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  چكيده
پوشي پسران شهر ايـالم، بـه    مطالعه حاضر برآن است با رويكردي پديدارشناسانه به پديده سياه

 مـذكور، پـژوهش،   پديده از عميقي درك به رسيدن فرهنگي نوظهور، بپردازد. برايعنوان خرده
 داده هـا  تحليـل  بـه منظـور   تماتيك تحليل روش از و روش پديدارشناسي انجام شده قالب در

 و از ايزنجيـره  يابينمونه از هارسان اطالع به دستيابي بهتر جهت در. استفاده بعمل آمده است
 بـا  مصـاحبه   از پـس  و شـده  استفاده اطالعات گردآوري ابزار عنوان به ساختمند نيمهمصاحبه

ها بيـانگر ايـن مسـئله اسـت كـه      يافته حاصل شد. نظري اشباع بسندگي اصل اساس بر نفر  24
انـد، از نظـر   پسران مورد مطالعه از نظر تيپ شخصيتي اقتدار طلب هستند، فاقـد نقـش شـغلي   

سـتيز و از نظـر سياسـي،    انـد، از نظـر اعتقـادي، ديـن    اجتماعي به طرد اجتمـاعي دچـار شـده   
كـار اجتمـاعي نابهنجـار اسـت كـه      نشأت گرفته از نظام تقسيم ستيزند و همه اين موارد  سلطه
شده افرادي از اين دست از رويه كلي حاكم بر جامعه فاصله بگيرند. نتيجه نهايي حاصـل   سبب
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پوشي يك معلول اجتماعي است نه علت. پس، براي مواجهه بـا آن   ها اين است كه سياهاز يافته
  مبارزه پرداخت.بايد علت را شناخت نه با معلول به 

  پوشي. خرده فرهنگ، سبك زندگي، هويت فردي، هويت جمعي، سياه ها: دواژهيكل
  
  لهئ. مقدمه و بيان مس1

هـاي   فرهنگهـا و سـبك   دهي خـرده  ترين گروه در ايجاد و شكل عنوان اصلي هاي جوان به گروه
منظـور   بـه آيند. اصطالح فرهنگ جـواني عمـدتاً    خاص زندگي در جوامع مدرن به حساب مي

كنند (عليخواه  رود كه جوانان خودشان را از بزرگساالن متمايز مي هايي به كار مي اشاره به شيوه
متمايزي از رفتارها و عالئق  ةفرهنگ جواني بر سبك يا شيو ). خرده158: 1391و پورجعفري، 

ملـه  هاي جوانان داراي نمودهاي خاصي ظاهري اسـت. از ج فرهنگ جوانان مبتني است. خرده
هاي موسيقي، سبك لباس، ورزش، استفاده از موتور يا اتومبيل، استفاده از انواع  توان به سبك مي

بـين بخـش از جوانـان هـر كشـور       مواد مخدر و مشروبات الكلي و دخانيات اشاره كرد كه در
  ).56: 1380دارد (باطني،   رواج

شود و  ارزشي مواجه مي هاي هاي هويتي و سردرگمي كه نوجوان يا جوان با چالش هنگامي
هــايش را دور از  آرمــان هــا و هنجارهــاي موجــود را دشــوار و دســتيابي بــه تبعيــت از ارزش

ــي  دســترس ــي م ــد، احســاس ب ــرد  ياب ه و از خــانواده و نزديكــانش ارزشــي و طردشــدگي ك
يا (Hippies) ها  ). در همين راستا، پيدايش هيپي58: 1395گيرد (هاشميان فر و چيني،  مي  فاصله
ايه سـرم  ةداري صنعتي نسـبت بـه سـلط    العمل جوانان جامعه سرمايه ها و امثال آن، عكس پانك
  ).12: 1356است (نراقي،   بوده

گيـري   در ايران نيز همزمان با تغيير و تحوالت ناشي از گسـترش شهرنشـيني شـاهد شـكل    
هايي از جوانان كشور هستيم كه عمدتاً انعكاسـي از رونـدهاي    هايي در بين بخش فرهنگ خرده

فرهنگ هيپيسم در بين  شاهد گسترش خرده 1350عنوان مثال در دهه  غربي شدن بوده است. به
هـاي جنـگ    ات مرفه جامعه بوديم، موج دوم آن بعد از سپري شدن سـال بخشي از جوانان طبق

 (Rap)   و رپ(Heavy Metal)رواج يافت. پس از مدتي مفهوم پانك جاي خود را به هوي متال 
كننـد   گونه موسـيقي تعريـف مـي    داد كه هنوز هم برخي از جوانان هويت خود را بر اساس اين

  ). 93: 1387(شهابي و ديگران، 
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اي از رفتارهـا، باورهـا و   هـاي مشـهود در شـهر ايـالم، بـه مجموعـه       فرهنگ ز خردهيكي ا
ت. ايـن پسـران كـه در سـطح شـهر      پـوش مـرتبط اسـ    هاي پسران جوان موسوم به سياه ارزش
دارند هم به واسطه ظاهر و قيافه (به لحاظ پوشش پيراهن و شلوارهاي خـاص كـه بـه      حضور

منطقه متفاوتند) لحـن و گفتارهـاي خـاص، و هـم بـه      رنگ سياه هستند و با شلوارهاي محلي 
زنـدگي خاصـي دارنـد، امـري كـه       واسطه رفتارهاي منحصربه فرد، هويت اجتماعي و سـبك 

و عمل خود را متمايز و نامتعارف جلوه دهنـد و بـه نحـوي     شده تا آنان از لحاظ پوشش باعث
روه ها و آحاد جامعـه شـهري   سعي داشته باشند تصويري تازه از حيات  را در قياس با ديگر گ

هاي اخير دست بـه انجـام يـك سـري      پوش در سال ايالم عرضه نمايند. بعضي از جوانان سياه
گيري ذهنيت منفي نسبت به آنـان   اند كه منجر به شكلهاي بزهكارانه و هنجارشكن زده فعاليت

ه چنـين  هـايي كـ  از سوي آحاد جامعه شده است و حتي پيشنهاداتي مبنـي بـر بسـتن خيـاطي    
كنند ارائه شده است! غافل از اينكه قبل از هر عمل و قدمي مي بايست به هايي را تهيه مي لباس

پوشي دست پيدا كرد و بعد مبادرت به عمل كرد، فلذا، محقق در اين فهم و تصور و معناي سياه
مدار  هنگپوش را با نگاهي فر انان سياههاي هويتي و ارزشي خاص جو مطالعه سعي دارد تا جنبه

هاي متمايز، مورد مطالعه قرار دهد تا از اين طريق  داوري و با در نظر گرفتن جنبه و فارغ از پيش
بخشـي از عمـر خـود را بـا آنـان      به شناخت بيشتر آنان نائل گـردد و از آنجـا كـه پژوهشـگر     

نسبت  است از شناخت مناسبي مند  پوش بهره كرده و از تجربه زيسته در بين پسران سياه  سپري
ـ      به ويژگي توانـد بـه درك درسـتي از     س مـي هاي رفتاري و هـويتي آنـان، برخـوردار اسـت، پ

پوش شهر ايـالم   پوشي در بين پسران سياه برسد. لذا هدف محقق بر آن است تا پديده سياه  آنان
پوشي در بـين پسـران    عنوان مسئله اصلي و مستقل مدنظر قرار داده و به مطالعه سوژه سياه را به
پـوش   پوشـي بـراي پسـران سـياه     پوش شهر ايالم به طرح اين سؤاالت بپردازد: پديده سياه اهسي

پوشـي   سازد؟ و آنان در خصوص ترجيحـات سـياه   ايالمي چه معنايي را به ذهن آنان متبادر مي
  خود چه توجيهاتي دارند؟

  
  پژوهش ة. پيشين2

رانـي   فرهنگماشـين  ه خـرده ) حـاكي از آن اسـت كـ   1391نتايج مطالعه عليخواه و پورجعفري (
فرهنـگ،   تر اينكـه در پـس ايـن خـرده     گيري است و مهم نمايشي در بين جوانان در حال شكل

خورد.  توجه جنس مخالف، به چشم مي يابي، ابراز وجود در برابر ديگران و جلب فرآيند هويت
دهـد كـه بـين متغيرهـاي سـن، وسـايل       ) نشـان مـي  1395نتايج پژوهش كريمـي و فرهمنـد (  
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جمعي، رابطه با افراد بزهكـار، از خودبيگـانگي و پيونـد اجتمـاعي بـا ونداليسـم رابطـه         ارتباط
دهد هويت مذهبي  ) نشان مي1396كرماجاني (معناداري وجود دارد. مطالعه افشاركهن و رضايي

هاي مذهبي جوانـان دارد.  مندياي در ميزان فعاليت هاي ديني و عالقه نقش مهم و تعيين كننده
 به تمايل با ديني تعهدات به پايبندي بين دهدنشان مي )1399مكارانه ( و يج مطالعه حيدرنژادنتا

 بـه  پايبندي جوانـان  افزايش با وجود دارد. پس معكوس رابطه منحرف هايفرهنگ گروه خرده
شـود. در مطالعـه حيـدري و    كاسـته مـي   فرهنگي خرده هاي گروه به آنها تمايل ديني تعهدات

بازي در ميان زندانيان آمده اسـت كـه عـالوه بـر     ) در مورد تجربه زيسته الت1400(همكاران 
تفاوت و تناقض در احساس، كنش، هويت و گفتمان اين زنـدانيان در حالـت هـاي مختلـف،     

