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ده است. از نتايج قابل توجه اينكه، شكل گيري هويت مجرمان داراي تعلق خـاطر  انجام ش
به خرده فرهنگ الت بازي ، با نمايش رياضت داوطلبانه ، پذيرش افتخارآميز برچسب داغ 

، ذهنيت پارادوكسيكال نااميدي و رستگاري نسبت به آينده ، همدلي و همراهـي بـا   ننگو 
  ده است.ت هم طبقگان شكل پيدا كرسرنوش

  .، جرايم خشنپديدارشناسي، خرده فرهنگ جرم، الت بازي ها: دواژهيكل
  
 له. مقدمه و بيان مسئ1

بررسي جمعيت كيفري زندانها در جوامع مختلف ، سيماي جرم و جنايت را نشان مي دهد 
و بر همين اساس مي توان تحليلهايي در خصوص ميزان نظم و نقطه مقابل آن يعني مفهوم 
قانون گريزي را مورد ارزيابي قرار داد . بر اسـاس گـزارش آمـاري مركـز امـار و فنـاوري       

قه بندي جرايم بر اساس ميزان فراواني را نشان مي دهد در پايان اطالعات قوه قضائيه كه طب
در كل كشور بر اساس نـوع   مشخص مي گردد كه طبقه بندي فراواني زندانيان  1400سال 

و ربـودن   مواد مخدر ، رتبه دوم جرايم سرقتجرم ، نشانگر رتبه اول اين امار ويژه جرائم 
همچـون ضـرب و جـرح و درگيـري و     م خشن اموال ديگران و رتبه سوم  مربوط به جراي

باشد. موضوع بررسي آمار جمعيت كيفري زندانهاي استان مازندران به لحاظ اشتغال  مي  نزاع
د توجـه نويسـندگان ايـن مقالـه     يكي از نويسندگان به عنوان مددكار اجتماعي زندان ، مور

بـه ميـزان    1400ن در سـال  به طوري كه از آمار كل موجودي زنـدانهاي اسـتا   گرفت.  قرار
: اسـت  ، مشخص گرديد كه فراواني زندانيان بر اساس نوع جرم بدين ترتيب بودهنفر 7217

جرايم خشـن   - 3درصد ) و  9/25جرايم سرقت ( - 2درصد)،   46جرايم مواد مخدر ( - 1
، د ).(مركز آمار و فنـاوري اطالعـات  درص 8/13چون ضرب و جرح و درگيري و نزاع ( هم

  )1400اسفند 
پس از اشاره به اين وضعيت آماري ،  الزم است اين مقدمه يادآوري شـود كـه در   حال 

جتمـاعي، مـا شـاهد  ايـن سـؤال      هاي مرتبط با بررسي جرم و آسـيب هـاي ا   اكثر پژوهش
بع و مـرتبط بـا چـه عوامـل و     هستيم كه رفتـار انحرافـي و كجـروي اجتمـاعي تـا       اساسي
شناختي، هايي همچون زيستا با رهيافتاست. اين موضوع انديشمندان مختلفي ر  شرايطي

هاي شناختي به بررسي و پژوهش سوق داده است. در اين ميان  تبيينشناختي و جامعهروان
ساخت اجتماعي فراگيري كه فرد - 1شناختي كجروي به سه بعد اساسي تاكيد دارند: جامعه
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فردي كه درون آن  هاي اجتماعي منحصر بهشرايط و موقعيت- 2درون آن قرار گرفته است. 
شـود و  هـاي اجتمـاعي كـه فـرد بـا آن مواجـه مـي       شرايط و موقعيت- 3قرار گرفته است. 

  )  127:  1385هاي خودي كه فرد به آنها وابستگي دارد.(گلچين،  گروه
چنين با توجه به رويكردهاي مختلف ذكر شده، به نظر مي رسد پديدارشناسي جـرم   هم

هاي جامعه شناختي باشد كه يكردي قابل توجه در پژوهشو مجازات انسانها، موضوع و رو
در تقسيم بندي نظريه هاي جرم شناسي در مقوله جرم شناسي فرهنگي و در تقسيم بنـدي  
نظريه هاي جامعه شناسي در مقوله مطالعات فرهنگي طبقه بندي مي شوند كه البته توامـاني  

  )1397: 23مي باشد. (شيري،  و تداخل اين دو حوزه مطالعاتي و پژوهشي بسيار مشهود
در بـاال بـه آن   در خصوص آمار مربوط به طبقه بنـدي زنـدانيان اسـتان مازنـدران كـه      

درصد از  15گرديد توجه و بررسي دقيق وضعيت جرايم خشن كه آماري نزديك به   اشاره
آمار كل را به خود اختصاص داده است مورد توجه نويسـندگان قـرار گرفـت و در همـين     

تالشـي اسـت   ، بر اساس شيوه پديدارشناسي ، مطالعه حاضرر ادامه خواهيم ديد كه راستا د
. علق خاطر به خـرده فرهنـگ الت بـازي   براي كشف نگرش زندانيان جرايم خشن داراي ت

زيرا مشاهده رفتار و شنيدن محاوره ها و مستندات مرتبط با اين مجرمان مويد خاص بودن 
ن با ساير زندانيان بوده اسـت و در واقـع ايـن موضـوع     و متفاوت بودن اين دسته از مجرما

برخي مولفه هـاي گروهـي ايـن     يعني افتراقات و خاص بودگي ابعاد شخصيتي ، رفتاري و
، لزوم بررسي ادراكات و احساسات اين افراد در موقعيت هاي خرده فرهنگي را بـراي  افراد

  نويسندگان ترسيم نموده است. 
گروه چيزي خارج از ذهنيت نيسـت بلكـه    يك  ر داشتن بهاز آنجا كه مفهوم تعلق خاط

كار اسـت كـه نمـي شـود آن را     در درون ذهن است و از طرفي جرايم خشن واقعيتي آشـ 
سرعت انتشـار اخبـار   ، بر گسترش اين جرايم در سطح جامعهگرفت و چون عالوه   ناديده

منجر بـه گـرايش   ، نمربوط به درگيريهاي خياباني جوانان در فضاي مجازي عالوه بر هيجا
فرهنگـي   عناصـر  سـاليق  و   نوجوانان بـه تعقيـب اخبـار ليـدرها و نيـز تقليـد از رفتارهـا       

  گردد . مي  ها آن
اند عالوه بر نرخ باالي تكرار جـرم  مجرماني كه در اين تحقيق، هدف مطالعه قرار گرفته

تشـكيل  هـا و نيـز در اجتماعـات محلـي بـا      و بازگشت مجدد به زندان، در داخـل زنـدان  
اي و همشهري اقـدام بـه   اي، هم محلههاي خودي شامل همساالن و جوانان هم طايفه گروه
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ها به همراه نوع نمايند. وضعيت فيزيكي و بدني التتوليد عناصر مادي و خرده فرهنگي مي
هاي هاي آزادي و دورهمي، برپايي جشنها، انواع خالكوبيپوشش و آرايش سر و صورت

در فضـاي مجـازي بـراي     پهلوون ، صحرايي و التناميدن القابي همچون ، پس از آزادي
تـر ورود بـه فضـاي    ها در وصف ليدرها و مهـم ، موسيقي و رقصها، توليد انواع ترانهخود

هـاي اخيـر ضـرورت انجـام     مجازي با تعقيب كنندگاني چند ده هزار نفري در طـول سـال  
رهمين اساس پرسش اساسي ايـن پـژوهش   پژوهشي جامع و دقيق را تصوير نموده است. ب

مازنـدران بـا جرايمـي همچـون     شود كه زندانيان جـواني كـه در اسـتان    گونه مطرح مي اين
فرهنگي  جمعي كه داراي مشخصات خرده، تهديد، تخريب و نزاع دستهجرح عمديو ضرب

هـاي مختلـف   باشند حاالت احساسات و ادراكات اين افراد در موقعيـت خاص گروهي مي
  گونه است؟چ
  
  موضوع ةارچوب مفهومي و پيشينهچ. 2

 در عمدتا كه  است نيا كرد اشاره بدان مقاله مي بايست در ابتداي اين بخش از كه يا نكته
 و باشـد  يم دهيپد از يكل شناخت بمنظور صرفا ميمفاه و ها هينظر ارائه يفيك يها پژوهش
 نيشـ يپ ي پژوهشـها  و هـا  هينظر يها گزاره و جينتا از كه ستين نيا مقصود هرگز درواقع

 گـردد  يمـ  يسـع  ليـ ذ در هيقضـ  نيا به توجه با حال.  شود گرفته يا بهره ميمستق طور هب
  .شود ياشارات فرهنگ خرده ي حوزه در مرتبط يوهشهاژپ يبرخ يكل طور به

در رشــته جامعــه شناســي موضــوع بررســي خــرده فرهنــگ هــا از لحــاظ تــاريخي ، 
مشخص مكتب شيكاگو مطالعه خـرده فرهنـگ را در آمريكـا    به صورت و  نيست  جديدي

بـه عنـوان تهديـدي     بنياد نهاد كه بر اساس آن مسئله اجتماعي حاصل از بزهكاري جوانـان 
از اين رو مفهوم خـرده فرهنـگ    ، را  مورد بررسي قرار داده است.جامعه متعادل براي يك 

ته شد و نظريه پـردازان مكتـب   براي توضيح و تبيين مشكل و آسيب شناسي آن به كار گرف
  شيكاگو خود را محققان خرده فرهنگ ناميدند.

