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  شناسیِ فرهنگی هاي جوانان در شهر رشت از منظر جرم مطالعۀ جرم

  

  2نسرین اسالمی 1علی یعقوبی چوبري

  

  )05/11/98تاریخ پذیرش  ، 98/05/15 خ دریافت(تاری

  

                                چکیده                                                                                                                        

فرهنگی است که  -اي اجتماعی بلکه سازهارتکاب جرم موضوعی صرفاً حقوقی نیست، 

ها در میان  سازند. هدف اصلی این مقاله، مطالعۀ برساخت اجتماعی جرم ها برمیانسان

گیري هدفمند از طریق جوانان شهر رشت است. مطالعه با تکیه بر روش کیفی و نمونه

 30ري، با است. با توجه به منطق اشباع نظیافته انجام شده ساختهاي نیمهمصاحبه

-صورت فردي مصاحبه صورت گرفت و سپس، مصاحبهساله به 35تا  20نفر از جوانان 

بیشتر جوانان  نتایج تحقیق نشان داد کهشیوة تحلیلِ مضمون بررسی شدند.  ها به

هاي فرهنگی از قبیل برخی مقولهنمونۀ تحقیق در شهر رشت، تلقی مجرمانه را از 

اجتماعی را  هايداشتن ماهواره و دوستی ،ص)حرکات موزون (رق ،آرایش ،پوشش

هاي مالی، نابرابري  جرم ،مخدر اما اغلب آنها مواردي نظیر مصرف مواداند، حذف کرده

در کنار این  اند.نکردن حق دیگران را جرم انگاشته دعوا و خشونت، و رعایت ،اجتماعی

بعضی از  ،ي) قرار دارنددو روایت، برخی از این جوانان، که در مرحلۀ آستانگی (مرز

شمارند، اما از  الکلی را جرم نمی باشی و مشروبات مسائل اجتماعی از قبیل هم

 کنند. هاي دیگري این مفاهیم را جرم قلمداد می جهت

  شناسیِ فرهنگی.جرم ،زداییجرم ،انگارياجتماعی، جرم برساخت :واژگان کلیدي

_______________________________________________________ 
                     (نویسنده مسئول) استادیار دانشگاه گیالن .1

Aliyaghoobi٢٠٠٢@yahoo.com 
  gmail.com@n.eslami١٣٧٠             شناسی دانشگاه گیالن ارشد جامعه کارشناس .2
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  مقدمه و بیان مسئله

 ،شناسیهاي گوناگون از قبیل جامعه اي است که دانشرشتهانمفهوم جرم موضوعی می

اند.  شناسیِ فرهنگی و... آن را مطالعه کرده مطالعات فرهنگی، جرم ،شناسیجرم ،شناسی روان

گذار براي آن مجازات تعیین لحاظ حقوق کیفري، جرم هر فعل یا ترك فعلی است که قانونبه

سازوکاري  3انگاريشناسی، جرم). در آثار مرتبط با جرم19: 1381 2و هینز، 1باشد (وایتکرده 

گذار، از طریق  معناي فرآیندي است که طبق آن قانونمهم و مؤثر در سیاست جنایی و به

کند. هاي اجتماعی و نظم عمومی و... جرم تلقی میتصویب قوانین، اعمالی را جهت حفظ ارزش

ها نیز ممکن است ارزیابی شود؛ یعنی شکلی از ارزشانداز انگاري از چشمگذشته از آن، جرم

گرفت، جرم گرد قانونی قرار نمی شود اَعمالی که قبالً تحت پیدگرگونی ارزشی که سبب می

-). بنابراین، جرم180: 1396گرد قانونی قرار گیرد (معظمی و همکاران،  تلقی شود و تحت پی

قی ندارد، بلکه خصلت فرهنگی نیز دارد. اي است که صرفاً جنبۀ حقو انگاري مسئلۀ پیچیده

جرم براي فهم  4»شدنعادي«شناسیِ فرهنگی مطالعۀ فرهنگ عامه در زمینۀ موضوع جرم

فرهنگ جرم، تحلیل فرآیندهاي برساختن تصویر جرم در فرهنگ روزمره، و دریافتن خرده

-ترتیب، مفهوم جرمفرهنگ جوانان است. بدین چگونگیِ تبدیل رفتار مجرمانه به بخشی از خرده

تنیده است. در فرآیند برساخت  زدایی و برساخت اجتماعی درهمانگاري با مفاهیم جرم

بودن نیز از برخی اعمال  کنند و تلقی مجرمانه ها جنبۀ جرم پیدا میاجتماعی، برخی کنش

ارد؛ انگاري و تغییرات اجتماعی رابطۀ تعاملی وجود دبراین، بین جرمشود. عالوهزدوده می

کند و تغییرات قانونی هم به سو با تغییرات اجتماعی، قانون نیز تغییر می معنا که هم این به

نشینی حقوق زدایی در این پژوهش، عقبمنظور از جرمشود. تغییرات اجتماعی منجر می

بودن یک پدیده کیفري در جهت زایل کردن جرم نیست بلکه فرایند تغییر روایت از غیرمجرمانه

  هاي غیررسمی است که به بخشی از فرهنگ تبدیل شده است. مسأله اجتماعی توسط حوزهیا 

گرایی درخصوص گرایی و برساختدو دیدگاه غالب زیر عنوان اثباتلحاظ نظري، تاکنون به

دانند که از اي واقعی و داراي صفاتی میرفتاري را پدیده گرایان کججرم وجود دارد: اثبات

پذیر است. در این رویکرد، براي توضیح و  شود و تفکیک تشخیص داده می رفتارهاي بهنجار

شناختی، شخصیتی و محیطی استناد هاي زیسترفتاري جوانان به ویژگیتبیین علل کج

شدن نامناسب و در گرایی، جرم کنشی غیرعقالنی و محصول اجتماعیشود. در سنت اثبات می

_______________________________________________________ 
١. White 
٢. Haines 
٣. Criminalization 
٤. Normalization 
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). در 149: 2004 1ت یا معناي انسانی است (مونسی،پی آن، مبرا از هر گونه انتخاب، خالقی

شود و شالودة یک زبان  دار از جرم رها میگرایی، مفهوم سوگیرانه و جهترویکرد برساخت

و  2(هنري شود انگاري و نقد آن بنا نهاده میاي از تفکر براي تعریف فرآیند جرمجدید و شیوه

کنند که جامعه اري را محصولی اجتماعی تلقی میرفتگرایان کجبرساخت ).1996 3میلوانوویچ،

گرایی، جرم  ). از منظر برساخت44: 1383دهد (صدیق سروستانی، میبه برخی رفتارها نسبت 

اجتماعی اي  هاي طبیعی) امري مطلق نیست، بلکه واقعیتی ذهنی و نسبی و سازه جز جرم(به

-، بر ویژگی1970ها هستیم. تا دهۀ  هشناختی، شاهد بسط نظریهاي جرماست. در تاریخ نظریه

پیشرفت و  ،کردن برنامۀ عقالنیت سوي واقعیها بهشد و همۀ تالش گرایانه تأکید میهاي انسان

-دهی و عقالنیتسازي، نظمشناسی مدرن نیز تالشی در جهت متمدنبخشی بود. جرمرهایی

، با 1980و  1970هاي مدرن در دههانداز پستبخشی به زندگی بشر بود، اما ظهور چشم

  ).231: 1390چرخش نظري همراه شد (صادقی فسایی و پروین، 

دهد و حقایق مدرنیسم رویکردي مبهم، متکثر و موقت از جهان اجتماعی ارائه میپست

مدرن بر عنصر کشد. در رویکرد پستدنبال آن بود، به نقد میبزرگ و مطلقی را، که مدرنیته به

دادن نام جرم به یک پدیده، کنشی فرهنگی تلقی  از این دیدگاه، نسبتشود. زبان تأکید می

شدن است و از طریق زبان و نظام  شود. واقعیت اجتماعی شناور و پیوسته در حال خلق می

 4شوند (براون،کاري می ها از طریق زبان دستشود و عقاید و ارزشاي غالب میگفتمانی بر عده

عنصر دیگري که در برساخت جرم تأثیر دارد رسانه است که به بر زبان،  ). عالوه218: 2007

 ).305: 2003،  6و  آبادینسکی 5فري(وینشناسی فرهنگی منجر شده است ظهور رویکرد جرم

دهد و  شناسی متعارف نیست، بلکه آن را گسترش میشناسی فرهنگی در تقابل با جرمجرم

  ).17: 1995 8و ساندرز، 7(فرل کند تکمیل می

دهد، اصول و ها و هنجارهاي رفتاري جامعه رخ میتوجه به تحوالتی که در حوزة ارزش با

شود و گفتمان جدیدي در مواجهه با جرم و خوش تغییر و تحول می انگاري نیز دستمبانی جرم

نبودن جرم فرهنگی و فقدان توافق بر  شود. مشخصگذاري در برخورد با آن ایجاد می سیاست

_______________________________________________________ 
١. Muncie 
٢. Henry 
٣. Milovanovic 
٤. Brown 
٥.Winfree 
٦. Abadinsky 
٧. Ferrell 
٨. Sanders 
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ویژه بین جوانان و دولت، مشکالت هاي مختلف جامعه، بهفرهنگی در میان گروهانگاري سر جرم

پسند در جامعۀ نگی عامهرشد صنایع فرهفراوانی در نظم اجتماعی جامعه ایجاد کرده است. 