هاي  انيادگيري و استمرار خشونت در ميان اين زندانيان به منظور كسب لذت از حضور در ميد
گر صورت مي پذيرد كه با مرور ريق اختالل ارادي احساسات كنترلابراز وجود التي گري از ط

الت بـازي (در قالـب هيـاهو و     زمان و مشاهده  اثرات پيـروزي در ميـدان هـاي خشـونت و    
 تحقيقي صدا كردن و رجز خواني و قمه كشي) جلوه عيني خود را بازنمايي كرده است. درسرو
 هـا،  گروه به مربوط آميز خشونت حوادث يفيك بررسي: فرهنگ خرده و محيط اتصال عنوان با

 اسـكات  دانيـل  توسـط  كـه ) 2019( زنـداني  جوانـان  ديـدگاه  از شخصـي  مسـائل  ساير و نژاد
(Daniel Scot)  با مصاحبه و كيفي روش از آن طي كه گرفته صورت آمريكا ايندياناي ايالت در 

 و مـوقعيتي  هاي ويژگي در را هاييتفاوت و هاشباهت نتايج. است گرفته بهره مرد زنداني 260
در  .كندمي برجسته شخصي مسائل ساير و نژاد ، هاگروه انگيزه با آميزخشونت حوادث پويايي

سونسـون و   )2008آميز هميشه خطرنـاك اسـت؟ (   آيا سبك زندگي مخاطره«تحقيقي با عنوان 
نوجوانـان در   به طـور مسـتقل از دو مطالعـه بزهكـاري در ميـان      (Swenson & Pauwels) پاولز

هاي كاغذي (سوئد) با استفاده از مصاحبه (Halmstads) )(بلژيك) و هالمستادAntwerpآنتورپ (
هـاي   آميز بـر گـرايش   صورت داده اند تا به بررسي تأثير سبك زندگي مخاطره (PAP)و مدادي 

هـايي كـه   اند كه خطر سبك زندگي براي آن باطني به جرم بپردازند. آنها فرض را بر اين گذاشته
كه براي افرادي كه گـرايش   تري بر جرم دارد درصورتي دارند تأثير مهم  گرايش بيشتري به جرم

اندكي به جرم دارند فرض بر آن است كه خطر سبك زندگي براي درگير شدن در جرم انـدك  
آميـز مـورد بررسـي     ي مخـاطره اي است؛ يعني عالوه بر اين كـه متغيـر سـبك زنـدگ     يا حاشيه

  ، تأثير گرايش باطني به جرم نيز لحاظ شده است. گرفتهقرار
هاي تحقيق، قاطعانه اين فرضيه كه تأثير خطر سبك زندگي بسـتگي بـه تمايـل فـردي      يافته

ضعيف يا قوي به ارتكاب جرم دارد را تاييد كرده است. بدين معني كـه سـبك زنـدگي بـراي     
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انحرافـات دارد و بـراي افـرادي كـه     تري بر  افرادي كه تمايل بسياري به جرم دارند، تأثير قوي
تمايل كمتري به جرم دارند، عامل سبك زندگي تاثير كمي دارد. همانطور كـه مـرور مطالعـات    

شود: برخي مطالعـات كـه بـه    دهد تحقيق حاضر به طرقي از مطالعات پيشين مجزا مينشان مي
انـد،  اده بعمـل آورده اند، از روش شناسي كمي استفتاثير سبك زندگي و هويت جوانان پرداخته

پژوهش حاضر اوالً به صورت جزيي بخشي از سبك زندگي جوانان را، يعني پوشش و لبـاس  
آنان را، مورد توجه عميق خود قرار داده و ثانياٌ از روش كيفي استفاده كرده اسـت، ثالثـاً گـروه    

ررســي هنــگ بزهكارانــه هســتند، بفرخاصــي از جوانــان را كــه در از نظــر عامــه داراي خــرده
فرهنـگ خـاص در   است. برخي مطالعات تاثير عوامل بيروني را در انتخاب نـوعي خـرده    كرده

جوانان مطالعه كرده است اين در حالي است كه تحقيق حاضر سعي داشـته اسـت، بـا روشـي     
هاي هدف بپـردازد، بنـابراين پـژوهش    پوشي از منظر خود گروهپديدارشناسانه به فهمي از سياه

فرهنـگ  كـه قصـد دارد بـه گروهـي از جوانـان شـهر ايـالم، كـه داراي خـرده         حاضر از آنجـا  
پوشي، انتخاب نوع لباس هستند، نزديك شده و فهمي عميق در مورد كشف معناي سياه  خاصي

  و پوشش آنها بدست آورد، جنبه نوآورانه دارد و در نوع خود حائز اهميت است.
  
  ارچوب مفهومي ه. چ3

  هويت 1.3
هـر   تعلـق  ةداند، با توجه به درجـ  هويت را داراي دو بعد شناسايي و تعهد مي(Marcia) مارسيا 

  آيد: فرد به اين دو بعد چهار وضعيت هويتي به وجود مي
  . (Identity Diffusion) هويت از هم پاشيده. 1
  .  (Identity Foreclosure)هويت محدود. 2

 .(Identity Moratorium)هويت به سوي پايداري . 3

 ).Identity Achievementهويت موفق ( .4

هويت وقتي از هم پاشيده است كه فرد در زندگي و عالئق خود فاقد هر گونه شناسايي در 
تعهد و وفاداري به چيزي، ارزشي يا هويتي است؛ هويت محدود، مربوط به افرادي اسـت كـه   

هـا،   اند، امـا در آينـده نزديـك هـدف     ها و اهدافي را در گذشته براي خود انتخاب نكرده ارزش
ايي را براي خود انتخاب خواهند كرد. شخصي كه هويتش به سمت پايداري ه ها و ارزش نقش
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هايي پايبند است، اما كامالً قـادر نيسـت بـه همـه آنهـا تعهـد        كند، معموالً به ارزش حركت مي
هـاي   هـا و ارزش  باشد. در نهايت هويت موفق مربوط به كسي است كه خود را بـا ايـده    داشته

 ).2011(كروگر و مارسيا،  ماند آنها پايدار مي امالً بهكند و ك هويت خويش شناسايي مي

شناسـد و   آن خود را مي ةاز منظر كاستلز هويت فرايندي است كه كنشگر اجتماعي به وسيل
اي از خصـائص فرهنگـي و بـدون اشـاره بـه سـاير        عمدتاً بر مبناي يك خصيصه يا مجموعـه 

). او سـه نـوع هويـت    759- 758: 1386سازد (پيشگاهي فرد،  ساختارهاي اجتماعي، معنا را مي
  كند: متفاوت را بيان مي

شـود   اد مـي هـاي ملـي ايجـ    يـا دولـت  هـا   بخـش: در درون حكومـت  .هويت مشروعيت1
). 762هاي مقاومت: ناشي از نوع احساس طرد و كنار گذاشته شدگي اسـت (همـان،    هويت  .2
سازند كه موقعيت آنان را  دار: هنگامي كه كنشگران اجتماعي هويت جديدي ميهويت برنامه  .3

كند و به اين ترتيب در پي تغيير شكل كل ساخت اجتماعي هسـتند   در جامعه از نو تعريف مي
  ). 760ان، (هم

  
  خرده فرهنگ 2.3

فرهنگ حاصل تعامل فرهنگ طبقـات پـايين و    ، خرده»مكتب شيكاگو« ةبر اساس محققان حوز
هـاي   گيـري واكـنش   ). آنـان شـكل  20: 1381نظام مسلط اجتماعي و فرهنگي اسـت (ذكـايي،   

در جامعـه  » هـا  فرصـت «سـاختار  هـاي محـوري و    فرهنگي را با توجـه بـه نقـش ارزش    خرده
هـاي   ها و عالئق جوانان وابسته به طبقات پايين اساساً آنهـا را از گـروه   دهند. ارزش مي  حتوضي
شـود كـه    معنـاداري مـي   ةتبديل به بياني«فرهنگ  سازد و توسل به خرده متوسط متمايز مي ةطبق

 ةهاي ديگر بـه مسـئل   ). در بسياري تئوري21(همان، » دهد موقعيت وجودي جوانان را نشان مي
ر برابر فرهنگ غالب توجه شده است. به ويژه، براي نويسندگان مطالعـات فرهنگـي   مقاومت د

 هاي جادويي يا نمادين بـراي مشـكالت سـاختاري    حل عنوان راه ها به فرهنگ ، خرده1970 ةده
  ). 193: 2004(باركر،  شدند طبقه در نظر گرفته مي
كنند و  تفاوتي را ابراز ميهاي مقاومت، هويت م فرهنگ ها از طريق سبك به زعم هبيج خرده

كنند. به نظر او جوانـان از طريـق انـواع مختلفـي از      نسبت به نظم اجتماعي مسلط اعتراض مي
). از نظـر او،  160: 1391دهنـد (عليخـواه و پـورجعفري،     ها ايـن مقاومـت را نشـان مـي     سبك
 فرهنـگ شـكلي از مقاومـت اسـت كـه مخالفـت و مغـايرت آن بـا ايـدئولوژي حـاكم،           خرده
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: 1395شود (هاشميان فر و چينـي،   ضمني در مصرف نشانه و سبك زندگي بازنمايي مي  طور به
فرهنگـي   مختلف، سـبك خـرده   ةها به چهار شيوفرهنگ دارد كه خرده ). هبيج اظهار مي41- 40