درباره تعريف مفهوم خرده فرهنگ بزهكاري و جرم بايد اذعان نمود كه اين مفهوم يكي 
شناسـي انحرافـات و  علـم جـزا و     از مفاهيم و نظريـه هـاي كالسـيك در حـوزه جامعـه      

ان مكتب شـيكاگو و نيـز مكتـب مطالعـات     كه اولين بار توسط انديشمنداست  شناسي جرم
فرهنگي بيرمنگـام بـه بررسـي و تبيـين علـل جـرايم جوانـان در طبقـات حاشـيه شـهري           
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ه فرهنـگ بزهكـاري و جـرم ايـن     شد وبا جمـع بنـدي نظريـات مـرتبط بـا خـرد        پرداخته
در تـالش بـراي   ه جوانان طبقه فرودست از يك طـرف  گيري كلي حاصل مي شود ك نتيجه

فـي ديگـر جوانـان عضـو گروههـاي      ه هستند و نه پول و منافع مـادي و از طر يافتن جايگا
، ارائـه تصـاويري از سـبك زنـدگي خـاص خـود       فرهنگي از طريق پوشيدن لباس و خرده

 البتـه  )hebdige ,1979 : 12(هژموني بجا مانده از نظام سرمايه داري را به مبارزه مـي طلبنـد   
 فرهنـگ  خـرده  مفهـوم  كـارايي  و اعتبـار  از شناسـي  جامعه حوزه محققان از برخي امروزه
سـبك  ، صحنه هـا  مانند مفاهيمي برآمدند آن براي هايي بديل جستجوي در و داشته  ترديد

ــايگزين      ــاي ج ــاخته ه ــوع برس ــن ن ــايي از اي ــه ه ــد نمون ــاي جدي ــه ه ــدگي و قبيل  زن
  )Hodkinson,2007:3(. گردند مي  محسوب

اگرچه خرده فرهنگ جوانان از جريان  ،نظري با اين مفهوم سازي هاي جديد و انتقادات
اصلي جامعه شناسي دور شده است اما حضور خود در بحث هاي جامعه شناسي كه در آن 

 مطالعـات  مركـز  ظهـور    مي دهـد .  انحراف هنوز متغير كليدي محسوب مي شود را ادامه 
دوم  جهـاني  جنـگ  از بعـد  انگلسـتان  در جوانان فرهنگ خرده با مطالعه  بيرمنگام فرهنگي
 تحليل فشار نظريه مبناي بر جواني فرهنگ خرده مركز،  اين هاي آموزه براساس بود. همراه
ز مقاومـت در برابـر هژمـوني    ي ابـرا بـرا  ، جايگاهي جوانان فرهنگ خرده بلكه است نشده

هاي گذران تعطيالت آخر هفتـه   محلوفعاليت هاي روزمره بزرگراه ها، خيابان در  فرهنگي
به جـرايم و  ، مطالعات فرهنگيجديدي تحت عنوان رويكرد و در نهايت فراهم مي سازند 

مطالعـه   كـه  شكل گرفت انحرافات در حوزه جرم شناسي در قالب جامعه شناسي فرهنگي
  )polizzi,2015:27(هسته مركزي آن تبديل شد به جرايم جوانان 

 مـي بايسـت اذعـان نمـود كـه بـا       اما   جوانان سابقه طوالني داردمطالعه جرايم اگرچه 
 اين براي نظري، اندازهاي چشم و تحليلي ابزارهاي اجتماعي علوم شناختي روش تحوالت

م از جـر  تبيـين  تـاريخي  سـير  بررسي با كلي طور است.به يافته تحول نيز مطالعات از دسته
در توضـيح اينكـه   دوره كالسيك تا پست مدرن ما با نوعي چرخش گفتمان مواجه هسـتيم  

فردي عاقل و داراي اراده سالم فرض مي شد كه با گزينش فـردي و   جرم دوره كالسيك م
زد در رويكـرد اثبـاتي نگـرش     به علت تصميمات نادرست دست بـه ارتكـاب جـرم مـي    

د و ويژگيهـاي اساسـي تـري    و روشـن سـاختن ابعـا    پردازان به شناخت افراد مجـرم  نظريه
آن  انديشــمندان درعملكــرد روانشــناختي معطــوف مــي شــود وتــر بــه  بــيش بيولوژيــك
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د نـ كنند با تقسيم بندي افراد جامعه به متعادل و غير متعادل پديده جرم را تبيـين كن  مي  سعي
گيرنـد امـا    مـي در نظريات مدرن عوامل اجتماعي پيدايش جرم مورد توجه بيشـتري قـرار   

انتقادي به صورت ريشه دار تري بر نقش جامعه در پديده مجرمانـه و تعريـف آن   نظريات 
، تاكيد مي ورزند و در نهايت نظريات پست مدرن به صورت كلي جرم را برساخته ذهنيت

 )1393:70(نيازي ، د.نبر حقيقت وجودي آن را زير سوال ميو  زبان و قدرت دانسته 

فه هاي گفتمان جديد در به حاشيه رفتن علت شناسي پوزيتيويسـتي و  به هر ترتيب مول
مبتني بر فراروايت ها ، تحليل هاي مبتني بر فهم فرهنگي جوانان و بررسي نحـوه مقاومـت   
جوانان در مقابل هژموني فرهنگ رسمي قابل شناسايي و نشانه گذاري است. اين مولفه هـا  

، بررسي اين رابطه چند اليه پيچيـده و جرم است  نشان دهنده رابطه ديالكتيكي ميان فرهنگ
جديد برآمده از مطالعات  ي دغدغه اصلي جامعه شناسي فرهنگي به عنوان يك رويكرد نظر

پيشرو از يك سو روش  اي  نظريه به عنوان  به نظر مي رسد اين رويكرد كه  فرهنگي است
فراهم مي كند و از سوي  را  رانمناسبي براي مطالعه زمينه مند در مورد جرايم جوانان در اي

رهنگـي را  ديگر ويژگي هاي خاص جامعه ايران نيز مي تواند ايده اصلي جامعـه شناسـي ف  
  . توسعه داده و تقويت كند

ي و بـه تعبيـري خـرده فرهنـگ     امر كانوني در جـرم شناسـي فرهنگـي فرهنـگ جـوان     
ك زندگي يك اقليت است خرده فرهنگ به ارزشها و باورها و جهت گيري ها و سب  جوانان

 آن از و   در درون جامعه ارجاع مي دهد كه فرهنگ اين گروه از فرهنـگ هژمونيـك شـده   
  ).56:  1385مهاجر ، (دارد پيوند آن با شود مي جدا

به بعد محققان اجتماعي تدريجا از مفهوم خرده فرهنگ به جاي واژه بانـد  1930از دهه 
نوعي خانواده خياباني براي افراد عموما جوان جـدا از  اند. از نظر ترشر هر باند  استفاده كرده

خانواده محسوب مي شود كه حاصـل بـي تفـاوتي بزرگسـاالن در قبـال نيازهـاي جوانـان        
گذرانند و باند، گروهـي  است. اعضاي هر باند ساعات طوالني را همراه با يكديگر مي  بوده

در  گرفتند وشكل مي شوند كه در وهله نخست به صورت خودجوشاز افراد محسوب مي
). بانـدها از تركيبـي از   4: 1386رسـيدند (ذكـايي،   مرحله بعد از طريق تضاد به يگانگي مي

هـاي  ها و كاالهـاي فرهنگـي بـه صـورت آگاهانـه بـراي ابـراز هويـت و يـا سـليقه          نشانه
م نظـري زيمـل بـه آن بريكـوالژ     كنند كه اصـطالحا در نظـا  فرهنگي خود استفاده مي خرده
كند بـه ايـن   شود. ديگ هيبدايج در توضيح مفهوم بريكوالژ مفهوم ماد را مطرح مييم  گفته
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هـاي مصـرفي را   معنا كه چگونه كساني كـه بـه فرهنـگ مـاد گـرايش دارنـد برخـي كـاال        
كردنـد كـه بيشـتر بـا     اي تركيـب مـي  ها را در متني جديد وبـه گونـه  كنند و آنمي  انتخاب
هاي مسلط جامعه. چنين شـيوه  بق بوده تا با ارزشهاي خرده فرهنگي خودشان منط گرايش