شدن یافتن و تجاري گامی جوانان در مصارف جدید فرهنگی، و اهمیت معاصر ایران و پیش

اي اجتماعی، جمعیتی و حقوقی، در فرآیند فرهنگ فراغتی، سهم جوانان را، در جایگاه مقوله

  ).58: 1391تحوالت اجتماعی و سیاسی بسیار گسترش داده است (ذکائی، 

شهرهاي کشور نفر یکی از کالن 956971مثابۀ مرکز استان گیالن با جمعیت  هشهر رشت ب

). این شهر در گذشته 1395شود (مرکز آمار ایران، ترین شهر شمال کشور محسوب می و بزرگ

ویژه اتحاد جماهیر شوروي سابق، محل عبور کاال و مسافر بوده است. دلیل ارتباط با اروپا، به به

- رویکرد جرم باره، انگاري فرهنگی مؤثر بوده است. دراینشت در تنوع جرمتکثر فرهنگی در ر

درك بهتري » جرم«و » فرهنگ«هاي کند با تجدیدنظر در مرزبنديشناسی فرهنگی تالش می

از رفتار شهروندان ارائه دهد. تکثر فرهنگی و گسترش فعاالن غیردولتی و جامعۀ مدنی سبب 

ترین مجرمان عصر  ها را بزرگبسا دولت ت متفاوت باشد. چهبندي مردم با دولشده که مقوله

با شروع دوران مدرن، ازآنجاکه مدرنیته در پی که اشاره شد، طور همانحاضر تلقی کنند. 

کارهاي مقابله با آن نیز تغییر کرد، اما از چیز است، نگاه به جرم و راه کردن نظم بر همه حاکم

بودن بودن و برساختهبودن، گفتمانی ح شد که بر ذهنیهاي انتقادي مطرنظریه 1970دهۀ 

گرفتن از رویکرد جوهرگرایی و در  مسئلۀ جرم تأکید داشتند. این سنت بر بازنمایی و فاصله

بودن حال، با توجه به نسبی .مدرنیسم همراه بوده استگیري از سنت پستهاي اخیر با وامدهه

و جوانان،  فرهنگ رسمیانگاري بین ر جرمهاي مختلف و تفاوت دمعناي جرم در زمان

اي از جرم دارند؟  هاي محوري مقاله این است که جوانان شهر رشت چه درك معنایی پرسش

و آیا  1اند؟ هایی زدودهو تلقی مجرمانه را از چه پدیده انگارند باره، چه اموري را جرم می دراین

  دارد؟خوانش جوانان از جرم با روایت فرهنگ رسمی انطباق 

  

  پیشینۀ پژوهش

شناسی فرهنگی، تاکنون تحقیقات میدانی اندکی صـورت گرفتـه اسـت. بیشـتر     درخصوص جرم

مطالعات هم صبغۀ حقوقی و اسنادي داشته است. در ابعاد داخلی و خـارجی، تـاکنون دو گـروه    

-شناسی فرهنگی انجام شده است: گروهی بدون ارجاع به رویکـرد جـرم  تحقیق درخصوص جرم

شناسـی  جـرم «انـد کـه بـه    ی فرهنگی، ولی با نگاه انتقادي، بـه فرهنـگ و جـرم پرداختـه    شناس

_______________________________________________________ 
١. Decriminalization 
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قـرار   2»شناسی فرهنگی جدیـد جرم«موسوم است. در مقابل، گروهی در طیف  1»فرهنگی قدیم

-بـاره، فرجیهـا و اهللا   اند. درایـن گیرند که کامالً آگاهانه و مشخص در این عرصه قدم گذاشته می

شناسی فرهنگی به مصرف مواد مخـدر دریافتنـد کـه    پژوهشی با رویکرد جرم) در 1393وردي (

اند و بدون نفوذ به  گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را همچون امري عادي (بهنجار) پذیرفته

هاي کنترل جرم اطمینان یافت. نتایج پژوهش علی توان از اثربخشی برنامهفرهنگ منحرف، نمی

دهد کـه  ، نشان می»آموزي و گفتمان مدرسههاي دانشخوانیمخالف« با عنوان )1394(یعقوبی 

سو اسـت. کـنش    هاي مدرسه همانگاري با سیاستآموزان درخصوص جرمروایت بخشی از دانش

است و گروه سوم با تحقیر  زداییجرمانگاري و اي از جرمشدهگروه دوم ترکیب پیچیده و حساب

بـودن را از   کنند و تلقـی مجرمانـه  زدایی میمدرسه را اسطوره اي، قواعدهاي مدرسهانگاريمطلق

ارزیـابی مداخلـۀ   «) بـا عنـوان   1395کنند. پژوهش امانی و همکـاران (  ها حذف می برخی کنش

هـاي   همداخلـ  نشـان داد کـه   »شناسی فرهنگی در مشـهد  کیفري در حوزة حجاب از منظر جرم

فرهنـگ  « گـزارة باشد. ایـن نـوع مداخلـه بـا     حل مناسبی  تواند راهدر تغییر پوشش نمی کیفري

  ب سـب کیفـري در ایـن حـوزه     ۀمداخلـ . شناسـی فرهنگـی انطبـاق دارد    در جـرم  »جـرم  ۀمثاب به

. آقـایی  شـود هـاي اجتمـاعی مـی   ن فرصـت رفـت  دارشدن طیف وسیعی از جوانان و ازدستسابقه

دریافـت کـه جـرم     ،»شناسی فرهنگیرسانه و جرم از منظر جرم«) در تحقیقی با عنوان 1396(

هاي فرهنگی دیگر باشد. فرجیهـا  تواند برساختۀ پدیدهنحو که میهمانهاست، بهبرساختۀ رسانه

ــوان  1397وردي (و اهللا ــا عن ــر ب ــی دیگ ــر  «) در پژوهش ــاش از منظ ــاعی اراذل و اوب ــاخت اجتم   برس

 ايبرسـاخته  ، معتقدند که این اصطالح، بیش از آنکه مفهـومی حقـوقی باشـد،   »شناسی فرهنگیجرم

  قضایی است. -پلیسی

) نشـان  1973» (ها و قلدرهاقدیس«در حوزة تحقیقات خارجی، چمبلیس در پژوهش خود 

زدن به فرد) مؤثر است. او پـی بـرد کـه عوامـل     انگاري (انگداد که چگونه طبقه در فرآیند جرم

ي بیشتري دارنـد تـا   ها) مداراکنترل، از قبیل پلیس، با بزهکاري نوجوانان طبقۀ متوسط (قدیس

آینـدة  «) در پژوهشـی بـا عنـوان    1995با آنان که از طبقۀ کارگرند (قلدرها). پارکر و همکاران (

  ، بـا روش کیفـی و   »مواد مخدر: تغییر الگوهاي مصرف مـواد مخـدر در میـان جوانـان انگلیسـی     

انـد. آنهـا   اختـه آوردن به مواد مخدر پردنگاري، به بستر فرهنگی رويصورت تحلیل متن و قومبه

اند که براي جوانـان، مصـرف مـواد مخـدر بـه هنجـار تبـدیل شـده و          در این تحقیق نشان داده

) در مطالعـۀ  1977نکردن مواد مخدر بـه انحـراف تعبیـر شـده اسـت. ویلـیس (       برعکس مصرف

_______________________________________________________ 
١. Old Cultural Criminology 
٢. New Cultural Criminology 
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 نگارانه، نشان داد که چگونه گروهـی از نوجوانـان طبقـۀ    تأثیرگذار خود، با استفاده از روش مردم

کاري، فرار، و نفـی رفتارهـاي    کارگر در مقابل رشتۀ تحصیلی و تعهدات خود به مدرسه، با خراب

کنند. ویلیس معتقد است تجربۀ ناکامی تحصیلی به آنها مطابق توقع اولیاي مدرسه، مقاومت می

هاي ذهنی خود را تشخیص دهند و با پذیرش این نقـص و کاسـتی، بـه    آموزد که محدودیتمی

) در پژوهشـی دریافـت   2015( 1روي آورند که دورنماي پیشرفت چندانی ندارد. الکـور مشاغلی 

 ریو اسـتفاده از مقـاد   مالکیـت  د،یـ خربرچسب مجرمانـه را از  پرتغال، کشور ، 2001در سال  که

را قاچـاق   يها برايریتعداد دستگبرداشت. نتایج این طرح گردان  روان ياز تمام داروها یکوچک

محکـوم  مواد مخدر به قاچاق  2001سال  نسبت بهکه  يتعداد افرادداد، اما  رییتغ یکم زانیم به

) در زمینـۀ  2001یافـت. مطالعـۀ گـودي (   درصد کـاهش   50 باًیتقر ،اند شده یزندان یا براي آن

هاي محلی در شـفیلد و برادفـورد نشـان داد کـه جوانـان آسـیایی چگونـه در فرآینـد         مزاحمت

و خطري براي نظم پایدار » دیگري«مثابۀ اند. آنها بهرسازي شدهمهاجرت در شمایل مجرم تصوی

هـاي  دهـد کـه چگونـه واقعیـت    اند. در مجموع، نتایج پیشینۀ تحقیـق نشـان مـی   برساخت شده

باشی، طالق، پوشش و... در فرآینـد اجتمـاعی    اجتماعی از قبیل مصرف مواد، روابط دوستانه، هم

  ز آنها برداشته شده است.اند یا برچسب جرم ا جرم انگاشته شده

  

  مبانی نظري و چارچوب مفهومی

مثابۀ برساخت اجتماعی است که در انتخاب موضـوع، تحلیـل    مبانی نظري در تحقیقات کیفی به

-دیدگاه). 64: 1387 2کند (فلیک،ها به محقق کمک میها، مقایسه و تعمیم یافتهو تفسیر داده

ري وجـود دارد. دیـدگاه غالـب در ایـن پـژوهش      انگـا هاي مختلفی درباب مفهـوم جـرم و جـرم   