تـوان بـراي رديـابي و شناسـايي يـك       كنند و از اين چهـار شـيوه، مـي    خاص خود را توليد مي
 ه كرد:فرهنگ استفاد خرده

فرهنگ، آرايش و پوشش مخصوصي دارند كه ظاهري متمايز  اعضاي هر خرده»: پوشش«. 1
 دهد؛ به آنان مي

اي دارند كه بـه بيـان اعتراضشـان     هاي ويژه فرهنگي، موسيقي هاي خرده گروه»: موسيقي«. 2
  كند؛ كمك مي

دارنـد و بـه   هـا، رفتارهـاي جمعـي و مكـرري      فرهنـگ  : اعضاي خرده)Ritual» (مناسك. 3
 كنند. اصطالح پاتوق سازي مي

نـي خـود را   فرهنـگ بـراي آنكـه همبسـتگي درو     اعضاي خرده  ):Argot» (زبان مخفي«. 4
اي  كنند و معياري براي تشخيص خودي از غيرخودي داشته باشند، زبان مخفي و ويـژه   تقويت

چنـين زبـان    گـي، مجهـز بـودن بـه    فرهن خـرده  ةبراي خود خلق كنند. يكي از مصاديق سـرماي 
تواند در گروه حضـور يابـد و بـا سـاير      است و وقتي كسي بتواند به آن مجهز شود، مي  مخفي

  ).133- 134: 1396الهي و عرب زاده، اعضا ارتباط برقرار كند (كرم
 

  پديدارشناسي 3.3
اسـت. تجربـه زيسـته بـه عنـوان      پديدارشناسي اساساً مطالعه جهان زندگي يـا تجربـه زيسـته    

صي درباره جهان كه از طريق مشاركت مستقيم و دست اول در رويدادهاي روزمره شخ  دانش«
شود. عـالوه بـر    تعريف مي» آيد شده توسط افراد ديگر به دست مي هاي ساخته جاي بازنمايي به

نـدگي كـردن آن نيسـت، بلكـه     اين، تجربه زيسته مربوط به تأمـل در يـك تجربـه در حـين ز    
كـردن آن بازتـاب داده مـي شـود.     پس از گذراندن يا زنـدگي  است، جايي كه تجربه   يادآوري

قدمت اين اصطالح به قرن نوزدهم برمي گردد، امـا اسـتفاده از آن در دهـه هـاي اخيـر بسـيار       
) Husserlتوان از ديـدگاه هـاي هوسـول (    ). ميMcIntosh & Wright, 2019افزايش يافته است (

ــه ــه Heideggerر (عنــوان پايــه گــذار ايــن روش و شــاگردش هايــديگ  ب ) دو نــوع رويكــرد ب
) و Descriptive Phenomenology( . پديدارشناسي توصـيفي 1شناسي را دسته بندي كرد؛ پديدار

). پديدار شناسي توصيفي منسوب بـه  interpretive Phenomenology. پديدارشناسي تفسيري (2
توصيف ذات  ي قائل بهشود كه و توصيفي ناميده مي«باشد. رويكرد هوسول از آنجا  هوسول مي
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ــده  ــر پدي ــومي و فراگي ــي اســت. پد  عم ــا در پديدارشناس ــتقل و  ه ــردي مس ــناس را ف يدارش
تواند ذات يك پديده را در آگاهي افراد شناسايي نمايد و توصـيف كنـد.    دانست كه مي مي  جدا

اين اعتقاد بر اين مبنا بود كه آگـاهي همـه افـراد سـاختار مشـتركي دارد و كـار پديدارشـناس        
توصيف بدون تفسير اين ساختار آگاهي اسـت كـه ذات پديـده را در خـود جـاي داده اسـت       

رويكرد تفسيري يا هرمنوتيكي در پديديارشناسي از كارهاي انديشمنداني ). 51: 1396(پروري، 
) كه بـه اصـالح و نقـد رويكـرد     Sartre)  و سارتر (Merleau-Pontyچون هايديگر، مولوپونتي (

گيرد. اين دانشمندان، بر اين عقيـده بودنـد كـه پديدارشناسـي      سرچشمه ميهوسولي پرداختند 
بلكه فرايندي تفسيري است كه پژوهشگر در آن، بـه تفسـير معنـاي     صرفاً يك توصيف نيست

). كاربرد اصطالح تجربه زيسته اغلب با اصـطالحات  56مي پردازد (همان، تجارب زيسته افراد 
م مـرتبط بـوده و بـر يكـديگر     سـه اصـطالح بـه هـ     درگيري و دلبسـتگي همـراه اسـت. ايـن    

  ).Sandhu, 2017گذارند ( مي  أثر
  
  شناسي . روش4

توصـيفي   ) از نـوع پديدارشناسـي  Qualitative Paradigmكيفـي ( اين مطالعه بر اساس پـارادايم  
صورت گرفته است. پارادايم كيفي براي مطالعه مسائلي مناسب است كه در آن بر درك عميـق  

). درك معناي 1388شود (فليك،  هاي مورد مطالعه تأكيد مي ا، جزئيات و بافت پديدهه پيچيدگي
هاي مبهم و ناشناخته  اي پيچيده، چندبعدي و متكثر است؛ يعني جنبه پوشي پسران نيز پديده سياه

دهند، بسيار زيـاد بـوده و    پوشي را تشكيل مي ها و عناصري كه پديده سياه بسياري دارد و مؤلفه
پوش شهر ايالم و بر اساس  پسران سياهاست نزد افراد متفاوت باشند. ميدان مطالعه شامل ممكن 

ــري،   ــباع نظ ــه اش ــيدن ب ــالك رس ــره   24م ــابي زنجي ــه ي ــوع نمون ــوده اســت. از ن ــر ب اي  نف
)Chain samplingپوش) و مصاحبه نيمه سـاختمند اسـتفاده    ) (براي دستيابي بهتر به پسران سياه

ــل ت  ــت. از تحلي ــده اس ــك (ش ــينThematic Analysisماتي ــراون و   ) و همچن ــارچوب ب چه
در جـدول زيـر بـه بيـان       ها استفاده شده است. عنوان استراتژي تحليل داده  ) به2006(  كالرك

  هاي تحقيق پرداخته شده است:اي نمونهمشخصات زمينه
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  . مشخصات زمينه اي نمونه هاي تحقيق1جدول شماره 

وضعيت   سن  نام. م رديف
  تأهل

ميزان 
  تحصيالت

وضعيت 
  شغلي

  شاغل  ديپلم  متأهل  34  احسان  1
  شاغل  ديپلم  مجرد  28  نادر  2
  كار بي  زير ديپلم  مجرد  20  رضا  3
  شاغل  زير ديپلم  مجرد  38  ولي  4
  شاغل  زير ديپلم  مجرد  25  سامان  5
  شاغل  ديپلم  مجرد  26  صادق  6
  كار بي  ديپلم  مجرد  24  فرهاد  7
  كار بي  ديپلم فوق  مجرد  21  محمد  8
  شاغل  زير ديپلم  مجرد  29  قاسم  9
  شاغل  زير ديپلم  متأهل  31  محسن  10
  كار بي  ديپلم  مجرد  20  ميثم  11
  كار بي  ديپلم  مجرد  23  مسعود  12
  كار بي  زير ديپلم  مجرد  25  سعيد  13
  شاغل  ديپلم فوق  مجرد  28  مجيد  14
  شاغل  زير ديپلم  متأهل  28  محمدرضا  15
  كار بي  ديپلم  مجرد  22  علي  16
  شاغل  ديپلم  مجرد  24  مسلم  17
  شاغل  زير ديپلم  متأهل  33  اشكان  18
  شاغل  زير ديپلم  مجرد  29  امين  19
  شاغل  زير ديپلم  مجرد  26  ايرج  20
  كار بي  ديپلم  مجرد  21  حسن  21
  شاغل  ديپلم  مجرد  27  عليرضا  22
  شاغل  زير ديپلم  مجرد  30  حميد  23
  شاغل  ديپلمزير   مجرد  27  احمد  24

ها  قابليت تصديق به واسطه حضور محقق در ميدان تحقيق، انجام و استخراج دقيق مصاحبه
 هـا،  گيري از نظر كارشناسان محقق گشته و قابليـت انتقـال از طريـق نگـارش يادداشـت      و بهره

نظران به اثبات رسيده است. در انتهـا   ها با ادبيات تحقيق و آراي صاحب مقايسه و مطابقت يافته
ماهـة اول   بايد اشاره كرد كه قلمرو مكاني پژوهش، شهر ايالم و محدوده زماني پژوهش، شـش 
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مورد مفهوم از دل عبارات معنايي استخراج شد. پـس از آن،   288است. در مجموع  1400سال 
شده، يك تم جزئـي تعريـف گرديـد كـه از جنبـه انتزاعـي        بندي مفاهيم دسته يك از براي هر

مورد رسيد. در مرحله بعـد،   72بيشتري نسبت به مفاهيم برخوردارند كه مجموعاً تعداد آنها به 
ر اسـت. در ادامـه، سـعي شـده اسـت      تـم فراگيـ   24يك تم فراگير تعريف شد كه حاصل آنها 

فراگير توضيحاتي ارائه شود. در زير برخي از تم هاي فراگير كه  هاي خصوص هر كدام از تمدر
  با موضوع تحقيق ارتباط دارد طرح مي شود.

