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در این مقاله به دنبال واکاویدن مسئله بازنمایی رفتار مجرمانه در تلویزیون با تمرکز بر مستند تلویزیونی  :چکیده

با .  انگاری رفتارها در جامعه واقعی اثر بگذاردجرمتواند بر نحوه میهستیم تا نشان دهیم که این بازنمایی  شوک

های ثانویه آن را نشان داده و  داللتدرباره انحرافات جوانان است رفته،  کهشناسی به سراغ مستند شوک نشانهروش 

توضیح .  کنیممیتمرکز  ،بر نحوه رمزگشایی مقامات رسمی نظام عدالت کیفری از رمزگذاری های صورت گرفته

عنوان رویکرد بهشناسی فرهنگی  آنکه رابطه رسانه و جرم همواره در جرم شناسی کالسیک مطرح بوده است اما جرم

های ساده انگارانه از این رابطه را به کناری نهاد و معنای جرم را  برداشت نظری برآمده از مطالعات فرهنگی،

انگاری را از معنای جرممفهوم  ،هارسانهالقی تولید شده توسط هراس اخ  .برساختۀ نظام های بازنمایی دانست

 مثابهتلویزیون به  .سنتی آن که در حقوق کیفری مورد نظر است، فراتر برده و جنبه های جدیدی به آن می دهد

انگاری جرماجتماعی، نقش مهمی در این فرایند   یعاقهای ایدئولوژیک از وپردازشفراگیر و عامه پسند با  ایرسانه

دهد که در گفتمان تلویزیون ایران، تیپ گروهی از جوانان در میهای این تحقیق نشان یافته  .کندپنهان ایفا می

از سوی دیگر، گفتمان   .ها رمزگذاری شده استفرقهموسیقی زیرزمینی و ، قالب مصرف کنندگان منفعل نمادها

-اسطورهها و بازتولید دوگانهاز طریق ایجاد اخالقی از جوانان  و قضایی، اوال خود در برساختن هراس پلیسیرسمی 

ای را در قالب  برساخته های تاثیر داشته و ثانیا این برساخته رسانه "و سلیطه ـ پاک دامن"هایی مانند جوانان 

 . حقوقی مانند جرایم علیه عفت عمومی و اخالق مصرف می کند

 انگاری ، جرمجوانان، مستند شوکهراس اخالقی، جرم شناسی فرهنگی،  ای،بازنمایی رسانه :واژگان کلیدی 
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 هطرح مسئل

، تقریبا اتفاق دهند میواقعیت اجتماعی را بازتاب تنها  هارسانهانگارانه بودن این تصور که امروزه در ساده    

های فرهنگی ضاساس پیش فر خوانش مورد نظر خود از یک پدیده اجتماعی را که برها  رسانه ؛دارد  وجود  نظر

عنوان یک پدیده اجتماعی ای جرایم جوانان بهنحوه بازنمایی رسانه  .کنندبرجسته می خاصی صورت گرفته است،

مورد توجه بوده است؛  در سنت مطالعات فرهنگی ،این نحوه بازنمایی . مهم نیز از این قاعده مستثنی نیست

-نگی مجرمانه میدر برساختن خرده فرهنگ جوانان به مثابه خرده فرهها  به نقش رسانه( 1910)1استنلی کوهن

های شیطان صفت در خدمت نوعی  مثابه گروههای جوانان به دهد که چگونه بازنمایی گروه پردازد و نشان می

شناسی جرم.  ها گسترش یابد ها و نظارت مراقبتگیرد تا کنترل اجتماعی و سطح قرار می 0هراس اخالقی

پوشش "سازی شده  ساده برآمده از سنت مطالعات فرهنگی، استفاده از مفهومِ  عنوان رویکردیبه نیز1 فرهنگی

بلماتیزه ارا برای بیان رابطه پیچیده جرم و رسانه مورد انتقادات جدی قرار داده، این رابطه را پر "ای جرمرسانه

-های رسانه یکرد، پردازشاین رو      بر اساس (. 1991 فرل و ساندرز،)ست کرده و در کانون مباحث خود قرار داده ا

و عدالت  1پایان از معنا را شکل داده و تصویر جرمجرم یک مارپیچ بی های ضد و کمپین 4های جرمای از موج

معنای  ازگرایانه  جای تلقی ذاتبهشناسی فرهنگی، مرویکرد جر  (.1-1.،ص0212هیوارد،)سازند کیفری را برمی

 این نظام بازنمایی  (.0224فرل و همگاران،) داندهای بازنمایی می نظامجرم و کنترل جرم، این معنا را برساخته 

 . کندبندی میدهی به جرایم جوانان را صورت نظام عدالت کیفری در زمینه پاسخ های است که عملکرد نهاد

های  پدیدهآمیز از پیامدهای و ارایه تصاویر نادرست و اغراقها با انتخاب و گزینش اخبار و رویدادهای خاص  رسانه

فرجیها، )کنند انگاری و توسل به مداخالت کیفری را برای حل معضالت اجتماعی هموار می اجتماعی مسیر جرم

1131).  

هنگ عامه با دلیل گستردگی مخاطب، فراگیری و داشتن نقش کلیدی در برساختن فربهتلویزیون      

ها در نظام  یکی از مهمترین رسانه های مستند،  فیلمها، اخبار جنایی و  هایی چون سریال و پخش برنامهتولید 

-میکند و هایی آکنده از معانی نهفته را پخش می برنامه ،این رسانه . تبازنمایی جرایم و انحرافات جوانان اس

بینی غالب را داشته باشد  کند، معنایی که کارکرد جهانبدیل تر ت ن معانی، آنها را به معانیِ مرجحکوشد با مهار ای

ی  خودشان از یک واقعه پردازش نشده اندرکاران تلویزیون، شرح خاصدست  (.101. ،ص1132فیسک،)

کنند که هر رویداد خام دهند و بدینسان تعیین میاجتماعی را به صورت گفتمان معنادار تلویزیونی ارائه می

