
 

 10 - 717، ص 7931ودوم، بهار پژوهش حقوق کیفری، سال ششم، شماره بیست
 

 تانگو يپژوهنمونه: ياجتماع هایشبکه در زنان يجنس يدگدیبزه لیتحل

 ***پزحسین محمدکوره **یاالسالمخیش عباس* ناریدانش رضاحمید
 )81/83/61: پذیرش تاهیخ 31/2/61: دهیانت تاهیخ(

 چکيده؛
 وجبم مداه،انهیها یندهایآنر گذه اا یاجتااع هزابط هشد ز نترنتیا اا استفاد  شیانزا اطالعات، یننازه هشد

 یبخش به اشاه ، موهد یهاشبکه اا استفاد  امرزا  کهیطوه به است؛ شد  یاجتااع یهاشبکه اا استفاد  شیانزا

 گران،ید با یمجاا اهتباط یبرقراه ز مختل  یِاجتااع یهاشبکه ده تیعضو. است شد  لیتبد انراد یاندگ اا

 یامدهایپ اما است، آزهد  زجودبه یاحرنه-یشغل سواب  دانش، یگذاهاشتراک به جدت ها یمناسب نرصت گرچه

 یبرقراه تندانه قلارز نیا ده یجنس یدگیدبز . است داشته هارا  به زین ها انان یجنس یدگیدبز  جاله اا یناگواه

 ز هالمین ر،یتصاز اهسال بلکه رد،یگیدهبرم ها یاجتااع یهاشبکه ده یدزست ز ییآشنا متعاقبِ یجنس هزابط

 اقسام اا یکی که دهدیم نشان حاضر پژزهش یهاانتهی. دهدیم پوشش زین ها نضا نیا ده نگاهانههرا  یهامتن

 به که هزشِیپ یمطالعه هزنیا اا. است انان یِجنس شدن یقربان ،یاجتااع یهاشبکه ده یدگیدبز  مدم اهیبس

 شبکه نیا ده هاآن یدگیدبز  اا یریشگیپ دنبال به ز پرداخته تانگو یاجتااع شبکه ده انان یجنس یدگیدبز 

 تیهعا دمع برنامه، نیا هیازل ااتیتنظ ده کاهبران یعاوم ییهناا چون یعوامل که است د یهس جهینت نیا به است،

 ده انگوت شبکه یهیازل نظاهت عدم مختل ، طرق اا ان کاهبران انتنی امکانِ کاهبران، توسط یخصوص میحر

 ها انگوت تیظرن کاهبران، یزاقع تیهو ییشناسا جدت مناسب یساازکاهها عدم زین ز دئوهایز ز ریتصاز اهسال

 .است داد  شیانزا انان یجنس یدگیدبز  ده

 

 .یظارتن یهاسامانه ،یخصوص ميحر تانگو، ،یاجتماع شبکه ،یجنس یدگيدبزهواژگان کليدی: 

                                                           
 hdanesh90@yahoo.com(: مسئول سند ینو) یبدشت دیشد دانشگا  یشناسجرم ز حقوق جزا یدکتر یدانشجو *

 .مشدد یاسالم آااد دانشگا  حقوق دانشکد  حقوق ز علوم سیاسیگرز   دانشیاه **

 .یطباطبائ عالمه دانشگا  یشناسجرم ز جزا حقوق یدکتر یدانشجو ***
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 مقدمه .2

 ه عصممردانقالب صممنعتی، هشممد ننازهی اطالعات ز اهتباطات ز نیز اسممتفاد  نزایند  اا اینترنت،  

هتباط ا ی، نحو تعامل میان انراد ها دسممتخوش تغییراتی کرد  اسممت. ده گذشممته  یحاضممر نحو 

شممماهد برقراهی هزابط اجتااعی اا طری   بود، اما امرزا  8انراد بما یکدیگر به صممموهت هزدههز 

کنونی، اسممتفاد  اا  ی(. اا هاین هزسممت که ده دزه 83: 8268نضممای مجاای هسممتیم )زیلیامز، 

های برقراهی اهتباط ده دنیای مدهن تبدیل شد  است. بر اجتااعی به بخشمی اا شبکه  هایشمبکه 

ها موجب شد  است تا اهسال پیام متنی، صوتی ز تصویری جایگزین این اسماس، هشد این شبکه 

 های صایاانه شود.نشست

جتااعی با اهداف متفازتی تأسمممیس های ادهد که شمممبکههما نشمممان می همای پژزهش یمانتمه  

، نرصمت دسممترسی ز به  3«لینکدین»ها اا جاله شموند. بر اسماس شمواهد موجود، برخی اا آن   می

، 3996دهد )پاپ اهیسممی، شممغلی ها ده اختیاه انراد قراه می -ایگذاهی اطالعات حرنهاشممتراک

گذاهی ها با هدف برقراهی هابطه اجتااعی با دیگران ز به اشتراک(. بعضی دیگر اا این شبکه82

 2«بوکنیس»توان به شممبکه اجتااعی اند که اا آن جاله میز اخباه هزا تأسممیس شممد  اطالعات

ها نیز تفریح ز برقراهی برخی دیگر اا این شبکه یه(. ده اساسنام32: 3983اشماه  کرد )سوئینی،  

 نام بتهزد. به عنوان مثال، با ایجاد حسممماب کاهبری ز هابطه اجتااعی، هدف ازلیه به شمممااه می

ده شمبکه تانگو، به محض زهزد به صمفحه اصملی، پیامی متنی اا طرف شممبکه برای کاهبر جدید    

به تانگو خوش آمدید! اینجا مکانی است برای »شمود که ده آن این پیغام آمد  است:  اهسمال می 

 4«.اهتباط داشتن، اجتااعی بودن ز تفریح کردن

                                                           
1. Face To Face 

2. LinkedIn 

3. Facebook 
اساس مشاهداتی های آزهد  شد  اا شبکه اجتااعی تانگو، بر های مختل  این پژزهش، مثال. الام به ذکر است که ده قسات4

 اند.است که نویسندگان حین ایجاد حساب کاهبری، نصب ز استفاد  اا این برنامه به دست آزهد 
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ب بسمممط هزابط میان انراد ود، موجهمای اجتاماعی جدت تحق  اهداف موهدنظر خ  شمممبکمه 

دهند تا اا طرق مختل  با یکدیگر آشنا شوند ها به انراد اجاا  میهز، این شبکهشموند. اا این می

که گو با یکدیگر بنشممینند. این امر، انززن بر آنزهای عاومی ز خصمموصممی به گفت ز ده قالب

گوهای میان زهای گفتامینهشود، موجب آشمنایی انراد، انتقال مباحث علای، اعتقادی ز ... می 

 بخشد.ها ز ملل مختل  ها نیز تحق  میتادن

ها نیز غانل شممد. بر توان اا آ اه سمموء آنهای اجتااعی، نایبا زجود پیامدهای مثبت شممبکه

باهی ها برای انراد به زجود آزهند توانند آ اه ایانهای اجتااعی میاساس شواهد موجود، شبکه

 گری ز انززابازهیگزینی اا نضممای زاقعی، پرخاشتوان به انسممردگی، دزهیکه اا آن جاله می

های اجتااعی، ترین پیامدهای ناگواه هشممد شممبکه اشمماه  کرد. بدزن شممک، یکی دیگر اا مدم 

های مختل  های اجتااعی ده قالبدیدگیِ کاهبران ده این بسمتر اسمت. کاهبران شبکه  امکان بز 

دیدگی جنسممی، سممرقت هویتی، چون بز های مختل  همحوا ماکن اسممت قربانی شممدن ها ده 

کالهبرداهی اینترنتی، جاسموسمی اقتصمادی ز بااناایی سوء اا محصوالت تجربه کنند. بر اساس    

های اجتااعی، قربانی شمممدن دیدگی انان ده شمممبکهترین انواع بز شمممواهد موجود، یکی اا مدم

نشان  8«برخط یهاسوءاستفاد جلوگیری اا تالش برای » یؤسمسه ها اسمت. پیاایش م جنسمی آن 

های اجتااعی ها به خود اختصمماص دیدگی جنسممی ده شمبکه دهصمد بز   19داد  اسمت که انان،  

که هزح ز شمممرانت انان ها به یغاا این امر انززن بر آن (.824: 3984اند )ماهکوم ز هاگینز، داد 

هز، شممناسمماییِ  کند. اا ایننیز کاک می برد، به تدازم هژمونیِ مردسمماالهانه حاکم بر جوامعمی

ا ا تندانهساازکاههای پیشگیرند ،  یهای اجتااعی ز اهائهدیدگی جنسی انان ده شبکهدالیل بز 

ها ها اا سممو با آهای حامیان حقوق انان، آنهم کاهد، بلکهقربانی شممدنِ مدهنِ جنسممیِ انان می 

 کند.قالب سرسپردگان جنسی، خاهج می

                                                           
1. Working to Halt Online Abuse Association 
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های اجتااعی، آماه هسای موجود نیست، اما شواهد خصوص تعداد کاهبران شبکهگرچه ده 

ترین ، بیش4ز تانگو 2، الین3، زاتزاپ8غیرهسمممای حاکی اا آن اسمممت که چداه شمممبکه تلگرام 

های تلگرام ز زاتزاپ، انراد تندا به اشممخاصممی دسممترسی طرنداهان ها داهند. ده خصموص شمبکه  

ها ده لیسممت مخاطبان خود داشممته باشممند. ده شممبکه الین نیز دز ها  ها نداهند که شممااه  تلفن آ

اا: ذخیر  داشممتن شممااه  تلفن ز دانسممتن  اندعباهتجدت برقراهی اهتباط با انراد زجود داهد که 

جوی نام، شااه  زچون جستشناسه کاهبری انراد، اما ده شبکه تانگو، انراد اا طرق مختلفی هم

اهتباط برقراه ناایند. اا  توانند با اشممخاص دیگرز ... می GPS اا قابلیت تلفن، هایانامه، اسممتفاد 

دگی دیاهتباط با انراد غریبه، امکان بز کمه بمه موااات انزایش برقراهی   هز ز بما توجمه بمه آن   این

« زهشپژ ناونه» عنوانبهاجتااعی تانگو  ییابد، ده پژزهش حاضر، شبکهجنسی انان انزایش می

 انتخاب شد  است.