  
  هاي پژوهش . يافته5

  احساس طرد اجتماعي 1.5
شدن راندهپوش با خانواده و آشنايان و به حاشيه احساس طرد اجتماعي در بستر روابط فرد سياه

مچنين عدم پذيرش از سـوي مـردم و جامعـه ايـن احسـاس را      آيد و ه از سوي آنها، پديد مي
پوش از خـانواده و جامعـه مغـاير بـا      گيري روز افزون پسر سياه كند و موجب فاصله تشديد مي

شود و در وجود فـرد، نـوعي هويـت مقاومـت منطبـق بـر        خودي كه برخاسته از آن است، مي
خـود را از ديگرانـي كـه او را     پـوش  كنددر چنين مواردي، پسـر سـياه   انديشه كاستلز ايجاد مي

كنـد و ايـن    ارزش و فاقد احترام قلمداد مـي  داند و آنها را از نظر خود بي اند، جدا مي كرده  طرد
اقدام  شود كه اين خود منجر بهپوش از جهان پيرامون مي گيري روز افزون فرد سياه باعث فاصله

گردد تا نوعي هويـت   از سوي او مي هاي مرسوم و قوانين رسمي او به رفتارهاي خالف ارزش
  مقاومت را در خود ايجاد سازد.

  مشخص است:احسان اين مسئله به طور مثال در بيان 
 تـر  راحـت اي كاش جامعه ما را مثل بقيه افراد خاص بپذيرد تا از اين طريق امكان ازدواج «

  »براي ما فراهم شود
  گويد:محمد مي

توي خـانواده و   پوش شدم خيلي تغيير كرده و حتي ياهبرخورد مردم باهام بعد از اين كه س«
  ».قبل به هم توجه ميشه و مثل كسي كه چيزي حاليش نيست باهام برخورد ميشه ازفاميل كمتر 

توان بـا ايجـاد    تأثير نيست و مي ي در اين افراد هم بيشدگطردنگاه حاكميت در بروز حس 
اي كـه از آن   براي بروز استعدادهاي ويـژه  بهتر و فراهم نمودن شرايط الزم بستري براي جذب
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امـين بهتـر   ي نمونـه ايـن امـر در نظـر     بـرا برخوردارند از اين مسئله ممانعت به عمل آورنـد.  
  شود: مي  درك
تر ميشه  اي كاش مسئولين همه جوانان رو به يك چشم ببينند در اين صورت جامعه موفق«

كـه يـه سـري اسـتعداد داريـم تـا ايـن         پوشـان  هايسها برسند و هم به امثال ما  مثالً هم به نخبه
  ».استعدادهاي ما شكوفا شود و در اين صورت ديگر ماها به سمت خالف نميريم

ي فرد باشد ناشـي از نـوع   ها تيفعالل صوحمبنابراين، احساس طرد اجتماعي بيش از آنكه 
شود از ايجاد چنين احساسي ممانعت  برخورد ديگران با فرد است كه با قدري تامل و تحمل مي

  . آوردبه عمل 
  

  انگ خوردن مشروعيت بخش 2.5
هـاي اعطـايي از سـوي اجتمـاع،      هاي تحقيق، جستجوي معنا به واسطه برچسببه استناد يافته

گيري از  آيد. بهره پوش به حساب مي امري معمول در بين پسران سياهاي امنيتي  و نهاده ها رسانه
گـذاري و توصـيف    ها و القابي مثل اراذل، اوباش، منحرف، شرور و مخل نظـم بـراي نـام    انگ

ها باعـث فخـر و    پوش، نه تنها جنبه تخريبي ندارد بلكه اين نوع انگ زني شخصيت پسران سياه
عنوان دستاويزي براي كسب شهرت و وجهه اجتماعي، از  گروهي آنان است و به مباهات درون
پوشـان از سـوي    هاي خاص به سياه برند. بايد به اين نكته توجه كرد كه دادن نسبت آن بهره مي

گذاري و مرزبندي بيشتر است و اين امر به دور شـدن   اجتماع، به مثابه ايجاد بستري براي تمايز
در نتيجه، اين شكل از انگ زنـي نـوعي    بخشد. ري ميو فاصله گرفتن آنها از جامعه عمق بيشت

پوش به ارمغان دارد و عاملي براي قرارگيري آنـان در   پسران سياه مشروعيت را براي رفتارهاي
گروهي خـويش را   هايي است كه مورد انگ خطاب گيرند تا بدين وسيله جايگاه درون موقعيت

  دهد: را توضيح مي به خوبي اين مسئله ايرجارتقا دهند. در اين خصوص 
كننـد مـا    وقتي اينها رو ميگن خيال مي واوباش اراذلها به ما ميگن منحرف و  مردم و رسانه«

  ».كنند بزرگ مي كنند در حالي كه تازه ما رو در بين خودمون و جوانا رو تخريب مي
اي گروهي است كه از سوي هم قطاران و رفق هاي درون حائز اهميت در اين بين، برچسب نكته
شود كه معموالً از الفاظي نامتعـارف و بـه ظـاهر     پوش نسبت به يك ديگر به كار گرفته مي سياه

و.... كه تـوأم بـا    كله يبكنند مثل بي اعصاب، وحشي،  ناخوشايند براي برچسب زني استفاده مي
  شود.عنوان تعريف و تمجيد از وي محسوب مي ي مثبت طرف و بهها واكنش
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فكر بيشتري بر روي انتخاب الفاظ و القاب اعطايي به ايـن قبيـل از   در مجموع الزم است ت
گروهـي   به خرج داد زيرا، امكان آن وجود دارد كه به خاطر وجود استقبال و جاذبـه درون  افراد

  ، عكس اثر مورد انتظار اتفاق افتد.ها برچسبنسبت به اين قبيل 
  

  تحقير عقل سليم 3.5
كنند، مستقيماً از خود  فرهنگها عليه هژموني بازنمايي مي ههبديج معتقد است آن چالشي كه خرد

گيرد؛ بلكه آن چالش به شكلي غيرمستقيم، يعني در سبك و سياق  ها نشأت نمي فرهنگ آن خرده
هـاي مقاومـت،    فرهنگها از طريق سـبك  گردد. به زعم هبديج خرده انتخابي اشخاص متبلور مي
  كنند.  به نظم اجتماعي مسلط اعتراض ميكنند و نسبت  هويت متفاوتي را ابراز مي

هاي مرسوم به عينـه قابـل رؤيـت اسـت      پوشان حقير شمردن رفتارها و ارزش در ميان سياه
گوينـد و در   قابل ستايش، سخن مـي  به مثابه امري ستيزيگريزي و قانون اي كه از قانون گونه به

د، خـود را در مواجهـه بـا چالشـي     رسانند. اين افـرا  رفتارهاي اجتماعي خود آن را به اثبات مي
هاي جاري در جامعه را وظيفه خـود   اند و نفي و نقض قوانين رسمي و ارزش نانوشته قرار داده

هـاي حاصـل از ميـدان    نمايند. بر اساس تجربه زيسته نويسندگان و به اسـتناد يافتـه   قلمداد مي
در حـد   هـاي اجتمـاعي مرسـوم    و پايبندي آنها نسبت به رفتارهـا و ارزش  اعتقادتحقيق، ميزان 

كننـد. در واقـع،    ناچيزي بوده و هم در سخن و هم در عمل مبادرت به زير پا نهـادن آنهـا مـي   
و قالـب از پـيش موجـود بلكـه      پوش سعي دارند تا زندگي را نه بر اساس ساختار پسران سياه

و طرحي نو از حيات را بر اندازند. سيماي ظاهر  طي نمايند. مبناي اصولي كه خود خالق آنند،بر
پوشي، استفاده از ادبيات غيرمعمول، زير پـا نهـادن مكـرر     مناسك و آداب خاص سياه متفاوت،

ز تجربه بودن و زيسـتن بـا آنهـا    هاي مرسوم در جامعه و.... مواردي هستند كه ا قوانين و كليشه
توان به آنها رجوع كرد. نادر در خصوص ايـن   ي فوق ميدست آمده كه در جهت اثبات ادعا به

  دهد: مسئله چنين توضيح مي
رو قبول ندارم مـثالً چـرا بايـد بـري مسـجد؟ اگـه        هاي جامعه اين شكل رفتارها و ارزش«

  »كردم. داشتم مثل اونها رفتار مي قبولشان
هــاي  ارزش ديگــر از دليــل عــدم پايبنــدي پســران پــر هيجــان در مواجهــه بــامحمدرضــا 

  گويد: مي  مرسوم
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هستش همـين هـم    انعطاف يبي مرسوم در جامعه خيلي خشك و رفتارهاها و  اين ارزش«
  »هاي پر هيجان ازشون ميشه. باعث گريزوني بچه

رف اجتمـاعي و قـوانين رسـمي    نسبت بـه يكـي از مـوارد ممنوعـه در عـ      فرهادچنين،  هم
  داند: دارد و آن را دليل بروز فسادهاي ناموسي مي  انتقاد
مـثالً چـرا نبايـد مـردم آزادانـه       فهمم ينمزياد با اين رفتارها كار ندارم ولي بعضياشون رو «