اگر این واقعیت رمزگذاری شده از تلویزیون به نمایش گذاشته   .شودبان رمزگذاری اجتماعی چگونه درگفتم

-گذارند تا آن برنامه اوال به لحاظ فنی، پخشهای بازنمایی تلویزیون بر آن تاثیر میشود، رمزهای فنی و عرف

ویزیون تمایل دارد تل (. 109 .ص همان،)و ثانیا واجد متن فرهنگی مناسبی برای بینندگان باشد  بودهکردنی 

گراست، از جامعه عرضه کند و از این رو گفته شده است که تلویزیون ذاتا یک رسانه واقع "گرایانهواقع"تصویری 

کننده ناعتوانایی ایجاد یک مفهوم اق دهد بلکه به این معنا کهالبته نه به این معنا که واقعیت محض را نمایش می
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د بیشتری مورد نظر در مستندهای تلویزیونی با تاکی "تصویر واقع گرایانه" ارائهخواست   .از امر واقعی را دارد

 . وانند گفتمان تلویزیون را نمایندگی کنندتمیبه خوبی  ز این رو این نوع از برنامه ها،بوده و ا

ای جرایم و انحرافات جوانان که مورد غفلت های مختلف بازنمایی رسانه جنبه مطالعه نیز در ایران     

ای چون هراس  مفاهیم کالسیک شده در بستر جامعه ایران، . قرار گرفته، ضروری استهای دانشگاهی پژوهش

قابل توجه و تحلیل اند که کامال  ای پیدا کرده های منحصر به فرد و پیچیدهسویه  محلی هایاخالقی و شیطان

های موسع در حوزه 3انگاریکیفری و جرم های مبتنی بر مداخله ،ایران در مورد جوانان 1سیاست کیفری  .است

قانونگذار ) ایران 9مقامات نظام عدالت کیفری های برداشتآیا سوال مهم این است که  ؛است نگ شکل گرفتهفره

اثر از واقعیت مت جوانان،آمیز دانستن بعضی از رفتارهای انحرافزمینه  در( کیفری و مقامات پلیسی و قضایی

حقوقی  ها در برساختن رسانه شده توسط ههراس اخالقی برساخت است؟ و یا اینکه آنان آمیز ذاتی رفتار انحراف

ها در برساختن واقعیت چند برابر منابع دیگر آگاهی  نقش رسانهد؟ اگر معتقد باشیم که انحرافات جوانان تاثیر دار

خارج شده و رسانه معنای جرم و  رابطه رسانه و جرم از پوشش خبری صرف ،و معرفت مانند تجربه شخصی است

بر  ،نحوه بازنمایی انحرافات جوانان مطالعهگفته و  پاسخ به سواالت پیش برایدر این مقاله  . سازد انحراف را برمی

دار صورت ادامهبهپردازد و که به انحرافات اجتماعی در جامعه ایران و در میان جوانان می شوکمستند تلویزیونی 

ای را بر عملکرد دست اندرکاران  تاثیر این بازنمایی رسانه شویم و شود، متمرکز می پخش می ایران از تلویزیون

 .دهیم نتقادی قرار میامطالعه  نظام عدالت کیفری جوانان، مورد

 چارچوب مفهومی

توسط هراس اخالقی  . هراس اخالقی یک مفهوم کانونی است موضوع مورد نظر این مقاله، تحلیل در     

در ساحلی  4 19سال   (.1910) ارائه شد ،"های محلی و هراس اخالقی شیطان"کوهن در کتابش تحت عنوان 

کمی به اموال عمومی و اموال مردم وارد ساختند؛ یر شده و خسارات تفریحی، دو گروه از جوانان با یکدیگر درگ

صورت وسیع موضوع را پوشش داده و پلیس بیش از صد جوان را به اتهام دخالت در موضوع بازداشت بهرسانه 

را  11ها راکر و12ها ماد ،های گروهی نشان داد که چگونه رسانهداده و    این موضوع را مورد مطالعه قرارکوهن   .کرد

. به عنوان دو گروه از جوانان که هنجارهای پذیرفته شده فرهنگ انگلیسی را تهدید کردند، اهریمنی جلوه دادند

گر و مقدار  هایی که در تعداد جوانان مداخله اول رسانه: به سه دسته تقسیم کردها را در این فرایند  او رسانه

، ها با استفاده از تیترهای حساسیت برانگیز د؛ این رسانهلغه کردنگرفته و خسارات وارد آمده، مبا خشونت صورت

واقعه   11و  اراذل و اوباش 10ها و به ویژه استفاده از کلماتی مانند موج تخریب اتخاذ سبک دراماتیک برای گزارش

 ها در این زمینه کردند که خشونتبینی میی که پیشهای دسته دوم رسانه . مال تحریف کردندگرفته را کا صورت

ق همبسته که به نمادپردازی از انحرافات جوانان از طریبود ای رسانه یادامه خواهد یافت و دسته سوم، پوشش

ردازی به حساسیت این نمادپ . های خاصی از لباس و مو اقدام کردندها و مدلکردن این جوانان با سبک

ارتباطی با واقعه صورت پذیرفته نداشته ای منجر شد که در اثر آن هر واقعه دیگری نیز که  اجتماعی و رسانه

کوهن معتقد بود که  . یده شودهای یک بیماری مشترک فهم عنوان نشانهبهیک الگوی واحد و  است، بر اساس
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: گذارند ین انحرافات به سه صورت تاثیر میهای عمومی به ا ای انحرافات، در پاسخ های پردازش رسانه شیوه

که خواستار  11شود؛ تشدید، در ارتباط با واقعه اولیه فرض میای در مکان دیگری  هآن واقعکه بر اساس ، 14انتشار

 که به درخواست افزایش قدرت نظام عدالت کیفری  1اقدامات شدید برای مقابله با تهدیدات است؛ و نوآوری