های این شممبکه، چرایی هز ده پی آن اسممت تا با معرنی شمماخ، بر این اسمماس، تحقی  پیش

دیدگی جنسممی ها ده این دیدگی جنسممی انان ها ده آن موهد اهایابی قراه داد ، الگوهای بز بز 

 ها اهائه دهد. دیدگی جنسی انانقلارز کنکاش کند ز سرانجام، ساازکاههای پیشگیرانه اا بز 

با توجه به موضمموع موهد نظر ز ضممرزهت اتخاذ تصممویری جامع ز گسممترد  ده موهد موضمموع    

تحلیلی اا -ها نیز توصممیفیپژزهش حاضممر، نوع تحقی ، کاهبردی اسممت. هزش گردآزهی داد  

ینِ چه هسمت، به تشریح ز تبی آن یرسماا یتصمو اسمت. ده این هزش، محق  انززن بر  « کیفی»نوع 

هز، ابتدا موضممموع تحقی  که اا پردااد. اا اینگونه بودن ز چرایی زضمممعیت مسمممأله میدالیلِ چ

شممود. پس اا بیان موضمموع تحقی  ز با گردد، مطرح میای حاصممل میبرخوهد با موقعیت مسممئله

نگرش به نوع پژزهشممی که باید انجام شممود، اطالعات الام ده موهد موضمموع تحقی  گردآزهی 

های موجود، مسمممئله موهد نظر موهد تحلیل ز اهایابی قراه ر اسممماس داد گردد. ده ندمایت، ب می

                                                           
1. Telegram 

2. WhatsApp 

3. Line 

4. Tango 
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های کیفی ز کای تفازت بسمممیاه داهد؛ گیری ده پژزهشگیرد. الام به ذکر اسمممت که ناونهمی

جا که موهد برهسمممی اسمممت. اا آن یکسمممب دهک عای  اا پدید ف  ایرا ده هزش کیفی، هد

توان آن ها اا طری  ذهنی انراد اسمممت ز نای  پژزهش کیفی هاهی برای هسمممیممدن بممه محتوای

های آن نیز بسیاه متفازت هستند. ده پژزهش های سمخت ز دقی  انجام داد، ابزاهها ز هزش هزش

کای تأکید ایادی بر انتخاب تصمممادنی ز شمممانس برابر برای هاه اعضمممای جامعه موهد پژزهش 

 کنندگان،همای کیفی، ناونمه پژزهش یما به عباهت بدتر، مشممماهکت   امما ده پژزهش  ،زجود داهد

ناونه اا  یجابههای کیفی، شمممونمد. به هاین دلیل اسمممت که ده پژزهش  انتخماب یما دعوت می  

شود. کنندگان نام برد  میگیری اا انتخاب مواهد یا مشاهکتناونه یجابهکنندگان ز مشماهکت 

شمموند که معیاه انتخاب های ذکر شممد ، این سممؤاالت مطرح میز اختالفبا توجه به مواهد نوق 

یابد ز چند نفر برای قراه دادن کنندگان چیسمت؟ چه امانی جلب مشاهکت خاتاه می مشماهکت 

نندگان ده کگر موهد نیاا هسمتند؟ بیان نحو  انتخاب مشاهکت اطالعات کانی ده اختیاه پژزهش

های کای ز (. ده پژزهش326: 8268د؟ )هنجبر ز دیگران، امان تدیه گزاهش چگونه باید باشممم

ها،  ها، گرزکیفی زاحدهای مشمماهد  ز تحلیل ماکن اسممت بسممیاه متغیر باشممند. انراد، خانواد    

ها، اسممناد، ترکیبی اا مواهد های امانی، برنامهمؤسممسممات، قلارزهای جغرانیایی ز نرهنگی، دزه 

دهای موهد پژزهش هستند که ده هر دز نوع کای ز کیفی هایی اا زاحنوق ز سمایر مواهد ناونه 

 پژزهش، ده این دز هزشگیرند. با این حال ز با زجود یکسممان بودن منبع موهد اسممتفاد  قراه می

(. ده 982: 3983شموندگان زجود داهد )سالگادز،  ای برای انتخاب پژزهشجداگانه منط  کامالً

ها احتاالی بودن ری زجود داهند که مبنای اصلی آنگیهای ناونههای کای، انواع هزشپژزهش

است. ده هزش کای،  شمدن  انتخابترین زیژگی آن، زجود شمانس برابر برای هر نرد ده  ز مدم

نابرابر  هایشود ز تاام تالش بر این است تا اا احتاالگیری به صموهت تصمادنی انجام می  ناونه

ه ترین مقداه به پاهامتری اا جامعه کزهد نزدیکرآهزد که بجلوگیری شود. با این کاه انتظاه می

(. با توجه به نکات 326: 8268ناونه اا آن انتخاب شمد  اسمت، صوهت گیرد )هنجبر ز دیگران،   

یم ز گیریِ احتاالی ده هزش کای به دنبال تعاتوان بمه این نتیجه هسمممید که ناونه گفتمه می پیش
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های خود که پژزهش کیفی ناونه. ده حالیاسمتنتاج خصموصیات کلی پدید  موهد برهسی است  

ها با هدف کسممب دانش عای ، متارکز ز با جزئیات ااید اا بین کسممانی که این پدید  ها تجربه 

اسممماس  برکنند. گر بگذاهند، انتخاب میتوانند اطالعات ایادی ها ده اختیاه پژزهشکرد  ز می

ه ده کند کبما انرادی تااس برقراه می  گیری، برای گردآزهی اطالعمات محق  این نوع اا ناونمه 

 اا آن داهای اطالعات ز شناخت مناسب ز کانی باشند ییهاجنبهامینه موضموع تحت برهسمی یا   

گیری که خاص تحقیقات کیفی است، ده این هزش ناونه (.86-81 :8271هضایی،  ؛)محادپوه

ی االت موهد برهسممؤظری سممتعداد انراد موهد مصمماحبه، به عباهت دیگر، حجم ناونه به اشممباع ن

د  ز یا های داد  شمم محق  به این نتیجه برسممد که پاسممخ  هرگا به این ترتیب که  ؛بسممتگی داهد

ای به هادیگر شمممباهت داهند که منجر به همای انجمام شمممد  بما انراد مطلع بمه انمداا      مصممماحبمه 

داهد، تعداد ها زجود نهای جدیدی ده آنها شممد  ز داد ها ز یا مصمماحبهشممدن پاسممخ تکراهی

 .)هاان( «کشدها ها کانی دانسته ز دست اا مصاحبه میمصاحبه

 گیرد که به سممببهایی صمموهت میتر ده پژزهشهای کیفی، بیشامان اسممتفاد  اا هزشهم

ربی توان تحقی  ها به شیو  تجمشکالت اجرایی یا مسائل اخالقی ز نیز جدید بودن موضوع، نای

دیدگان جنسی شبکه های بز جا که دسمترسی به ناونه (. اا آن11: 8211به اجرا دهآزهد )مالجو، 

اجتااعی تانگو به دلیل عدم زجود آماه شممفافِ قضممایی ز نیز اهتباط آن با مسممائل اخالقی بسممیاه 

هی های این جامعه آماگرز گر تاام ایرای تصممادنی که ناایانمشممکل بود، امکان برهسممی ناونه

د؛ دسممترس ز هدناند بو گیری دهاسممتفاد  اا ناونه راین تندا ها  موجودبناب ؛باشممد، نراهم نشممد 

دید  شممود. بر این اسمماس، با هشممت بز امری که ده مطالعات کیفی اا آن به انتخاب ناونه یاد می

های ، مصمماحبهدسممترس دهجنسممی شممبکه اجتااعی تانگو ده شممدر مشممدد اا طری  جامعه   ان()

 33تا  87ها میان سال ز سن آن 86ی اعضمای جامعه آماهی  ژهنایی صموهت گرنت. میانگین سمن  

ها کنند گوی میانِ مصاحبهزباشد. گفتساعت می 89ها، سال متغیر بود. کل امان انجام مصاحبه
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برداهی ز سممپس توسممط نویسممندگان، با منابع ها ده جلسممات مختل  یاداشممتشمموند ز مصمماحبه

 وعات مربوط، تحلیل شد.ای تطبی  داد  ز جدت تبیین موضکتابخانه

 های اجتماعی با نگاهی به تانگوارزيابی شبکه .1

ناپذیر اندگی انراد های اجتااعی به بخش جداییده انمدگی ممدهن امرزا، اسمممتفاد  اا شمممبکه   

خدماتی هستند که  ی های اجتااعی دهبرداهند، شبکه8تبدیل شمد  اسمت. به بازه الیسون ز بوید  

عاومی یا نیاه عاومی ها برای خود ایجاد کرد ، با دیگر  3توانند یک ناایهبر اساس آن انراد می

به  ؛(388: 3997الیسون،  )بادی؛ ها دسترسی یابندز به اطالعات آن باشمند  داشمته کاهبران اهتباط 

دهند تا با یکدیگر هابطه های اجتااعی به کاهبران مختل  خود اجاا  میعبماهت دیگر، شمممبکمه  

 برقراه ناایند.

ها، کنونی هخ داد  اسمممت، اما بر اسممماس یانته یهای اجتااعی ده دزه هشمممد شمممبکه گرچه

 یاین سال، ده شبکه اجتااعیِ سامانهگردد. ده برمی 8671تأسمیس ازلین شبکه اجتااعی به سال  

 سمماننیبدز  (3988، نوعی باای کودکانه هزناایی شممد )مجله شممیگاگو، 2ایتابلو اعالناتِ هایانه

 یهای اجتااعی با آغاا سمممد های اجتااعی به زجود آمد. نسمممل دزم شمممبکهل شمممبکهنسمممل از

بوک ز ، نیس4«گوگل پالس»هایی چون تأسمیس شبکه  . ده این دزه یکم شمکل گرنت زبیسمت 

کنونی شممماهد نسمممل سممموم   یاما ده دزه  وجمب انزایش اهتباط میان انراد شمممد، ، م1«یوتیوب»

، تلگرام، زاتزاپ ز تانگو ده 9«کیک»هایی چون زایبر، الین، های اجتااعی هسممتیم. برنامهشممبکه

چون گوگل های اجتااعی همگیرند. گرچه یکی اا اهداف نسممل دزم شممبکه این قلارز قراه می

توان گفت که هدف (، اما می31: 3996پالس ز یوتیوب، سممرگرمی ز تفریح بود  اسممت )زش، 

                                                           
1. Ellison And Boyd 
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باشد؛ امری که ده اکثر فریح کاهبران میهای نسمل سموم، سمرگرمی ز ت   شمبکه  ی اصملی ز عاد 

ها، های موجود، زجه اشتراک تاامی شبکهاند. با زجود تفازتهای موهد اشاه ، تأیید شد شمبکه 

اا جاله نام، میزان تحصمیالت، سن، کشوه، موقعیت مکانی ز  اخذ اطالعات شمخصمی کاهبران )  

 است. هایی اا این دست(شاخ،

ده  هزاانززن طوهبههای اجتااعی، جرایم سممایبری ده این حوا ، با زجود آ اه مثبت شممبکه

ها، باشمممند. ده چاهچوب این تحوالت ز دگرگونیکایمت ز کیفیت ده حال هشمممد ز تحول می 

ه جا ها بتوان بامانی نضمماهای سممایبری جدیدی شممکل گیرند که آن  یماکن اسممت ده هر برهه

ژزهشمممیِ ازایل هزاه  سممموم  که به ادبیات پامانیعنوان کانون جرم معرنی ناود. به عنوان مثال، 

انزاههای انزاهها ز سختیابیم که ده آن امان به دلیل زجود شکاف امنیتیِ ده نرمدهمی نگریممی

 گیری اینترنت،اما با هاه گرنتند،کاهان قراه میحاالتِ بز  ها ز اطالعات، آماجِای، داد هایمانمه  

نه  باهکاهی گشود  شد. اینهای جدیدی به هزی بز د ز دهبنسل جدیدی اا جرایم متولد شدن

ها گیِ آندیدبز  ی که امرزا اگونهبهها نیز آماج حاالت قراه گرنتند. نقط انزاهها بلکه انسمممان

تر اا انزاهها اسمممت؛ ایرا دهحال حاضمممر تجدیزات ز انزاههای پیشمممگیرانه تا حد بسمممیاه محتال

دزمِ  ینخسممت هاگام شمموند، اما ده اهتباط با دسممته  یهای دسممتهاند با آسممیبمطلوبی توانسممته

که ها بیش اا آنمتناسمممب با آن یکه هاهبردهایِ پیشمممگیرانهجا هما بمایمد گفت، اا آن   آسمممیمب 

امرزا  می هزباشممند. اا اینده حال حرکت می یندکُبهاند، مداهمحوه باشممند، انسممان تجدیزات

 8های اجتااعی هستند. شکل مِ اهتکاب جرایم سمایبری، شمبکه  توان چنین ادعا کرد که خط مقدّ

پز، دهد )محادکوه خیز ده نضای سایبر ها نشان میترین مناط  جرمترین ز نوینبه ترتیب هایج

8262 :886-881.) 
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 تحوالت مراکز خطر سايبری: 2شکل شماره 

 
بسمیاهی ها ده سمراسر جدان به   های اجتااعی نسمل سموم که امرزا  طرنداهان   یکی اا شمبکه 

دسمت آزهد ، تانگو است. ساازکاه ایجاد حساب کاهبری ده این شبکه بدین نحو است که نرد  

شود. به محض شمااه  تلفن، نام، نام خانوادگی ز هایانامه، صماحب حساب کاهبری می   یبا اهائه