سـاخته تـا جزميـت و اقتضـائات     انتخابي از كاالها و نمادها، در واقع مجالي را فـراهم مـي  
اي براي خنـده و تمسـخر تبـديل شـود و تصـوير      خشك و جدي فرهنگ مسلط به سوژه

اي كارنـاوالي ناپـذير آن ارائـه شـود. چنـين عمـل      هاي خشن و تحملطنزآلودي از واكنش
هاي خاص خـود  جوانان را از ميدان و صحنه كارناوال براي نمايش و معرفي خرده فرهنگ

كه ممكن است در فرهنگ رسمي به رسميت شناخته شود و يا علنا بـه آن اعتـراض شـود    
هاي مورد نظر در نظام منطقي كارنـاوال شـامل بـه سـخره گـرفتن،      استفاده كنند. استراتژي

  باشد.سازي ميا وارونهگري و يتقليدي
 و فرانكفـورت  يانتقاد مكتب معروف شناسان جامعه از يكي عنوان به ) 1978( آدورنو

 كتـاب  هـا،  انسـان  تيشخصـ  يرو بر سميفاش اثرات مطالعه با ،يفرهنگ صنعت پرداز هينظر
 نيـ ا برجسته نكات از كه نموده ميتنظ اقتدارطلب تيشخصتحت عنوان   را خود نظر مورد
 از اطاعـت  ،يپرست عرف شامل طلب اقتدار تيشخص يديكل بعد نُه نمودن مشخص كتاب

 و ينيبـدب  صـالبت،  و قـدرت  ،يپرسـت  خرافـه  ،يشـ ياند خشـك  مسـتبدانه،  تعرض قدرت،
  .باشد يم جنس، به نگرش و يفرافكن  ،يگر رانيو

 تيشخصـ ) در پايـان نامـه مقطـع دكتـراي خـود تحـت عنـوان         2005( سينور گرت
 تيوضـع  بـه  آدورنـو،  اقتـدارطلب  تيشخصـ  هيـ نظر مـرور  با ابتدا 21 قرن در اقتدارطلب
 ابـزار  و يشـ يمايپ قيـ تحق روش بـه  توجه با پژوهش اتيادب از پس و پردازد يم پساآدورنو

  .پرداخت حاصل يها داده ليتحل و هيتجز به كرتيل فيط با نامه پرسش
بـه مـدهاي فرهنگـي     شناس انگليسي، خرده فرهنگ را واكنشي تـاريخي بريك، جامعه

ش هـر نسـل بـراي حـل مشـكالت      گيـري آنهـا را ناشـي از تـال    ساختاري دانسته و شكل
: 79 ، ييذكـا ( . كننـد داند كه اعضاي آن نسل بطور دسته جمعـي تجربـه مـي   مي  ساختاري

1386.(  
عنوان  را به  فرهنگ ) در كتاب فرهنگ پانك در بخشي از اين اثر، خرده2010رايان مور (

عنوان يك بحران معنايي ناشي از كـااليي شـدن زنـدگي     به شرط پسامدرنيت كه بهپاسخي 
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فرهنـگ   - 1به بحران معنايي بـه دو بخـش     كند و اشكال پاسخ او روزمره است تعريف مي
  ).moore , 2010 : 154شوند ( بندي مي فرهنگ اصالت تقسيم - 2ساختارشكني و 

معاني مشترك با فرهنگ كـالن، سيسـتم   ها، عليرغم مشاهده در هر شكل، خرده فرهنگ
منحصر به فردي از دانش، اعتقادات، رفتارهـا و آداب و رسـومي خـاص وجـود دارد كـه      

  ).hunt , 2008 : 112دهند (اعضاي براساس تعامل بين گروهي به آنها ارجاع مي
، بايد اذعان كرد كه اين نظريه ها،  تيجنا و جرم يدارشناسيپد يها هينظردر خصوص 
 ريسـا  بـا  جـرم  يدارشناختيپد يها هينظر  زكنندهيمتما يها جنبه به توجه كهموضوعي است 

 يكـار  يهـا  وهيش به توان يم جمله از و پردازد يم يشناس جرم با بطتمر يها يشناس معرفت
بـا مشـاهدات    كـه همـواره   كـرد  اشاره يك مك و شاو ،بگر گافمن چوني همپردازان هينظر

  ).Raphael , 2012 : 89(استقرايي دست به پزوهش و نظريه پردازي زده اند.
چنين مايكل نائوتون به عنوان يكي از جرم شناسان منتقد عدالت كيفري معتقد است  هم

كـه عليـرغم اينكـه محاكمـه و     كه سيستم عدالت كيفري داراي نواقصي عمده اسـت چـرا   
شدن افراد مجرم با جرائم خشن بصورت امري اجتناب ناپذير صورت مي پذيرد امـا   زنداني

،  كمبودها و نـواقص علـم پزشـكي قـانوني، قصـور      برخي نواقص از جمله تخلف پليس 
محاكم قضايي، شواهد وكارشناسي نادرست در زنداني شدن افراد بيگناه و نقطـه مقابـل آن   

  ،)2013:13naughtonرهايي مجرمان خطرناك نقش دارند ( 
هـا انجـام   هاي مرتبط با  حوزه خرده فرهنگ مجرمانـه و الت در كشور ما نيز  پژوهش

راني جوانان، ) نشان داد كه در پس خرده فرهنگ ماشين1391شده است. پژوهش عليخواه (
يابي ابراز وجود در برابر ديگران و جلب توجـه جـنس مخـالف قـرار دارد و     فرآيند هويت

هاي فرهنگي و فضاهاي تفريحي در سمت و سـو دادن بـه ايـن    ركمبود زيرساختالبته تأثي
، هيجان خواهي ) فقر و ارزشمندي فقر1394رفتار مشهود است. براساس يافته هاي پروين (

نگـري  ، بي توجهي به قانون ، اين جا و اكنون بودن و عدم تمايـل بـه آينـده   و لذت جويي
هـا) هسـتند. يافتـه هـاي     نشينها (گروهي از حاشيهمولفه هاي اصلي خرده فرهنگي غربتي

) حاكي از آن است كه زبان كارناوالي جوانان نظم مسـلط هنجارهـا و   1395تحقيق رجبلو (
ي ايـدئولوژيك  هـا و هنجارهـا  نهادهاي اجتماعي را به چالش مي كشـد و در برابـر ارزش  

  ). 1395: 73مسلط به شكلي پنهان مقاومت مي ورزند (رجبلو،
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 يبنـد  طبقه با و پرداخته جوانان ميجرا كنترل و نييتب و فهم به كه دكترا مقطع نامه انيپا
 يجـوان  فرهنگ خرده مختلف عناصر و ابعاد يرو بر تمركز با يشناس جرم مختلف اتينظر
 مجرمانـه  يرفتارهـا  علل در يمركز هسته عنوان به را خطر با يآغوش هم جرم، يها نهيزم و

  .است نموده يريگ جهينت جوانان
) در پژوهشي با رويكرد كيفي به طـور خـاص   1394) (1393همچنين صادقي فسايي (

) در تحقيقـي بـا عنـوان    1391به جرايم خشن پرداخته وهمچنين ايشان  به همراه  قادري (
ومي شـهري  هـاي پيشـگيري از جـرم در فضـاي عمـ     ارزيابي پيامـدهاي اجتمـاعي برنامـه   

اوباش) عالوه بر تعريـف مفـاهيم حـوزه جـرايم خشـن، بـه       موردي پديده ارازل و   (نمونه
يـافتگي  يـابي و سـازمان  مفاهيم مرتبط با خرده فرهنگ خشونت پرداخته و همچنين هويت

ــا امنيــت   ــدهاي منفــي طــرح ارتق ــان خشــن را از پيام ــروي انتظــامي  مجرم اجتمــاعي ني
  است.  برشمارده
 به يفرهنگ يشناس جرم كرديرو ان تحت عنو دكترا مقطع نامه انيپا) در 1393( يورد اهللا
 اتيـ نظر يبند طبقه با و پرداخته جوانان ميجرا كنترل نييتب و فهم به جوانان يفريك عدالت
 و يجـوان  فرهنـگ  خـرده  مختلـف  عناصـر  و ابعـاد  يرو بـر  تمركز با يشناس جرم مختلف

 مجرمانـه  يرفتارهـا  علـل  در يمركـز  هسته عنوان به را خطر با يآغوش هم جرم، يها نهيزم
  .است نموده يريگ جهينت جوانان