هراس اخالقی نقش دو گروه از افراد در فرایند ایجاد  . دهد ی به تهدیدات ارجاع میگرسیدبرای ( پلیس و دادگاه)

های غالب فرهنگی  دی که هنگام احساس خطر برای ارزشیعنی افرا 11نخست کارفرمایان اخالقی: کلیدی دارند

های محلی که متهم به نقض هنجارهای اجتماعی و  زنند و دوم شیطان مییا اجتماعی به هراس اخالقی دامن 

وال اقدامات کنترلی قانونی هستند معم نظمی و بی بیبا  کارفرمایان اخالقی که خواستار مقابله  .شوندفرهنگی می

یک موضوع محلی را به یک مسئله و نگرانی ملی، و شاخصی برای افول  این کارفرمایان،  .دانند را ناکافی می

آنها که منحرف و مجرم دانسته زدن به  راندن و برچسب این فرایند با به حاشیه . کنندمیاخالق در جامعه تبدیل 

 . دهداند، یک مارپیچ تقویت انحراف را شکل می شده

ابه یک مسئله مثبهمفهوم هراس اخالقی نشان داد که اوال موضوع جوانان چگونه  در تبیینکوهن      

رو ایناز   .شوند میتلقی  13زنی غیرخودیشود و ثانیا جوانان چگونه در فرایند برچسب اجتماعی برساخته می

پیوند 02زنی و از سوی دیگر با نظریه برچسب19گرایی اجتماعی جرم با نظریه برساختسو یکاز  هراس اخالقی

ماعی، سوال را به اینجا ض تلقی کردن وجود یک مسئله اجتوگرایی اجتماعی به جای مفر برساخت  .خورد می

ی به گرای تای اجتماعی است؟ رویکرد برساخ گفته است این موضوع، اساسا مسئلهکند که چه کسی  منتقل می

صورت بهسطه و بلکه معتقد است که واقعیت بدون وا ،کند اسانه، وجود واقعیت را انکار نمیشن لحاظ معرفت

در یک فرایند اجتماعی آید؛ واقعیت همواره با واسطه معنا نمود پیدا کرده و معنا نیز  مستقیم به دست نمی

 01واقعیت  اجتماعی  کنیم، برساخت اجتماعی تجربه میهای عنوان مسئلهدر نتیجه آنچه ما به شود؛ برساخته می

-و مکان ها چگونه در نقشه نظم اجتماعی، نامگذاری، تعریف اجتماعی نیز بسته به اینکه پدیدههای پاسخ  .است

ای هکند که چگونه گروه جرم مشخص می  اجتماعی  گرایی نظریه برساخت . شوند بندی مییابی شوند، صورت

ی از رفتارهای اجتماعی را های اجتماعی، مطالبه عمومی درباره نوع خاصکارفرمایان اخالقی و جنبشذینفع، 

 .دهند شکل می

 اول،: داخالقی است که چهار جزء دار  یک مفهوم مرکزی در فرایند هراس 00ها دهی به مطالبه شکل

ها به  به رسانه دوم، ارائه مطالبه ساز تلقی گردد؛ تواند به لحاظ اخالقی مشکل تشخیص اینکه چه شرایطی می

بینی الزم مبنی بر اینکه چگونه باید به این مسئله  سوم، ارائه پیش ها مشروعیت پیدا کند؛ ای که این مطالبه گونه

ها؛ و چهارم، به حاشیه راندن ادعاها و  ها و روش ها، سیاست ته شود، از طریقِ تعریف استراتژیاجتماعی پرداخ

  (.122.ص ،0221هنری، ) های اثرگذاراز طریق بسیج کردن گروههای رقیب مطالبه

حاظ زنی است؛ این نظریه هم به ل مفهوم هراس اخالقی، نظریه برچسب از بسترهای نظری دیگر یکی     

ای مبتنی بر هنجار و کرد، میان رفتاره تالش می سنتیشناسی  گرایانه دارد؛ جرم شناسانه، تباری برساختمعرفت

شناسانه و  شناسانه، روان های زیست رد و این تفاوت را بر اساس نظریهتفاوت ذاتی بگذا ،خالف هنجاررفتارهای بر

متفاوت دانستن فرد  توضیح داد که به لحاظ تحلیلی و روشی، (1 19)01اما بکر  .شناسانه تبیین کند جامعه
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تفاوت  این . آمیز در فرد منحرف، قابل تایید نیستهای خاص انحراف واسطه وجود ویژگیبهف با فرد عادی منحر

چسب کسانی را که به آنها بربکر   .شود ، برساخته میصورت اجتماعیبهو زنی بوده  بیشتر نتیجه فرایند برچسب

های نظام عدالت  ناظر بر عملکرد مقامتنها کردن،  خودی تلقی نامید؛ غیر 04ها منحرفانه زده شده است، غریبه

کننده  کننده و یا تقویت اخالقی، ایجاد ها با برساختن هراس بلکه رسانه نیست؛( س دادسرا و دادگاهپلی) کیفری

"مراسم تنزل جایگاه اجتماعی"فرایندی هستند که از آن به 
. ، ص113 ولد و همکاران،) تعبیر شده است 01

121). 

