند، ادامۀ 

سویی روانه می سمت و  ست او نیز به  یش دارد. به عنوان ممال، اشود که کودک به آن گرفرآیند زی

شونت و عدم همنوایی با جامچنانچه برنامه شنی مروّج خ شد، کودک نیز های تلویزیونی و انیمی عه با

ها ن سننو رهسننخار خواهد شنند و این مدل را در خود نهادینه خواهد کردز حال اگر، این برنامهبه آ

سیر جامعهبرنامه شد که م های پذیرفته را هموار کرده و او را بر ارزشپذیری طفل یا کودک هایی با

ای اصنننلی اسنننت که در بادی امر شننندۀ جامعه همنوا کند، قطعاً دوری از ورطۀ بزهکاری نیز مؤلفه

 متوجه طفل خواهد بود.

کودک در فضنننای سنننایبر که منجر به ۀ مسنننیر ربه این ترتیب، ابزار نظارتی بر روند ورود و ادا

ای در جهت نقض هنجارهای تواند عامل پیشننگیرانهشننود، میالگوگیریِ او از مدلِ مطلوب خود می
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و مزمن ننن پایدار شدن آن باشدز در ریر این صورت  1اساسی جامعه و پیشگیری از بزهکاری زودرس

تردیدی وجود ندارد که به دلیل فقدان این ابزارها، قطعاً مدل جرم یا الگوی ضنندهنجاری اسننت که 

 طفل یا کودک خواهد آموخت.

است، در فضای سایبر  پویاشیوه و موضوع تقلید، متحول و سرانجام، براساس قاعدۀ سوم که 

شتری پیدا می ستفاده و بهرهکند. نمود و جلوۀ بی سایبر،  زمۀ ا ضای  ست. بهگیری از ف روز بودن ا

ست بیاورد باید بتواند از  سایبر به د ضای  سایبر برای اینکه بتواند مطلوب خود را از ف ضای  کاربر ف

که اگر گیرد که یکی از این لوازم پویا بودنِ استفاده از فضای سایبر است. مانند آن لوازم آن نیز بهره

ها و خاطرات شخصی استفاده می عکس گذاریِدر چندسال پیش از برنامۀ فیس بوک برای اشتراک

گفته به بوتۀ فراموشی سخرده امروزه با ورود و فراگیر شدن برنامۀ اینستاگرام، عمالً برنامۀ پیش شده

 شد.

نیز متحول شننده اسننتز زیرا، دسننترسننی فضننای  دبه موازات این تغییر در تحو ت، شننیوۀ تقلی

سهل سیار  ستاگرام به مراتب ب سال پیش تر از مدلکاربریِ این ست و اگر تا چند  های فیس بوکی ا

 های تقلید است. از مدل تقلید بود، امروزه صحبت از مدل صحبت

سیل عظیمی ست که کودک یا نوجوانان با  شود که رو میاز الگوهای نو و تازه روبه براین مبنا ا

ست ستردهیافتنیامکان تقلید را برای او بهتر، د کندز زیرا، هر آن امکان دارد که کودک تر میتر و گ

نوجوان الگوی خود را تغییر داده و الگوی جدید دیگری را برگزیند. به این ترتیب اسنننت که مدل  یا

به طور کلی و  سننان، در چنین بسننتری اسننت که شننهروندانشننود. بدینتقلید نیز محول و پویا می

شنننود و در میان قواعد و هنجارهای طور ویژه، دچار نوعی از خودباختگی میکودک یا نوجوان به 

 کند.رح میشود. این همان مطلبی است که نظریۀ آنومی مطمتعدد سردرگم و متحیر می

 ب: نظریۀ آنومی

روی دیگری از  2مطرح شده استز امیل دورکیمنظریۀ آنومی که توسط جامعه شناس فرانسوی 

 کند. های سایبری ن البته در قالب مشهودتری ن را بررسی میبزهکاری

دورکیم که در پرتو کنترل اجتماعی جرم جوامع را به دو جامعۀ مکانیکی )بسنننته و سننننتی( و 

کند، معتقد اسننت که در جوامع مکانیکی، کنترل جوامع اُرگانیکی )جوامع باز و مدرن( تقسننیم می

ارانه است. به دنبال این رویکرد جرم بسیار با  است و خود، عاملی برای پیشگیری از رفتارهای بزهک

 
شییری از ررتارهای مهرمانا، کاریو، روبر، ای مطالعۀ بیشیتر رک: بر. 1 ـــ اجتماعی زودرس در گی شاختی ـ مداخلۀ روان

، بهار 36و  35ترجمۀ علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجلۀ تحایاات حاوقی، دانشکدۀ حاوو دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ 

 .304ی  267، ص 1381تا تابستان 

 تقریرات درس جامعا شناسی جنایی، همان منبع.. رک: نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 2
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و به دلیل شننناخت اعضنناءجوامع مکانیکی از یکدیگر، انها سننعی خواهند کرد تا اَعمالی را که چهرۀ 

توانند کند، مرتکب نشنننوندز بنابراین، حتی اگر بخواهند نیز نمیشنننرافتمندانۀ آنان را مخدوش می

 مرتکب جرم شوند.