 و مطالعـات  موسسـه  توسـط  كـه  يقـات يتحق پـروژه ) در قالـب  1379محسني تبريـزي( 
 و خشـونت  يشناسـ  سـبب  ،يشيمايپ روش با،  شد اجرا تهران دانشگاه ياجتماع قاتيتحق

قرار داد و طي سالهاي مختلف مفهوم ( ونداليسم ) كـه رفتـار    يبررس مورد ي راپرخاشگر
خشونت آميز جوانان و تخريب اموال عمـومي اسـت را در گروههـاي مختلـف شـهري و      

  جغرافيايي كشور تعقيب نموده است.
 تيـ هو برسـاخت  و يكـوب  خـال  اي تحت عنوان  مقاله در) 1393قادر زاده و ديگران(

 نمودندرا ارائه  جهينت نيا است ياتنوگراف وهيش با يفيك پژوهش كي از برگرفته كه بازتابنده
ــه ــاف خواســت ك ــاد تيعضــو ،يكيزيمت ــ نينم ــداوم و يگروه ــا ت ــاع يهنجاره  ياجتم

 در شــده اســتخراج مقــوالت نيمهمتــر از يــيفردگرا و يمنشــ آوانگــارد شــده،  يتيجنســ
  .است بوده پژوهش نيا يها مصاحبه
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 و سـنت  تقابل يبررس)  در مقاله اي تحت عنوان 1392چنين اباذري و پاپلي يزدي ( هم
 از يالگوهـا  تحـول  منظور بهي لوط و الت يالگوها بر ديتاك با يجاهل يها لميدرف تهيمدرن
 از يبرخـ  بـا  يسـنت  اقشـار  نيتر كاليراد از يكي مواجهه يچگونگ و رانيا در يلوط و الت

 رانيـ ا ينمايس ليتحل به) يا محله ساختار( خاص ياجتماع ساختار كي در ته،يمدرن مظاهر
  .اند پرداخته 1357 تا 1337 يها سال نيب

ها بـراي بررسـي   اما در پايان اين بخش الزم است اعالم گردد آنچه كه در اين پژوهش
گرايانه محققين داخلي و خارجي غافل مانده اسـت  خرده فرهنگ مجرمانه، از نگاه پژوهش

چرا كه خرده فرهنگ مجرمانـه ، مبنـايي هـويتي     هاستبررسي خرده فرهنگ مجرمانه الت
  ) ايجاد نموده است.ها مجرمان در قالب مفهوم (التراي برخي ب

  
  روش تحقيق. 3

به منظور مطالعه درك اليه هاي عميق معنايي تجربه هاي زيسته زندانيان جـرايم خشـن از   
روش پديدارشناسي استفاده شده است. با استفاده از تكنيك مصاحبه عميق (مصـاحبه نامـه   

وري شد. جامعه آماري پژوهش را مجرمين خشن نيمه ساختاريافته)، داده هاي تحقيق گردآ
دهند. تعداد نمونه هاي نفر تشكيل مي 1010هاي استان مازندران به تعداد و خطرناك زندان

شـيوه نمونـه گيـري ، از نـوع      نفـر انتخـاب شـدند.    16انتخاب شده براي انجام پـژوهش  
با مشاركت كنندگاني  گيري هدفمند شديد يا حاد بوده است . در اين شيوه پژوهشگر نمونه

مصاحبه مي كند كه به طور مستقيم پديده مورد نظر را تجربه كرده انـد. از طرفـي همـواره    
  )38:1392نفر است (محمدپور،  25تا  5تعداد نمونه مورد اجماع در تحقيقات كيفي كه بين 

براي انتخاب نمونه ها و به منظور بررسي پرسش اساسـي، بـا مجرمـان جـواني كـه در      
هاي استان مازندران با جرايمي همچون ضرب و جرح عمدي با سالح سرد و گـرم،  انزند

تهديد و تخريب و قدرت نمايي و نزاع دسته جمعي در حال تحمل حبس بودنـد، ارتبـاط   
هـا،  گوشد. بر اساس اجماع نظـر كارشناسـان امنيتـي و انتظـامي و قضـايي و زنـدان      و گفت

مانه، سابقه ارتكاب به جرم و تكرار آن و نيز ميزان معروف بودن افراد در خرده فرهنگ مجر
هـاي اخيـر) بـه عنـوان     اثرگذاري و فراواني جذب هوادار در شهرهاي استان (در طول سال

  ).1معيار انتخاب نمونه پژوهش درنظر گرفته شد (جدول شماره 
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كـه   هـا تـا زمـاني ادامـه يافـت     انجام مصاحبه با اين تعداد نمونه بر مبنـاي اشـباع داده   
اطالعات جديدي حاصل نمي شود و مطالعه به اشباع نظري رسيده اسـت.   كرديم  احساس

نفر از مصاحبه شوندگان براي اطمينـان از صـحت كـدها، مضـامين و      6چنين از داوري  هم
  مقوالت استفاده شد. 

  
  ها تحليل داده گردآوري و ةشيو 1.3

مصـاحبه هـاي عميـق و    بـر اسـاس    تحليل داده هاي خرده فرهنگ خشـونت و جـرم كـه   
ساختاريافته گردآوري شد با استفاده از شيوه تحليل مـتن ( گفتمـان) جيمـز پـل جـي       نيمه

  ).12:1396صورت گرفت. (مهرآيين،
بر اين اساس از نظر پل جي زبان به انجام كنش هاي متفاوتي مانند اهميت بخشيدن بـه  

خير و شـر، ايجـاد روابـط    مختلف، عمل و كنش هاي متفاوت، هويت سازي، تقسيم  امور
  ).Paul gee , 2005 : 79معرفتي مي پردازد. (–انساني، خلق يك نظام زباني

اگرچه در اين پژوهش سواالت مصاحبه بصورت عميق و باز طراحي و اجراء گرديد اما 
، بازي) با در نظر گرفتن محورها ، عناصر و مولفه هاي اساسي خرده فرهنگ مجرمانه ( الت

ت ادراك مجرمـان خشـن از لحـاظ    به عنوان محورهـاي اساسـي بـراي شـناخ    ده موقعيت 
كـه ايـن موقعيـت هـا بـه شـرح        خاطر به خرده فرهنگ ياد شده در نظر گرفتـه شـد   تعلق
  باشند: مي  ذيل

 يدورهم ياجتماع دانيم - 1

 قانون و سيپل با مواجهه - 2

  ننگ  داغ و برچسب با مواجهه - 3

 زندان در شتيمع - 4

 جرم شدت - 5

 صورت و بدن از ادراك - 6

 يمجاز يفضا در حضور - 7

  ها اسطوره - 8
  ندهيآ دغدغه - 9
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  باشند يم هيريخ امور در مشاركت - 10
 انيان در موقعيت هـاي ده گانـه فـوق،   پس از انجام مصاحبه ها و ثبت روايت هاي زند

الگـوي تحليـل   مصاحبه ها به متن تبديل شد و سپس مقوالت اساسي و محوري مرتبط با 
الگوي  استخراج گرديد كه در بخش يافته ها جداول مربوط مي آيد. در متن جيمز پل جي

تحليل متن پل جي، استخراج مقوالت منتج از مصاحبه ها بر اسـاس كـنش هـاي متفـاوتي     
اي متفاوت، هويت سازي، تقسيم خير مانند اهميت بخشيدن به امورمختلف، عمل و كنش ه

  معرفتي تقسيم مي گردد. –يك نظام زباني و شر، ايجاد روابط انساني، خلق
  آمده است.  1مشخصات كلي پاسخگويان در جدول شمارة 

  مشخصات كلي پاسخگويان .1جدول 

ف
ردي

  

محل 
اقامت 
  (زندان)

  سن
وضعيت   تحصيالت

ميزان   نوع جرم  شغل  تاهل
  مجازات

قه 
ساب

داد 
تع

ري
كيف

  

  ديپلم  33  ساري  1
 - طالق
يك 
  فرزند

نمايشگاه 
  ماشين

با  درگيري
سالح سرد و 

  گرم
سال  5

  حبس

  بار 7

سنگ   طالق  راهنمايي  31  ساري  2
حبس و   قتل شبه عمد  كار

  ديه

4 
قره

ف
  

قائم   3
  بيكار  مجرد  ديپلم  28  شهر

درگيري و 
قدرت نمايي و 
  اخالل در نظم

سال  5
  حبس

5 
ابقه

س
  

قائم   4
درگيري ضرب   بيكار  مجرد  دبيرستان  29  شهر

  و جرح
سال  4

  حبس

8 
ابقه

س
  

قائم   5
جدايي   ديپلم  30  شهر

  بيكار  از همسر
اخالل در نظم 

درگيري با 
  پرداخت ديه

سال  6
  حبس

10
ابقه

س
  

درگيري و   بيكار  مجرد  راهنمايي  23  بابل  6
  اخالل در نظم

سال  4
  حبس

3 
ابقه

س
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 31  نور  7
  آزاد  متاهل  راهنمايي  سال