-مطالعات رسانه و جرم فرهنگی،هراس اخالقی به مفهومی پربسامد و مورد اقبال در ادبیات مطالعات    

واکنش اجتماعی به ( 1913) هال و همکاران . شناسی تبدیل شد و با رویکردهای مختلفی توسعه پیدا کرد

قرار داده  و نشان دادند که  مطالعهدر چارچوب نظریه نئومارکسیستی مورد را 01 و جرایم خیابانی  0قاپیکیف

ای در  است توسط بازنمایی رسانه های خیابانی که اصطالحی آمریکایی و دزدی قاپی کیف ای مانندهچگونه پدید

قاپی را به دید آورد و کیفدر انگلیس پ نوعی هراس اخالقی را نسبت به جوانان آفریقایی 1912انگلیس دهه 

ه نشان داد کاقتصادی بریتانیا در دهه هفتاد  این مطالعه با توجه به بحران  .ای اجتماعی تبدیل کرد مسئله

کارگری، جناح چپ و دولت رفاه مقصر وضعیت بیمارگونه کشور دانسته شده و گفتمان های اتحادیه چگونه

 ،در این گفتمان . کرد از مشکل جامعه بریتانیا معرفی میعنوان بخشی بهنژادی جدید شکل گرفت که سیاهان را 

 ،گیردپوست صورت میه توسط جوانان سیاهها به جرایم خیابانی ک د سوء استفاده قرار گرفت تا توجهمور ،آمار

در دهه  03گرایی اقتدارگرا ایجاد شده را باعث توسعه یک عوامهال و همکاران این هراس اخالقی  . جلب شود

جرم و انحراف از طریق   اجتماعی  نیز برساخت( 1994) 09گود و بن یهودا . هفتاد میالدی در انگلستان دانستند

اضطراب ناشی از یک فشار اجتماعی در  به که 12الگوی مردمی: سه الگو توضیح دادند هراس اخالقی را بر اساس

کننده  تاب نگرانی عمومی است و نه ایجادشود؛ در این الگو اقداماتِ نهادهای کنترل جرم باز منجر میمیان مردم 

رهبران مذهبی  که بر اساس آن صاحبان قدرت اعم از دولت مردان، صاحبان صنعت و 11الگوی نخبگانی  .آن

تواند  از مسائلی است که حل آن مسائل میکنند؛ در اینجا هراس اخالقی انحراف  هراس اخالقی را ترویج می

که بر اساس آن، ایجاد هراس اخالقی  10های ذینفع،و الگوی تعارض گروه؛ قدرت این نخبگان را تضعیف کند

 . های اخالق استاخالقی در جامعه بوسیله تعیین دامنهنتیجه خواسته کارفرمایان اخالقی برای دستیابی به نفوذ 

مانند مواردی که نهادهای  ،کند هد که منافع بوروکراتیک اقتضا مید ین اساس، هراس اخالقی وقتی رخ میبر ا

 . کنند مختلف برای هژمونیک شدن رقابت می

رابطه جرم  و رسانه  دربارهبه یک الگوی تاثیرگذار برای پژوهش به هر روی نظریه هراس اخالقی       

-پیش یشناسی فرهنگی نیز به عنوان یک دستگاه نظری که مطالعه رابطهصورت خاص در جرمبهتبدیل شد و 

شناسان فرهنگی البته جرم (. 0211 فرل و همکاران،) گفته موضوع اصلی آن است، مورد اقبال قرار گرفت

بلماتیک رسانه، فرهنگ و وبدفهمی است که بر اساس آن پرتوضیح دادند که هراس اخالقی معموال دچار نوعی 

 . شود مانه یا انحراف آمیز فروکاسته میآمیز و اغراق شده از یک واقعه مجرهای تحریفانحراف صرفا به گزارش
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و در مارپیچ  "تالش جمعی"توجهی به این نکته است که هراس اخالقی در اثر  گرایی، بینتیجه این تقلیل

کننده انحرافات و  لها، کارفرمایان اخالقی، نهادهای کنتررسانه شود؛ تالشی که در آن جوانان، تولید میبازنمایی 

انحرافات  نحوه بازنمایی الحظه، عالوه بر مطالعهبا توجه به این م (. 43. ص همان،)دستی دارند عموم مردم هم

 . باید توجه کردای نیز ری از متون رسانههای نظام عدالت کیف، به نحوه خوانش مقامشوکجوانان در مستند 

 شناسیروش

 ی11عنوان متنبهتوان رسانه را  کند که بر اساس آن می خالقی چارچوب مفهومی را فراهم میهراس ا     

دهد، مورد مطالعه  های اجتماعی و حقوقی را شکل میخکه منابع تهدید جامعه را تعیین کرده و از این طریق پاس

های تحلیل وشبر اساس ر. شود ته میزبان رسانه، واسطه ممتازی است که معنا از طریق آن برساخ  .قرار داد

نظام   .کردکند، مطالعه  شکار و پنهانی را که بازنمایی میتوان زبان رسانه و مفاهیم آ کیفی متن است که می

شان از یکدیگر بازنمایی مبتنی بر قواعد کلی مشابه و متفاوت برای برقرار کردن روابط میان مفاهیم و تمایزیابی

که بسیاری از امور مسکوت حالیشوند، در  بازنمایی، برخی امور نمایانده میدر فرایند  (. 11: 0221هال ) است

ا ایدئولوژی مسلط دارد؛ چراکه اوال فرایند بازنمایی خود بر اساس در واقع بازنمایی رابطه دیالکتیکی ب . مانند می

از آنجایی که بازنمایی، معناسازی  . کند لوژی مسلط را دوباره بازتولید میاین ایدئولوژی صورت گرفته و ثانیا ایدئو

عه آن مورد مطال گفتمان برای شناسی و تحلیل های نشانهها و مفاهیم است، روشاز طریق به کارگیری نشانه

کند  ولید میشناختی با چگونگی بازنمایی یعنی اینکه زبان چگونه معنا ت رهیافت نشانه . گیرد استفاده قرار می

 هال،) کار دارد و آن سر« سیاستِ»گفتمانی بیشتر با آثار و پیامدهای بازنمایی یا   سروکار دارد و رهیافت

 (.01. ،ص1191

رود و ای را که از قواعد دستور زبان و نحو فراتر میماهیت نظام نشانهتواند شناسی می روش نشانه      

هرگونه متنی (.    0 .ص ،1130 مک کوئیل،) دریابد کند،معانی پیچیده و وابسته به فرهنگ متون را تنظیم می

ها آشکار و مرئی نیستند بلکه باید از متن  ها در نظر گرفت؛ نظام نشانه عنوان نظامی از نشانهبهتوان میرا 

؛ نشانه متضمن سه (19. ص ،1132گیرو، )کارکرد نشانه انتقال اندیشه به وسیله پیام است  . فراخوانده شوند