  »مشروب و آبجو بخورند؟ اگه اين قضيه رو آزاد بكنند خيلي از فسادهاي ناموسي از بين ميره.
داننـد همـين هـم     چيـز ديگـري مـي   پوشان عقل و عمل خود را برتـر از هـر    بنابراين، سياه

پروايي نسـبت   هاي جاري در جامعه احتياط را كنار گذارند و با بي شده كه در برابر ارزش باعث
دهـد،   به آنها انتقاد و معترض باشند و اين به نوبه خود، تفاوت آنها از بقيه جامعه را نشـان مـي  

عنوان شكل جديـدي از سـبك رفتـاري و     پوشان را به فرهنگ بودن سياه همين مسئله هم خرده
  رساند. ي به اثبات مياعتقاد

 
  تمايزبخشي كثيف 4.5

گـري و   كنـد اوباشـي   هاي هـدف نمايـان مـي   يكي از رفتارهايي كه بيشتر خود را در بين گروه
كنـد.   پوش خود را متمـايز و جـدا از بقيـه ترسـيم مـي      انحراف است كه به واسطه آن فرد سياه

 باشـد. همچنـان كـه    مـي  هويـت آفـرين و از لحـاظ اجتمـاعي معناسـاز      تمايزي كـه برايشـان  
د، زننـ  هال معتقد است هويت مربوط بـه افـرادي اسـت كـه مشـابه هـم حـرف مـي          استوارت

خـالف و   گـري،  كننـد و از احساسـات مشـابهي برخوردارنـد.  ارتكـاب بـه اوباشـي        مـي   فكر
آيد. بـا گـذري كوتـاه در     پوش به حساب مي جنجال خوراك فكري و رفتاري مردان سياهجارو

و اثرگـذاري آنـان در    پوشـان  توان رد پـاي سـياه   هاي اجتماعي، مي مشاهده آسيبشهر ايالم و 
پوشـان و   زا را رويت نمود. در اين راستا، در مدت حضور در ميـان سـياه   ارتكاب اعمال آسيب

كسب تجربه زيسته، به وفور مواردي از اقدام به جرم و رفتارهاي بزهكارانه يافت شد كه وجود 
كـرد امـري كـه در     پـوش و اجتمـاع محلـي را عيـان مـي      ميان افراد سياههاي رفتاري  مرزبندي

فروشي، خريـد و فـروش اسـلحه، قاچـاق سـيگار       فروشي و قاچاق مواد مخدر، مشروب خرده
آفرينـي و تقويـت    شود. در كل اين تمايز آفريني، تمايزي از جنس ارعاب و وحشت متظاهر مي

هاي ريـز و درشـت بنـا شـده و يـا نتيجـه        آشوب و انحراف است، تمايزي كه بر بستر خالف
از اهميـت رنـگ سـياه     حميـد آفريني و منحرف بازي در سطح شهر است. براي نمونـه   آشوب

  گويد: ها مي نسبت به ساير رنگ
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و خشونت توش نهفته به اين خاطر نسبت  شرارت ها رنگچون رنگ سياه نسبت به ساير «
  »گيرد. ها مورد استفاده قرار مي به بقيه رنگ

كند. امري كه در بين  كشي و رجزخواني در حين درگير صحبت مي از اهميت عربدهقاسم يا 
در بينشـان   گيرد و به امري شـايع  پوشان در مواقع درگيري و جنجال مورد استفاده قرار مي سياه

  بدل گشته است تا به نوعي طرف مقابل را تحت تاثير قرار دهند.
ري واسه اينكـه طرفـت جـا بزنـه و     درگيري ابزا كشي و آشوب درست كردن موقع عربده«
  »كنند ها ازش استفاده مي پوش بياره و ديگه مقاومت نكنه كه همه سياه  كم

گويد كه با خود  پوشان مي عنوان يك عنصر تمايز بخش در بين سياه از اهميت خالف بهآنان 
  گروهي را به همراه دارد. ارزش و اعتبار درون

اراي ارزشه اينه كه اگـه خالفـت بيشـتر باشـه داراي ارج و غـرب      يه چيزي كه بين ماها د«
هستي و مي توني چهار پنج نفر رو دور خودت جمع كني و بهشون امر و نهي كني تـا از ايـن   

  »طريق بتوني پيش بقيه ابهت داشته باشي.
ه اي كه در باال به آن اشاره شد اين نكته شايان توجه است كـه افـرادي كـ    در رابطه با مسئله

شوند بيشتر مورد توجه و وثوق قرار گرفته و زودتر خود  ها و جرائم سنگين مرتكب مي خالف
  شوند. پوشي تبديل مي سياه هاي تازه كنند و معموالً به الگويي براي نسل را مطرح مي

پوش در پي ايجاد تمايز با ديگران هستند و تمايز و تفاوت از بقيه را  در مجموع، پسران سياه
اند، عاملي كه باعث گرديده تا به هر نحو ممكن در صـدد   ويژه براي خود تعريف كردهارزشي 

اي ديگـري   زا، جدا از كاركردهخلق اين تمايز باشند. بنابراين اقدام به خالف و رفتارهاي آشوب
  كند. پوشان بيشترين نقش را ايفا مي گذاري سياه كه برايشان دارد ولي براي ايجاد و تقويت تمايز

  
  بخش آفريني لذت هراس 5.5
ي خـود  هـا  تفـاوت پوشان پوشش و رفتارهاي خود را بر حسب انتخـاب و بـراي ترسـيم     سياه
كننـد. حـال در ايـن     ها و اعمال خود لذت برده و نسبت به آنها افتخار مـي  و از كار اند دهيبرگز

و اعتبـار   است كـه وجهـه   پرجاذبهامري معمول و  ميان، توسل به بك سري از رفتارها برايشان
و  زا بيآسـ  جامعـه  دانند. اعمالي كه براي ديگـر اقشـار   خود را متكي و مولود اينگونه موارد مي

پوشـان   شود مانند جنگ، آشوب و انواع و اقسام خالف ولـي بـراي سـياه    قلمداد مي آور هراس
جربيات خود در باشد و مصداق اين قضيه، بازگو نمودن ت و توأم با شادي دروني مي بخش لذت
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اي و غلـو بسـيار    و تـاب ويـژه   اسـت كـه معمـوالً بـا آب     هـاي خـودي   اين مـوارد در جمـع  
پوش اسـت كـه    ي اوليه پسران سياهها آرمانگيرد. در مجموع هراس آفريني يكي از  مي  صورت

و در  دهند يمتمام تالش و هميت خود را در راستاي برآورده نمودن اين معقوله ذهني به خرج 
آفرينـي  پوشان براي ايجاد هراس نيستند. سياه فروگذارهيچ كوششي را براي نيل به آن،  اه،اين ر

برند. اول، با  در مخاطب به استناد يافته هاي اخذ شده از ميدان تحقيق از سه گونه ابزار بهره مي
 استفاده از ظاهر سعي در القاي حس ترس در ديگري دارند مثالً رنگ سياه را براي كسب ابهت

البسه و مـدل مـو و ريـش خـود، بـه       با تغيير در فرم و شمايل نيهمچناند.  بيشتر انتخاب كرده
نحوي كه حس وحشت در مخاطب القا شود. دوم، رفتارهاي خشن و شرورانه عليه ديگران كه 

كشـي،   ، پرخاشـگري، عربـده  آشـوب شود كه شامل درگيـري،   عنوان يك ارزش از آن ياد مي به
به نحوي از ديد آنها براي ارعاب  معقول و جار و جنجال است كه هر كدامي ناها يريپذ سكير

ي به فـرد  رسان بيآسو هراس افكني كارايي دارند و سوم، خشونت عليه خود كه با خودزني و 
پوش توأم است كه با ايجاد جراحت و زخم بر روي صورت و بدن سـعي در ايجـاد يـك     سياه

  نگي دارند تا افراد با ديدن آنها دچار ترس شوند. صورت يا بدن خشن و به قول خودشان ج
  كند: مي هيتوجايجاد جراحت عمدي بر روي بدن را اين گونه  حميد

و رعـب و   ترسـند  يمچون بقيه با ديدنش ازم  ورزم يم عشق به جاي خودزني روي بدنم،«
  »وحشت بهشون دست ميده.