قتل عمد در 
نزاع دسته 
  جمعي

ديه و 
  قصاص

6 
ابقه

س
  

درگيري و   بازاري  متاهل  ابتدايي  38  بابل  8
  اخالل در نظم

ديه و 
  حبس

10 
ابقه

س
  

جدايي   دبيرستان  36  نوشهر  9
  مكانيك  از همسر

قتل عمد در 
نزاع دسته 
  جمعي

قصاص 
  و ديه

4 
ابقه

س
  

قتل عمدي در   بيكار  مجرد  دبيرستان  30  نوشهر  10
 5  قصاص  نزاع جمعي

ابقه
س

  

سال  5  درگيري  بيكار  متاهل  ابتدايي  42  نوشهر  11
  حبس

12 
ابقه

س
  

درگيري و   بيكار  مجرد  ابتدايي  35  نوشهر  12
  چاقوكشي

سال 10
  حبس

8
ابقه

س
  

نزاع دسته   بيكار  مجرد  ديپلم  31  آمل  13
  جمعي

سال 3
  حبس

10
ابقه

س
  

نزاع دستع   آزاد  مجرد  ابتدايي  سال29  آمل  14
 6  قصاص  جمعي و قتل

ابقه
س

  

  آزاد  متاهل  دبيرستان  سال32  ساري  15
 نزاع دسته

جمعي و اخالل 
  در نظم

سال 10
  حبس

7
ابقه

س
  

نزاع و قمه   بيكار  مجرد  ابتدايي  سال28  نور  16
  كشي

سال  5
  حبس

7 
ابقه

س
  

  
 ها بندي يافته . جمع4

  :هايي كه توسط افراد خلق شده است هويت
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از نظر جيمز پل جي ، هميشه از زبان استفاده مي شود تا يك هويتي سـاخته شـود. در   
جا زنداني الت ، در پاسخ به سواالت ، عالوه بر انتقال اطالعات دارد سوژه زباني بودن  اين

  خود را معرفي مي كند يعني او دارد هويتش را به  ما مي نماياند. 
زباني منتج از پاسـخ زنـدانيان   در جدول زير ، ما براي شناسايي هويت ها و سوژه هاي 

. ينيم تا هويـت هـا را شناسـايي كنـيم    ي را توامان بب، مي بايستي گرامر و واژه هاي زبانالت
ر در حالـت هـا و موقعيـت هـاي     بدين ترتيب هويت هاي خلق شـده ي زنـدانيان مـذكو   

  ، به شكل جدول زير مي آيد :مختلف

  هويت هاي خلق شده  موقعيت ها

 ميدان اجتماعي
  دورهمي

المللي ، خسته طالب اسمي شدن ، خودخواه بي رقيب ، ادعاي معروف كشوري و بين 
از رنج معروف شدن ، انسان بدنام ، محبوب همه ، اسمي و معروف ، گنده الت سطح 

يك استان ، معروف سينه به سينه ، منتقد الت مجازي ، طرفدار الت قديم ، ناجي 
  ناموس جامعه و ضعفا ،  معتقد به افتخار و بي آبرويي توامان الت بازي

مواجهه با پليس و 
  قانون

پر ريسك و خطر ، طرفدار پليس بامرام ، مدعي الت كشوري ، منتقد پليس و  رنجر و
قانون ، تيزي كش ماهر ، طلبكار از دولت ف اهل جنگ بازي ، نادان قوانين ، انسان 

عقده اي ، انسان سركوب شده ، وطنپرست محله و قبيله ، مستقل و نترس ، ماجراجوي 
  بي رقيب ، خودخواه و خودمحور

ا برچسب و مواجهه ب
  داغ محله

نادان، مخالف ضعيف كشي ، نام دار جاويد ، خودشيفته ، محبوب و بي آزار در محله ، 
درگير قضاوت مردم ، ناموس پرست و مردم دار ، الت تحت آموزش عرف محله ، در 
پي ابراز وجود ، رها از قضاوت محله ، محبوبيت ناقص ناشي  از ترس قضاوت  مردم ، 

  لذت محبوبيت ، تاييدطلبسرمست از كسب 

  معيشت در زندان
شاكي از تنبيه انضباطي ، داوطلب سلول انفرادي ، ماجراجوي نادان ، همدم ابدي ها و 
اعدامي ها ، مستعد خودكشي ، حافظ حرمت ، هويت نامتعادل ، طالب آزادي ، مدعي 

امل در كنترل خشم ، سركوب شده از حبس طوالني مدت ، زجركشيده از تنبيهات ، تك
  پختگي الت بازي ، خودخواه تقديرگرا ، صلح جو

  شدت و حدت جرم
تشنه قدرت ، خودخواه توخال ، تيزهوش و برنده در خشونت ، سلطه جو و انتقام جو ، 

چاقوكش حرفه اي ، گيج و سردرگم ، نيروي بدني فوق العاده ، رفيق باز ، معتقد به 
  ار جسور ، تودار ، انسان محتاطقوانين عرفي دعوا ، الت تن به تن ، جيگرد

  Face ادراك از بدن و
خوش هيكل ، مقلد التهاي قديم ، مخالف تبليغات ظاهري ، هيكلي مادرزاد ، مدعي 

قدرت ذاتي ، ادامه دهنده راه التهاي قديم ، هيكلمندي رعب آور ، سينه سوخته ، مستقل 
خالكوبي پرابهت ، نمادار التي ، از همه التهاي ظاهري ، خودشيفته در جسارت ، خط و 

  انسان صحرايي ، طرفدار انسان خط خطي ، انسان هراس انگيز رياضت كش

حضور در فضاي 
  مجازي

انسان متناقض ، الت تكرو ، درمانده از رقابت با مجازي ها ، طرفدار الت قديم و 
اظهار غرور  مستقل ، منفور ، منتقد مجازي ، سفره دار مجازي ، دوري از مجاز و جمع ،

  از بزرگ بودن
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  اسطوره ها
الت تك نفره و تنها ، مدعي تجربه ، هوادار الت قديم ، ازخود راضي ، هوادار الت 

باناموس ، كمك به فقير سفره دار ، مدعي محبوبيت ، متعصب به شهر و محله ، غرق در 
  مرام التي ، منقد اسطوره هاي نمايشي ، تنها بازمانده الت قديم

  آيندهدغدغه 
در به در و بيجاره از قانون ، پوچ و بي هدف ، نا اميد ، پر ادعا ، درگير عواقب الت 

بازي در گذشته ، درمانده و سركوب شده ، در جستجوي آرامش ، مسئوليت پذيري در 
اكنون ، درك سينه سوخته ها ، در جستجوي كار ، بي هدف و قدرت ، بدبخت ، ناجي 

  و دزدي ضعفا ، دوري از بي ناموسي

  امور خيريه
ناجي دختران آسيب ديده ، انسان سطحي ، همدم بدسرنوشتان ، بي تفاوتي به خير كردن 
، دلسوز زندانيها ، مشتاق التي ، انسان فرسوده ، سردر گم ، در جستجوي خير پنهان ، 
بي توجه به درد ديگران ، كارراه انداز محله ، عذاب كشيده ، دست گير بي منت ، خير 

  ادعا بي

  هايي از واقعيت كه افراد به آنها اهميت بيشتري بخشيده اند : بخش
براساس شيوه تحليل متن پل جي، زندانيان مورد مطالعه، در پاسخ بـه سـواالت، دارنـد    

كننـد   ايي را (واژگاني را) برجسته ميكنند يعني در انتقال اطالعات چيزه انتقال اطالعات مي
قالب كدام كلمات و اصطالحات اطالعاتشان درباره جهان را به مـا  يعني اينكه اين افراد در 

انتقال مي دهند . بدين ترتيب بر اساس جدول زير ،بخشهايي از واقعيت كه افـراد بـه آنهـا    
  اهميت بيشتري مي بخشند را مشاهده مي كنيم :

  اصطالحات برجسته شده  موقعيت ها

  دورهميميدان اجتماعي 
، ادعاي تكامل در الت بازي ، احساس فروكش كردن  احساس افتخار ، زودرنجي

عطش اسمي شدن ، احساس معروف بودن ، فخرفروشي مخفي ، احساس سربلندي ، 
احساس رضايت توام با افسوس ، كامال طبيعي بودن اين سبك از زندگي ، احساس 