ی میان روردادی است و هیچگونه مناسبت ضرجنبه است دال، مدلول و داللت؛ البته رابطه بین دال و مدلول قرا

شناسان فرایند  نشانه . اجتماعی است_ که این ارتباط بیشتر متاثر از قراردادهای فرهنگی این دو وجود ندارد بل

-نظام رمزگانی را در سه سطح دسته 14فیسک .نامند به ترتیب رمزگذاری و رمزگشایی میخلق و تفسیر متن را 

 ،(حرکات سر و دست، گفتار ،رفتار ،محیط ،پردازیچهره ،ظاهر لباس)واقعیت : بندی نموده است؛ سطح نخست

برخی از   .کنند های الکترونیکی رمزگذاری میستگاهدر سطح دوم، رمزهای اجتماعی را رمزهای فنی به کمک د

ایدئولوژی که رمزهای ، سطح سوم  .دوربین، نورپردازی، موسیقی و صدابرداری: اند ازرمزهای فنی عبارت

برخی از رمزهای  . دهند قرار می "مقبولیت اجتماعی" و "جامانس" هایایدئولوژی عناصر فوق را در مقوله

فیسک، ) هستند داریگرایی و سرمایهپدرساالری، نژاد، طبقه اجتماعی، مادی دئولوژی عبارت از فردگرایی،ای

ای از معانی سازگار دهند که مجموعهای سامان میرمزهای ایدئولوژیک سایر رمزها را به گونه . (103 .ص ،1132

بندی رمزهای طور مستقیم به تاثیر قدرت در تنظیم و طبقهبههای ایدئولوژیک رمزگان . ه وجود آیدو منسجم ب
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سازی از رمزهای قراردادی و قواعد  سازی و اسطوره کارکرد رمزهای ایدئولوژیک طبیعی  .شوددیگر مربوط می

 (. 112.ص همان،) استگر سلطه

جان فیسک در کتاب   .گفتمان تلویزیون قابل شناسایی نیستسطوح مختلف رمزگذاری، بدون تحلیل      

داند که از زمینه  بازنمایی می  ن تلویزیون را نوعی زبان یا نظامگفتما (1994) فرهنگ تلویزیون، تاثیرگذار خود

  .به وجود آورد و اشاعه دهداجتماعی برآمده تا مجموعه منسجمی از معانی را درباره حوزه موضوعی معینی 

رمزگان  پیشاپیش با رمزهای اجتماعی رمزگذاری شده است؛ ،ای که قرار است از تلویزیون پخش شود عهواق

 ،فیسک) که موجب حفظ آن فرهنگ است ،دهد آورد و اشاعه می تلویزیون، مفاهیمی را در فرهنگ به وجود می

رو ایناز   .متن را بازشناختای توان نظام نشانهبدون تحلیل گفتمان مسلط بر جامعه نمی  .(101. ، ص1132

های های جامعه دارد و برای انجام تحلیلشناسی ارتباط بسیاری با ساختار ارزشنشانه" گفته شده است که

 (.04. ص ،0221 فیسک و هارتلی،) "های موجود در جامعه توجه نشان دادشناسانه باید به ارزشنشانه

. ص ،1131فیسک، )عهده دارد  بازتولید دائمی ایدئولوژی را براگر تلویزیون را دستگاهی ایدئولوژیک که  

قابل نیز به خوبی و با تاکید بیشتری  بدانیم، این فرایند بازتولید ایدئولوژی، در مستندهای تلویزیونی( 101

 "پردازند به جای تخیل به توصیف حقایق می" ها، شود که این نوع از فیلم پنداشته میمعموال  . ردیابی است

ازای واقعیت است، مابهکند که ساختگی نیست یعنی  فیلم مستند تنها وانمود می" ؛ اما( 11.ص ،0 11 بارسام،)

دخل و تصرف و بینید کامال واقعی است و بدون  نعی در کار نیست، چیزی که شما میکند که هیچ تص وانمود می

یعنی ممکن   .، سینمای ساختگی استسینمای مستند هم . برداشت دومی در کار نیستمستقیما ثبت شده و 

 "بیند واسطه می واقعیت را به شکل صریح و بی دارد ،است همه چیز چیده شود برای اینکه تماشاگر احساس کند

پذیر و وابسته امکانامری  تنها رسد، دستکاری در واقعیت نه به نظر می  (.14. ص ،1131 اسالمی و فرهادپور،)

ای، با  م مستند، به نحو کامال درونی شدهفیل  .پذیر استنا موضوعی قطعی و اجتناببه خواست فیلمساز، بلکه 

که ـ  هاتدوین و تقطیع صحنه ، انتخاب زاویه دوربین، نورپردازی،سازی ها، فضا ا، طراحی سوالهسوژه انتخاب

 . کند را بازگو میروایت خود از واقعیت  -ـ ، اجتماعی و ایدئولوژیک هستندفنیهای سرشار از رمزگذاری

پرداخته  جوانان گو محور به انحرافات اجتماعیوهای متعدد نمایشی و گفتتلویزیون ایران در برنامه     

-برنامه شروع شد و تاکنون ادامه داشته است، یکی از این 1131که پخش آن از سال نیز  شوک؛ مستند است

مستند بر اساس معرفی سایت رسمی این   .بوده است اعالم سازندگان آن بسیار پربینندهبر  هاست که بنا

ختلف های مهای اجتماعی در حوزهبررسی آسیب هدف بااست که  اجتماعیو  خبرنامه مستندتلویزیون ایران، 

جامعه ایران و به موضوعات مختلفی در زمینه مسائل  11(سایت شبکه سوم سیما) مرتبط با جوانان، ساخته شده

این برنامه در  . های انحرافی پرداخته استفرقه ربایی وآمیز، آدممخدر، جرایم خشونتمانند مصرف مواد 