 شمممبکه برای کاهبرِ جدیدنام ز عضمممویت نرد ده تانگو، پیامی متنی اا طرف  بت یاتاام مرحله

به تانگو خوش آمدید! اینجا مکانی است برای »شمود که ده آن این پیغام آمد  است:  اهسمال می 

هایی که ده قالب اهائه یکی دیگر اا ازلین پیام«. اهتبماط داشمممتن، اجتااعی بودن ز تفریح کردن 

توانند شاا ها گران میشماا عاومی است. دی  یشمود، آن اسمت که: ناایه  هشمداه به نرد اهائه می 

های شمماا ها ببینند ز برای شمماا دهخواسممت دزسممتی اهسممال کنند. ده ذیل این   پیدا کنند، پسممت

پذیرش شرایط. ده صوهتی ز  -3 ؛ زیرایش اطالعات -8شود: کاه به نرد اهائه میهشداه، دز ها 

ها  عاتزیرایش اطال یزینهکه نرد، متوجه خطرات احتاالی نقض حریم خصممموصمممی باشمممد، گ

هزد کند. با انتخاب این گزینه، نرد به قسمات حریم خصوصی ده تنظیاات برنامه می انتخاب می

 شود:های ایر مواجه میز ده آنجا با گزینه

های من ها ببینند، یانتن من بر اساس توانند پستدهیانت دهخواسمت دزسمتی، چه انرادی می  

شمموم ز ناایش پیشممندادات دزسممتان دید  می شمموم، دهجو ناایش داد  میزمکان، آیا ده جسممت

ازلیه ده تنظیاات برنامه، عاومی اسمممت،  یکه ناایهلیسممت دزسمممتان ده ناایه من. با توجه به آن 

 های مثبت ها بر اساس نظر خود حذف کند.ها جنبه مثبت داهند ز کاهبر باید گزینهتاامیِ گزینه

ایجاد وب نوشتاتاق های گپ زنیرایانامه ها
شبکه های 

جتماعیا
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های مختلفی داهند. به قراه داهند که هر یک، قابلیت 8اصممملی تانگو نواه ابزاههایی یده صمممفحه

(، اطالعات ناایه ز دیگر 3عنوان مثال ده نواه ابزاه سمات چپ ده صمفحه اصملی )شکل شااه     

ها اسممت کاهبردها ده قالب یک نواه ابزاه عاومی آزهد  شممد  اسممت. نواه ابزاه دزم ناظر بر پیام

ز متنی ها برای مخاطبان اهسال کرد. نواه ابزاه سوم  های صوتی، تصویریتوان پیامکه ده آن می

توانند تصویر، صوت یا ها میدهند. این پستهایی است که مخاطبان قراه مینیز مربوط به پسمت 

توانند شاا ها شماا عاومی است. دیگران می  یچه نرد ده هشمداه ازلیه )ناایه زیدئو باشمند. چنان 

ز برای شاا دهخواست دزستی اهسال کنند(، گزینه پذیرش ها  های شاا ها ببینندپیدا کنند، پست

های زی ها ببینند، عالقه خود ها نسممبت به آن  توانند پسممت انتخاب کرد  باشممد، تاامی انراد می

اعالم کنند )ده قالب الیک( ز ده خصممموص آن به اظداهنظر بپردااند. نواه ابزاه بعدی مربوط به 

، جدت برقراهی اهتباط با دیگر انراد زجود داهد که جو اسمممت. ده تانگو، هشمممت ها  زجسمممت

ها ها نام، شمممااه  تلفن، هایانامه، انرادی که ماکن اسمممت شممماا آن زجویجسمممتاا:  اندعباهت

)تکان دادن، انراد نزدیک، انراد مشمدوه، انراد ده سمراسر    GPS بشمناسمید ز اسمتفاد  اا قابلیت   

آن اسمممت که ده صممموهتی که یکی اا مخاطبان دنتر  های این برنامه،یکی دیگر اا قابلیت دنیا(.

 شود.تلفن کاهبران، عضو این شبکه شود، ده قالب پیام به کاهبران اطالع داد  می
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 : صفحه اصلی شبکه اجتماعی تانگو2 شمارهشکل  

 

 ظرفيت تانگو در ارتکاب جرايم جنسی عليه زنان .9

کند تا سمممالمتی جسمممای ز  اینترنت به انان کاک می، اگرچه 8های نین ز باناچبر اسممماس یانته

اواه  ه طر  نیست؛ ایرا انان ده این بسترخالی اا مخا ا بدبود بخشمند، زلی این امر هزحی خود ه

تعقیب »قید، مزاحات ز ده معرض اا دسمممت دادن حریم خصممموصمممی، اهتباطات نامحدزد ز بی

خاطر نشان  نیز ده این هاستا 2(. دزهینگ291، 3988جیشانکاه،  ه؛باشند )هالدبرخط می 3«ایذائی

جنسی سایبری شکل گرنته  یساای اینترنت، ده هابطهخطر اجتااعی نیتربزهگکرد  است که 

ی شممود. کلاهده کاهبر ان ایجاد می ریناپذانیپاْخراش ز اسممت که بر اسمماس آن، ا ر هزحیِ دل

                                                           
1. Finn and Banach 

2. Stalking 
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رد  برای پوشممش مزاحات که توسممط دزهینگ به عنوان یک اصممطالح نشمم 8«سممکس سممایبری»

کند گری سایبری یا تجازا جنسی مجاای، استفاد  شد  است، تأکید میجنسمی سایبری، هزسپی 

 های اجتااعی کرد  است )هاان(.دیدگی جنسی ده شبکهها ها مستعد بز که آاادساای انان آن

ی دیدگاجتااعی تانگو با ده اختیاه داشتن برخی شرایط، ظرنیت نرازانی ها برای بز  یشبکه

دیدگی جنسی ها ده این شبکه، امکان بز زجود برخی شاخ، جنسی انان داهاست. ده این بستر

عاومی کاهبران ده تنظیاات ازلیه،  یتوان به ناایهدهمد کمه اا آن جالمه می   انمان ها انزایش می 

صازیر ز تانگو ده انتشاه ت یشمبکه  ینتن کاهبران ان اا طرق مختل ، عدم نظاهت ازلیهامکانِ یا

زیدئوها، عدم ساازکاههای مناسب جدت شناسایی هویت زاقعی کاهبران ز زهزد بدزن هضایت 

ها ها ده پرداایم ز نقش آنها میها اشماه  کرد. ده ادامه به برهسی تک تک این ظرنیت به گرز 

 کنیم.تحلیل می جنسی اناندیدگی بز 

 عمومی کاربران در تنظيمات اوليه ینمايه .9-2

شود، هشداه به نرد اهائه می یهایی که ده قالب اهائهطوه که مطرح شمد، یکی اا ازلین پیام هاان

های شمماا ها توانند شماا ها پیدا کنند، پسممت ناایه شمماا عاومی اسممت. دیگران می»آن اسمت که:  

ائه کاه به نرد اهاین هشداه، دز ها  ده ذیلِ«. دهخواسمت دزسمتی اهسمال کنند   ببینند ز برای شماا  

های صوهت گرنته ده های پژزهشپذیرش شمرایط. یانته ز  -3 ؛ زیرایش اطالعات -8شمود:  می

های اجتااعی بدزن ده نظر گرنتن سممو، اغلب انراد ده شممبکهدهد که اا یکاین حوا  نشممان می

دهند ز اا سمموی دیگر، هاین عاومی ها موهد پذیرش قراه می یحریم خصمموصممی خود، ناایه 

های اجتااعی ز اا جاله تانگو اسمممت دیدگی جنسمممی انان ده شمممبکه عامل اا علل اصممملی بز 

 (.824: 3984هاگینز،  ماهکوم؛)

های اجتااعی جو کرد که کاهبران ان شبکهزشماید بتوان دلیل این امر ها ده این نکته جسمت  

ها به دلیل سممواد کم، ناقد اطالعات کانی ده موهد جامعه هسممتند ز برخی اا آن اا تاامی اقشمماه

                                                           
1. Cyber Sex 
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های ژهنایی ده این های حاصممل اا انجام مصمماحبه بر اسمماس یانته 8.حریم خصمموصممی هسممتند  

دقتی ز عدم علم کاهبران ان به پیامدهای نقض حریم خصوصی اا عواملی است که پژزهش، بی

شمموق  یهها شممد  اسممت. برخی کاهبران ان نیز به زاسممط دیدگی جنسممی آنموجب تسممدیل بز 

کنند. ده این صمموهت، انان تر اا این شممبکه، گزینه پذیرش ها انتخاب میاسممتفاد  هرچه سممریع 

دهنمد. برخی دیگر اا کماهبران ان تانگو نیز هم  کلیمه اطالعمات خود ها ده اختیماه انراد قراه می   

حریم خصمموصممی خود حسمماس نباشممند. این امر چون دیگر انراد ماکن اسممت نسممبت به هعایت 

ها های کاهبران ان ها ببینند ز برای آنها، هاه پسمممتشمممود تا تاامی انراد زلو غریبهموجب می

گیرد ای به خود میکنند هنگامی زضعیت نگران ژ یزبهدهخواسمت دزستی اهسال کنند. این امر  

ها ها اهی، انان ها نریفته ز اعتااد آنهای دزسممتی خود با اظداهات زکه مرتکبان ده دهخواسممت

چه ناایه ها برآیند. چنانجلمب کننمد ز اا این طری  بمه دنبمال اهتکماب جرایم جنسمممی علیمه آن      

ها ها مشاهد  کنند. به طوه کلی های آنکاهبران ان ده تانگو، عاومی باشمد، انراد قادهند پسمت  

های های اصلی برقراهی اهتباط ده شبکه ها، یکی اا هاهای حاصمل اا مصماحبه  ز بر اسماس یانته 

 هرگونهاسممت. بدین صمموهت که انراد غریبه بدزن برقراهی  « هاالیک کردن پسممت»اجتااعی، 

کنند ز پس اا مدتی با جلب اعتااد های شممخ، موهد نظر خود ها الیک میتااس، ابتدا پسممت

 کنند.طرف، زی ها به مخاطبان خود اضانه می

من »عاومی چنین گفممت:  یناونممه این پژزهش ده خصممموص ناممایممهدیممدگممان یکی اا بز 

عاومی ماکن اسممت نرد ها ده معرض خطراتی قراه دهد. ده  یدانسممتم که اسممتفاد  اا ناایهنای

                                                           
ان مجازی بودن، فقد واسطهبهرشد انحرافات سایبری آن است که  یهای اولیه. الزم به توضیح است که یکی از علت1

رویایی  ظاهربهبوم این تهدیدها در زندگی در این زیست ها، عموم مردم از درکنبودن این آسیب ملموسنمود خارجی و 

مبارزه با جرایم سایبری آموزش همگانی باشد. به جهت عدم  منظوربهترین راهبرد باشند. از این رو شاید مهمناآگاه می

در  نقش آموزشجرایم از جانب جامعه، ضرورتِ  گونهنیادرک آثارِ گران بار تهدیداتِ سایبری و تقبیح نکردن ارتکاب 

ترین نوع آموزش در ارتباط با این دسته از . سادهشودیمپیشگیری از جرایم سایبری بیش از سایر جرایم مشخص 

مند، ه: بهرهتر بنگرید بجهت مطالعه بیش)بندیم انحرافات، همان تدابیری است که برای سایر انحرافات اجتماعی به کار می

 (.161-171: 1939پز و سلیمی، محمدکوره
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بکه چرا که تاامی دزستانم اا این ش تر تانگو ها نصب کنم؛هر چه سریع کناه آن، شوق داشتم تا

شمدم. بعد اا مدتی نردی به من دهخواست دزستی  آن می کردند ز من هم باید زاهداسمتفاد  می 