گرایـی شـکل گرفـت، امـا در تقابـل بـا       گرایی اجتماعی است. این رویکرد در دلِ اثباتبرساخت

اي واقعـی، عینـی، مطلـق و    رفتاري را پدیـده گرایان کجطورکلی، اثباتگفتمان مزبور نیز بود. به

هـاي فشـار،   اي از نظریـه گـرا، خوشـه  اثبـات دانند. در قلمرو علوم اجتماعی، پـارادایم  جبري می

گرایان نگاه  )؛ بنابراین، اثبات45: 1383 ،سروستانیگیرد (صدیقیادگیري و کنترل و... را دربرمی

وسیلۀ نیروهایی کـه خـارج از   اي به مسئلۀ جرم دارند و معتقدند که افراد بهگرایانهتعینی و جزم

جرم امري  3گرایی،منظر برساختشوند. از داده میروي سوق سمت جرم و کج کنترل آنهاست به

چیـزي کـه گفتمـان قـدرت آن را      مطلق نیست؛ یک سازه است و نوع نگاه جوانان به جرم با آن

هـاي کـامالً عینـی از    تعریـف « :نویسـد  ). باراك می1: 2009 ،داند متفاوت است (هنريجرم می

_______________________________________________________ 
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گـذار جـرم   اند و آنچه قـانون  شی و جانبدارانهها تا حدي ارزها وجود ندارد؛ زیرا تمام تعریف جرم

 1(بـاراك، » دهندة یک فرآیند بسیار گزینشی و انتخابی استکند، تا حد زیادي، نشان تعریف می

 هاییدار رشتهوام ،مثابۀ نوعی رویکرد در علوم اجتماعی گرایی اجتماعی، بهبرساخت). 21: 1998

اي دارد. سـبب مـاهیتی بینارشـته    همـین است و بهشناسی  شناسی و زبان جامعه ،از جمله فلسفه

هـاي درك جهـان، از جملـه    دسته از شیوه کند که باید به آنگرایی اجتماعی تأکید میبرساخت

). در 17: 1395 2ایم، به دیـدة انتقـادي بنگـریم (بـر،    درك خودمان، که آن را بدیهی تلقی کرده

تـرین آنهـا   گونـاگون وجـود دارد کـه مهـم     هـاي اي از نظریـه گرایی، مجموعـه پارادایم برساخت

: 2004سـی،  مونشناسی فرهنگـی (  مدرن، و حتی جرم زنی، تضاد، نظریات پستاند از: انگ عبارت

شده نیست، بلکه نتیجۀ اعمال قوانین  رفتاري ویژگی رفتاري انجامکج 3زنی،در نظریۀ انگ). 145

رفتار کسی است که ایـن  اند و کجا انجام دادهها علیه فرد یا افرادي است که آن رفتار ر و مجازات

رفتاري عملی اسـت کـه دیگـران آن را چنـین تعریـف       کار رفته و کج درستی دربارة او به انگ به

هـاي  کوشـد تـا ماهیـت منـافع گـروه      مـی  5انتقادي شناسی). جرم9: 1963 4کرده باشند (بیکر،

صداتر جامعـۀ  اي و کمهاي حاشیهگروه برسازندة جرم را نمایان کند و رسالت خود را حمایت از

بـودن و   شـود و ذهنـی  بودن جرم تأکید می بیند. در این رویکرد، بر غیرطبیعیانسانی معاصر می

سـازند.   قدرت برمـی جرم را افراد صاحب ،شود. در گفتمان انتقادي بودن آن برجسته می برساخته

  ).240: 1390 ،فسایی و پروین(صادقیشوند تر خواسته یا ناخواسته درگیر آن میافراد ضعیف

طورکلی، جرم و جنایت فرآیندي پیچیده است که خود جوانان عامل آن هستند. با اینکـه  به

هـا، در  کردن این برچسـب زمان با درونی سازد، آنها، همها زمینۀ رفتاري جوانان را برمیبرچسب

شناسـی  اي از جرمن هم، که شاخهمدرشناسی پستجرمکنند. هاي مزبور مقاومت میمقابل انگ

ورزد و حقیقـت و کـذب   بودن مفاهیم اخالقی و حقوقی تأکید میبر نسبی انتقادي معاصر است،

هـر فرهنـگ بـراي قضـاوت دربـارة       ،داند. از منظر پیروان ایـن مکتـب  را اموري کامالً نسبی می

کـه در   ،هـا . ساختار ارزشحقیقت معیار خاص خود را دارد که ذاتاً بر فرهنگ دیگر برتري ندارد

هـاي  شدت از بافت فرهنگی آن نظام کند و به در طول زمان تغییر می ،قانون منعکس شده است

 ،هـاي اجتمـاعی  قواعـد، هنجارهـا و ارزش   ،؛ یعنی)41: 2012 6،پذیرد (دروزین ارزشی تأثیر می

شناسـی  جـرم  ).318: 2004 ،قراردادي هستند و حقیقت امري عینـی نیسـت (النییـر و هنـري    

_______________________________________________________ 
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مدرن به مفاهیم عصر مدرن و روشنگري و سرشت جبري رفتار بزهکارانه اعتقـادي نـدارد.   پست

اي بتوان آن را با ارجاع بـه آنچـه هسـت یـا     شکل ساده جرم چیزي نیست که به ،در این رویکرد

بلکـه امـري اسـت کـه از طریـق       ،نیست توصیف کرد؛ جرم یک رفتار سادة نقض قـانون نیسـت  

). میشـل  14: 1386 ،شود (والک لیـت ساخته میواکنش اجتماعی و قدرت بر ،هاي تعاملفرآیند

شناسی را اعمـال قـدرت و آن را   هدف جرم 1مدرن،شناسی پستگذاران جرماز بنیان فوکو، یکی

انـد.  نابهنجار شـناخته شـده   ،داند که از نظر قدرت حاکماي براي بهنجارسازي افرادي میوسیله

  مـدرن، بـا ایـن اعتقـاد کـه جـرم واقعیتـی        شناسـی پسـت  کـی از طرفـداران جـرم   ی 2هولسمان،

بـا مسـائل اجتمـاعی دیگـر،     » جرم«اعتقاد او، یگانه تفاوت  شناختی است مخالف است. بههستی

زنی مفرط همراه با جرم است. جرم نوعی برساخت اجتمـاعی نـاقص اسـت. هولسـمان،     برچسب

بینـد. او بـا    کنترل اجتماعی را در حیطۀ اقتدار دولت نمـی  شناسان انتقادي،مثل بسیاري از جرم

کند و از اشکال پـایین بـه بـاال و    خصلت قهري، تنبیهی، و نامنعطف کنترل کیفري مخالفت می

ــی   ــت م ــاعی حمای ــرل اجتم ــواردغیررســمی کنت ــد (هی ــاران،  3کن   ). 248-247: 1397و همک

  ریـۀ برسـاخت اجتمـاعی جـرم را     مـدرن، نظ  شناسـی پسـت  همانند جـرم  4شناسی فرهنگی،جرم

شناسی فرهنگـی، ایـن رویکـرد را ملهـم از مطالعـات فرهنگـی،       پذیرد. فرل، از متفکران جرممی

نگاري، تحلیل متن، تحلیل کند و با تکیه بر قوممدرن و تفکر انتقادي تلقی میهاي پستاندیشه

شناسـی فرهنگـی سـه    جـرم  دنبال فهم تفسیري و انتقادي جرم اسـت. شناسی، بهرسانه و نشانه

اي بازنمـایی رسـانه  «و  6»مثابـۀ جـرم   فرهنگ به« 5،»مثابۀ فرهنگ جرم به« :گزارة مشخص دارد

فرهنـگ مجرمانـه   در درون خـرده » معناي جرم«در گزارة اول،  ).1995(فرل و ساندرز،  7»جرم

مثابـۀ  نـگ بـه  فره«شـود. در گـزارة دوم،   عامه از سوي دیگر برساخته می سو و در فرهنگازیک

فرهنگ آنها تبـدیل   دست جوانان به بخشی از خرده اجتماعی، به، رفتار مجرمانه در فرآیند »جرم

سازي و تکوین جرم اشاره دارد و اینکه ها در مفهومشده است. گزارة سوم، به نقش و تأثیر رسانه

  اي چگونه در برساخت حقوقی از جرم نقش دارد.برساخت رسانه

  مثابـۀ جــرم) در   مثابـۀ فرهنـگ) و دوم (فرهنـگ بـه     حـوزة اول (جـرم بـه   مقالـۀ حاضـر بـر    

شناسیِ فرهنگی را نه ) جرم1995باره، فرل و ساندرز ( شناسی فرهنگی متمرکز است. دراینجرم
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  داننـد.  دهنـده و احیاکننـدة آن مـی   شناسـی متعـارف، بلکـه گسـترش     آغازي در تقابل با جامعه

گرفتن و فرارفتن از نگاه سنتی، فعالیت مجرمانـه   م، با فاصلهشناسی فرهنگی در مطالعۀ جرجرم

در همـۀ   شناسـی فرهنگـی،  کند. برمبناي منطـق جـرم  و فرآیندهاي مربوط به آن را بررسی می

نشدة جوانان، عاملی مهم بـراي تلقـی عمـوم از    ساختارهاي اجتماعی، نگرانی بابت فراغت کنترل

هاي زندگی نامتعارف اغلب در ها و سبکلی این فراغتشود. تجمندبودن جوانان تلقی میمسئله

نوا بوده است و کمتـر صـبغۀ مجرمانـه و بزهکارانـه      هاي زندگی ناهمفرهنگ و سبکشکل خرده

 هايزعم فرل، در مرز فعالیت). بسیاري از این رفتارهاي جوانان، به66: 1391داشته است (ذکائی، 