  كند: را چنين بيان ميپوشش خود  دليل انتخاب رنگ سياه مسلم اطالع رسان ديگر
كـنم   خودم هيچ رنگي رو به اندازه سياه دوست ندارم و با اين رنگ حس خوبي پيـدا مـي  «

  » چون سياه رنگ ابهت و عظمت هستش.
داند كه در راستاي  پوش مي هاي فرد سياه ويژگي نيتر ياصلعرضه و جربزه را جزء  محسن
  داردي و ايجاد هراس، ضرورت و كاربرد اساسي نيخطرآفر

يه ارزش خيلي مهم هستش چون اگه فرد ترسـويي باشـي    عرضه و جربزه بينمون مهمه و«
  ».كنيم يعني ما عرضه داريم. يا خالف مي كنيم كسي قبولت نداره مثالً همينكه دعوا مي

پوشــان ايــن گونــه  توســط ســياه يــا مســلم در رابطــه بــا جنگــي بــودن و خــالف كــردن
  دهد. مي  توضيح

ف كار بودن خيلي برامون اهميت داره و باعث ارتقاء رتبه مون در بـين  جنگي بودن و خال«
هـا ميشـه كـه هـر كـس خالفـش سـنگين باشـه مـورد تشـويق بقيـه             ها و الت پوش بقيه سياه
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سـمش بيشـتر از اونـي كـه     گيرد. مـثالً اونـي كـه بـا مـواد بيشـتري بگيـرنش خيلـي ا         مي  قرار
  »سر زبون ميفته. كند مي  فروشي خرده

  
  نوعي مكانيسم جبران ةپوشي به مثاب سياه 6.5

ي خاص و شرايط بخصوص بسـيار دشـوار اسـت    ها زمانهاي افراد عادي در  ي واكنشنيب شيپ
امـه جامعـه باشـند ايـن كـار      حال اگر اين افراد از لحـاظ شخصـيتي در وضـعيتي مغـاير بـا ع     

و موانـع   هـا  يناكـام له با متفاوتي را در مقاب ي جبرانيها سميمكانپوش  است. افراد سياه  دشوارتر
 ليـ ذشـود آنهـا را    گيرند كه بر طبق يافته هاي حاصل از ميدان مطالعه، مـي  زندگي در پيش مي

  ي كرد.بند دستهمورد   سه
از موارد ديگر در سطح اجتماع شهري ايالم اسـت.   تر عيشا. درگيري و نزاع با ديگران كه 1

به جبران زده و نسبت به مسببين و يا حتي  پوش پس از احراز ناكامي دست كه طي آن فرد سياه
دهد. بـراي مثـال،    مي هاي انتقامي به خرج افرادي كه هيچ نقشي در بروز ناكامي نداشته واكنش

  دارد: ابراز مي سامان 
تـا عصـبانيت رو    گـردم  يمـ واقعيت اينه در زمان برخورد بـا ناكـامي بيشـتر دنبـال دعـوا      «
  »كنم.  خالي
بيند كه تاب مقاومت در  پوش ناكامي را چنان مي تن يعني فرد سياهي به خويشرسان بيآس. 2

كند فلذا، دست به خودزني، خودكشي و يـا مصـرف    تصور مي رممكنيغبرابر آن را براي خود 
زند. در همين خصـوص اطـالع رسـاني واكـنش خـود را در       ي روان گردن ميها قرضمواد و 

  كند. هنگام بروز ناكامي اين گونه توصيف مي
  »اگه خيلي ناكامي سنگين باشه امكان داره خودزني و حتي خودكشي هم بكنم.«

ي هـا  بحـران پـوش بـراي حـل     هاي تخريبي، شكل ديگري از مواجهه فرد سياه )، واكنش3
برخاسته از ناكامي در زندگاني خويش است كه به تخريـب و انهـدام وسـايلي چـون موتـور،      

شـود.   عمـومي خـتم مـي    به تجهيزات و امكانات ماشين، لوازم خانه و در مواردي حتي صدمه
يي بـا ناكـامي اينگونـه    رو روبهدليل خود را براي تخريب وسايل در زمان  مجيدعنوان نمونه،  به

  كند: بيان مي
  »كنم. مي آرامدر مواجهه با ناكامي معموالً با شكستن وسايل، خودم رو «
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  پوشي برساخت معنايي سياه 7.5
كه همين امر،  است يا ژهيوفوايد و اثراتي  افراد دخيل، برخوردار از گاهنظرپوشي از  پديده سياه

شـود كـه درك آن،    موجب ترغيب و پافشاري نسبت به اين سبك رفتـاري از سـوي آنهـا مـي    
ماجراست. معموالً افراد به  بم و ريزبا  مستلزم گذراندن وقت در ميان اين جماعت براي آشنايي

را تحقق بخشـند و بـه اصـطالح ره     شانيآرزوها شوند تا پوشي مي هاين اميد وارد دنياي سيا اين
از  ديق يبطي نمايند و اين رويه بخصوص را منزلگاهي براي عمل آزادانه و  شبه كرا ي صدساله

يي كه در اجتماع بزرگتر با كمبودهانمايند. تعدادي نيز هستند كه براي رفع  محدوديت تصور مي
نمودن و اعتماد و انگيزه الزم براي رقابت با ديگران براي  برطرفو همچنين توان  اند مواجهآن 

تا از طريـق اعمـال و رفتـاري     نديآ يمحل آن را ندارند، سراغ اين سبك به گمان خود كارگشا 
پوشـي پناهگـاهي بـراي     ي نيـز سـياه  گاه را جبران كنند. خاص نقايص موجود در حيات خود
ي وجـود نـدارد.   نيگزيجـا در خـارج از آن، هـيچ    شود كه جستجوي عاليق و تمايالت فرد مي

ي اصلي اين سبك خاص است. تا زمـاني  كاركردهاهمچون تخليه هيجانات دروني كه يكي از 
يي كـه  هـا  يسـرگرم و  هـا  مكـان اي باشد كه از  گونه ي شهر ايالم بهها رساختيزكه امكانات و 

ورد، خبري نباشد همچنان در بر تواند موجبات تخليه هيجانات را براي پسران جوان فراهم آ مي
ــنه   ــين پاش ــدهم ــدگي      خواه ــبك زن ــيفته س ــتري ش ــران بيش ــه روز پس ــد و روز ب چرخي

پوشـان   شوند تا از طريق ناموجهي هيجانات خود را فروكش كنند. سبكي كه سياه مي  پوشي سياه
دارد  و در نظـر  پسـندد  يمـ براي ديده شدن، اما متفاوت با آنچه اجتماع  است يراه اند دهيبرگز

داند پس چه بهتر كه با آن در افتد و راهي تـازه   پوش خود را قرباني اجتماع مي چراكه پسر سياه
ي، شرايط مطرح شدن و به چشم آمـدن را بـراي   ريپذ انعطافرا جويا شود. سبكي كه در عين 

يي كه براي دوسـتدارانش بـه   ها يكاستپوشي جدا از همه مشكالت و  فرد مهيا سازد. پس، سياه
دل كنـدن از آن را برايشـان    اسـت كـه   آورد ولي حائز كاركردهاي آشـكار و پنهـان   رمغان ميا

پوشـي   بر كاركرد اعتماد به نفس يخشي سبك سـياه حسن . براي تكميل بحث، سازد يم  دشوار
  تحقق آن برايش سخت است. پوشي اي غير از سياه دارد. امري كه در شيوه اشاره مي

اعتمـاد بـه    وبا اين سبك زندگي سرم باالست چون هيچ ضعف و آتويي پيش بقيه نـدارم  «
  »نفسم خيلي باال رفته.

ــا  ــثم ي ــر مي ــد كــه درك آن را مســتلزم ك پوشــي اشــاره مــي ي پنهــان ســياهكاركردهــاب ن
  داند.: مي  شدن پوش سياه
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ني يعنـي اون  ي دركش كتوف ينمپوش نباشي  پوش يه پديده خاصي هستش كه تا سياه سياه«
 كـس  چيهـ كسي كه اين سبك زندگي رو انتخاب ميكنه انگار بـه يـه رهـايي دسـت يافتـه كـه       

  »جلودارش نيست.
پوشـي را   ين راحتـي پوشـش سـياه   هاي رايـج و همچنـ   عدم جذابيت در پوششمحمدرضا 

  دهد: تاكيد قرار ميمورد
  »تره.ها كه خيلي تنگ و سوسولي هستن اين خيلي راحت  نسبت به بقيه پوشش«

پوشـي و رو آوردن   خانواده را در انتخاب سبك سياه ازحد شيبچاره توجهات  محمديا اين 
  داند: به آن مي

هـاي   تك فرزند هستم براي اينكه از توجه مدام خانواده فرار كنم به توصـيه يكـي از بچـه   «
  »محل از اين پوشش استفاده كردم.

 نهيزماين سبك خاص اشاره دارد كه  بر وجود هيجان و استرس در مجيداطالع رسان ديگر 
  كند. آرامش را براي فرد مهيا مي

استرس و هيجاني كه در اين رفتارها وجود داره خيلي جذابه و من با انجام دادن اين نـوع  «
  »ي جذابه.ليخاز رفتارها خيلي آرام ميشم كه همين برام 

  
  پوشان نامتعارف سياه معيشت 8.5

در هر فرهنگي حائز اهميت اسـت حـال در ايـن ميـان، بـراي      كسب درآمد براي هر انساني و 
كسب درآمد و گذران معيشت معموالً قواعد و اصولي وجود دارد تـا افـراد در چـارچوب آن،    
زندگي خود را بگذرانند تا مبادا حقوق ديگري در ايـن بـين پايمـال شـود. امـا، نـوع نگـرش        

اسـت بـه    متفاوت و گاهي حتي در تضاد پوشان با عامة جامعه در نحوه گذران معيشت نيز سياه
شكلي كه قريب به اتفاق آنها نسبت به معاني و معقوله هـايي چـون حـالل و حـرام و درآمـد      

. در ايـن  انـد  نهـاده متعارف و نامتعارف درك درستي نداشته و باور خـود را بـر نفـي آنهـا بنـا      
يتي به وسيله و روشي ولي اهم شندياند يمخصوص، آنها به هدف، كه همانا كسب درآمد است 

پوشـان مـرد    فرهنـگ رفتـاري سـياه   دهنـد زيـرا در    كه از طريق آن، درآمد حاصـل شـود نمـي   
 بـا ي مالي خود را برطـرف سـازد و غيـرت خـود را     ازهاين است كه بتواند از هر طريقي  كسي