سازی تلویزیونی، صدای عمومی ایدئولوژی سیاسی یک گروه  ن تولید شده و از آنجا که برنامهتلویزیون دولتی ایرا

های مهمی در زمینه  جنبهتواند بر  دهد، تحلیل آن می را بازتاب می( 2  .، ص 191 ،همکاران هال و) حاکم

تحقیر و  هایی چون سازمان صدا و سیما، دغدغه  .فکندو انحرافات پرتو بیهای رسمیِ کنترل جرایم  سیاست
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را بر اساس  الحادی فرهنگ های نارسایی و ها آسیب تشریح و تبیین ،غرب تضعیف مدپرستی و تقلید از

افق "کتاب  ،(1131) "های تولید تامین و پخشسیاست ها واهداف، محورها، اولویت»"هایی چون  دستورالعمل

نیز در چنین  شوکمورد نظر قرار داده و مستند  (1192) "منشور رسانه"و ( 1131) "رسانه ملی و سیما

میان و  های انحرافی بوده فرقهصورت خاص در مورد بهقسمت اول این مستند . گفتمانی تولید شده است

های معانی  معلوم کردن الیهبرای   .پرستی و موسیقی زیرزمینی در نوسان است پرداختن به مدگرایی، شیطان

کنیم؛  این قسمت از مستند شوک تمرکز می ، براست  گرفته ای که در ساختار مستند شوک قرار رمزگذاری شده

ای نظام ه مقامگرفته در مورد جوانان را تحلیل کرده و سپس به چگونگی رمزگشایی  های صورتابتدا رمزگذاری

 . پردازیم از این مستند می عدالت کیفری

 ی تحقیقهایافته

های اجتماعی در حوزه ضمن بیان آسیب ،شوک های مستند دهد که الیه نتایج این پژوهش نشان می     

 های اجتماعی،های معنایی است که در قالب رمزگان های ثانویه و الیهاللتعنوان داللت اولیه، دارای دبهجوانان 

از طریق آن است که فرهنگ تراز جوانی را  به دنبال شوکمستند   .اند و ایدئولوژیک رمزگذاری شده فنی

الگوی روایی مستند شوک نیز بر اساس   .یجاد تقابل میان این دو عرضه کندانحرافی و با ا های فرقهپرداختن به 

جوان مستند برای ایجاد تقابل میان این استراتژی   .بنا نهاده شده است( قهرمان و ضد قهرمان) تقابل خیر و شر

قی نمادپردازی، بین مفاهیمی چون مدگرایی، موسی استفاده از این با ؛استشده نمادپردازی  36جوان بد،ـ خوب

، (41 .ص ،1910) گوید نان که کوهن میو آنچکرده اد پرستی ارتباط ایج زیرزمینی و آلترناتیو و شیطان

 . کندبه مخاطب ارائه میتر از واقعیت  بسیار واضح تصاویری

نحوه صحبت کردن جوانان، داللت بر نوعی ، آرایش موی سر و پوشش ع لباس،در مستند شوک، نو :یمدگرای

بر این اساس جرایم و انحرافاتی چون مصرف مواد مخدر از سوی جوانانی که . نمادپردازی درباره انحراف دارد

 شوند، بندی می، دستههاپ، رپ، پانکهیپهایی چون در درون کالتو  داشتهظاهری منطبق بر این نمادها 

نامید؛ انحرافات اجتماعی، در  "انحصار و شمول"توان این نمادپردازی را می داللت ثانویه  .گیرد صورت می

مصرف  آمیزی مانندمرتکب رفتارهای انحراف "معقول"این گروه از جوانان است، جوانان با ظاهری  "انحصار"

جوانان، نوع مدل  زکننده امصاحبه  .ن نمادها همبسته با انحراف استثانیا، استفاده از ای . شوند مواد مخدر نمی

و ها یا از این معانی  شونده صاحبهپرسد، م یراهن یا روی گردنبند آنان را میها و نمادهای روی پ مو و مفهوم عکس

خاطر زیبایی ه از آنها را صرفا بدهند و یا استفاده  ارتباطی می ات بییا توضیح کنند؛ اطالعی می مفاهیم اظهار بی

کنندگان معنای ذاتی  این نمادها و عالئم در نظر مصرف گر این است که استفاده از ها نشان این پاسخ  .دانند می

ها و شرتها، تیخیلی از لباس" کند که بیان میراند و  یه میهای صریح را به حاشاما فیلم این پاسخ ،ندارد

 ."شلوارها معانی خاصی دارند
، "نیاز جوانان به توجه و یا کمبود اعتماد به نفس"، مدگرایی را نتیجه شوککارشناسان در مستند      

این  کند؛ را به ذهن متبادر می "ای اجتماعی به امر روان شناسانهفروکاستن پدیده"دانند که آشکارا اسطوره  می

مثابه عضوی بهفرد را ی تمایز نه تنها  د به منزلهمُ  .های فرهنگی موضوع است نادیده انگاشتن سویهگرایی، قلیلت
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از سوی   .کند های دیگر را نیز برجسته می کند، بلکه عدم عضویت او در گروه ی خاص متمایز می از یک طبقه

د نه تنها مٌ . ئولوژی مورد توجه قرار دادبایست در متن نظام قدرت و اید وانان را میدیگر، توجه به مد از جانب ج

ای برای ابراز سیلهکند، بلکه ممکن است و دهد و آن را اعالم می وانان را در نظام اجتماعی شکل میجایگاه ج

جوانی با موهای   (.149-112. ص ، 113ذکایی،) شان در نظام قدرت باشدها نسبت به جایگاه ناخوشنودی آن

حتما مشکلی دارد، حتما دوست دارد  ،کند کسی که به این صورت رفتار می" یدگودوربین میکوتاه و مرتب به 

-من اینطوری رفتار می" گوید به جوانی با موهای بلند که می شود قطع میبالفاصله تصویر ؛ "از جایی تقلید کند