کممه اعتامماد مرا جلممب کرد، داد کممه من اا سمممر کنجکممازی آن ها پممذیرنتم. این نرد بعممد اا آن

 «.های جنسی خود ها برایم اهسال ناودعکس

دیممدگممان نیز کممه داهای تحصمممیالت دیپلم بود، ده این خصممموص گفممت:  یکی دیگر اا بز 

را  من طوهی اسممت که به طوه کلی ناقد ابان ناهسممی اسممت ز زقتی تانگو ها تنظیاات تلفن ها»

جا که هیچ سموادی ده حوا  ابان انگلیسمی نداشتم، به   نصمب کردم، چند پیام ها دیدم، اما اا آن 

 «.ها گذشتمسادگی اا کناه آن

گان یددهای میدانی این پژزهش آن اسممت که یکی اا بز نکته جالب به دسممت آمد  اا یانته

جامعه آماهی، با هدف برقراهی هابطه با دیگران، اقدام به نصمب ز استفاد  اا تانگو کرد  بود. بر  

ها، این نرد به دنبال برقراهی اهتباط با انراد ناآشنا بود. به عباهت اسماس نتایج حاصمل اا مصاحبه  

. به گفته ه باشممندمحوه با دیگران اهتباط داشممتهها دهصممدد بودند تا ده یک نضممای غریببدتر، آن

من اا دنیمای زاقعی خسمممتمه شمممد  بودم ز دنبمال آن بودم تا ده یک دنیای هاحت ز بدزن     »زی: 

های اهتباطی زجود نداشته باشد. من محدزدیت اندگی کنم. جایی که ده آن بعضی محدزدیت

ه ب های حریم خصموصی آشنا بودم، ده این دنیا نضای خود ها باا گذاشتم ز که با تاامی زیژگی

پایین هر پسمممت،  داشمممته باشمممم. الیک خوهدن ایاد  خودم اجماا  دادم تا با تاامی انراد اهتباط 

قبول  دادم ز اگرها دهخواست دزستی میداد. حتی من به خیلیانگیزی به من میاحساس شگفت

جه توان چنین نتیمی با زجود این«. هایم ها الیک کنندخواسممتم که پسممت کردند ااشممون میمی

پذیر دهندگی( تحلیلدید  )شمممتابپذیری بز ت کمه ده این ناونه آماهی، نظریه سمممرانش گرنم 

اسمت؛ ایرا این نرد بدزن توجه به پیامدهای داشتن ناایه عاومی، اقدام به برقراهی هابطه با دیگر  

 دیدگی قراه داد  است.هز، خود ها ده معرض بز کاهبران کرد  ز اا این
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دیدگی وجه انراد به حریم خصمموصممی، به ظرنیت تانگو ده بز  پس اا برهسممی چرایی عدم ت

کاه ز ناآگا  ماکن اسمت حریم خصموصی خود ها   پرداایم. گرچه کاهبران تاا جنسمی انان می 

جو کرد. تانگو با اهدانی که به زتوان ده خود تانگو جستهعایت نکنند، اما مشمکل اصلی ها می 

ها ده دسمممتوه کاه خویش  ان انراد )به هر نحو ماکن(امکان برقراهی اهتباط میدنبال آن اسمممت، 

هز بینی کرد  اسمممت. اا اینعاومی ها پیش یازلیمه، ناایه  امات یتنظقراه داد  اسمممت ز حتی ده 

عاومی ده ابتدای زهزد به این شممبکه، ظرنیت تانگو ها ده  یتوان چنین گفت که زجود ناایهمی

تغییر شمممرایط موجود ها داهند ز  ه انراد ح دیدگی جنسمممی انان انزایش داد  اسمممت. گرچ بز 

هایی چون سواد کم، ناآگاهی توانند حریم خصوصی خود ها هعایت کنند، اما زجود شاخ،می

ها بیشود تا آنموجب می -ها اشاه  شد  استها بدانمصاحبهکه ده -ز شموق استفاد  اا برنامه  

ها نیز هااهنگ است. بر این های پژزهشیانتهدهنگ گزینه پذیرش ها انتخاب کنند؛ امری که با 

ها مدنظر  خصمموصممی یتوان چنین نتیجه گرنت که اگر تانگو ده تنظیاات ازلیه، ناایهمی اسماس 

دیدگی جنسی انان نیز کاهش داد، امکان بز داد ز به کاهبران اجاا  زسمعت ناایه ها می قراه می

شممد تا انراد گاهی کانی ز سممواد کم موجب مییانت. ده این حالت نیز عواملی چون نقدان آمی

ی ممدیدگش بز مممود موجب کاهمم خ یاشند. این امر نیز به نوبهمم خود نب یبه دنبال گسترش ناایه

 شد.می

 امکانِ يافتن کاربران زن از طرق مختلف .9-1

دیدگی جنسممی انان انزایش داد  اسممت، امکان یکی دیگر اا عواملی که ظرنیت تانگو ها ده بز 

جو مشاهد  ز، نواه ابزاه جست3پیدا کردن کاهبران ان اا طرق مختل  اسمت. ده شمکل شااه    

انراد اا طرق مختلفی صمموهت  زجویجسممتشممود، طوه که ده تصممویر دید  میشممود. هاانمی

نام، شااه  تلفن، هایانامه، تکان دادن تلفن، انراد ده این نزدیکی، ماکن  زجویجسمت گیرد. یم

کند تا هایی هستند که به کاهبران کاک میده سراسر دنیا ز انراد مشدوه، گزینه اسمت بشناسید، 

 با انراد دیگر اهتباط برقراه ناایند.
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های موهد اشمماه ، کاهبران ماکن اسممت با  های یانتن انراد، با اسممتفاد  اا هزشبا توجه به ها 

آماج مناسممب انتخاب کنند. به عنوان مثال، چنان ه  یمثابهبهجوی نامی دخترانه، انان ها زجسممت

های دهج گردد، تانگو قاده اسممت تا تاامی حسمماب« سمماها»جوی نام، اسممم زده قسممات جسممت

یز جوی شممااه  تلفن یا هایانامه نزکاهبریِ به این نام ها بیابد ز ده اختیاه نرد قراه دهد. ده جسممت

ها انتخاب کند. با زجود این، احتاال پیدا کردن تواند به صمموهت تصممادنی، کاهبران ان  نرد می

انراد باید  تر اسممت؛ ایرا ده این بسممتر نام کم زجویجسممتالذکر به نسممبت انان اا دز ها  اخیر

نوشممتن تصممادنی هایانامه ز پیدا کردن  هزهایانامه دقی  کاهبران ها ده اختیاه داشممته باشممند. اا این

بر اسمماس شممااه  تلفن نیز نرد  زجوجسممتداهد. ده نرض تری کاهبران ان، احتاال مونقیت کم

سو، عضو تانگو ز اا شااه  موهد نظر باید اا یک نویسمد. ده این صوهت شمااه  تصمادنی ها می  

 تر است.سوی دیگر ان باشد تا نرد به هدف خود برسد؛ امری که احتاال آن کم

ماکن اسمممت »، «ن نزدیکیانراد ده ای»، «تکممان دادن تلفن»چون ده برخی نرزض دیگر هم

تواند انان می GPS نیز کاهبران با استفاد  اا قابلیت« انراد مشدوه»ز « ده سراسر دنیا»، «بشمناسید 

تواند به تاامی نرد می ه این صممموهتها ها پیدا کنند. دها پیدا کنند ز امکان برقراهی هابطه با آن

های زی ها الیک دزسمتی دهد ز پست اطالعات کاهبران ان دسمترسمی یابد، به زی دهخواسمت    

 8کند.

پیدا کردن کاهبران ان اا تاامی نقاط جدان به شمممرحی که گذشمممت، این امکان ها به زجود 

دیدگی آزهد تا انراد آماج مناسممب جرایم جنسممی ها انتخاب کنند. این امر که اا مقدمات بز می

شود تا مرتکبان جرایم جنسی های تانگو ده برزا آن اسمت، موجب می جنسمی انان ز اا ظرنیت 

ها ز اهسممال ازل، آماج مناسممب خود ها انتخاب ناایند ز با جلب اعتااد آن یعلیه انان، ده زهله

 های خود ها به تدهیج محق  کنند.دهخواست دزستی، خواسته
                                                           

بارت به ع ؛. البته برقراری ارتباط از طرق مورد اشااره منوط به آن اسات که فرد نمایه عمومی خود را تیییر نداده باشد  1

چه فرد با رعایت حریم خصاوصای، نمایه خود را از حالت عمومی خارک کرده باشاد، امکان یافت شدن از    دیگر، چنان

 دهند.دهد، عموماً افراد، نمایه عمومی خود را تیییر نمیکه مطالعات نشان می طوررود، اما همانهای فوق از بین میراه
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دیدگان جامعه های حاصمممل اا مطالعات میدانی ده این پژزهش، یکی اا بز بر اسممماس یانته

داه ز سممرقت شممد  بود، چنین اظ (انا ریغ)منانی عفت مبتنی بر عن   یهدید  هابطز آماهی که ب

نرد موهد نظری که به من تعرض کرد، ابتدا ده صمفحه شخصی، پیامی به من داد ز بعد  »داشمت:  

اا مدتی، کلنجاه هنتن ز بحث، توانسممت مرا نریب دهد... با یکدیگر دزسممت شممدیم. بعدها که  

اا از پرسیدم که چطوه من ها پیدا کردی ز از گفت اا طری  قابلیت انراد  هابطاان صمایای شد، 

 «.کندده این نزدیکی. حتی بعد اا مدتی متوجه شدم که زی ده محله ما اندگی می

 عدم نظارت اوليه شبکه تانگو در ارسال تصاوير و ويدئوها .9-9

این شممبکه ده اهسممال  دیدگی جنسممی انان، عدم نظاهت های تانگو ده بز یکی دیگر اا ظرنیت

کاهبران تانگو قادهند هر نوع عکس یا زیدئویی ها برای  ازیر ز زیدئوها اسمت. بر این اساس تصم 

 دهند. شممدت این عدم نظاهت تایکدیگر اهسممال کنند یا ده قالب پسممت ده اختیاه دیگران قراه  

 توانند هر نوع عکسی ها قراه دهند.جاست که انراد حتی ده ناایه خود میبدان

دیدگی جنسمممی انان ده طوه که ده ادامه به تفصمممیل خواهیم گفت، یکی اا انواع بز هامان 

ها است. ده این حالت، مرتکب با جلب اعتااد های مستدجن به آنتانگو، اهسال تصازیر ز زیدئو

ها ز زیدئوهای مستدجن ها برای کاهبر ان ز برقراهی هابطه دزسمتی، جدت تحریک زی، عکس 

های حاصممل اا مطالعات میدانی ده این پژزهش، مردان برای کند. بر اسمماس یانتهان اهسممال می

لیل این امر . داندکرد نگاهانه اهسمممال ها ز زیدئوهای هرا تاامی اعضمممای جامعه آماهی، عکس

انراد  گریدعباهتبهنظاهتی ده اهسمال تصازیر ز زیدئوها نداهد.   گونهچیه نیز آن اسمت که تانگو 

نگاهانه ز مسممتدجن ها اهسممال کنند ز اا این طری   قادهند تا انواع زیدئوهای هرا  ده این شممبکه

 دیدگی جنسی انان ها نراهم آزهند.موجبات بز 

ده حالت اهسمال تصمازیر ز زیدئوهای مستدجن، ان ده صوهت عدم هضایت نسبت به اقدام   

انجام شد ، دز ها  ها پیش هزی خود داهد: مسدزد کردن مخاطب ز گزاهش تخل  این نرد. ده 

کند. کلی قطع می طوهبهحمالت ازل، کاهبر ان با مسمممدزد کردن مرتکب، اهتباط خود ها با زی  
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تواند تخل  نرد ها به تانگو اعالم کند. ده این شمممرایط نیز امکان دید  میز ده حمالت دزم نیز ب 