ویکتـور   این وضعیت مرزي چیزي است که). 2001اران، مجاز و غیرمجاز قرار دارند (فرل و همک

انـدازهاي نظـري   باتوجه بـه چشـم  ). 97: 1967 2نامد (ترنر،می 1»ايوضعیت آستانه«ترنر آن را 

لحـاظ نظـري، بـا الهـام از رویکـرد      بر تحقیـق اسـتقرایی اسـت و بـه    مقاله مبتنیاین گفته، پیش

است؛ زیرا پدیـدة   3سازي نظريسویهمبتنی بر سه شناسیِ فرهنگی،ویژه جرم گرایی و بهبرساخت

  تر از آن است که بتوان آن را با یک نظریه تبیین کرد. انگاري پیچیدهجرم

  

  شناسی پژوهش روش

یافته استفاده شـده اسـت. در   سازمانهاي نیمهبا تکیه بر روش کیفی، از مصاحبه ،در این مطالعه

گیري بـا حصـول اشـباع نظـري پایـان      تفاده شد و نمونهگیري هدفمند اسانتخاب افراد از نمونه

نفـر از   30منظور، بـا   اند. بدینجوانان دختر و پسر شهر رشت بوده ،یافت. جامعۀ آماري پژوهش

لحـاظ  سالۀ شهر رشـت، کـه درك عمیقـی از موضـوع تحقیـق داشـتند، و بـه        35تا  20جوانان 

هـاي  تنوع بودند، مصاحبه شد. مصاحبهاقتصادي و دینی م ،شغلی ،هاي تحصیلیجنسی، سرمایه

هـاي معنـایی   مرتبه مرور شد و سپس با توجه به مقولـه  شدن، چندینپس از مکتوب ،شده ضبط

شـیوة تحلیـل    بـه  ،هـا هـاي حاصـل از مصـاحبه   یافتـه  ،بندي انجام شد و سرانجاممشترك، گروه

   ،رودکـار مـی  کیفـی بـه  هـاي اکتشـافی   که غالبـاً در پـژوهش   ،ارائه شد. در این شیوه 4مضمونی

در نظـر   ،حول مضامین مختلفی کـه از مفـاهیم نظـري اسـتخراج شـده      ،هایی از مصاحبهبخش

تحلیل و گزارش الگوهـاي   ،). تحلیل مضمون روشی براي شناخت2007 5شود (پالمر،گرفته می

تفصـیلی   هایی غنی وهاي پراکنده و متنوع را به دادههاي کیفی است؛ یعنی دادهموجود در داده
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کالرك و براون داراي مراحلی از  3). شبکۀ مضامین37: 2006 2و کالرك، 1کند (براونتبدیل می

هـا)،  ها)، ایجاد کدهاي اولیه (کدگذاري دادهاز قبیل آشناشدن با متن (مطالعه و مرور مکرر داده

 5دهنـده کردن کـدها در قالـب مضـامین)، مضـامین سـازمان      (مرتب 4وجوي مضامین پایه جست

(مضــامین عــالی  6(مضــامین حاصــل از ترکیــب و تلخــیص مضــامین پایــه)، مضــامین فراگیــر 

: 2001 7اسـتیرلنگ، -مثابۀ کل) و تدوین گزارش است (آتریـد  دربرگیرندة اصول حاکم بر متن به

شـود. در  بیش از پایایی توجه مـی  8). در بحث ارزیابی تحقیق کیفی، به مسئلۀ اعتبارپذیري388

هـا و  نظریـه  ،راهبردهاي مختلفی نظیـر تمـاس طـوالنی بـا محـیط پـژوهش      خصوص اعتبار، از 

شوندگان و تحقیقات مشابه کمک گرفته شـد.  ها از سوي مصاحبهکنترل داده ،تحقیقات مختلف

بنـدي شـد.   شـدن مقولـه  نیز متن مصاحبه پـس از پیـاده   9در خصوص پایایی (قابلیت اطمینان)

تدوین  ،شدههاي ضبطکردن مصاحبهپیاده ،برداريادداشتباره، اقدامات مختلفی از قبیل ی دراین

هـا و  شـده از داده هـاي اسـتنتاج  مقولـه  ،شوندگانتهیۀ فهرست مصاحبه ،برگۀ راهنماي مصاحبه

            کار گرفته شد. ها بهاز استادان و پژوهشگران در ساخت مقوله  گرفتن یاري

  

  هاي پژوهشیافته

اند. میـانگین سـنی جوانـان    نفر مرد بوده 14کنندگان زن و شارکتنفر از م 16در این پژوهش، 

نفـر   12نفـر مـدرك کـاردانی،     6نفـر از افـراد مـدرك دیـپلم داشـتند،       7سال بـود کـه    2/26

نفـر   1کـار بودنـد،    شـوندگان بـی   نفر از مصاحبه 7ارشد داشتند.  نفر کارشناسی 4کارشناسی، و 

دنیـاي  نفر کارمند بودند. فهـم افـراد از    10ال داشتند و نفر در مشاغل آزاد اشتغ 12کارگر بود، 

وگوي افراد سبب فهـم مشـترك دربـاب تفسـیر جهـان       . گفتپیرامون خود امري اجتماعی است

اي دارد کـه در فرآینـد زمـان و مکـان جنبـۀ       هاي فرهنگی). این فهم پایه2003شود (هال، می

هایی از قبیـل پوشـش، آرایـش،    جوانان از مقولهباره، فهم  کند. دراینزبانی و برساختگی پیدا می

هـاي آنهاسـت. ایـن    وارهپـذیري و عـادت  دست نیست، بلکه تابعی از نوع جامعـه  ماهواره و... یک

_______________________________________________________ 
١. Braun 
٢. Clarke 
٣. Thematic Networks 
٤. Basic Themes 
٥. Organizing Themes 
٦. Global Themes 
٧. Attride-Stirling 
٨. Credibility 
٩. Dependability 
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کند؛ بنـابراین، برخـی در جهـت    ها به اشکال مختلف در ذهن آنها معنی پیدا میمفاهیم و مقوله

   ها هستند. لهانگاري و برخی در جهت رفع برچسب جرم از مقوجرم

  هاشده از متن مصاحبه . بخشی از کدهاي باز استخراج1جدول 

 ردیف متن کد

ضرر فردي و اجتماعی 

ناشی از مصرف مواد 

 مخدر سنگین

دیگران آسیب  بهزنی و هم  در مصرف مواد هم به خودت صدمه می

 زنی. می
1 

نیم حد تواها نمیمصرف مواد مخدر جرم باشد بهتر است، چون ما ایرانی

 وسط را در مصرف اینها رعایت کنیم.
2 

  کردن حق دیگران پایمال

 3 نظرم تحت هر شرایطی جرم است.دزدي به

هاي باالي دولتی جرم چپاول و غارتگري توسط بعضی از رده ،اختالس

 است.
4 

 تبعیض

  5 دهد. ها خیلی جوانان را آزار میرانت و وابستگی

-شدت دچار آسیب اوي حقوق در جامعه بهجوانان از نبودن عدالت و تس

 شوند.دیدگی می
6  

  7 نبودن حقوق مساوي بین جوانان جرم است.

 سلب امنیت دیگران
 8 دانند. تجاوز را جرم می ،دزدي ،ها قتلجوان

  9 ها جرم است. حمل سالح سرد، دعوا و درگیري به نظر جوان

تعدي به زندگی 

  خصوصی دیگران

 10 نوعی انجام بدهم و شما را اذیت کند این جرم است.هر چیزي که من به 

  11  تو عقایدي داشته باشی و بخواهی به زور تو مغز کس دیگري فرو کنی.

مال دیگران را خوردن و آزار و اذیت دیگران چه روحی چه جسمی و چه 

 مالی جرم است.
12 

 مصرف مشروط الکل

ر من بیش از حد خوردن مشروب بیش از اندازه جرم است، چون اگ

 شوم.خود میبیمشروب بخورم از خود 
13  

کم مشکل دارم، ولی آن هم جا و مکان  مصرف مشروب را باهاش یک

  خودش را داشته باشد.
14  

  پوشش اختیاري

  15 ی است.شخص زیچ یکانتخاب نوع پوشش 

شود، ولی  آنجا که رعایت پوشش و آرایش و اینها باشد، قوانین اسالمی می

خوري است، اصالً حرفی از قوانین  جور مسائل که حق ي رانت و اینتو

 اسالمی نیست.

16  

ترین مسائل مثل پوشش چرا من باید عقاید خودم را، حتی توي خصوصی

  و آرایش، به دیگران تحمیل کنم.
17  

شکلی در روابط دو بی

  جنس

ی ازدواج سفید هم در ایران جرم است، چون در یک کشور اسالمی زندگ

  کنیم و سنت پیامبر است.می
18  

خـاطر  مخالفت من بـه  ،دانم سفید کامالً مخالفم اما جرم هم نمیبا ازدواج  19  
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 ردیف متن کد

  این است که این قضیه در جامعۀ ما پذیرفته نیست.

 رابطۀ مشروط دو جنس

  20 دوستی دختر و پسر جرم نیست.

خیلی هم  چیزها همراه باشد اجتماعی اگر با رعایت بعضی هايدوستی

 خوب است. 
21  

هنربودگی حرکات 

 موزون

تنها جـرم نیسـت، بلکـه خیلـی هـم      نظرم نهانجام حرکات موزون قطعاً به

 جذاب است و هنر است.
22  

گانـه   انجام حرکات موزون خیلی هم خوب است و یکی از هنرهـاي هفـت  

  است.
23  

 امر شخصی بدن
  24 ن هیچ اشکالی ندارد.نظر مهر کسی دوست دارد زیباتر باشد و این به

  25  تواند جرم باشد.زند و نمیآرایش و زیبایی به کسی آسیب نمی

 زدایی از طالققبح

اي حداقل چند نفر هستند  چیز عادي است. توي هر خانواده طالق االن یک

 که جدا شوند.
26  

خاطر حفظ آبرویشان  طالق آن موقع (گذشته) خیلی زیاد نبود و افراد به

 شدند. جدا نمی زیاد
27  

 چرخش اطالعات

ماهواره یک چیز طبیعی، آزاد و رسانه است. ما بایـد از اطالعـات روز دنیـا    

 باخبر باشیم.
28  

  29  ماهواره از نظر من خیلی خوب است.