آورد به رخ بقيه بكشد. حال، متأسفانه نگرش مردم و اجتمـاع بـه ايـن     درآمدي كه به دست مي
و سپردن شغل به آنها را نامطلوب  سران به شكلي است كه اعتماد و توجه خود را از آنها سلبپ
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مـذكور را تشـديد كـرده و بـر شـدت      كـه همـين امـر، نيـز مسـئله       پندارنـد  يمو كاري عبث 
از اقشـار پـايين جامعـه شـهري     پـوش   . از سـوي ديگـر، اكثريـت جماعـت سـياه     ديافزا يم  آن

د اشتغال به صورت مستقل براي آنها مقدور نيسـت و دغدغـه اشـتغال    هستند و توان ايجا  ايالم
كننـد بـراي حفـظ خـود و      سعي مي هميشه در ذهن آنها وجود دارد پس به هر شكلي كه شده

 حسـان اخانواده محل ارتزاقي فراهم آوند تا از مضيقه مالي رهايي يابند. در همـين خصـوص،   
  اليه دارد.پوشان گ نسبت به سختي يافتن كار براي سياه

 تـر  راحـت از لحاظ اقتصادي ما هم مثل بقيه جامعه مشـكل داريـم ولـي بـراي بقيـه كـار       «
  »ميشه ولي براي ما به سختي.  پيدا

كنـد و   حـالل تأكيـد مـي    درآمـد بر بي باوري خود و دوستانش نسب به كسـب   عليرضا يا
  :برد يمرا نام  شتشانيمعي گذران ها روش
ها اهل خالف هستند و بيشترشون به فروش مواد و مشروب  ها و الت پوش االن بيشتر سياه«

و كسب درآمـد از   گذرانند يمكنند و از اين طرق زندگي خودشان رو  رو آوردن و شَرخري مي
  .»پسندند ينمي معمول رو ها راه

رايج و عدم توجه ي نسبت به تفكر اعتقاد يبدر مجموع، فقر، عدم يافتن شغل، بي باوري و 
  سوق يافتن آنها به سمت معيشت نامتعارف است. ساز سببپوشان  جامعه به سياه

  
  پوشان در ميان سياه بخش لذت 9.5

مــري بــديهي در تمــام جوامــع رعايــت و صــيانت از قــانون و هنجارهــاي اجتمــاعي رايــج ا 
كستن و زير پا گذاشـتن  هايي كه سعي در ش آيد. اما در اين بين هستند افراد و گروه مي  شمار به

ي خود دست يابند و يـا مسـير   ها خواستهو  ها هوسو قوانين دارند تا از اين طريق به  هنجارها
ي نيست. در اين شهر جماعتي مستثنرا تسهيل نمايند. شهر ايالم هم از اين قاعده  آنهابه  رسيدن

عنـوان   ي را بـه ررسـم يغي رسمي و تابوهاو  هنجارهاپوش وجود دارد كه نقض  موسوم به سياه
يي ها تيمحدوداند و زندگي خود را در جهت رفع موانع و  يك ارزش براي خود تعريف كرده

تا از اين طريق، سبك مخصوصي كه  اند گذاشتهمستولي شده،  آنهابر  هنجارهاكه به واسطه اين 
دن قانون و پوشان همواره تخطي و دور ز در تضاد با اجتماع رسمي است را بنا نهند. هدف سياه

دانند، پس نيازي براي حفظ  هنجارهاي اجتماعي است چرا كه آنها را اموري دست و پا گير مي
ي زيهنجارسـت پـوش همـين    پسـران سـياه   زكنندهيمتماي ها جلوه. يكي از ننديب ينمو رعايت آن 
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رسـانند كـه حتـي افـرادي كـه در خـروج از        آشكار است كه در بيان و عمل آن را به اثبات مي
عنوان يك نخبه از سويشان مورد تقـدير و تشـويق    و قوانين اجتماعي بداعت دارند به هنجارها
ي است كه برخوردار از هنجارشكنماجرا، احساس آنها در زمان  زيبرانگ تأملگيرند. نكته  قرار مي

ي كوچك و بزرگي چـون عبـور از چـراغ    ها يتخط. شوري كه در است يخاصشعف و شور 
در  له آديـ او ظـاهر   مرسـوم هر نامتعارف (با تغيير در هنجارهـاي پوششـي   قرمز، پوشش و ظا

اجتماع)، فحش و اهانت به مقدسات (فردي كه در حين اهانت ادبيات تازه و بديعي به كار بندد 
ي مجرمانـه، در  هـا  تيفعالگيرد)، زندان رفتن، دعوا و درگيري و  تشويق قرار مي موردبه شدت 

بـه سـوالي در ايـن     ويت است. براي روشن شدن بحث، پاسخ قاسـم سيمايشان به عينه قابل ر
  خصوص، چنين است:

شكني هسـتم مـثالً اگـه بـه      كنم و بيشتر دنبال قانون خيلي قوانين اجتماعي رو رعايت نمي«
  »جايي مراجعه كنم و كارم پيش نره سريع عصباني ميشم و با زور ميخوام كارم رو پيش ببرم.

دانـد و در مـورد آن    پـوش مـي   را يك ارزش ويژه براي پسران سياه بودن دار سابقهيا سعيد 
  دهد: چنين توضيح مي

ها خيلي مهمه چون با رفتن به  پوش اي هستش كه براي ما سياه سابقه داشتن يه ارزش ويژه«
هـا   هـا و الت  پوش زندان انگار مسير چند ساله رو يك شبه طي كردي و اعتبارت نزد بقيه سياه

  »ميره.خيلي باال 
كند كه در صورت وقـوع، بـه فـرد خـاطي      شكني را بيان مي شكل متفاوتي از قانون اشكان
  دهد: اي مي اعتبار ويژه

عنـوان يـه كـار خيلـي      درگير شدن با ماموران و نيروي انتظامي برامون خيلـي مهمـه و بـه   «
م بـراي بقيـه   و مدا ميآور يمعنوان يك ارزش به حساب  كنيم و اين رو به ارزشمند ازش ياد مي

  »كنيم. تعريفش مي دوستامون
، هيچ تعهـد و تضـميني بـراي عمـل بـه قـانون و هنجارهـاي اجتمـاعي از سـوي          نيبنابرا

 .ننديب يم ي خودآرزوهاپوشان وجود ندارد چون آنها را مانعي بر سر راه رسيدن به مطامع و  سياه
هيجان آنهاسـت كـه بـه موجـب آن،      جوش نقطهشكني عادت رفتاري و  از سويي ديگر، قانون

  دهند. تفاوت خود از ديگران را نمايش مي
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  گيري نتيجه. 6

در جامعه شهري ايالم كمتر جواني را مي شود مالحظه كرد كه از يك هويت موفق بهـره ببـرد   
زيرا، نوعي چرخش زائد در بين جوانان امروزي رايج شده كه دائماً هدف و مسير رسيدن به آن 

شـود. امـا، طبـق    هاي ذهني در رفتـار آنهـا مشـاهده نمـي    ي كنند و پايداري بر ايدهرا عوض م
گيرنـد بـه ايـن    هاي به دست امده پسران مورد مطالعه در چارچوب هويت موفق قرار مـي  يافته

اعي كـه بعضـاً نـوعي ضـد ارزش هـم      ها و ارزش هاي اجتم خاطر كه آنها به طور معمول ايده
خود تعريف و نسبت به آنها كامالً وفادار و متعهـد هسـتند و رفتـار و    شمار مي آيند را براي  به

هـاي ذهنـي و   اي كه تخطـي از ايـن مؤلفـه   برند به گونهسكنات خود را بر اساس آنها پيش مي
هـايي كـه در ميـان آنهـا كـامالً      رفتاري را براي خود غير قابل تصـور ارزيـابي ميكننـد. ارزش   

برند شالوده فكر و عملشان را عقبه و بناي سستي بهره مي خودجوش به وجود آمده و بعضاً از
شود. امري كه با تعريف مارسيا از هويت در بر ميگيرد كه شالوده شكني به عملي محال بدل مي

موفق بر اساس سنخ شناسي كه در اين خصـوص ترتيـب داده، مطابقـت دارد. بـه اعتقـاد وي،      
هـاي هويـت خـويش     هـا و ارزش  ايـده هويت موفق مربوط بـه كسـي اسـت كـه خـود را بـا       

ماند. بنابراين، اگر هويت موفق را مترادف با پايـداري   آنها پايدار مي كند و كامالً به مي  شناسايي
يرسيم كـه ايـن همـان چيـزي اسـت      ها و ارزش هاي هويت قلمداد كنيم به اين نتيجه م بر ايده
پوشـان   ناپـدير در ميـان سـياه    نكـار پوشي بر آن سوار است و بـه مثابـه واقعيتـي ا    هاي سياه پايه
  رويت است. قابل

فرهنگـي   هاي خرده گيري واكنش فرهنگي، به ويژه مرتن، شكل پردازان آمريكايي خرده نظريه
دهنـد.   در جامعـه توضـيح مـي   » اهـ  فرصـت «هاي محوري و ساختار  را با توجه به نقش ارزش

ذاري اجتمـاعي طبقـات پـايين از    گـ  هاي كجروانه اساساً معلول كنـار  فرهنگ ترتيب خرده  بدين
ها و عالئق جوانـان   شوند. ارزش هاي مشروع و دسترسي نابرابر به آنها تلقي مي ساختار فرصت