هسمیدگی به تخل  توسمط تانگو به دالیلی چون عدم سماازکاه مشخ، جدت شناسایی هویت    

هر  آن بر زاقعی مرتکب، دشمواهی دسترسی به متخل  ز ... با شک ز تردید هارا  است. انززن 

که ده تانگو به هسمایت شناخته شد    -کردن ز گزاهش تخل مسمدزد  –دز هاهبرد موهد اشماه   

دیدگی دز هزش نوق، ناظر بر مرحله پسمممابز  به عباهت دیگر ؛ممداهانه هسمممتند اسمممت، زاکنش

توان چنین گفت که تانگو، هیچ سمماازکاه مشممخصممی جدت پیشممگیری اا   می هزهسممتند. اا این

مداهانه ز پیشگیرند  ده این دهای کنشاهسمال تصازیر ز زیدئوهای مستدجن نداهد. نقدان هاهبر 

دیدگی جنسی انان ده این های بز شود تا امینهبسمتر به هارا  نقدان نظاهت ده تانگو موجب می 

 .شبکه انزایش یابد

 عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسايی هويت واقعی کاربران .9-4

زجود سمماازکاه مشخ، دیدگی جنسمی انان، عدم  های تانگو ده برزا بز یکی دیگر اا ظرنیت

برخی انراد ز به زیژ  مرتکبان جرایم  واهد موجودکاهان اسمت. بر اسماس ش  جدت شمناسمایی بز   

این انراد با  کنند. بر این اساسهویت جعلی، حسماب کاهبری خود ها ایجاد می  یجنسمی با اهائه 

و شممبکه اجتااعی تانگزاهد کردن نام ز نام خانوادگی جعلی ز ایجاد هایانامه به نام دیگری، زاهد 

شود هنگامی تقویت می ژ یزبهآیند؛ این امر شموند ز به دنبال تحق  اهداف جنسی خود برمی می

به منظوه پاسمممخ به  -بمه زیژ  نوجوانمان ز جوانان  -اد آزهیم بخش بزهگی اا کماهبران  کمه بمه یم   

گیِ اعطائی به ایرا این نضمما با ناشممناخت  8کنند؛نیااهای جنسممیِ خود به نضممای سممایبر سممفر می   

                                                           
نگاری دارند ها، اختصاص به مسائل هرزهگاهدرصد از کل وب 12که  اندآنگر زیر بیان دهندهتکان. متأسفانه آمارهای 1

شود )بیش می ردوبدلنگاری و نیم میلیارد رایانامه حاوی هرزه 2هزار وبگاه(، روزانه بیش از  222میلیون و  4)نزدیک به 

باشد. ها میرصد این وبگاه منظوربهجوهای کاربران ودرصد جست 21های ارسالی( و بیش از درصد تمامی رایانامه 1از 

میلیارد دالر سودآوری  17 کمدستهمچنین باید اشاره کرد این صنعت چنان پردرآمد است که در سراسر دنیا ساالنه 

 https://wsr.byu.edu/pornographystats دارد. ر.ک:

https://wsr.byu.edu/pornographystats
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های دنیای خاکی برای ابراا این تاایالت ها اا چدر ، محدزدیتبهکماهبران ز عدم مالقات چدر  

 بین برد  است.

اسممت. ده این نضمما هیچ نگدبان   8«گانامی»، نضممای نترنتیادانیم، نضممای طوه که میهاان

سو، کنترل بر محتوای شود که اا یکموجب می محل کنترلی زجود نداهد. این عاملمرکزی ز 

اً عاوم خفی بااند. گرچه مخفی ماندن هویتها اا بین هزد ز اا سممموی دیگر، هویت انراد مداد 

گیرد، اما گا  کاهبران با اسمممتفاد  اا سمممرزیس های جعلی صممموهت میاا طری  زاهد کردن نام

د. گانامی، بیکننهای مختل  ز نقض مقرهات پرزتکل اینترنتی، هویت خود ها پندان میدهند 

کند، بلکه ل مواجه میها ها با مشمممکرد قانونی آنپیگ تندانمه نمامی انراد ده تمانگو،   چدرگی ز بی

 شود.می –دیدگی جنسی انانبز  اا جاله–موجب گسترش جرایم اهتکابی ده این قلارز 

گما  برخی انراد پس اا انتخاب آماج خود ده دنیای زاقعی، ماکن اسمممت اا طری  برقراهی  

 اطالعات خویش –اا طری  نام، شمممااه  تلفن، انراد ده نزدیکی ز ... –اهتبماط بما زی ده تانگو   

اسممتفاد  اا نام جعلی،  سممپس مرتکب جرم شممود. ده این صمموهت  پیرامون زی ها تکایل کند ز

ای مناسممب اسممت؛ ایرا مرتکب به دلیل حفظ آبرز ز ترس اا تعقیب کیفری، یکی اا سمماازکاهه

بیند ز به هاین دلیل با نام غیرزاقعی، حسممماب بدترین ها  ماکن ها ده اسمممتفماد  اا نام جعلی می 

شمود تا تانگو نیز ده شممناسایی  این عامل باعث می کند. اا سموی دیگر کاهبری خود ها ایجاد می

هز، عدم زجود سماازکاههای مشمخ، جدت شناسایی هویت   . اا اینزی با مشمکل مواجه شمود  

 دیدگی جنسی انان ده این بستر ها انزایش دهد.تواند آماه بز مرتکبان ده تانگو می

 هاورود بدون رضايت به گروه .9-5

ن ده تانگو، آن اسمممت که کاهبران دیمدگی انما  مدم ده هشمممد بز  یهما شممماخ،یکی دیگر اا 

های های مختل  کنند. گرچه تاامی گرز ها بدزن هضممایت، زاهد گرز توانند دزسممتان خود می

                                                           
1. Anonymity 
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 1397 بهار، ودومبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم

های اجتااعی ز اا جاله تانگو، منحرنانه ز مرتبط با مسمائل جنسی نیستند،  ده شمبکه  گرنتهشمکل 

ماکن اسممت کاهبری،  پردااند. ده این شممرایطها به مسممائل این حوا  میاما دهصممدی اا گرز 

ترس هاگان زی ها ده دس یجنسی برد  ز اا این طری ، ناایه هایدزست مؤنث خود ها به گرز 

ها حضوه داهند، زجود ان ده گرز  ها انراد خاصمی که ده این گرز   قراه دهد. ده این صموهت 

توانند با زی اهتباط غنیات شمارد  ز با دسمترسمی به ناایه زی ز اهسمال دهخواسمت دزستی، می     

 برقراه ناایند.

 زنان در تانگو ديدگی جنسیالگوهای بزه .4

های برخط شمد  اسمت )زیلسممون ز هاکاهان،   دیدگیهشمد ننازهی اطالعات موجب انزایش بز  

های مدهن دیدگی جنسی انان ها امرزا  باید ده قالبهای سنتی بز شمیو   هز(. اا این399: 3983

های ها، ده شممبکهکرد. بر اسمماس یانته زجوجسممتهای اجتااعی دیدگی ده شممبکهچون بز هم

ها  جدت اهتکاب جرایم جنسمممی علیه انان  87توانند اا اجتاماعی اا جالمه تمانگو، مرتکبان می   

های اجتااعی نسبت به شااه شبکههای بی(. قابلیت81: 3996اسمتفاد  کنند )کوپس ز هاکاهان،  

یز ن نکاهااین محیط ها برای کاهبران بلکه برای بز  تندانهدیگر ابزاههمای مشمممابه پیشمممینیِ خود،   

تا  اندنآهای سایبری ده پی مزاحاین، آااهگران ز ترزهیست محبوب ساخته است. بر این اساس

دهیانتند که اا میان  8سمممپیسمدیران مای اِ ناونه برای بتوانند نرد موهد نظر خود ها شمممکاه کنند.

 ینمجرمبه  ناایه 36999 بیش اااجتااعی،  یشممبکهده این  شممد  بت یناایه میلیون 819 تقریباً

آماه پلیس نتای  اسمماس بر(. ها نین 68: 3988آمریکایی اختصمماص داهد )برداهرسمت،   جنسمیِ 

های بیشترین هتک حیثیتِ انراد ده شبکه 8269نیرزی انتظامی جادوهی اسمالمی ایران، ده سال  

 (.87: 8269)ناصرآبادی،  (2شکل )اجتااعی هخ داد  است 

                                                           
1. My Space 
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 در فضای سایبر افراد تیثیح هتکخیزِ های جرمفراوانیِ کانون: 9شکل شماره 

 

نیم، سممال گذشممته دنبال ک  پنجنضممای سممایبر برای آااه انان ها ده   یریکاهگبهاگر گرایش 

هممای اتماق  ←هما هایمانماممه    تغییر کرد  اسمممت: گونمه نیابوه زم 8نگماهی توان دیمد کمه مکمان   یم

های سمممایت ←ز غیر  هانوشمممتزبها، کامهمای اجتاماع بماا ممانند دات     محمل  ←انیگمپ 

 )هالده؛تابلوهای پیام مشمممترک(  +ناایهصمممفحه خانه  ها+هایانامههای اجتااعی )شمممامل شمممبکه

 (61: 8262جیشانکاه، 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Topography 

شبکه اجتماعی

92%

ایجاد وب نوشت

29%

درک در وب گاه

22%

رایانامه

21%

اتاق گپ زنی

2%
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 : مراکز جرايم آزار زنان در فضای سايبر4شکل شماره 

 
انان، الگوهای قربانی شدن موهد دیدگی جنسی هز ز با توجه به ظرنیت باالی تانگو ده بز اا این

های کاهبری حقیقی ز غیرزاقعی هخ دهد که ده ادامه به اشماه  ماکن اسمت ده دز قالب حساب  

 شود.ها پرداخته میبرهسی آن

 های کاربری حقيقیديدگی جنسی در قالب حساببزه .4-2

مرتکبان جرایم جنسمممی علیه انان با اسمممتفاد  اا ظرنیت باالی تانگو ده برقراهی   ده این حمالمت  

کنند. ده این بسمممتر انراد اا طری  اهتبماط ز پیمدا کردن کماهبران ان، آمماج خود ها انتخماب می     

کنند. الام به ذکر ها، اعتااد طرف ها جلب میاهسمال دهخواسمت دزسمتی ز الیک کردن پست   

گو کند، خود ها زتواند با کاهبر موهد نظر خود گفتزسممتی، نرد میاسممت که ده دهخواسممت د

معرنی نامایمد ز اطالعاتی ها ده موهد خود ده اختیاه نرد موهد نظر قراه دهد. این امر نیز موجب   

آمیز ز اغواکنند ، انان ها متقاعد غکاهان با ادعاهای زاهی ز بیان برخی مطالب دهزشود تا بز می

ده نرض پذیرش دهخواست دزستی، مرتکب با دستیابی به برخی اهداف  8.کنندبه قبول دزستی 

                                                           
ها مؤثر ها نیز در ارتکاب جرایم علیه آن. البته الزم است مجدداً تأکید شود که قبول درخواست دوستی توسط خانم1

 پردازیم.های جنسی در تانگو میدیدگیهای بعدی به تفصیل به بررسی نقش زنان در بزهرو در قسمتاست. از این

مراکز 
جرم

سایت های  
شبکه 
اجتماعی

رایانامه ها

اتاق های  
گپ زنی

محل های  
اجتماعِ بازِ
اینترنتی
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شمممود ز اا طرق مختل  ده پی برقراهی هابطه جنسمممی با  موهد نظر خود، زاهد اهتباط با انان می

 آید.زی برمی

های متنی، صموتی ز تصویری ها ده دستوه کاه  کاهان عادتاً اهسمال پیام ده این حالت که بز 

شود های برقراهی اهتباط جنسمی ده نضای زاقعی محق  می امینه سمو دهند، اا یکمیخود قراه 