  

  انجام شده است: شرح زیرمراحل مضامین، بهها، هریک از پس از فرآیند کدگذاري داده

  ت کلیدي موجود در متن)(کدها و نکامضامین پایه 

  آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه) دست(مقوالت به دهندهمضامین سازمان

  مثابۀ یک کل) (مضامین عالی دربرگیرندة اصول حاکم بر متن به مضامین فراگیر

-دهنده از کدهاي باز مربوط به جرم. بخشی از جدول استخراج مضمون پایه و مضمون سازمان2جدول 

  فرهنگی انگاري

  مضمون فراگیر
-مضمون سازمان

 دهنده
 ردیف  کد  مضمون پایه

  باز اندیشی جرم

 مصرف مواد مخدر انگاريجرم
ضرر فردي و اجتماعی ناشی از 

 مصرف مواد مخدر سنگین
1 

 2 کردن حق دیگران پایمال هاي مالی جرم انگاريجرم

 3 تبعیض نابرابري انگاريجرم

 4 سلب امنیت دیگران هاي خشن جرم انگاريجرم

نکردن حقوق  رعایت انگاريجرم تعدي به زندگی خصوصی  5 
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  مضمون فراگیر
-مضمون سازمان

 دهنده
 ردیف  کد  مضمون پایه

 دیگران دیگران

 6 مصرف مشروط مشروبات مصرف مشروبات الکلی موقعیت مرزي

  7 رابطۀ مشروط دو جنس هاي اجتماعیدوستی موقعیت مرزي

 8 شکلی در روابط دو جنسبی باشی هم موقعیت مرزي

  9 پوشش اختیاري عرفی پوشش زداییجرم

  10 هنربودگی حرکات موزون رقص زداییجرم

  11  امر شخصی بدن آرایش زداییجرم

  12  چرخش اطالعات ماهواره زداییجرم

 13  زدایی از طالققبح طالق زداییجرم

  

  انگاريجرم الف) سنخ

  . مصرف مواد مخدر1

گاري مصرف مواد مخدر هماهنگی وجود انمیان قوانین رسمی و  ذهنیت جوانان درخصوص جرم

دارد؛ زیرا هم حوزة عمومی و هم حوزة دولتی مصرف مـواد مخـدر را بـرخالف منـافع فـردي و      

یکـی از   ،سـاله  28، »شـادي «مندبودن آن اتفاق نظر دارند. کنند و در مسئلهاجتماعی تلقی می

پیامـدهاي منفـی مـواد    ارشد ژنتیک، با توجـه بـه   جوانان شهر رشت و داراي مدرك کارشناسی

  :کندانگاري آن چنین بیان میمخدر، ادعاهاي خود را درخصوص جرم

 ،زنـی  براینکه به خودت صدمه مـی  کنم مصرف مواد مخدر جرم است؛ عالوهفکر می

  توانایی این را داري که به دیگران هم آسیب بزنی.  

  :گویددار، میساله، داراي مدرك کارشناسی و خانه 27، »الهه«

ها نظر من جرم است؛ چون ما ایرانی صرف مواد مخدر ممنوع باشد بهتر است، و بهم

  افتیم.  طرف بام می توانیم حد وسط را در مصرف اینها رعایت کنیم و از آننمی

اي از شـبکه هـا،   سـازي جـرم  ساله، داراي مدرك کاردانی و شغل آزاد، در مقوله 35، »سینا«

  دیدگی دارد و نافی اخالق است:داند که جنبۀ بزهمند میرا مسئله هاییناهنجاري

دست موارد جرم اسـت،   کاري و دعوا و ایندادن و گرفتن، کتک اعتیاد، رشوه

پوشـیدن و آرایـش    رفتن آنها، نـوع لبـاس   اما دولت دوستی دختر و پسر و بیرون

  که از نظر جوانان اینها جرم نیست.گیرد، درصورتیجوانان را سخت می
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  هاي مالی . جرم2

هاي پژوهش حاضر، گفتمان رسمی و جوانـان  هاي مالی سرقت است. طبق مصاحبه یکی از جرم

  گیـرد و اغلـب جوانـان دزدي را در هـر مـوقعیتی جـرم       در مقولۀ سرقت در راستاي هم قرار می

ــی در  ــر م ــد. نظ ــه«گیرن ــاله 28، »محبوب ــدرك    ،س ــت و داراي م ــهر رش ــان ش ــی از جوان   یک

داند. او دلیل اصلی شناسی و دبیر، دزدي را در هیچ موقعیتی اخالقی نمی معهارشد جاکارشناسی

  :کندادعاي خود را زیان مالی دیگران تلقی می

میـرم   نظرم جرم است، تحت هر شرایطی، حتی وقتی دارم از گرسنگی میدزدي به

  زنی به مال دیگران. از نظر من هیچ توجیهی ندارد؛ چون تو داري می

ــد« ــاله 30، »نوی ــی  ،س ــدرك کارشناس ــرتن    داراي م ــرت م ــۀ راب ــا نظری ــابق ب ــد، مط ارش

یابی به اهداف مقبـول   فشار ناشی از ناتوانی در دست) معتقد است که 1383سروستانی،  (صدیق

  :دهدسمت دزدي سوق می اجتماعی، فرد را به

اي حـق دیگـران را   کردن جرم اسـت. اینکـه عـده   نظر من، حق دیگران را پایمالبه

  سر ببرند.  ند و در ناز و نعمت بهبخور

هاي مالی، که با واکنش سخت جوانان همراه بود، اختالس و رانت است. در نگاه  یکی از جرم

هـاي آن  جرم محصول فعالیت طبقات ممتاز جامعه است که قدرت و ثـروت دارنـد. هزینـه    آنها،

ولـت در مقابلـه بـا آن بـا     هاي دیگر است، امـا واکـنش د   تر از جرممراتب سنگین براي جامعه به

 ،سـاله  23، »محمـد «شـوند.  اهمال همراه است؛ زیرا بزهکاران مزبور کمتر گرفتار یا مجازات می

  گوید: باره می برداري، دراینمهندس نقشه

هاي باالي دولتی جرم است، ولـی  چپاول و غارتگري توسط بعضی از رده ،اختالس

شـود در مسـائل    ها خالصه مـی ت و تمام جرمآید از نظر دولت اینها جرم نیس نظر میبه

  آمدن موي یک دختر. اهمیت، مثل پوشیدن یک مانتوي کوتاه یا بیرونبی

  :داراي مدرك کاردانی و کارمند، نظر مشابهی دارد ،ساله 30، »کیوان«

کنم بـه  گیرد، فکر میوفور در بین باالدستان صورت می هایی که امروزه بهاختالس

گـویم، امـا    باشد. این را براساس صحبتی که بین دوستانم داشـتم مـی  نظر جوانان جرم 

  دهد.  گیري زیادي به خرج نمیحاکمیت در این مسائل سخت

ارشد ارتباطات و مدیر بازرگانی، دربارة رانـت بـر   داراي مدرك کارشناسی ،ساله 29، »نغمه«

  :شودتوزي و نفرت در میان جوانان میاین باور است که این جرم سبب کین

بر  ها خیلی راحت از راه میاندهد. بعضی ها خیلی جوانان را آزار میرانت و وابستگی

  روند و هیچ مشکلی هم نیست.   ها را صدتایکی باال میکنند و پلهاستفاده می
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  اجتماعی. نابرابري 3

ا و ترین مسائل و مشکالت هر جامعه است و تهدیدي براي بقـ نابرابري اجتماعی یکی از مهم

هـا یکسـان امـا توزیـع مزایـاي      این در زمانی است کـه نقـش  رود. شمار می نظم اجتماعی آن به

ارشـد ارتباطـات و   داراي مـدرك کارشناسـی   ،ساله 29، »نغمه«اجتماعی در جامعه نابرابر باشد. 

سازي دوتایی جوانان در تقسیم مزایـاي اجتمـاعی بـه خـودي و     مدیر بازرگانی، با هرگونه مقوله

  :داندانگاري آن میخودي مخالف است و اساساً نابرابري را توجیه مناسبی در جرمغیر

  دیـدگی  شـدت دچـار آسـیب    جوانان از نبودن عدالت و تساوي حقوق در جامعه به

بندي کـامالً ناعادالنـه   خودي یک تقسیمخودي و غیرشوند و اینکه تقسیم جامعه بهمی

  است. 