سـازد و توسـل بـه     هاي طبقة متوسط متمـايز مـي   وابسته به طبقات پايين اساساً آنها را از گروه
 »دهـد  ي جوانان را نشان مـي شود كه موقعيت وجود داري مي تبديل به بيانية معنا«فرهنگ  خرده

 فرصت كه است اي گونه به ايالم شهر اجتماعي ايران و به تبع آن نظام ساختار اساس همين  بر
 جامعـه  در را اجتمـاعي  سانسـور  نـوعي  و كننـد  مـي  سلب افراد از تعدادي از را ترقي و رشد
 زندگي در خطايي يا و لغزش دچار دليل هر به كه سانسور اجتماعي يعني، افرادي كند،مي  پياده
 فرصـت  و شـوند مي گذاشته كنار مسئوالن و مردم نگاه افق از اند شده خويش جمعي و فردي
 رجحـان  داليل يكي از مسئله همين. شودمي گرفته مذكور فرد از افراد ساير با سطح هم حيات
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 اسـت  جامعه در پوشي فرهنگي از جمله سياههاي خردهمانند گروه هاييپديده سمت به جوانان
آن،  نتيجـه  كـه  كنـد ايجاد مي آنها وجود و ذهن در را اجتماعي مقابله نوعي نهايت در كه امري
است و  ايالم شهر در سطح كشور و البته ستيزي قانون و هنجارشكني و بزهكاري افزايش همانا

از هاي مقاومت: ناشي  خواند، هويتاين همان چيزي است كه كاستلز آن را هويت مقاومت مي
هـاي بـا    هـا و جماعـت   نوع احساس طرد و كنار گذاشته شدگي اسـت و بـه ايجـاد جمعيـت    

، مقاومـت  تـوان گفـت، نتيجـه سانسـور اجتمـاعي     شود. پس مـي  هاي خاص منجر مي گرايش
هــا و  آيــد، در نهايــت، گــروه اجتمــاعي اســت و آنچــه از دل مقاومــت اجتمــاعي پديــد مــي

  هايي با هويت مقاومت است. جماعت
اي ندگي پسران مورد مطالعه بر محور بدن و ابزارهاي نمايش خود ميچرخد به گونـه مدل ز

هـم خـود را صـرف بكـارگيري بهتـر       نماينـد و تمـام  كه منش خود را بر اساس آنها تنظيم مي
پوش شبيه يك رسانه عمل ميكند زيـرا   كنند. بدن و ابزارهاي نمايش خود براي پسر سياه مي  آن

عناي باب طبع خود را انتقال دهد و سعي دارد برداشت ذهني خود را از از طريق آن ميخواهد م
اين طريق به ديگري منتقل سازد تا به هدفي كه براي خود انتخاب نموده دست يابد براي مثـال  
با حمل هميشگي سالح، نوعي ترس غير ارادي را در مخاطب به وجود آورد يا حـس درونـي   

يان كند و گاهي نيز با تغيير عامدانه سيماي ظاهري، توجـه  خود را به واسطه خالكوبي بر بدن ب
ديگران را نسبت به خود معطوف مي سازد تا در جمع دوستان حرفي براي گفتن داشته باشـد.  

پوش از منش بخصوصي بهره ميبرند. منشي كه بناي آن بر بدن و ابزار هاي  بنابراين، پسران سياه
ي دروني براي او نيست بلكه مخلوق اجتماع اسـت.  نمايش خود استوار است. چنين منشي امر

ادينـه سـاخته و موجـب تقويـت آن     به اين معنا كـه اجتمـاع بزرگتـر آن را در وجـود فـرد نه     
پـوش بـه حاشـيه جامعـه      سـران سـياه  است. علت اين مسئله به طرد شدن و رانده شدن پ  شده
اير افـراد جامعـه در بوتـه    گردد زيرا اين فرصت به آنها داده نشده كه خود را همچـون سـ   ميبر

  آزمون و خطا قرار دهند.
 پوشـي  سـياه  چـون  خاصي هاي خرده فرهنگيگروه وها  سبك ايجاد در كه مواردي از يكي

 اين با كه افرادي تصميمات و تعلقات بر كه امري است سخت معيشت و فقر وجود دارد نقش
 جامعه در جاري رفتارهاي به نسبت را آنها نگرش نوع و گذارده تاثير گريبانند به مسائل دست

 از خود نجات و رفع براي و دارند بانيان مشكالت خود، طرد در سعي شكلي به و ميدهد تغيير
 براي را اجتماعي حيات از تازه رويه تا ميزنند دست قانون و عرف خالف رفتارهاي به فقر دام

فرهنگ جديد و ايجاد  هاي اجتماعي با ايجاد يك خرده بنابر عقيده هبيج گروه .دهند سامان خود
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يسـتند، مشـكالت وضـعيت خـود را     هنجارهاي تازه كه مطابق با هنجارهاي فرهنـگ غالـب ن  
 زندگيشـان  فراينـد  در اثرگـذار  عامـل  خـود  آنكـه  از بـيش  پوشـان  سـياه  كنند. بنابراين، مي  بيان
 الزم سـازوكارهاي  كـه  ايجامعه. هستند جامعه اجتماعي و اقتصادي شرايط معلول باشند  بوده
 از تا نهاده ارمغان به وجودشان در را دروني طغيان نوعي و سلب آنها از را همنوايي ايجاد براي
 حيـات  از تـازه  مسـيري  و خدشـه  دچـار  را اصـلي  مسير زا،چالش و كجروانه رفتارهاي طريق

سازند تا به واسطه اين گونه اعمال، آمال و اميـال   ترسيم خود براي را اجتماعي ولو پر مخاطره
ها بيانگر اين نكته است كه نظـام   نتيجه نهايي حاصل از يافتهسركوب شده خود را جويا شوند. 

تقسيم كار نابسامان و نابرابري هاي اقتصـادي و اجتمـاعي ناشـي از آن عـاملي اثـر بخـش در       
دگي رفتاري از سوي پسران است. شايان ذكر است از عنوان يك سبك زن پوشي بهگزينش سياه
هر گاه تقسيم كار نتواند پيوندهاي ميان افراد را تعريف كند، عدم كنترل اخالقي يا  نظر دوركيم،

شود كه  تقسيم كار به جاي ايجاد همبستگي، به نتايج عكس منجر ميلذا شود.  آنومي حادث مي
دهـد كـه از هـيچ     ند و در پي آن كشمكشي روي مـي شو در آن تعهدات مقابل ناديده گرفته مي

. در مجموع، نتايج حاصل از يافته ها بيانگر اين مسئله است كه كند اي پيروي نمي قانون و قاعده
انـد، از نظـر   پسران مورد مطالعه از نظر تيپ شخصيتي اقتدار طلب هستند، فاقـد نقـش شـغلي   

، ديـن سـتيز و از نظـر سياسـي،     عتقـادي انـد، از نظـر ا  اجتماعي به طرد اجتماعي دچـار شـده  
اعي نابهنجـار اسـت كـه    ستيزند و همه اين موارد نشأت گرفته از نظام تقسيم كـار اجتمـ   سلطه
شده افرادي از اين دست از رويه كلي حاكم بر جامعه فاصله بگيرند. نتيجه نهايي حاصـل   سبب

ت. پس، براي مواجهه بـا آن  پوشي يك معلول اجتماعي است نه عل ها اين است كه سياهاز يافته
  بايد علت را شناخت نه با معلول به مبارزه پرداخت.

  
  پيشنهادها 1.6

هـاي سـاختاري   پوشان بدون توجه بـه زمينـه   برخورد نهادهاي انتظامي و قضايي با سياه ـ
پوشي را كمرنگ نخواهد كرد بلكه بر شدت آن نيز خواهد افزود  آورنده نه تنها سياهپديد

 نسبت به آن را بيشتر خواهد كرد.ها  و حساسيت

 طرد احساس آنها در كه رفتار نكنند خود فرزندان با گونهاي بهها  خانواده ميشود پيشنهاد ـ
 حضـور  و جذب امكان احساسي، چنين بروز صورت در كه بگيرد شكل سرخوردگي و
 .شودمي مهيا چنيني اين فرهنگهايي خرده وها  گروه در
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شـهر،   در چرخانـدن  و شالق زندان، كه دارد وجود عقيده اين پوشان سياه بيشتر ميان در ـ
 كـه  مـواردي  در اسـت  بهتـر  بنـابراين،  آوردمي ارمغان براي آنان به را بيشتر اعتبار نوعي
جايگزين كه منطبق بر مطالعه دقيـق   هايبديل از تنبيهات، قبيل اين جاي به است مقدور

  .شخصيت آنهاست بهره گرفته شود
 و امنيتـي  نيروهـاي  مـردم،  سـوي  از و برچسب انگ معرض در قرارگيري كه آنجايي از ـ

 و زنـي  انـگ  از شـود پيشنهاد مي آيد مي شمار به ارزش نوعي پوشان سياه ها براي رسانه
 موردخطاب جامعه اقشار ساير همچون را آنها و كرده دوري آنها به نسبت زني برچسب

  .داد قرار
داشـته و بـا    حضـور ها مـددكاران اجتمـاعي    ها و پاسگاه شود كه در كالنتريپيشنهاد مي ـ

 پوشي در جامعه شوند. بررسي و مشاوره به اين قبيل افراد مانع از تشديد پديده سياه
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