های مستدجن، گیری هابطه جنسی، انان به زاسطه دهیانت پیامز اا سوی دیگر، حتی بدزن شکل

گران هزیکردهممای شمممونممد؛ ایرا بر اسممماس انکمماه پژزهش جرایم جنسمممی زاقع می یدیممد بز 

ها مسممتدجن به انان، ا رات هزحی ز هزانی ناگواهی ها برای آن پیامهای اهسممال ،8محوهجنسممیت

دیدگی عاملی اسمممت که موجب بز  ز این امر (824: 3984هاگینز،  ماهکوم؛آزهد )به زجود می

ها ز های مستدجن به انان به قصد تحریک آنبه عباهت دیگر اهسال پیام ؛شمود ها میجنسمی آن 

برد، موجب انسمممردگی ز جنسمممی ده دنیای زاقعی، شمممرانت انانه ها اا بین می یبرقراهی هابطه

های کاهی اسممت. یانتهزصمم  بز  یشممایسممته هزشممود ز اا اینانان نسممبت به مردها می سمموءظن

دهصممد انان، بز  49دهد که های صمموهت گرنته ده این امینه ده کشمموه هند نشممان می پژزهش

 .(62: 8262)هالده ز جیشانکاه،  ندادزستان مجاای خود شد  یدید 

                                                           
فمنیسم  کند.شناسی به چهار جنبش متفاوت از این نظریه اشاره مییسم و جرممیان فمن . گلستروف در تحلیل رابطه1

لمیِ بد و های عگرا و فمنیسم پسامدرن. فمنیسم لیبرال معتقد است که رویهلیبرال، فمنیسم رادیکال، فمنیسم جامعه

ن سرکوبی زنان توسط مرداکنند. فمنیسم رادیکال بر های تجربی ایجاد میهای جنسی را در پژوهشضعیف، تبعیض

دیده زهگرفته، بها بر روابط جنسی است. در این نظریه به زنانِ مورد تجاوز قرارکند. تحلیل اصلی این نظریهتمرکز می

رادیکال  مسینیفم. اندتیوضعبه دنبال خروک از این  شدتبهنامند؛ افرادی که شود، بلکه آنان را بازماندگان میاطالق نمی

حل گرا مجامعه سمینیفمخواند. میهای خود فراعالی زنان را ناپسند شمرده و آنان را به تکاپو جهت احقاق حقحالت انف

ع انگاری جامی است. مباحث بنیادی در این نظریه، جرماطبقهتعامل متییرهای مختلفی چون روابط جنسی، نژادی و 

ه مثابه عامل اصلی در تعیین اشکال مختلف جرم است. فرادست و فرودست( و قدرت ب انگاری رفتارهای طبقه)جرم

)از  شوند. در این بستر، مردان، خودیدیگران درنظر گرفته می عنوانبهپسامدرن نیز بر این باور است که زنان  سمینیفم

 (.62: 1932شوند )دکسردی، خودی و از دیگران در نظر گرفته میخود( و زنان، نا
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های کاهبری دیدگی جنسمممی اا طری  حسممماب توان چنین نتیجمه گرنت که بز  بنمابراین، می 

دیدگی جنسی شود. بز حقیقی، اا طری  هابطه دزسمتانه دز طرنه ز ده قالب اهسمال پیام انجام می  

شممود که ده ادامه به می های متنی، صمموتی ز تصممویری محق ده این بسممتر، اا طری  اهسممال پیام

های مسممتدجن ماکن پرداایم. الام به ذکر اسممت که اهسممال پیامبرهسممی جداگانه این مواهد می

 ها، باهگذاهی شوند.است به صوهت خصوصی برای انان اهسال شود یا ده گرز 

 ارسال پيام متنی .4-2-2

نگاهانه موجب های هرا ده این حمالمت، مرتکمب ده قمالمب اهسمممال پیام متنی ز با نوشمممتن متن      

های اهسممالی باید حازی عباهات موجود ده متنشممود. بدزن شممک  دیدگی جنسممی انان میبز 

تواند توسط دیدگی انان محق  شمود. اهسال پیام متنی مستدجن می مطالب مسمتدجن باشمد تا بز   

جو به زدزسمتان قدیای انان ز آشنایان جدید ده تانگو صوهت گیرد؛ انرادی که اا طری  جست 

اند. بر اساس اظداهات یکی اا اعضای جامعه آماهی این پژزهش: لیست دزستان انان اضانه شد 

 شد اهسالهای داد. عادتاً پیامدزسمت قدیم ز مجرم امرزا، هاواه  ده آخر شب به من پیام می »

داد که یک باه بدش گفتم چرا ها پیام میشممب بود. از اینقده به من ده شممب  83بعد اا سمماعت 

داد ز من هم چون بدش دل بسته ها پیام میشمب  دهی؟ با این زجود، زی کااکاننایهزاها پیام 

های مستدجن برای من اهسال هاواه  داستان های آخرشبشمدم. زی ده پیام هش میبودم، هارا

 «.خواست تا زی ها هاراهی کنمز اا من می کردمی

 ارسال پيام صوتی   .4-2-1

ای نگاهانههای صوتی هرا ده این نرض نیز مرتکب به قصد تحریک هدف موهد نظر خود، پیام

های صممموتی توسمممط کاهبر، مرتکب کند. با توجه به قابلیت تانگو ده اهسمممال پیامها اهسمممال می

دن دسمت خود بر هزی یک قسمات مشخ،، حرف اد  ز   گو با قراه دازتواند ده اتاق گفتمی

تواند، متعل  به خود نرد نگاهانه میآن ها برای مخاطب اهسممال نااید. اهسممال پیام صمموتی هرا   

دیدگی جنسممی انان ای قسمماتی اا یک نیلم مسممتدجن باشممد. ده این حالت نیز بز  نباشممد؛ بلکه
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معاوالً بعد اا تحریک کردن »گفت:  دیدگان ده این خصوص چنینشمود. یکی اا بز  محق  می

 ها، عادتاً صحبت اا هزابط جنسینرستاد. ده این پیامکرد ز برایم میمن، صمدایش ها ضمبط می  

خواست که من هم جواب از ها اا طری  زیس )پیام صوتی( بدهم. من به هیچ بود. زی اا من می

 .«برداه نبودزجه هاضی به انجام این کاه نبودم، اما زی دست

 ارسال پيام تصويری .4-2-9

مرتکب ده قالب اهسال پیام تصویری به دنبال تحق  اهداف خود است. اهسال پیام  ده این حالت

شود. ده هر دز نرض موهد اشاه ، مرتکب تصویری ده دز قالب اهسال عکس ز زیدئو محق  می

 ر ان اهسال کند.ای ها اا خود یا دیگری برای کاهبنگاهانههای هرا تواند تصازیر ز زیدئومی

 یهسمد، امانی که انان با مشکالتی چون آااههای خانگی، شکست عشقی، هابطه به نظر می

نگاهانه انزایش های هرا ها ده پدید سرد با هاسر ز نظایر آن مواجه باشند، احتاال مشاهکت آن

نگاهی شرکت هرا ها به صموهت مشمتاقانه ز دازطلبانه ده نرایندهای   آن یابد ز ده این هاسمتا می

یم مسممتق یهای کاهبری حقیقی به هابطهدیدگی انان ده قالب حسممابکنند. به هر ترتیب، بز می

 شود.گو مربوط میزمیان دز طرف ده اتاق گفت

 های کاربری غيرواقعیديدگی جنسی در قالب حساببزه .4-2

 ابتدا نرد با کاهبرهای کاهبری غیرزاقعی بدین نحو است که دیدگی جنسمی ده قالب حسماب  بز 

دزستانه ز زجود اعتااد متقابل،  یباشمد. این هابطه ان داهای اهتباط دزسمتانه ز حتی عاشمقانه می  

های خصوصی خود ها ده اختیاه نرد قراه دهد. پس اا مدتی شود تا کاهبر ان، عکسموجب می

مانی زیژ  االت ز بهختل ، قطع شود. ده این حمیان این دز نرد، به دالیل م یماکن است هابطه

ی دیدگی جنسنی ز عدازت صوهت گیرد، احتاال بز که جدایی میان این دز نرد، هارا  با دشما 

 یابد.های کاهبری غیرزاقعی انزایش میده قالب حساب

ده این شمممرایط، مرتکمب )مرد( بما ایجاد حسممماب کاهبری جدید به نام آن ان ز قراه دادن    

دیدگی جنسمممی علیه زی ها به زجود ایه، ازلین بز عکس خصممموصمممی ز غیرهسمممای زی ده نا 
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گذاهد آزهد. ده این شمرایط، مرتکب ده تنظیاات تانگو، ناایه ها به صوهت عاومی باقی می می

ای اا سمممودجویان های نرد ده اختیاه هاگان قراه گیرد. ده این حالت، عد تا اطالعات ز عکس

های دزسممتی ها برای زی دهخواسممت عاومی زی، یبا مشمماهد  عکس خصمموصممی نرد ز ناایه 

های خصموصی خانم ها ده  بلکه عکس کندها ها قبول میتاامی آن تندانه کنند ز نرد،اهسمال می 

کند ز ماکن اسممت، دهد. حتی مرتکب به این اموه نیز بسممند  نایاختیاه دزسممتان جدید قراه می

 های خصوصی ها ده قالب پست ده اختیاه هاگان قراه دهد.عکس

نضای سایبر  یتوان مدعی شمد که نوع خاصی اا جرایم جنسی ده حوا  می عباهت دیگربه 

شود، ناظر بر حالتی است یاد می 8دهد. این حالت که اا آن به قلب تصمویر ده این حالت هخ می

شمود ز برای اهداف  های شمخصمی زی گرنته می  اجتااعی اا آلبوم که تصمازیر کاهبر ان شمبکه  

ها، موهد تغییر ز تنه اا کار تا سممینهاسممتفاد  اا قسمماتی اا عکس مانند سممر یا نیم  نگاهی با هرا 

 گیرد.دستکاهی قراه می

گرانه انجام میاستفاد جویانه ز سوءهای انتقامالبته، اهتکاب جرم به نحو موهد اشاه  با انگیز 

اا خانم  ن پاسخ منفیعشمقی یا شمنید   یانتقام، نرد به دلیل شمکسمت ده هابطه   یشمود. ده انگیز  

کند. ده برخی نرزض دیگر نیز ماکن برای هابطه جنسمممی ز حتی اادزاج، اقدام به این عال می

ید  دشوهر ساب  یک بز خود، اقدام کند. بر اسماس شواهد موجود،   یقهاسمت نرد علیه ان مطلّ 

انتشمماه داد تا مردم  یریگانتقامها به منظوه  3نام ز اطالعات شممخصممی موجود ده کریگ لیسممت 

دید  هاهز کنند. به محض انتشممماه اطالعات، بز  2جنسمممی داغ یهبتواننمد زی ها برای یک هابط 

 مسمممئوالن کریگ لیسمممت دهیانت کرد. پس اا اخطاههای الام، هابهیغرچندین تااس تلفنی اا 

 (.61: 8262جیشانکاه،  )هالده؛ یانته ها حذف کردندمواهد انتشاه

                                                           
1. Morphing 

2. Craiglist 

3. Hot sex 
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استفاد  های خصوصی کاهبر ان، سوءماکن است هدف مرتکب اا انتشاه عکسبا زجود این، 

استفاد  )سوءدید  اعالم نااید ده صوهت دهیانت زجه مالی ز معنوی باشمد؛ بدین نحو که به بز  

ها ز مسممدزد کردن اسممتفاد  معنوی(، اقدام به حذف پسممتمالی( یا برقراهی هابطه جنسممی )سمموء

 کند.حساب کاهبری می

 ديدگی زنان در تانگووکارهای پيشگيرنده از بزهساز .5

ساازکاههای  یدیدگی جنسی انان، اهائهگفته ز ظرنیت باالی تانگو ده بز با زجود مباحث پیش