دار، معتقد است عدم توزیع شناسی و خانه کارشناسی روانداراي مدرك  ،ساله 24، »سمانه«

اي جدي است. نابرابري ثروت به جنگ نمـادین   مزایا و تراکم ثروت در میان برخی معدود مسئله

  :بین طبقات باال و پایین منجر شده است

عده باید  ور، ولی یک ور و آن ها بروند اینترین ماشینعده آقازاده باید با الکچري یک

نقدر زجر بکشند و تالش کنند و در نهایت هم معلـوم نیسـت بتواننـد در آینـده یـک      آ

   اینها همه جرم است. ،زندگی مرفه داشته باشند

  ساله، داراي مدرك دیپلم و راننده، معتقد است: 22، »وحید«

از نظر جوانان، نداشتن حقوق مساوي در جامعه و سلب آزادي و اختالس و رشوه و 

  رم است.چنین مواردي ج

  

  . دعوا و خشونت4

جـرم یـا   هـاي خشـونت قتـل اسـت. ایـن     خشونت در جامعه اشکال گوناگون دارد. یکی از گونـه 

دهـد کـه   گروهـی رخ مـی  شخصـی و بـین  روي ماهیتی اجتماعی دارد و بیشتر در تعامل بین کج

اراي مدرك د ،ساله 27، »میثم«دهد. ها را در معرض خطر قرار میامنیت اجتماعی افراد و گروه

  :کارشناسی مدیریت بازرگانی معتقد است

داننـد، ولـی حجـاب و آرایـش و پوشـش و       تجاوز را جرم می ،دزدي ،ها قتلجوان

  پسر از نظرشان جرم نیست. دختر و دوست داشتن دوست

یکی از جوانان شهر رشت، درخصوص چرخش فرهنگی جوانانِ امـروزي   ،ساله 28، »شادي«

  طور خاص معتقد است: طور عام و قتل به هانگاري بدر مسئلۀ جرم

شود. شاید چیـزي کـه    ها جرم دانسته نمی چیزها دیگر از طرف جوان امروزه، خیلی

  چیزها. قتل و این ،ها جرم باشد یکی دزدي است، یکی مصرف مواد مخدر نظر جوان به
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یـز  بـاره ن  آمیز از حیث حقـوقی ضـرب و جـرح اسـت. درایـن     هاي خشونت یکی دیگر از جرم

 25، »سعید«کنند. جوانان روایت کیفري دارند و در توجیه دعوي خود دالیل ناامنی را اقامه می

  ساله، داراي مدرك دیپلم و کارگر، درخصوص دعوا و ضرب و جرح معتقد است:

کاري یا چیزي که بخواهد آرامش را از دیگران سلب کنـد یـا خـوردن     دعوا و کتک

  ینها از نظر من جرم است.ا ،حق دیگران و مصرف مواد مخدر

  داند:آمیز میدیپلم و شغل آزاد، نیز حمل سالح را کنش جرمساله، داراي مدرك فوق 31، »وهاب«

نـه مـواردي مثـل     ،هـا جـرم اسـت    نظر جوان حمل سالح سرد و دعوا و درگیري به

  پوشش و آرایش.

نیـز، کـه خصـلت    آمیـز را  ارشد، کنش توهینداراي مدرك کارشناسی ،ساله 28، »محبوبه«

  :بیندزبانی دارد، از زاویۀ کیفري می

نفـس   نظرم جرم است؛ چون داري اعتمادبـه  کردن دیگران به دزدي یا حتی مسخره

  کنی. طرف را نابود می

  

  نکردن حقوق دیگران . رعایت5

شــود، هــاي اجتمــاعی مــییکــی از مســائل اجتمــاعی، کــه جنبــۀ عینــی دارد و ســبب نگرانــی

یگران است. جوانان هر نوع تعدي دیگران را، از طرف دولت یا شهروندان، بـه  نکردن حق د رعایت

داراي مـدرك کارشناسـی و    ،سـاله  29، »امیـر «کننـد.  زندگی خصوصی افراد جرم محسوب می

   :باره معتقد است مهندس برق، دراین

توانـد   هر چیزي که من به نوعی انجام بدهم و شما را اذیت کند این جرم است. می

کردن نادرسـت ماشـینم    تواند پارك موزیکم باشد یا المپ اتاق خوابم باشد یا می صداي

  باشد یا رانندگی اشتباه من. 

هاي مـالی،  ساله، دانشجو، منشی و یکی از جوانان شهر رشت، مزاحمت و آسیب 20، »زهرا«

  :کندتلقی می روحی و جسمانی به دیگران را جرم

آزار و اذیت دیگران، چه روحی چه جسمی و چه نظرم، مال دیگران را خوردن و  به

  مالی، جرم است.

ارشد و مدیر بازرگانی، معتقد است که در جامعۀ ساله، داراي مدرك کارشناسی 29، »نغمه«

  ما، دستگاه دولتی عرصه را براي زندگی خصوصی افراد تنگ کرده است:

یـزش بـه دولـت    چ شود گفت نسل ما اصالً زندگی خصوصی ندارد و همه تقریباً می

  شود. مربوط می
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نحوي به  کند نگاه انتقادي دارند و به برخی جوانان به اینکه دولت حقوق مردم را رعایت نمی

  گوید:باره می ساله، دانشجو و بازاریاب، دراین 20، »محدثه«پردازند. سازي جرم میوارونه

باشـی و  تواند جـرم باشـد کـه تـو یـک عقایـدي داشـته         ها چیزي می از نظر جوان

  بخواهی به زور توي مغز کس دیگري فرو کنی.

  

  زدایی)انگاري/ جرمب) سنخ آستانگی (جرم

 . مشروبات الکلی1

در خصوص مصرف مشروبات الکلی، برخی جوانان روایت دینی یا فقهی دارند و بر این باورند که 

ابعی از میـزان،  نباید مشروب الکلی مصرف کرد، اما برخی روایت عرفی دارنـد و مصـرف آن را تـ   

که مخل آسایش دیگران نباشد، مصرف مشـروب الکلـی   دانند و تا زمانی مکان و زمان مصرف می

کنند. این سـنخ از جوانـان، بـه وجـه اجتمـاعی مصـرف مشـروبات الکلـی          اشکال تلقی می  را بی

صـرف،  اند، چون ممکن است افزایش م انگاشته قانونیاند و از جهاتی، مصرف آن را جرم پرداخته

کننـد.   لحـاظ مـذهبی مصـرف آن را جـرم تلقـی نمـی       زیان اجتماعی به دیگران وارد کند، اما به

دار، با توجه به زیـان اجتمـاعی   ارشد ژنتیک و خانهداراي مدرك کارشناسی ،ساله 28، »شادي«

  :مصرف مشروبات الکلی معتقد است

ست کـه چـه   دانم؛ چون اگر کسی مست کند، معلوم نی مصرف مشروب را جرم می

  اتفاقی ممکن است براي خودش و دیگران بیفتد.

شوندگان به مصرف مشروبات الکلی نگـاه مـرزي دارنـد و مصـرف آن را تـابع      برخی مصاحبه

-که زیان اجتماعی به بار نیاورد، مصرف آن را جرم تلقی نمـی دانند، و تا زمانیزمان و مکان می

  :گویدباره میساله و مهندس برق، دراین 29، »امیر«کنند. 

وجه جرم نیست، ولی اگر توي مکان عمومی باشد و فـرد  هیچ مصرف مشروب ... به

  هاي ناهنجاري از خودش نشان بدهد جرم است. بخواهد حرکت

رویـۀ آن را دلیـل اصـلی در     داراي مدرك دیپلم و فروشنده، مصرف بی ،ساله 22، »علیرضا«

  کند: انگاري آن تلقی میتوجیه جرم

آیـم بیـرون، چهـار تـا تیکـه       مشروب بیش از اندازه جرم است؛ چون ... میخوردن 

  دهـم و ایـن فقــط بـه مـن آســیب      انـدازم، یـا چهــار تـا خـالف دیگـر انجــام مـی       مـی 

  زند. زند، به جامعه هم آسیب مینمی

یکی از جوانـان شـهر رشـت و داراي مـدرك کارشناسـی، زیـان فـردي و         ،ساله 30، »آرزو«

  :داندانگاري میصلی جرماجتماعی را دلیل ا
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مشروب اگر بیش از اندازه مصرف شود جرم اسـت؛ چـون فـرد را از حالـت عـادي      

  کند. خارج و قوة تفکر و فهمیدن مسائل را از او سلب می

  :کندباره بیان میارشد، دراینداراي مدرك کارشناسی ،ساله 30، »نوید«

لـی اگـر قـرار باشـد مـثالً بـا       اندازه مصرف شود، مشکلی ندارد، و هر چیزي، اگر به

خوردن مشروب بیاییم و رانندگی کنیم و به دیگران آسیب برسـانیم، ایـن دیگـر جـرم     

  است. 

  هاي اجتماعی . دوستی2

اي نوظهور و مدرن اسـت و در برخـی   پدیدة معاشرت و دوستی دختر و پسر در جامعۀ ما پدیده

پژوهش حاضر، اغلب جوانان در مقابل گفتمان  ها در تعارض با نگاه دینی است، اما با توجه بهحوزه

سـازند و کارکردهـاي مثبـت آن را بـیش از     قدرت روایت دیگـري از مناسـبات اجتمـاعی برمـی    

  :گویدباره میدیپلمه و داراي شغل آزاد، دراین ،ساله 30، »شهرام«دانند. کارکردهاي منفی آن می

دولت و مـردم بـه    ،ه هم بزننددختر و پسر دوست معمولی هم باشند و دو تا حرف ساد

  کنند. چشم بد نگاهشان می

هاي اجتماعی مخالفتی ندارند، اما بـر ایـن باورنـد کـه ایـن سـنخ از       برخی جوانان با دوستی

مناسبات اجتماعی بین دخترها و پسرها آنها را با تعارضات اجتماعی دیگري مواجه کرده اسـت.  

  :گویدباره میدراین» نوید«

شود گفت یک ارتباط  ها چیز دیگري است و نمی ر از ارتباط بین جوانامروزه، منظو

  اجتماعی است. 