ها و تعدد فرهنگ تکمّر مضننناعف امع چند فرهنگی که بادر مقابل، درجوامع اُرگانیکی، یعنی جو

شناخت دقیقی ندارد و بدین شهروندان از یکدیگر  ستز  ست. مواجه ا سان، کنترل اجتماعی پایین ا

سان ست که ان شده و ازعی خودباختگی و دلها دچار نودر این گذر ا شغولی  قید و بندها رهانیده  م

 د.کردنمی شوند و امکان دارد دست به کارهایی بزنند که هرگز فکر انجام انها را نمی

های مجرمانۀ خود را کندز زیرا، افرادی که گرایشدر فضای سایبر این نظریه قوت بیشتر پیدا می

یقی و واقعی کنترل کرده اند تمایل دارند که در فضای سایبر مرتکب جرم شوند که به در فضای حق

اند در محیط حقیقی مرتکب شوند. ناشناختگی و تهلحاظ موقعیت و جایگاه اختصاصی خود، نتوانس

شف و تعقیب جرم می کندز زیرا، گمنامیتر میا راحتم رگمنامی ارتکاب جر  1انجامد.نوعاً به عدم ک

تر از بزهکاری در فضای حقیقی بنابراین، در پرتو این نظریه، ارتکاب بزهکاری در فضای سایبر راحت

 است.

کند نننن همان دشوار می که امکان شناخت فرد راای سایبر به دلیل آن، فضپرتو نظریۀ آنومیدر 

شد نننن فرد به راحتی قادر خ شاره  ستفاده از برگونه که ا سازوکارها روی خواهد بود تا از طریل ا ی 

های مال، فرد می تواند با سنناختن اکانتدیگر خود که مجرمانه اسننت را متبلور سننازد. به عنوان م

جعلی و یا بدون نام و بدون اینکه اساساً شناسایی شود در فضای سایبر چرخش کرده و به هر تارنما 

یا شبکۀ اجتماعی ورود نماید. در این مجال است که امکان بروز رفتارهایی همچون توهین با  است. 

شان شوانگهی، این نظریه به راحتی ن سایبر و دهندۀ  ضای  ستفاده کننده از ف صیت جنایی فرد ا خ

ستز زیرا، به نظر می ستعرسد که بزهکارشناخت حالت خطرناک او ا سایبری نوعاً ظرفیت و ا داد ان 

 جنایی با  و میزان انطباق پذیری اندکی با جامعه داشته باشند.

مند باشننند، چنانچه قادر رناک بهرهیک فرد که از این درجه از حالت خط تیب، هرگاهبه این تر

واقعی خود را کنترل کند و عقدۀ پاسننخگویی به فردی که به حقوق  نباشنند که در محیط حقیقی یا

شده ستیابی او به حقوق خود  شدز امکان دارد  وی تجاوز کرده یا به هر دلیلی مانع د شته با ست دا ا

علیه آن فرد فضاسازی کرده و حیمیت او را مخدوش و بدون اینکه شناخته شود،  که در فضای سیال

وص فضای سایبر به دقت مورد بررسی و تحلیل کند. از این جهت است که نظریۀ آنومی باید در خص

 قرار گیرد. 
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 گیرینتیجه
 

مات را به وجود میهای جدید دیدگیهای نوین، بزهبزهکاری قدا آورد. در پرتو اتخاذ تدابیر و ا

شد های نوین، بزهکاریمبتنی بر فناوری سایبر به دلیل ر ضای  ست. ف های جدید را متبلور گردیده ا

و گسترش تکنولوژی ننن به ویژه ننن در سدۀ اخیر در این دوره، موضوعیت دو چندان پیدا کرده است. 

 کاران سایبری نیز سخن به میان آورد.به این ترتیب است که باید از بزه

گرایش افراد به بزهکاری را  دتوانی، میتشننناخدیدهشننناسننانه و بزهدسننتاوردهای مطالعات جرم 

شخصیت بزهکاران که در واقع، حکایت از همنوایی با قواعد جامعه و  شناخت  مورد احراز قرار دهد. 

شناسی های متعدد و متنوع جرمهای بنیادین شهروندان است، در پرتو نظریهارزش یا پشت کردن به

 امکان پذیر خواهد بود. 

شاند، امری بدیهی و ریرقابل انکار ه آیا میاینک سایبر را به محیط حقیقی ک ضای  توان جرایم ف

که از گستردگی و نامحدودی برخوردار است، در خصوص اقدامات استز زیرا، فضای سایبر بررم آن

فیزیکی محدودیت دارد. بزهکاران از یک بُعد یعنی از لحاظ روانی، نیاز به تحسنننین یا تمجید و یا 

کند. در واقع، انچه که بزهکاران حتی تنبیه و سرزنش دارند که فضای سایبر این امکان را فراهم نمی

ستز زیرا،  ستند، توجه و ابراز نظر ا سی ژان پیناتل بدان نیازمند ه شنا صیت  شخ سایبری از لحاظ 

آنها تعریف توانند با قواعدی که جامعه برای گیر بوده که به سننختی میآنها اسنناسنناً افرادی گوشننه

ساس، آنها تالش می شوند. براین ا کنند تا از گذر برخی رفتارها که توجه دیگران را به نموده، همنوا 

 خود جلب کنند، خود را به دیگران نشان دهند.

های سننایبری و شننناسننی در شننناخت بزهکاریهای جرمدر این مجال از بحث  اسننت که نظریه

های یادگیرِی ندز زیرا، در پرتو یکی از نظریهگر علیه آنها، با یکدیگر پیوند و قرابت داراقدامات مبارزه

شرتجرم سی یعنی نظریۀ معا شخم از مدل یا الگوی خود تقلید های ترجیحی، پس از آنشنا که 

های گردد که با او همنوا یا همسو باشند، براین اساس است که گروهکرد، به دنبال فرد یا افرادی می

 گیرد.ت که شخصیت جنایی گروهی شکل میگیرند. به این ترتیب اسمجرمانه شکل می

که در مسنننیر این  های سنننایبری به ویژه اطفال و نوجواناندهی به بزهکاریبنابراین، پاسننن 

د، مسننتلزم شننناخت نرجامعه پذیری از سننوی دیگر قرار داهای از یک سننو و در فرآیند بزهکاری

 کند.شناسی این امکان را فراهم میهای جرمت آنها است که نظریهشخصی
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