شمممناسمممانه، برتری  که ده مباحث جرمپیشمممگیرانه ده این قلارز، ضمممرزهی اسمممت. با زجود آن 

ال غیرکیفری بر تدابیر کیفری  ابت شد  است، اما کااکان برخی به دنب یهاهبردهای پیشگیرند 

ه تانگو هسمممتند. به های اجتااعی اا جالمنع اسمممتفاد  اا شمممبکه  یهای دزلتی ده امینهممداخلمه  

های اجتااعی، پاالیش/ تندما ها  ههمایی اا آ ماه مخرب اسمممتفماد  اا شمممبکه      این عمد   یعقیمد  

سو، پاک کردن اا یک هسد که هاهبرد موهد اشاه به نظر می د اینها است. با زجونیلترینگ آن

ها  جادشد یاهای مختل ، نیلترینگ صموهت مسمئله است ز اا سوی دیگر، انراد قادهند به گونه  

دهد های اجتااعی نشان میانزاهها ز شبکهنیلترینگ برخی نرم یدزْه بزنند. مشماهدات ده حوا  

هسممد که به نظر می بنابراین ؛ها نشممد  اسممت فاد  اا این برنامهکه این پدید  موجب کاهش اسممت

ساا به کاهبران یآگاه-توسمل به سماازکاههای پیشمگیرانه غیرکیفری با تکیه بر تدابیر آمواشمی    

 بر این اسممماس پژزهش حاضمممر  8.دیدگی انراد جلوگیری کندها، به نحو بدتر اا بز این شمممبکمه 

                                                           
د به منظور حداکثر اثربخشیِ آن بای« آموزش»شوند که ساز تمییز داده می. تدابیر آموزشی از این جهت از تدابیر آگاهی1

ر بازه زمانی ساز در هدر اوایل سنین بحرانیِ فرآیند توسعه شخصیت؛ یعنی کودکی صورت گیرد. درحالی که تدابیر آگاهی

با  مانزهمبکار گرفته شود. قاعده کلی در فرآیند آموزش آن است که باید تواند و نسبت به اقشار مختلف جامعه می

ماند. دوران کودکی، آغاز و در مراحل بعدیِ رشد تکمیل و ادامه یابد. در واقع فرآیند آموزش به مانند فرآیند رشد گیاه می

دت از ش -مرحلهبهمرحلهاگرچه -ی در دوران کاشت بذر بیشترین نگهداری و مراقبت را نیازمند است اما در مراحل بعد

 پز،گردد )جهت مطالعه بیشتر بنگرید به: رضوی فرد، بهزاد و محمد کورهشود، اما ارتباط با آن قطع نمیمراقبت کاسته می
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داند تانگو ها ده پرتو تدابیر غیرکیفری داهای ازلویت می دیدگی جنسی انان دهپیشگیری اا بز 

  پردااد.ها میبه تحلیل این شاخ، هزز اا این

 خصوصی ینمايه .5-2

های حاصل اا مطالعات میدانی ده این پژزهش نشان داد، یکی اا دالیل اصلی طوه که یانتههاان

به  نکاهبران است؛ بنابرای صوصی توسطدیدگی جنسمی انان ده تانگو، عدم هعایت حریم خ بز 

هسد که به موااات انزایش حساسیت انان نسبت به هعایت حریم خصوصی ده تانگو، اا نظر می

جا که انان به دالیلی چون سممواد کم، شمموه ز ها کاسممته شممود. اا آندیدگی جنسممی آننرخ بز 

اطالعات خود ها ده  های امنیتی این شممبکه،گا شمموق اسممتفاد  اا تانگو ز عدم آشممنایی با قانون  

 8کنند.آماج مناسمب جرایم جنسی معرنی می  یدهند، خود ها به مثابهاختیاه تاامی انراد قراه می

                                                           
ارآگاه، نامه ک، فصلهای کنترل انحرافات سايبریروی برنامهآگاهی ساز: ضرورتی پيش -راهبردهای آموزشی، نیحس

 (.32-39: 1934، 92شماره 

رشد جرم سایبری  یخوبتواند بهمی، معرفی شد 1342ن هنتیگ که در دهه فو دیده توسط هانسبزه نقشِ اثرگذارِنظریه . 1

 دیدگیبزه شروعِ عاملِ خودْ ،دیده ممکن است فعاالنه یا منفعالنهکند که بزهبر ضد زنان را تشریح کند. این نظریه بیان می

ه دهند و بررسی روندهای آن، مشاهدزنان در فضای سایبر روی می در ارتباط باشناسی جرایمی که گونهبا تحلیل . باشد

الن دیدن های بزرگسایابی یا سایتهای دوستدیده با آگاهی از سایتزنان بزه کهیفعال، هنگام دهندگیکنیم که شتابمی

دهند، خود زمینه جرایم سایبری را فراهم هایشان مینمایهاز « بازدیدکنندگان»کنند و اطالعات واقعی خود را به می

ی های اجتماعیا سایت برخطعمومی  یزنهای گپدر اتاق یفکریرود که زنان از روی ب. ماجرا تا جایی پیش میآورندیم

مواردی که خصوص در به کنند. این امرمکانی واقعی خود را افشا می-شوند و اطالعات زمانیها دوست میبا غریبه

 ،یابندده میها ایجاد نشهای مختلفی که توسط آنهای جعلی خود را در سایتنمایهدیدگان تیییر شکل یافته و تصاویر بزه

 دهندگیرا شتاب آنکه  کندتوسط مرتکب برای آزمودن دانش فنی بروز پیدا می غالباً که هاییکند. چنین مزاحمتصدق می

 اینترنتی امنیتِ رغم هشدارهای مختلفی که توسط مقرراتِشود که علیدیده می ین مواردی غالباً؛ زیرا در چنمینامیفعال م

دیده وجود دارد، بزه خدمات اینترنتی دهندگانارائه راهبردهای سیاستیشود و نیز نکات امنیتی که در ارائه می یطورکلبه

فعال همچنین  هندگید کند. شتابخود جلب می یسوجرم را به ،پناه رها کردن خود در فضای سایبرواسطه بیبه

، حالنیشود. باادیده می ،عمومی با مرتکب مبارزه کند اجتماعاتگیرد تا با اتهامات لفظی در دیده تصمیم میبزه کهیهنگام

عنوان دیده را بهزهکند. همچنین ما بهای خاصی مثل تماشاگری جنسی صدق نمیفعال در مورد بزه دهندگی نظریه شتاب
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دیدگی جنسممی، هسممد که اسممتفاد  اا تانگو ز ده عین حال، پیشممگیری اا بز  به نظر می هزاا این

تلزم مس این امریم خصوصی خود حساس شوند. مسمتلزم آن اسمت که انان نسمبت به هعایت حر   

آمواش عاومی ز هاگانی اسمممت. البته باید به این نکته اشممماه  شمممود که اتخاذ هاهبرد آمواش  

حفظ حریم خصمموصممی شممدرزندان خود ها  یها نیز دغدغهعاومی منوط به آن اسممت که دزلت

های اجتااعی، به طوه عام ز ده های حفظ حریم خصمموصممی ده شممبکه داشممته باشممند. ده برنامه 

 ود.شآمواش حفظ حریم خصوصی اهائه می به طوه خاص، به شدرزندان ز به زیژ  انان تانگو،

طوه که ده معرنی تانگو عنوان شمممد، ناایه کاهبران ده تنظیاات ازلیه، عاومی اسمممت.  هاان

دیدگی جنسممی انان دهد که این عامل، یکی اا دالیل اصمملی بز های این پژزهش نشممان مییانته

دیدگی جنسی انان ده تانگو الام است تا تاامی جدت پیشگیری اا بز  هزینده تانگو است. اا ا

 یخود ها بمه محض زهزد، اا حمالمت عاومی خماهج ز تبدیل به ناایه     یکماهبران خمانم، نامایمه    

های عاومی، تاامی کاهبران قادهند هاه پسمممت یکه ده ناایهخصممموصمممی کنند. با توجه به آن

ها دهخواسمممت دزسمممتی اهسمممال کنند، اعتااد انان به انراد ای آنها مشممماهد  ز بر کاهبران خانم

هسد د؛ بنابراین ده این شرایط، به نظر میدهدیدگی جنسی قراه میها ها ده معرض بز غریبه، آن

 عاومی به خصوصی است. یکه بدترین ها ، تبدیل ناایه

                                                           
سایبری در بسیاری از  شیاریِوفقدان آگاهی و ه ،کندکنیم، بلکه آنچه نظر ما را جلب مینث سرزنش نمیؤیک هویت م

جرایم  ست که اکثریتاز آن ا شناسی ما حاکیبررسی گونه .کندیگی فعال را تقویت مهندددیده است که شتاببزه زنانِ

توان در گی انفعالی را میهنددهای شتابدهند. نمونهگی انفعالی نیز روی میهنددب شتاببه سب ،هدف زنان سایبری با

از  ، صدمات عاطفی به دلیل روابطفمینیستدیده در مورد بزه یهاتنفری که به دلیل نگرش/های جرایم تبعیضیپرونده

کار در توان دید که زنان بزهدهند. میدیده روی میبزه خودِ های انفعالیِگسیخته و غیره یافت که اغلب به سبب انگیزههم

پا افتاده که آنان به خاطر اختالف بر سر مسائل پیش طور قابل توجهی هنگامیکنند، بهیفضای سایبر که به زنان حمله م

دیده بزه دهد. در موارد خاصی وقتی زنگی فعال روی میهنددکنند، به دلیل شتابدیده میاقدام به جنگ لفظی با بزه

 شوندانفعالی تحریک می هایگیهنددکار نیز به دلیل شتابکند، زنان بزهاقدام به رقابت بر سر ربودن دل یک مرد می

 (.19-14: 1939)هالدر؛ جیشانکار، 
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 های دوستیعدم قبولی درخواست .5-1

کاهبر  چههای دزستی است. چنانعدم قبولی دهخواستبخش دیگر برنامه هاهبردی غیرکیفری، 

توانند برای زی خصممموصمممی نکرد  باشمممد، تاامی انراد می  یخود ها تبدیل به ناایه یان ناایه

ها ز الیک پسممت یهای زی ها ببینند. گرچه مشمماهد دهخواسممت دزسممتی اهسممال کنند ز پسممت

ماکن  آزهد، اما قبول دهخواسمت دزستی چنانی ها برای انان به زجود نایها، خطر آنکردن آن

 هسد که یکی اا بدترینبه نظر می هزدیدگی جنسی قراه دهد. اا اینها ها ده معرض بز است آن

های دزسممتی توسط ها، عدم قبولی دهخواسمت دیدگی جنسمی خانم ها جدت پیشمگیری اا بز  ها 

دانستم زی هزای اگر می»آماهی: کاهبران ان اسمت. بر اسماس اظداهات یکی اا اعضای جامعه   

 اش هادهد، هرگز دهخواست دزستیمرا به خانه خود کشماند  ز آن عال شنیع ها با من انجام می 

 «.کردمکردم. کاش هرگز دهخواستش ها قبول نایقبول نای

 عدم ارسال تصاوير شخصی و غيررسمی به ديگر کاربران .5-9

تصممازیر شممخصممی ز غیرهسممای توسممط انان به   های این برنامه، عدم اهسممالیکی دیگر اا بخش

کنند، دیگر کاهبران است. ده دنیای مجاای که عاوماً انراد نرهنگ عدم صداقت ها انتخاب می

های ها، عکستوانند اا طرق مختل ، اعتااد انان ها جلب کنند ز با برانگیختن احساسات آنمی

ها این ده پرتو این برنامه باید به خانم ها دهیانت کنند؛ بنابراینغیرهسممای ز شممخصممی ها اا خانم

های شممخصی دی قراه دهند ز به هیچ عنوان، عکساعتاانکته تذکر داد  شمود که اصمل ها بر بی  

های تندا شمممامل عدم اهسمممال تصمممازیر ده اتاق ها قراه ندهند. این امر نهخود ها ده اختیماه غریبه 