و گفتار این د.  "عادی باشم است؛ من دوست ندارم مردم نوع لباسشان عادی . کنم تا با دیگران فرق داشته باشم

کند و دیگری دهند؛ یکی بر تقلید تمرکز می دو منطق متمایز و رقیب ارجاع می اند به کنار هم نشانده شده که در

نتیجه . کند را به نفع دیدگاه اول مصادره می ای با دیدگاه دوم نداشته و آن اما فیلم هیچگونه همدلی  .بر تمایز

های نمادینی را که  ، رمزگانکنندگان مد هرچند تولیداست؛  "جوانانِ منفعل و مقلد"وره اسطاین امر بازتاکید بر 

 "مد" منفعل کنندگانِ مصرفاما جوانان صرفا  ،کنند ارائه می ،اندهای فرهنگی متمایزی سامان یافتهدر نظام

  . کنند های آن تصرف میو در رمزگان گیرند در پیش می "ستراتژی تمایزا" مثابهاین مصرف را به بلکه ،نیستند

 یموسیقی زیرزمین

پرستی ارتباط برقرار  موسیقی زیرزمینی، میان مدگرایی و شیطان با استفاده از میانجیِ شوکمستند  

العاتی اطچه  پرستیشیطان هایگروهشونده در پاسخ به این سوال که درباره  یکی از جوانان مصاحبه . کند می

های آلترناتیو غربی پخش  تصاویری از خوانندگان موسیقی 11؛هستند "بازمتال"و  "خوانرپ" :گویددارید؟ می

این در   .کندخوانده شده معرفی می عنوان مضامین اشعارِبهرا  "کشتن" و "مرگ"شده و زیرنویس تصاویر، 

چهارگانه دین در ابعاد دهد که  یرانی نشان میحالی است که تحلیل محتوای کیفی بعضی از اشعار موسیقی رپ ا

 (.114. ص ،1191نوربخش،) است یافته در این نوع موسیقی انعکاس پیامدی، و تجربی مناسکی، اعتقادی،
 . در مصاحبه با خوانندگان موسیقی زیرزمینی، ظاهر آنها و نحوه گویش آنها رمزگذاری شده است      

 "جریان اصلی"سازی که متعلق به  مخاطب نمانده و در صحبت با آهنگفیلم منتظر رمزگشایی از ناحیه 

کنندگان و  تیپ تولید . داند می "خالی از علم موسیقی"را  های زیرزمینی موسیقیاست،  موسیقی

 کامال غیرعادی تصویر شده وکامال رمزگزاری شده است؛ این موسیقی  زیرزمینی های کنندگان موسیقی مصرف

الفاظ "اند؛ این افراد از  ین توصیف شدهدر سطح پای "های شخصیتی شاخص"ین نوع موسیقی از نظر خوانندگان ا

در هنگام موسیقی انجام داده و معموال برای نوشتن  "حرکات غیرعادی"کنند،  در شعرها استفاده می "رکیک

رواج مد  که این مستند ازنیز همانند تصویری بازنمایی این . کنند مصرف می "دراگ" هاهنگآشعرها و اجرای 

  .آلترناتیو صورت گرفته استهای  گیری موسیقی بدون توجه به بسترهای شکل، دهد در میان جوانان نشان می

های فرهنگ زیرزمینی را توانسته است انرژیرپ اند که ساختارهای ریتمیک موسیقی  ها نشان داده پژوهش

 "جهانی ای پدیده" که رپموسیقی ، شوکمستند   در  .(0221 پرکینسون،) کند  صورت ترانه ارائهبهگذاری و رمز

داللت ثانویه  . به تصویر کشیده شده استغیرطبیعی ای  عنوان پدیدهبه، ( 4.ص ،1191 کوثری و موالیی،) است
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"عادی شدن" تاکید براین غیرعادی نشان دادن، 
کنندگان و  انه برای تولیدانجام رفتارهای منحرف 13

 .     کنندگان این نوع از موسیقی است مصرف

 یپرستشیطان

از صورت جوانی نشان داده ( زآپاکستریم کلو) ای مستند تلویزیونی شوک، نمای بسیار نزدیکدر صحنه 

و، به شود که نوع ریش خود را نماد شیطان پرستی دانسته و از اینجا فیلم از مدگرایی و موسیقی آلترناتی می

جوانان در ویژه بهطبان به مخا دادن هشدار دف آشکار فیلم و داللت اولیه آن،ه  .زند نقب میپرستی، شیطان

پرستی بلکه ناما داللت ثانویه آن، نه هشدار درباره شیطا . پرستی استهای انحرافی مثل شیطان خصوص فرقه

ایی بازنم  .استجوانی  تراز فرهنگهای این گروه با "تفاوت"د بر از طریق تاکی از جوانانسازی از گروهی  شیطان

که با برانگیختن احساسات، عواطف،  "نمایش دیگری"؛ این انجامد می "دیگری"ها به برساختن مفهوم  تفاوت

 . کند پرستی نمود پیدا میر قالب شیطاند شوکترس و اضطراب همراه است، در مستند 
تلقی کردن این گروه از جوانان را تقویت کرده است؛ در زمان  "دیگری"رمزگان فنی این مستند،      

کننده را به وجود  آمیز و تهدیدفضای مرموز، اضطرابمصاحبه با جوانان، از نور تیره استفاده شده است که 

  .کامال در جهت ایجاد یک فضای توهمی قرار گرفته است نیز تداومی مستندریتم تند و تدوین غیر   .آورد می

مند بوده و دقیقا برخالف داللت  شونده، کامال داللت های جوانان مصاحبه کردن و شطرنجی کردن صورتمحو 

کند، بر حفظ فاصله و غیرخودی بودن تاکید  شونده را به ذهن متبادر می اولیه آن که حفظ حقوق فرد مصاحبه

های کله"این مستند با تکنیک  . ندک و بدیهی تلقی میآمیز بودن فرهنگ این جوانان را مفروض  داشته و انحراف