  هيجان ، ديده شدن و مهم شدن

  مواجهه با پليس و قانون
انون ، احساس توامان حقارت و ميل ف احساس شروع ناقبولي عملكرد پليس و ق

الت بازي بواسطه بنر دستگيري و چرخاندن در شهر توسط پليس ، احساس لگدمال 
شدن شخصيت ، نفرت از پليس و قانون ، احساس بي تفاوتي ، نترسيدن ، احساس 

  برتري در مقابل پليس ، احساس افتخار از رسانه اي شدن درگيري با پليس

ه با برچسب و مواجه
  داغ محله

احترام از روي ترس ، بي تفاوت نسبت به قضاوت مردم ، احساس خودارزشمندي در 
محافل ورزشي و عروسي در محله ، طبيعي بودن وضعيت دعوا و درگيري در محله ، 
احساس محله دوستي و ناموس پرستي ، احساس خودشيفتگي حاصل از محبوبيت 

  احساس غرور و بزرگي ، احترام مردم بخاطر ادبمحلي ، احساس پذيرش عاطفي ، 

  معيشت در زندان
احساس نفرت از قاچاق و درآمد خالفكاري ، احساس ترس و ترديد دايمي ، 
احساس رفاقت و همكاري با نگهبانان ، تنفر از انضباط ، احساس بدبختي و بد 

  سرنوشتي ، در پي ماجراجويي در زندان
قمه ، برتري در چاقوكشي ، طبيعي بودن ميراث الت بازي ، تيزي كش فقط كارد و   شدت و حدت جرم
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  ماهر ، دلگرمي ناشي از حمل اسلحه گرم ، جسور انفرادي

برتري ناشي از نيروي بدني ، دوري از الگوي ظاهري بدن ، آگاهي از ظاهر الت ها ،   Face ادراك از بدن و
  بودن چهره تنفر از التهاي ظاهري ، احساس خاص بودن و وحشتناك

حضور در فضاي 
  مجازي

احساس نفرت ، تاسف ، خستگي از حضور مجازي ، احساس آرامش از حضور 
مجازي ، بي عالقگي مجازي ، احساس توامان عالقه و نفرت بي ميلي به بزرگ شدن 

  حبابي در فضاي مجازي

تنفر از التهاي طرفدار التهاي قديم ، احساس مقبوليت بر اساس اصول اسطوره ها ،   اسطوره ها
  خودشاه خوانده ، ارتش تك نفري ، نفرت از اسطوره هاي لفاظ

احساس تقال براي جبران گذشته ، درماندگي ، دلهره از مجازاتهاي بعدي ، طبقه بندي   دغدغه آينده
  التها ، حرمت براي مادر ، دغدغه تاريخ نامعلوم آزادي ، فرجام پوچ و نامعلوم

راه بزرگان التي ، احساس بي تفاوتي ، احساس  فاقد نقش بودن در  احساس تقليد  امور خيريه
  اجتماع ، حمايت كردن دختران قرباني ، فقط پيگيري رضايت از شاكي زندانيان

  مجموعه اي از كنش ها كه افراد به آنها تاكيد كرده اند :
جـدول  پل جي معتقد است كه تعامل يا رابطه از جنس كاري انجام دادن است در واقع 

زير مشخص مي گرددكه زندانيان مذكور ، عـالوه بـر انتقـال اطالعـات و معرفـي واژگـان       
گـويي بـه    برجسته و مهم و عالوه بر معرفي هويت و سوژه هـاي خـود ، در مسـير پاسـخ    

سواالت مصاحبه در قالب متن و زبان ، مي گويند كه زبان دارد كـاري را انجـام مـي دهـد     
در شناسايي و معرفي پيامدها و معاني كلمات و گرامر مـتن   يعني اينكه در اين بخش سعي

  گفتاري زندانيان در پاسخ به سواالت هستيم .

  كنش ها ( زبان دارد كاري مي كند )  موقعيتها

ميدان اجتماعي 
  دورهمي

فخرفروشي ، اظهار توامان افتخار و تاسف ، فاصله گرفتن از مدعهيان ، توخالي ، تقليد ، 
فتخار توام با فخرفروشي پنهان ، اظهار شور و شعف ، هيجاني بودن ، شكسته نفسي ، ا

  بي ارزشي اسمي شدن ناشي از رياضت

مواجهه با پليس و 
  قانون

ادامه دهنده راه الگوها ، اظهار توام با بي تفاوتي ، تنفر ، تعصب نژاد و طايفه ، كسب 
دستگيري و بنر معروف كننده تجربه ، نفرت از پليس ، تسليم فقط با تيراندازي ، افتخار 

، انتقاد توامان از مدعيان التي و پليس ، اغراق در گفتار سركوب شده در زندان ، طلبكار 
  از دولت

مواجهه با برچسب و 
  داغ محله

ادامه دهنده راه الگوها ، اظهار توام با بي تفاوتي ، تنفر ، تعصب نژاد و طايفه ، كسب 
فقط با تيراندازي ، افتخار دستگيري و بنر معروف كننده تجربه ، نفرت از پليس ، تسليم 

، انتقاد توامان از مدعيان التي و پليس ، اغراق در گفتار سركوب شده در زندان ، طلبكار 
  از دولت

گيج و سر در گم ، اعتراف به سو استفاده از حمايت خانواده ، محافظه كاري ، مدعي   معيشت در زندان
سك و خطر رقابت ، همدردي با ته خطي ها ، تحمل حبس اجراي عدالت شخصي ، ري
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از روي ناچاري ، خسته از هيجان زدگي هاي قبلي ، تاسف از مرور حبس ها ، كسب 
  تجربه از زندان ، بچه بازي شدن وضعيت حبس ، تجربه ناشي از تحمل درد و رنج

  شدت و حدت جرم
يجان باال ، درايت باالي مدعي هميشه پيروز ، احساس افتخار از كيفيت خشونت ، ه

ناشي از كسب تجربه ، احساس نمره قبولي گرفتن در شهرهاي همجوار ، توجيه استفاده 
از اسلحه گرم ، احساس اقتدار و خوداتكايي ، موفقيت با هر ابزار ، اظهار توامان افتخار 

  و پشيماني

  Face ادراك از بدن و
وي بدني در حبس ، مستقل بودن و ادعاي پايبند به مولفه هاي هراس انگيز ، تحليل نير

ليدري ، لذت پنهان ناشي از چهره خشن ، اصالت يعني هيكل تنومند ، طبيعي بودن 
  وضعيت جسماني التها ، در حسرت زمان از دست رفته

حضور در فضاي 
  مجازي

ضروري بودن سفره داري ، اظهار تاسف ، اشباع از لذت مجازي ، گرايش متناقض ، 
ومت در قبال مجازي ، اظهار غرور ، خاص بودگي واقعي ، نفرت از تازه ادعاي مقا

  واردها

اظهار با افتخار ، توام با نفرت از همه ، دوري از التهاي زبان باز ، از خود راضي ، احترام   اسطوره ها
  به همه ، ارزشمند بودن پول در بزرگ شدن التها ، طبقه بندي الت خوب و بد

  دغدغه آينده
دهنده راه انتخابي سخت ، استفاده از تجربه سنگين ، اظهار تاسف ، اضطراب ممتد  ادامه

، پذيرش واقعيت تلخ ، انتهاي خط الت بازي ، حسرت و گيجي ف سردرگمي و 
بدبختي ، اطمينان از اسپانسر پدري ، خسته از سردرگمي ، كمي جدي در راه آينده ، كار 

  نيمه تمام التي

  امور خيريه
همنوع و هم طبقه ، بي تاثير بودن مشاركت در خير ، همدردي با خانواده توجه به 

زندانيان ، بي تفاوتي تالش براي رضايت شاكي زندانيان ، مدعي جومونگ بودن و 
  تحت تاثير نماد قيصر ، پرهيز از سياسيون

افراد چه ارزش ها و اهميتي براي واقعيت قائل شده يـا آن را از چـه ارزش و امتيـازي    
  حروم كرده اند: م

همـواره تقسـيم كـردن خيـر و شـر      از نظر پل جي ، زبان سياست است يعني در زبـان  
دارد پس از طريق جدول زير مشخص مي گردد كه ارزش هاي خير و شـر مـدنظر     وجود

بخش ا نمايان مي شود يعني ما در اين افراد مذكور در قالب چه واژگاني و اصطالحاتي به م
دازيم كه زندانيان متعلق به خرده فرهنگ الت بـازي ، خيـر و شـر را    به اين موضوع مي پر