داراي مدرك کارشناسی و پرستار، بـا رعایـت برخـی مـوازین اجتمـاعی،       ،ساله 27، »مریم«

  :داندهاي اجتماعی را موجه میدوستی

  ت. هاي اجتماعی اگر با رعایت بعضی چیزها همراه باشد خیلی هم خوب اسدوستی

  

  باشی . هم3

 :توان جوانان را به سـه گـروه تقسـیم کـرد    سفید) نیز می باشی (ازدواج در رویکرد به موضوع هم

پندارند. باشی هستند و چنین امري را جرم نمی صدد زدودن برچسب جرم از هماغلب جوانان در

  :ارشد معتقد استداراي مدرك کارشناسی ،ساله 30، »وهاب«

اگـر خـودش راضـی باشـد و طـرف       ،کندبه یک نفر پیدا میهر آدمی وقتی حسی 

مقابلش نیز رضایت داشته باشد، این خود یک ازدواج است. حاال اسـم آن را سـفید یـا    

  خواهند بگذارند. سیاه یا قرمز و هر رنگی می
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پسندند و ازدواج به روش سنتی را در مقابل، بعضی از جوانان این نوع پیوند اجتماعی را نمی

  :گویددیپلمه و بازاریاب، می ،ساله 20، »الهام«دهند. سفید ترجیح می دواجبر از

دانم؛ چون هیچ رسمیتی توش نیست و احساسـات دختـر    سفید را جرم می ازدواج

اش تبـاه   شود و اگر دو طرف به توافـق نرسـند، دختـر اسـت کـه زنـدگی       دار میخدشه

  شود. می

   :گوید زاد میدانشجو و داراي شغل آ ،ساله 21، »حسین«

از نظر مذهبی درست نیست. حاال جداي آن، تبعـات   ،دانم سفید را جرم می ازدواج

  تواند داشته باشد. اي است که براي دختر می منفی

  :کنددانشجو و منشی، اشاره می ،ساله 20، »زهرا«

گیرند و با آزادبودن نظر نمیسفید را از حیث نگرشی جرم در  برخی جوانان ازدواج

ها مخالفتی ندارند، اما در در سطح رفتاري، تمایل ندارند که براي خود و این نوع ازدواج

تـوان  ترتیب، مـی خانواده و دوستان و نزدیکان خویش ازدواج سفید صورت بگیرد. بدین

معنـا  بـدین  ،شکلی در معناي زیملی هستندبیان کرد که برخی از جوانان در مرحلۀ بی

  نند و نه تمایل به انجام آن دارند. داکه نه آن را جرم می

  :کندلیسانس و پرستار، اشاره می ،ساله 27، »مریم«

دانم... اگر دختري بـا کسـی ارتبـاط     سفید کامالً مخالفم اما جرم هم نمیبا ازدواج 

شـود و اینکـه در نگـاه    داشته باشد و بعد طرف مقابل او را رها کنـد، تکلیـف چـه مـی    

  آید.  نظر می دیگران چطور به

  :گویدشناسی و دبیر، می ارشد جامعهداراي مدرك کارشناسی ،ساله 28، »محبوبه«

پسـندم،  لحاظ هنجاري من نمـی نظرم اصالً جرم نیست، ولی بهسفید هم بهازدواج 

  که عزیزان من هستند.نه براي خودم و نه براي کسانی

هت رفع تلقـی مجرمانـه از آن   برخی جوانان بر وجه ذهنی ازدواج سفید تأکید دارند و در ج

  کوشند. این جوانان غالباً سرمایۀ فرهنگـی و اقتصـادي بـاالیی دارنـد. برخـی نیـز در جهـت         می

هـا   اند. این جوانان اغلـب از میـان خـانم    کنند و با آن مخالف انگاشتن ازدواج سفید عمل میجرم

  هستند و تحصیالت کم و مشاغل سطح پایین دارند.

  

  یزدایجرم ج) سنخ

  . پوشش1

ها از امور اجتماعی از قبیل پوشش ناشی از خوانشی است که از واقعیـت دارنـد. درك   فهم انسان

برخی از موضوع پوشش ممکن است عینی و مسلّم باشد، و براي برخی دیگر، پوشـش نـه امـري    
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بـراي  سـازند و   ، بلکه فرآیندي زبانی است که عامالن انسانی برمی»جبري«و » مطلق«، »عینی«

ارشـد  داراي مـدرك کارشناسـی   ،ساله 30، »نوید«جوانان به اشکال مختلف بازنمایی شده است. 

  :معتقد است

هر جایی هـر پوششـی را    ،اي دارد و شما اروپا هم برویدپوشش یک وادي گسترده

اینجا مردم در پوشش خودشان جـا و مکـان و موقعیـت را در نظـر      ،کند، اماقبول نمی

  گیرند. نمی

  گوید: کار می لیسانس حسابداري و بی ،ساله26 ،رضا

کننـده   تنهـا تحریـک   همین پوشش نامناسب، آرایش و رقصیدن، همۀ این موارد نه

نظرم است، وگرنه دلیلی وجود ندارد که من با آرایـش   جور خودنمایی به است، بلکه یک

  هاي ناجور در مکان عمومی حاضر شوم. غلیظ یا لباس

هـاي  کننـد کـه در دوره  اشـاره مـی  بـودن پوشـش   خصلت نسبیبه شوندگان اغلب مصاحبه

  گوید: دانشجوي آمار می ،ساله 20 ،شود. محدثهمختلف برساخته می

کنم حجاب بوده. هر کسی آزادانه هـر طـوري   زمان جرم نبود فکر می چیزي که آن

  پوشید.که دوست داشت لباس می

کننـد و  فتمان قـدرت مقاومـت مـی   برخی جوانان نه در مقابل سلطۀ غرب، بلکه در مقابل گ

ارشـد و  داراي مدرك کارشناسـی  ،ساله 24، »ستاره«زدایی مسائل فرهنگی دارند. سعی در جرم

  :گوید دانشجو می

رو  خاطر نوع پوششی که دارم با مخالفت حراست دانشگاه روبـه  گاهی اوقات شده به

دوبـاره آن لبـاس را    گرفت، ولی مـن شدم یا در خیابان گشت ارشاد به حجابم ایراد می

  پوشیدم. می

مندي دارد. جوانان بـا ایـن روایـت درصـدد      پوشش براي برخی جوانان شخصی است و جنبۀ بدن

  :گوید داراي مدرك دیپلم و بازاریاب می ،ساله 20، »الهام«زدایی از پوشش نامتعارف هستند. جرم

تـو ایـن   چیز شخصی است. حتی پدر و مادرهـاي مـا هـم     انتخاب نوع پوشش یک

  کنند. بعد چرا باید دولت براي ما تصمیم بگیرد. مسئله دخالت نمی

  

  . حرکات موزون2

هایی که در کانون توجه جوانان است و جنبـۀ بـدنی دارد، انجـام حرکـات مـوزون      یکی از جنبه

تنها معتقدند که انجام حرکات موزون خالف نیست، بلکـه از آن   باره، اغلب جوانان نه است. دراین

ارشد و یکی از جوانان شـهر  داراي مدرك کارشناسی ،ساله 30، »نوید«کنند. مثابۀ هنر یاد میبه

  :کندمندبودن آن اشاره میرشت، درباب حرکات موزون به مکان
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تـوانی جلـوي آن را بگیـري. بایـد      کوبی و رقـص از قـدیم بـوده ... شـما نمـی      پاي

  راحت باشند.  جداسازي شود و مکانی مشخص شود که افراد در آنجا

داراي مدرك کارشناسی مدیریت بازرگانی، در ضـرورت حرکـات مـوزون     ،ساله 27، »میثم«

  :گویدانگیزبودن آن می با توجه به نشاط

گانـه اسـت و    انجام حرکات موزون خیلی هم خوب است و یکی از هنرهـاي هفـت  

  همه حق دارند که شاد باشند.

  گوید: ارشد، مییداراي مدرك کارشناس ،ساله 28، »محبوبه«

تنها جرم نیست، بلکه خیلی هم جذاب است و نظرم نهانجام حرکات موزون قطعاً به

  یک هنر است.

  

  . آرایش3

مقولـۀ آرایـش اسـت. آنـان زیبـایی را       ،هاي مقاومت جوانان دربرابر گفتمان مسلط یکی از زمینه

 30، »شهرام«بخش است. تدانند و بر این باورند که آراستگی سر و صورت مسرامري مثبت می

  گوید: دیپلم و داراي شغل آزاد می ،ساله

  نظر من هیچ اشکالی ندارد.هر کسی دوست دارد زیباتر باشد و این به

یکی از جوانان شهر رشت، نیز معتقد است کـه زیباسـازي بـدن خصـلت      ،ساله 20، »نگین«

  کند:دیگران معنی پیدا می پذیر دارد و امري تعاملی است که در ارتباط بانمایشی و رؤیت

توانـد خـودش را زیبـاتر نشـان بدهـد و      اي که دارد مـی هر کسی مطابق با روحیه

  تواند جرم باشد.زند و نمیآرایش و زیبایی او به کسی آسیب نمی

یـابی جسـمانی خـود    داراي مـدرك کـاردانی و شـغل آزاد، بـراي هویـت      ،ساله 31، »نوید«

  :دادن شغل است تري همچون ازدستخواستار پرداخت هزینۀ سنگین

کوبی پذیرفته  خاطر خال کوبی دارم و چندجا براي کار رفتم، به من روي دستم خال

هـم   کار باشم تا اینکه طبق نظر دیگران رفتار کنم. آن دهم بی نشدم، اما من ترجیح می

کـوبی   لاي که کامالً شخصی است. اتفاقاً بعد از آن چندجاي دیگر بدنم باز خاتو مسئله

  انجام دادم.