گیرد؛ ایرا ده ر ها نیز ده برمیعدم پسممت کردن تصممازی  شممود، بلکهگوی شممخصممی می زگفت

 های دیگران ها ذخیر  ناایند.توانند پستتانگو انراد می یشبکه

پس اا مدتی به از اعتااد کردم. اا من »دیمدگمان ده این خصممموص چنین گفت:   یکی اا بز 

ام ها برایش اهسال کنم. من هم چند عکس براش اهسال کردم های خصوصیخواسمت تا عکس 

کاهی که خواست. با هزاه ز یک دهزغ ز نریبهای جنسمی مرا می شمد. عکس یزلی هاضمی نا 
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های کامالً خصموصی خودم ها براش اهسال کردم. از هم شرزع کرد  انجام داد، ده ندایت عکس

 .«ها ها عاومی نکنم باید به خانه ما بیایی...که عکسگفت برای اینبه تددید کردن. می

 نمايه های رسمی دراستفاده از عکس   .5-4

ها ده کند که خانمیکی دیگر اا هاهبردهمای موهد اشممماه  ده این برنماممه بر این نکتمه تأکید می    

طوه که ده های هسممای اسممتفاد  کنند. بر اسمماس شممواهد موجود ز هاان  خود اا عکس یناایه

های غیرهسای ده ناایه، جذابیت ها اا عکسدهندگی مطرح شمد، اسمتفاد  خانم  شمتاب  ینظریه

 ها ها نسبت به برقراهی اهتباطکند ز آندی ها برای سودجویان ز سوداگران جنسی نراهم میایا

های بسمممیاه اا جاله لاس های هارا  ز زجود قابلیتکند. با توجه به پیشمممرنت تلفنتشممموی  می

گران اا طری  این ننازهی، عکس نرد استفاد ، ماکن است سوء8برداهیصمفحه گوشی ز عکس 

های مسمممتدجن، زی ها نردی گذاهی چدر  کاهبر ان ده عکسبرداشمممتمه ز با جای  موهد نظر ها

توانند ده ها میتوان این نکته ها متذکر شممد که خانممی احشممه معرنی کنند. حتی ده این نرضن

 های طبیعی، ما  ز ... استفاد  کنند.چون گل، منظر هایی همناایه خود اا عکس

 هنجارههای نابزودهنگامِ گروه ها و ترکدقت در ورود به گروه .5-5

دیدگی جنسممی انان هایی که ظرنیت تانگو ها ده بز یکی اا شمماخ، طوه که مطرح شممدهاان

توانند می انان هزهای مختل  است. اا اینانزایش داد  است، زهزد بدزن هضایت انراد به گرز 

ها ها که آنانززن بر آن های مختل  دعوت ز برد  شوند. این امرتوسمط دزسمتان خود به شمبکه   

دهد. بر این ها ها انزایش میدیدگی جنسممی آندهد، احتاال بز ده اهتباط با انراد جدید قراه می

 ها خاهج شوند.های غریبه، اا آنها باید به محض زهزد به گرز خانم اساس
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 مسدود کردن افراد غريبه .5-6

 یدیدگی جنسمممی ده شمممبکهپیشمممگیری اا بز  یهای بسمممیاه مدم که ده حوا یکی دیگر اا ها 

 یناایه که این شبکهیبه است. با زجود آنآید، مسدزد کردن انراد غراجتااعی تانگو به کاه می

دهد تا با یکدیگر انراد ها ده حمالت عاومی قراه داد  اسمممت ز به تاامی انراد اجاا  می  یازلیمه 

ت. قراه داد  اسمم ا نیز ده اختیاه مخاطبان خوداهتباط داشممته باشممند، اما قابلیت مسممدزد کردن ه  

 یمداهانه توصممی  کرد، اما اید مسممدزد کردن مخاطبان ها هاهبردی زاکنش گرچه شمماید بتوان

ده لیسمت   هاسمت که نرد با مشماهد  انراد غریب   نرضشیپاصملی ما ده این قسمات، مبتنی بر این   

حوه مده عین حال که ساازکاهی کنش التها ها مسدزد کند. این حنمخاطبان خود، بالناصله آ

 دیدگی جنسی انان ماانعت به عال آزهد.تواند اا بز شود، میمحسوب می

 برآمد؛

ها، ده کناه به زجود آزهدن های اجتااعی ز اسممتفاد  هزاانززن انراد اا این شممبکه هشممد شممبکه 

های گومحوه، موجب انزایش نرخ برخی اا جرایم نیز شممد  اسممت. بز  زنضممای تعاملی ز گفت

های مختلفی ها شمممونمد، گونه اهتکمابی ده این حوا  کمه ده قمالمب جرایم سمممایبری تحلیمل می     

توان بممه کالهبرداهی اینترنتی، جعممل عنممازین ز اسممممامی، گیرنممد کممه اا آن جالممه میدهبرمی

های دیدگی جنسممی انان اشمماه  کرد. یانتههی ز بز نگاهای جعلی اینترنتی، هرا گذاهیسممرمایه

های اجتااعی، دهد که یکی اا جرایم معاول ده نضمممای سمممایبر ز شمممبکه ها نشمممان میپژزهش

زاقع  جرایم جنسی یدید جنسمی انان است. ده این هاستا انان به انحاء مختل ، بز   شمدن یقربان

ام های کاهبری جعلی، به نه ایجاد حسابشموند. اهسمال پیام متنی، صموتی ز تصویری ده کنا   می

 دهد.های جنسی انان ها نشان میدیدگیانان، برخی اا انواع بز 

ر تر اا سمممایدیدگی جنسمممی انان ده آن محتالهای اجتااعی که احتاال بز یکی اا شمممبکه

چون باشمممد. ده این شمممبکه انراد اا طرق مختلفی هم همای اجتاماعی اسمممت، تمانگو می   شمممبکمه 

توانند با اشخاص دیگر، ز ... می GPSوی نام، شااه  تلفن، هایانامه، استفاد  اا قابلیت زججست
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که به موااات انزایش برقراهی اهتباط با انراد هز ز بما توجمه بمه آن   اهتبماط برقراه ناماینمد. اا این   

ی االیهسمممد که تانگو، قابلیت بیابد، به نظر میدیدگی جنسمممی انان انزایش میغریبه، امکان بز 

عاومی کاهبران ده تنظیاات ازلیه،  یجدت قربانی شممدن جنسمممی انان داهد. انززن بر آن، ناایه 

ز  شممبکه تانگو ده اهسممال تصممازیر یامکانِ یانتن کاهبران ان اا طرق مختل ، عدم نظاهت ازلیه

زیدئوها، عدم ساازکاههای مناسب جدت شناسایی هویت زاقعی کاهبران ز زهزد بدزن هضایت 

 دیدگی جنسی انان، انزایش داد  است.بز  یها، ظرنیت این شبکه ها ده حوا گرز  به

حل دیدگی جنسمممی انان، ها همای نوق ز ا بمات ظرنیمت باالی تانگو ده بز    بما زجود گزاه  

به عباهت  دیمدگی انمان ده این حوا  مامانعت به عال آزهد؟   توان اا بز چیسمممت ز چگونمه می 

دیدگی جنسمی انان ده این شبکه کدام است ز حاایت  گیری اا بز پیشدیگر بدترین ها  جدت 

شود؟ شاید پاسخ ساد  ز ده دسترس به این پرسش، ی انانه اا چه مسیری محق  میکردهایهزاا 

االیی ده قربانی تانگو، ظرنیت ب یجا که شبکهنیلترینگ این شمبکه باشد. بر اساس این نظر اا آن 

ی انان دیدگی جنستوان با نیلتر کردن شبکه موهد اشاه ، اا نرخ بز شمدن جنسمی انان داهد، می  

ده این حوا  کاسمممت. به اعتقاد ما ز با زجود قابلیت باالی تانگو ده قربانی شمممدن جنسمممی انان، 

سو این اقدام، کاه مناسبی ده هاستای حاایت اا انان نیست؛ ایرا اا یکنیلترینگ این شمبکه ها  

وانند تنادید  انگاشتن حقوق شدرزندی است ز اا سوی دیگر، انراد میحذف صموهت مسمئله ز   

انزاههای زیژ ، اا نیلتر ایجاد شمد  عبوه کرد  ز اا این شبکه استفاد  کنند. انززن بر آن ده  با نرم

دیدگی جنسممی انان زجود داهد ز دلیل انتخاب تانگو به های اجتااعی، احتاال بز تاامی شممبکه

بنابراین با  ؛هز، ظرنیت باالی آن ده قربانی شمممدن انان بودژزهش ده تحقی  پیشناونه پ یمثابه

ند، باید دیدگی جنسممی انان شمموتوانند موجب بز ها میده نظر گرنتن این نکته که تاامی شممبکه

های آیمد. انززن بر این یانته هما ها نیلتر کرد؛ امری کمه چنمدان منماسمممب بمه نظر نای     تامامی آن 

دهد که هاواه  گیری نشمممان میشمممنماسمممی پیش  ت گرنتمه ده حوا  جرم همای صممموه پژزهش

ی داهد. اا کیفر یگیرانهگیرنمد  غیرکیفری ا ری بدتر اا هاهبردهمای پیش  سممماازکماههمای پیش  

های الام به شمممدرزندان ز به زیژ  انان ده خصممموص آمواش یهسمممد که اهائههز به نظر میاین
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گیرند  د بر هعایت حریم خصوصی، بدترین ساازکاه پیشهای اجتااعی با تأکیاسمتفاد  اا شبکه 

های دیدگی جنسمی انان باشمد. بر این اساس ایجاد ناایه خصوصی، عدم قبولی دهخواست  اا بز 

های هسای دزستی، عدم اهسال تصازیر شخصی ز غیرهسای به دیگر کاهبران، استفاد  اا عکس

هنجاه ز مسدزد کردن انراد های نابهام گرز ها ز ترک ازدهنگده ناایه، دقت ده زهزد به گرز 

ه اا قربانی شمدن جنسی انان ماانعت ب  تندانهای هسمتند که  گیرانهغریبه اا جاله هاهبردهای پیش

 د.کنها نراهم میآزهند، بلکه امکان استفاد  صحیح اا این شبکه ها نیز برای آنعال می
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http://fad.tehran.ir/Default.aspx?tabid=163&articleid=3341&dnnprintmode=tru

e&mid=631&SkinSrc=[G]Skins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=[G]

Containers%2F_default%2FNo+Container 

http://fad.tehran.ir/Default.aspx?tabid=163&articleid=3341&dnnprintmode=true&mid=631&SkinSrc=%5bG%5dSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5bG%5dContainers%2F_default%2FNo+Container
http://fad.tehran.ir/Default.aspx?tabid=163&articleid=3341&dnnprintmode=true&mid=631&SkinSrc=%5bG%5dSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5bG%5dContainers%2F_default%2FNo+Container
http://fad.tehran.ir/Default.aspx?tabid=163&articleid=3341&dnnprintmode=true&mid=631&SkinSrc=%5bG%5dSkins%2F_default%2FNo+Skin&ContainerSrc=%5bG%5dContainers%2F_default%2FNo+Container
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Abstract 
The growth of information technology, use of internet and social 

communications by computer-oriented process cause to increasing using of 

social networks. Hence, the use of these networks has become a part of life 

style. Joining to social networks and communication with people thorough 

cyber communications can share the knowledge and professions. However, 

one of the most important effects of social networks is sexual victimization 

of women. Findings of this research reveal that one of the most important 

types of women victimization is a sexual victimization. Therefore, this 

research analyses the sexual victimization of women in Tango and 

evaluates the preventive measures. According to the findings, general 

profile, not paying attention to the privacy by users, finding users from 

several ways, no supervision on sending pictures and videos by Tango and 

loss of good mechanism to find offenders have increased the fallout of 

Tango concerning the sexual victimization of women. 
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