 چگونه معرفي مي كنند 

  ارزش ها ( خير و شر )  موقعيت ها

ميدان اجتماعي 
  دورهمي

پيامدهاي همزمان مثبت و منفي معروف شدن التها ، عدم عالقمندي به بزرگ شدن در 
، ناموس پرستي و چشم فضاي مجازي ، انجام حركتهاي بزرگ براي معروف شدن 

پاكي در محله ، تحمل رنج زياد ، بي ارزش بودن ضعيف كشي ، اهميت سفره داري ، 
  افتخار به خطر و ريسك ، ارزش شهامت و جسارت مقابل پليس

تاوان مرام الت بازي ، ناكارآمدي پليس در مقابل التهاي توخالي ، فقدان درك همدالنه مواجهه با پليس و 
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قانون ، مقدس بودن مقاومت در مقابل پليس زورگو ، حق خوري پليس ،  پليس و  قانون
آگاهي از همسرنوشتي پليس ، نياز به معروف شدن با پليس شدن يا الت شدن ، بها 

دادن به متجاوزين توسط پليس ، انتقام از پليس ، درك نادرست پليس و قانون از التها 
  ، ضعيف كشي توسط پليس

مواجهه با برچسب 
  اغ محلهو د

محبوبيت بخاطر عدم آزار در محله ، ارزشمندي ضعيف كش نبودن ، رعايت عرف 
  محل ، هواداري عرف محل ، هواداري جوانهاي محل ، عادي بودن درگيري در جامعه

تاوان يكه تازي در زندان ، مقاومت در مقابل هتك حرمت ، تسليم انضباط زندان ،   معيشت در زندان
  يم ، ارزشمندي حذف پرروها ، عدم تحمل ابراز وجود پرروهاحذف كردن التهاي قد

  شدت و حدت جرم
توجيه استفاده از هر ابزاري براي حذف دشمن ، عاقبت بد حذف دشمنان ، قبول 
سرنوشت و تاوان اعمال ، ارزشمند نبودن استفاده از اسلحه ، رعايت مرام و اصول 

  درگيري تن به تن درگيري ، بزدل بودن تفنگ بدستان ، ريسك باالي

 ادراك از بدن و
Face  

اولويت هيكل و ريش بلند ، تقليد نكردن ، طبيعي بودن حضور التها در همه خانواده 
ها ، ابدي بودن غم در چهره ، هياهوي توخالي التهاي ظاهري، خوشحالي از خط و 

  خالكوبي

حضور در فضاي 
  مجازي

، آگاهي از دورهمي هاي بدبخت كننده استفاده از فضاي مجازي براي پاسخ به دشمنان 
، مخالفت با فضاي مجازي ، گريز از حضور در مجازي نيست ، الت واقعي عمل 

ميكند نه تبليغات ، حبابي بودن التهاي مجازي ، بي ارزش بودن الت درگير خالكوبي 
  و فضاي مجازي فخرفروشي

  اسطوره ها
زبان باز ، ارزشمندي اسطوره هاي ارزشمندي الت تك نفره ، بي اعتباري الت لفاظ و 

قديم بخاطر ناموس پرستي ، واجب بودن زجركشيدنهاي الت بازي ، ضعيف كش 
  نبودن ارزشمند ، مرگ اسطوره هاي واقعي الت بازي

  دغدغه آينده
راه بي برگشت الت بازي بخاطر شيطنت دشمنان و رقبا ، محال بودن ساختن آينده 

، بي برنامگي براي آينده ، پول حرف اول و آخر را  آرام ، ضرورت ادب كردن پرروها
  مي زند ، لذت حضور در جمع خوبان

  امور خيريه
ارزشمندي كمك پنهان ، وظيفه مندي كمك به فقرا ، بي معنايي امر خير ، بي رحم 

شدن انسان ها ، توجه به همنوعان فقير ، ارزشمندي كمك به زندانيان بي كس ، محال 
  انبودن كمك به ديگر

  روابط مثبت و منفي ايجاد شده ميان انسانها:
) زيرخاص . لذا در اين بخش (جدول از نظر پل جي ، زبان ايجاد رابطه مي كند ميان اش

شناسايي رابطه هاي ميان اشخاص مي باشد يعني با جـدول زيـر مشـخص مـي شـود كـه       
اي نشـان مـي دهنـد و    زندانيان مذكور ، رابطه ميان خود و انسانها را در قالـب چـه رابطـه    

  معرفي مي كنند.

  روابط انساني ( مثبت يا منفي )  موقعيت ها

رقابت بر سر معروف شدن ، احترام مردم ، رابطه ي ناشي از افتخار درگيري با مامور ، ميدان اجتماعي 



 75   و ديگران) حيدريسعيد ( ... رشناختي ادراك زندانيان جرايمتحليل پديدا

 

رابطه ناشي از لذت آني ، همدلي با همسرنوشتان ، رابطه بخاطر جاي گرفتن در   دورهمي
اهي ، خودخواهي ، كسب اعتبار بخاطر رياضت زياد ، رابطه بخاطر ارتباط روايتهاي شف

  خوب با قديمي ها

مواجهه با پليس و 
  قانون

عدم ارتباط خوب با پليس و قانون ، جنون آني ، دشمني با پليس ، بي اعتمادي به 
پليس و قانو ن ، دلخوري از كشته شدن دوست توسط پليس ، رقابت با پليس ، 

  پليس ف ناقبولي عملكرد پليس ، مقاومت مقابل پليس زورگوناقبولي 

مواجهه با برچسب 
  و داغ محله

رابطه بيشتر با دوستان و اسطوره ها ف رابطه عادي ، محبوبيت مردمي ، احترام از روي 
ترس ، بحساب نياوردن قضاوت ، ارزش محبوبيت دلي ، اهميت كسب شهرت ، تاثير 

نبودن ، تحمل استقبال گرم ، كمك به مردم ، عدم  سابقه ها ، مقبوليت ضعيف كش
  مزاحمت در محله

  معيشت در زندان
تحمل آدمها از روي ناچاري ، خستگي ناشي از انضباط ، طي كردن مسير تكامل الت 

بازي ، طبيعي بودن شرايط زندان ، احترام متقابل ، پركردن درجات الت بازي  ، 
رابطه حاكي از تحمل ، همكاري متقابل زنداني و پذيرش تنبيه در زمان زورگويي ، 

  زندانبان

  شدت و حدت جرم
عالقه به التهاي تك رو ، تالش براي پيروزي ، قواعد عرفي الت بازي ، سركوب 

پرروها و متجاوزين ، دوري و دوستي ، عطش وصل شدن به همه التهاي كشور ف 
  تالش براي سبقت جويي ، نامردي در الت بازي

 ز بدن وادراك ا
Face  

عدم رفاقت با التهاي دكوري ، نفرت از التهاي جديدي ، تكميل عناصر ظاهري التي ، 
عدم نگراني از قضاوت ديگران ، تقدس رياضت ، خاص بودگي ، همرنگ جماعت 

  شدن
حضور در فضاي 

  مجازي
تعلق خاطر به ليدر ، دوري از فضاي مجازي ، تالش براي دوري ، رسم مهم 

  سفره داري مهمانداري و

  اسطوره ها
رابطه گرم با التهاي تك نفره ، پتانسيل دشمن شدن دوست و دوست شدن دشمن ، 

خودخواهي و خودشيفتگي ، فاصله گرفتن از التهاي چندجهره ، احساس نياز به 
اسطوره ها ، ارتباط از روي ناچاري ، دوري از آدمهاي بيخودي ، عشق به زجركشيده 

  س كشيده ها ف حرمت گذاشتن براي ناموس رفيقها ، درك متقابل ، حب

  دغدغه آينده
لذت همراهي التهاي جامعه ، ارتباط با التهاي ناموس پرست ، تالش براي جبران 

گذشته ، نا اميدي از آينده ، پارادوكس نااميدي از آينده و افتخار به رستگاري ناشي از 
  پذيرش اجتماع ،

، كمك به محتاجان واقعي عدم تبليغات در كار خير ،  استفاده هميشگي از پدر  امور خيريه
  همدردي مقطعي ، عدم ارتباط با سياسيون

  چه نظام معرفتي توسط افراد خلق شده است
ايـن گـزاره اسـت كـه زبـان       از ديگر كنش هـا و پيامـدهاي زبـان از نظـر پـل جـي ،      

سـعي در   است كه از خودش يك نظام معرفت مي سازد . بر اسـاس جـدول زيـر     اي بازي
شناسايي و معرفي اين موضوع هستيم كه افراد مورد پژوهش از طريق زبـان يـك گفتمـاني    
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مي سازند كه در واقع اين گفتمان ، كليت دانش و معرفت و دنياي  دانش زبان شـناختي    را
 ها را دارد به ما معرفي مي كند  آن