  

  ماهواره .4

 کنند تلقـی مجرمانـه را از آن بزداینـد، اسـتفاده از مـاهواره      یکی از مسائلی که جوانان سعی می

رسانی، بین حاکمیت و جوانـان درخصـوص   ویژه اطالع است. با توجه به کارکردهاي مثبت آن، به

  :گویدرشت، می ، یکی از جوانان شهر»وهاب«مصرف ماهواره وفاق وجود ندارد. 
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  چیز طبیعی و آزاد و رسانه است. ما باید از اطالعات روز دنیا باخبر شویم. ماهواره یک

  :کندبخشی ماهواره تأکید می، یکی دیگر از جوانان شهر رشت، نیز بر کارکرد آگاهی»شهرام«

  شود از اخبار کل دنیا مطلع شویم.ماهواره از نظر من خیلی خوب است، چون باعث می

  :گویدباره می دراین» نغمه«

شود آدم اخبار روز دنیا را بشنود و این را هم بداند که حاال هـر   ماهواره موجب می

  دار باشد. شود؛ بنابراین اخبار شاید جهت اي از جایی ساپورت میرسانه

ساله، دانشجو و داراي شغل آزاد، هرچند بـه کارکردهـاي منفـی مـاهواره وقـوف       21، »حسین«

  :مخالفتی با کلیت مصرف آن ندارددارد، 

دانم، ولی خـوب، اصـالً موافـق آن هـم نیسـتم؛ چـون       داشتن ماهواره را جرم نمی

هاي نامشروع را از ها، قبح و زشتی خیانت و رابطهکنم دیدن همین سریالاحساس می

  بین برده. 

  

  . طالق5

زدایـی قـرار   دیشی و قـبح طالق نیز یکی از مسائل اجتماعی است که در جامعۀ مدرن هدف بازان

کردند، اما در  ها در گذشته برمبناي ساختارها عمل میبرمبناي نظریۀ گیدنز، سوژهگرفته است. 

هـا و هنجارهـا بـازتعریف شـدند و افـراد از عاملیـت بیشـتري        جامعۀ جدیـد، بسـیاري از ارزش  

در گذشته طالق با  معتقد است کهساله، داراي مدرك دیپلم و راننده،  22، »وحید«برخوردارند. 

زدایی شـده و هـدف   ارزش اجتماعی و آبروي اجتماعی گره خورده بود، اما در جامعۀ مدرن قبح

  بازاندیشی قرار گرفته است: 

شدند.  خاطر حفظ آبرویشان زیاد جدا نمی موقع خیلی زیاد نبود و افراد به طالق آن

  چیز عادي است.  الن یکجا بود که فالنی جدا شده، ولی ا شد اسمش همه یکی جدا می

زدایـی از طـالق در جامعـۀ جدیـد     داراي مدرك کاردانی و کارمند، به قـبح  ،ساله 30، »کیوان«

  :کنداشاره می

زنان با وجـود مشـکالت زیـاد بـاز هـم بـه        ،آن زمان طالق هم مثل االن زیاد نبود

اگـر کسـی   موقع طالق خیلی بد جا افتـاده بـود و    دادند؛ چون آن شان ادامه می زندگی

  شد. جا پخش می کرد، همه کار را می این

انگاري طالق در جامعۀ قدیم و کیفرزدایـی  داراي مدرك کاردانی، نیز به جرم ،ساله 23» نگین«

  :پردازد و معتقد استدر جامعۀ جدید می

آمـد و جـوري بـا شـخص      نظـر مـی   نظرم، در آن زمان طالق خیلی چیز بدي بـه  به

  جرم است.شد که انگار م برخورد می
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هاي اعتقادي و بـدون   ویژه جرم طورکلی، جوانان تلقی مجرمانه را از برخی اعمال و رفتارها، به به

نکردن حقـوق   ها چون نابرابري، فساد اداري، رانت، رعایتاند و برخی پدیده دیده، حذف کردهبزه

    انگارند. آمیز را جرم میدیگران، مالکیت و مصرف مواد مخدر و اعمال خشونت

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  هاي پژوهشمدل استقرایی منتج از یافته

                                                                              

  گیرينتیجه

درخصوص جرم را جوانان تحت مطالعه در شهر رشت دهد خوانش هاي تحقیق نشان مییافته

بندي کرد. دسته زدایی)زدایی (قبحجرممرزي) و آستانگی ( ،انگاري توان در سه سنخِ جرممی

مصرف مواد مخدر، دزدي،  انگاري، روایت جوانان ازگرایی، در سنخ جرمبرمبناي سنت برساخت

سو است.  آمیز با گفتمان رسمی همهاي خشونت اجتماعی و جرم اختالس، رانت و نابرابري

خصلت عینی و مطلق دارد، آنها با عمل و  هاي مزبورهرچند روایت این جوانان دربارة ناهنجاري

شناختیِ فرهنگی فرل نگاه انتقادي در برساخت آن نیز مؤثرند. منطق جوانان، که دیدگاه جرم

هاي  استوار است، این است که جرم» مثابۀ فرهنگ جرم به«کند و بر گزارة ) را تداعی می1995(

  شود.م براي برخورد با آن مشاهده نمیاند و در دولت ارادة الزمزبور به فرهنگ تبدیل شده

انگاري، جوانان در برخی موارد به بازاندیشی دربارة جرم دست زده و بر سنخ جرم عالوه

است که » مرزي«ها، وضعیت مبهم یا اند. یکی از این موقعیتتعریف مجددي از آن ارائه داده

ز و غیرمجاز قرار دارد؛ یعنی ) در مرز مجا2001شناسان فرهنگی از قبیل فرل (تعبیر جرم به

-شود، ولی جوانان حاضر به انجام آن نیز نیستند. این نوع رفتار در مقولهامري جرم دانسته نمی

شود. روایت توأمان باشی و مصرف مشروبات الکلی دیده می هاي اجتماعی، هماي چون دوستی

نس مخالف) و مصرف هاي اجتماعی (ارتباط با جدوستیسازي درباب سازي و عاديجنایی

 موقعیت مرزي

اجتماعی و  هايدوستی(

 )مصرف مشروبات الکلی

 يانگار جرم

مصرف مواد مخدر، (

دزدي، اختالس، رانت و  

  )تبعیض

 

 زدایی جرم

 ،آرایش پوشش، رقص،(

 )و طالق ،ماهواره
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- سو است. برمبناي نظریۀ جرم ) هم1393وردي و فرجیها (با نتایج تحقیق اهللامشروبات الکلی، 

اند و هم فعاالنه در برساخت آن نقش  شناسی فرهنگی، جوانان هم جرم را در خود درونی کرده

  دارند.

در پنج مقولۀ  شده، است. خوانش بیشتر جوانان مطالعه زداییجرموضعیت دیگر، موقعیت 

برخالف گفتمان رسمی ماهواره، و طالق  ،آرایش ،رقص (حرکات موزون) ،پوشش (حجاب)

انگارانه و کنند. برخالف روایت جرمکه گاه در مقابل ایدئولوژي مسلط مقاومت می طوري است، به

وژیک مرزي، این امور کمتر جنبۀ عینی و واقعی دارند، بلکه بیشتر داراي خصلت ذهنی و ایدئول

- ) در جرم1999و 1995کنندة دیدگاه فرل (هستند. این سنخ از رفتار فرهنگیِ جوانان تداعی

زنی است. ) در نظریۀ انگ1977و ویلیس (» مثابۀ جرمفرهنگ به«شناسیِ فرهنگی درخصوص 

فرهنگ جوانان تبدیل شده  از منظر آنها، رفتار مجرمانه در فرآیند اجتماعی، به بخشی از خرده

دهی شده است. فرهنگ  اي از مناسک و معانی مشترك سازماناین رفتارها حول شبکه است.

سازي فرهنگی است، اما جوانان در امر پوشش، آرایش و سان بخشی و همرسمی خواستار کلیت

یابی و تعیین سبک زندگی خود هستند. تغییر روایت جوانان در دنبال هویت حرکات موزون به

خوانی دارد.  ) هم1395) و امانی و همکاران (1394تحقیق یعقوبی (امر پوشش، با نتایج 

هاي تحقیق، طالق چون گذشته امري عینی و قبیح نیست، بلکه برمبناي رویکرد برمبناي یافته

یکی از عالیق گفتمان مسلط اعمال اي پیدا کرده است. گرایی، وجهی زبانی و سازهبرساخت

صلی تولید و توزیع خبر در جامعه باشد، اما بیشتر جوانان اي است تا خود منبع اقدرت رسانه

اي مستقل از  با راهبردهاي خودشان، حوزه دانند و  مطالعۀ حاضر استفاده از ماهواره را جرم نمی

چرخش فرهنگی جرم در میان جوانان دیدگاه میشل همچنین، کنند. رسانۀ دولتی طلب می

شود. برخی جوانان با شکل تبارشناختی ساخته می هکند که طبق آن، جرم ب فوکو را تداعی می

  کنند.هاي موجود مقاومت میهاي اجتماعی در مقابل ارزشسازي ارزشوارونه

هاي فرهنگی، طیف وسیعی از جوانان را در جایگاه  رسد مداخلۀ کیفري در موضوعنظر میبه

گرایانه به گرایانه و تقلیلگیرد. نگاه کلهاي اجتماعی را از آنها مینشاند و فرصت مجرم می

هاي فرهنگی، واقعیت را بیش از حد ساده نمایش هاي اجتماعی نیز، بدون توجه به سویه جرم

فرهنگی خوانشِ جوانان از جرم و مسائل -باره، الزم است به بسترهاي اجتماعی دهد. دراین می

هاي اد برنامهاقتصادي و ایج- فرهنگی توجه شود و با اقداماتی نظیر عدالت اجتماعی

اندیشی)، در جهت نزدیکی روایت جوانان هاي هم (فضاي آزاد و برگزاري جلسه» وگومحور گفت«

  عمل آید.  و گفتمان دولت کوشش به
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