  هويت هاي خلق شده  موقعيت ها

ميدان اجتماعي 
  دورهمي

نفرت توامان ، دورهمي هاي دردسرساز ، گفتمان منتقد التي ، الت جسور با عشق و 
شهامت ، ريسك الت بازي ، دورهمي هاي الت كننده ، اثر محركين الت بازي ، 

اصول و شيوه هاي معروف سازي ، دوري از مجازي ، رعايت عرف محل ، رياضت 
  ندهاسمي شدن ، بدنامي افتخار آميز ، تبليغات موثر اسمي كن

مواجهه با پليس و 
  قانون

پليس ناكارآمد ، تفكيك پليس بد و خوب ، طبيعت الت بازي ، فرآيند مطرح سازي ، 
  طلب كاري از دولت ، مقاومت در مقابل پليس زورگو ، شكست افتخارآميز

مواجهه با برچسب 
  و داغ محله

مستقل ، كمرنگ شدن داغ و برچسب ، بحساب آمدن در منطقه ، الت مقتدر و 
ارزشمندي چشم پاكي ، محبوبيت ناموس پرستي ، تالش براي تاييد محل ، طبيعي 

بودن وضعيت در محله ، پذيرش با عشق توسط مردم ، خيرخواهي محله ، بهانه هاي 
  محبوبيت ، الگوي مثبت خشونت ، اثر معكوس داغ برچسب

  معيشت در زندان
جويي ، احترام و انتقام متقابل ، طبيعت تعامل زنداني و زندانبان ، تاوان سخت ماجرا

زندان ، نمايش رياضت داوطلبانه ، خودكنترلي از روي ناچاري ، مجري عدالت 
  شخصي ، محافظه كاري از حبس بلندمدت

  شدت و حدت جرم
محافظه كاري خشونت سنجيده ، يكه تازي ، وفاداري به عرف درگيري ، برتري تيزي 

پرروها ، گسترش التهاي غيرواقعي ف عرف  كش ها ، جسارت ميدان ، سركوب
  متناقض خشونت ف توجيه اسلحه پيروزي بخش

 ادراك از بدن و
Face  

قيافه غلط انداز ، ظاهر دردسرساز ، وفاداري به سنت ، خودحقيرسازي افتخارگونه ، 
خودنمايي الت بازي ، هياهوي مضاعف ، طبقه بندي التهاي واقعي و دكوري ، نمايش 

  الت مادرزاد ،اصالت الت بازي پشيماني ،

حضور در فضاي 
  مجازي

عالقه متناقض به فضاي مجازي ، سفره داري ، رشد حبابي مجازي ها ، دوري از 
مجازي ، بي ارزش بودن التهاي مجازي ، پايداري مستان ، الت سنتي ، طبقه بندي 

  التها ، سير تكامل الت در دورهمي

  اسطوره ها
شكايت از نارفيق ، ارزش الت قديم ، منفعت طلبان ، اهميت حذف مدعيان ، 

فراگيرشدن اسطوره هاي نمايشي ، اهميت هواداران ، دوري از اسطوره هاي زنده ، 
  مرگ اسطوره ها ، هزينه ي التي

  دغدغه آينده
پاداش مرد بودن ، بي صبر بودن ، پول آينده ساز ، پوچي و بيهودگي آينده ، دغدغه 

يدي ، تغيير كاربري جرم ، اجراي عدالت شخصي ، مشكالت تمام نشدني ، ناام
  بينهايت زندگي ، اضطراب مجازات آتي

  امور خيريه
تمايز خير مخفي و فخرفروشانه ، بيمعنايي خير و عدالت ، الگوي مثبت خشونت 

خيرخواهان ، حمايت از ناموس ، نااميدي از تغيير محيط ، تنبيه متجاوزان جامعه ، خير 
  پنهان
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  گيري نتيجه. 5
رشناسـي انجـام شـده اسـت  فهـم      هدف از اين تحقيـق كـه بـا اسـتفاده از رهيافـت پديدا     

ه خرده فرهنگ الت بازي) زيسته يا ادراك زندانيان جرايم خشن (داراي تعلق خاطر ب  تجربه
. بر اساس تحليل متن و موقعيت هاي مختلف در نظر گرفته شده برخي مفاهيم و بوده است

مفاهيمي همچون متعصب بودن به خانواده و محله برجستگي سته مي شوند ؛ واژگاني برج
تر با ذكر واكنش در قبال فحش ناموس جلوه گر شده است و به تبـع آن بـي تفـاوتي     بيش

نسبت به درگيري و خونريزي و كشته شدن در اين راه ، اين سبك زنـدگي را بـه صـورت    
رچـه ايـن افـراد همـواره در زنـدان احسـاس       كامال طبيعي و روزمره نمايان كرده است . اگ

طور  ت جويي افراطي منجرشده است كه بهحسرت آزادي از زندان را دارند اما احساس رقاب
زمان و متناقض احساس افتخار و بي آبرويي توامان را به زبان بياورند و البتـه احسـاس    هم

ا را دلگـرم بـه   خود ارزشمندي در محافل عمومي و جشن ها و مناسبت هاي ورزشـي انهـ  
مورد تحقيق را مي تـوان بـا عنـوان هويـت نمايشـي       هويت مجرمانادامه راه نموده است. 

معرفي كرد به طوري كه اين افراد ، براي دسـتيابي بـه ابـراز وجـود در ايـن هسـتي پـر از        
شخصيت هاي نمايشي ، با متوسل شدن به مقوله ناجي ناموس جامعـه و ضـعفا از كسـب    

  اين هستي ، سرمست اند.  لذت محبوب شدن در
اي زبـاني زنـدانيان مـورد پـژوهش     بجا مانده از پيامـده  كنش هاي زبانيدر خصوص 

بازي در ميـان ايـن افـراد بيشـتر     بايست به اين نكته اشاره شود كه به نظر مي رسد الت  مي
گردد و داراي قواعدي خـاص اسـت    مثابه يك بازي درون و برون گروهي محسوب مي به
ه آنها چاره اي جز استمرار انتقام جويي ندارند و در اين مسير اگرچه با اد عـاي  طوري ك به

ي هـا  و طرفداران خود دارنـد امـا كـنش   بي رقيب بودن سعي در تقويت گروههاي خودي 
زباني آنها مويد اين مطلب است كه براي جبران اشتباهات گذشـته خـود سـخت نااميـد و     

  مستاصل شده اند. 
ن داراي مشخصـاتي اسـت كـه انسـان     نوان پيامد زباني مجرمان خشبه ع رابطه انساني

دشمن شدن در هر زمـان و مكـان را   _عنوان يك موجود بشري را داراي پتانسيل دوست به
توصيف مي كند. نكته اي كه در تكميل اين موضوع مي توان اشاره كرد ، به نظر مي رسـد  

يـن افـراد مـي باشـد و درواقـع      ا اثر معكوس برچسب داغ و ننگ در جامعه و محله بـراي 
  توان گفت هرچه سوابق و خشونت بيشتر ؛ ابهت و افتخار بيشتر. مي
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تلقي كردن امورات هستي از نظـر ايـن افـراد بايـد      طبقه بندي خير و شردر خصوص 
تـر   عتقدنـد كـه ايـن نهادهـا بـيش     اذعان نمود كه اوال اين افراد با ارزيابي پليس و قـانون م 

ر برخورد با مجرمان خوب عمل نمي كنند البته در ادامه ، اين افـراد  كش هستند و د ضعيف
اظهار داشته اند كه الت و پليس در برخوردها و تعقيب و گريزهاي جامعه به مرور زمان از 
همسرنوشتي خودشان آگاهي پيدا مي كنند و از شيوه برخورد كينه توزانه بـه يـك مواجهـه    

چنين اين زندانيان با اذعان به راه بي برگشت الت بازي دالنه تغيير رويكرد مي دهند. هم هم
بـدبخت كننـده هسـتند امـا تنهـا      اگرچه معتقدند كه دورهمي هاي گروههاي الت بـازي ،  

  الت ها هستند كه حتي پس از مرگشان نيز در فضاهاي عمومي شكست ناپذيرند.  گنده
افراد مي باشد كـه   اين گفتمان و نظام معرفتيآخرين پيامد زباني مجرمان در خصوص 

با توجه به مقوالت استخراج شده از مصاحبه ها اين گفتمان حاكي از توأماني عشق و نفرت 
شدن  رنگ ت بازي به مرور زمان و با كمنسبت به انسانهاست . آنها با آگاهي از مشكالت ال

و شـوند  برچسب داغ و ننگ بيشتر درگير نمايش رياضت داوطلبانه در جامعه و زندان مي 
راسـر پـارادوكس نااميـدي و    طور كلي مي تـوان گفـت كـه نظـام معرفتـي ايـن افـراد س        به
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