 "درست"رود، اما با قطع تصویر جوانان به کارشناسان، تفسیر داند می به سراغ جوانانی که منحرف می "گوسخن

 . نهد صدایی پیش روی مخاطب می ناسان و بر اساس روایتی کامال تککارشاین را از زبان 

حلول شیطان در قالب " به بازتولید اسطوره تاریخی19انگاری هریمن، اصطالح امدرن شناسیدر جرم     

طعی اجتماعی و اخالقی ها و دشمنان مرزهای ق خودی رد که بر اساس آن، فهرستی از غیراشاره دا "انسان

انگاری، افرادی هستند که با مالحظات ایدئولوژیکی و سیاسی منحرف تلقی موضوع شیطان . شود برساخته می

 کند که یک چارچوب شناختی ایجاد میانگاری  این شیطان . شوند وشایند دانسته میول حوادث ناخشده و مسئ

اده و برایشان راه حل پیشنهاد دهد، آنها را توضیح د کند، به آنها معنا می دهی میمسائل اجتماعی را سازمان

شناسانه تئولوژیک و فرقههای صرف نظر از جنبهـ    شیطان پرستی ایرسانه برساخت  (.1993 ویکتور،) کند می

آمیز جوانان عنوان یک برچسب، در درون این گفتمان، رفتارهای انحرافبه  ـ که مورد نظر این پژوهش نیست آن

ی که از بر این اساس جوانان 41.کند هایی از پرستش شیطان طرح می از سطح استعاری و به عنوان جلوه را بیش

زمینی هستند، متال و زیر های هوی کننده موسیقی کننده یا مصرف دو تولی کنند نمادهای خاصی استفاده می

 . های شیطان پرستی درگیر هستند ، با فرقهیهمانخواسته و یا ناخواسته و کامال این

 هاتحلیل یافته

 ای جرم برساخت رسانه
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سازی و بدنمایی  ، کلیشهی دوتاییها تقابل به کارگیریبا رمزگان اجتماعی و فنی و با  شوکمستند      

مخاطب این برنامه هم  . در میان عموم مردم است خود گروهی از جوانان، به دنبال القاء و بازتولید ایدئولوژی

دهی به انحرافات اجتماعی جوانانی هستند که باید پیام گفتمان رسمی را به آنها منتقل کرد و هم مسئوالن پاسخ

بر اساس اصل حاکمیت  40انگاری جرم  .ی اجتماعی برانگیختهایکه باید حساسیت آنها را نسبت به ناهنجار

م عدالت های نظامقامصالحیت انحصاری مرجع تقنین است و براساس اصل قانونی بودن جرم،  در 41قانون

این قوانین با رفتارهای ( مضیق) اند تنها در حیطه قانون و با تفسیر محدود موظف( پلیس و قاضی) کیفری

انگاری های خاص جوانان جرم های فرهنگ عمومی و یا خرده فرهنگ وقتی جلوهاما  . کنندمجرمانه برخورد 

ها و پردازش  های خبری، تیتراژ روزنامه ها و از طریق پخش گزارش ها ابتدا در رسانهاصل این جلوه شوند، در می

ای از موارد در پاره . شوند میم خوانده انگاری شده و مرتکبان آن منحرف و مجراخبار و رویدادهای اجتماعی جرم

ها بیشتر از آنکه تحت تاثیر اقدام  اس عمومی نسبت به اینگونه فعالیتآگاهی مردم از این رویدادها و احس

-بهانگاری  جرم؛  های گروهی است نگی بازنمایی این حوادث در رسانهنهادهای عدالت کیفری باشد، متاثر از چگو

-های پلیسی و قضایی اتفاق می ای و نه در رویه ابتدا در حوزه بازنمایی رسانه دهعنوان یک فرآیند فرهنگی پیچی

امی این موارد، در تم . گیرد تی جرم در قوانین کیفری قرار میانگاری به این مفهوم فراتر از مفهوم سنافتد و جرم

توان گفت  آمیز میتار فسادنوان رفعبهها و مالحظات حقوقی، با توجه به معرفی این رفتارها  نظر از ظرافتصرف

باید توجه داشت که معانی صرفا در متن قرار ندارند  (. 1131فرجیها، ) ای اتفاق افتاده است انگاری رسانه که جرم

ای نیز  انگاری رسانه و فرایند جرم( 4 1. ص ،1992فیسک،) دنشوبلکه در تعامل میان متن و مخاطب تولید می

ها در پی همخوانی بین رمزگذاری با رمزگشایی باشند اما  اندرکاران رسانهشاید دست .  از این امر مستثنی نیست

ذارنده به ؛ معانیِ رمزگزاری شده، صرفا براساس خواست رمزگای را تضمین کنند توانند چنین همخوانی نمیآنان 

، سپس سازد ار آنها را مینخست رمزگذ ،شوند ها همواره تولید میمعانی و پیاماین شود؛  مخاطب انتقال داده نمی

  (.11 .ص ،11، استوری) "کنند ها مجددا تولید میر سایر گفتمانبه جایگاهشان د با توجهها را مخاطبان آن

ای صورت انگاری رسانهدر مقابل معانی مرجح گفتمان تلویزیون و جرم شوکممکن است جوانان مخاطب مستند 

 ای و تلویزیونیمتون رسانهمقامات رسمی پلیسی و قضایی با نحوه رمزگشایی خود از اما  ،گرفته مقاومت کنند

های فرهنگ  انگاری رسمی جلوه سازند که معموال به جرم ، هراس اخالقی را دوباره برمیشوکمانند مستند 

  . شود منجر می انگاری شده است، ای جرم صورت رسانهبهکه  جوانی

 حقوقی  های هبرساخت

، پلیس و دادگاهای دیالکتیک است؛ از یک سو  ای، رابطه سانهانگاری ر جرمرابطه نظام عدالت کیفری با      

؛ از سوی ندای اثر گذار انگاری رسانه از همین جهت در تولید گفتمان جرمایدئولوژی حاکم را نمایندگی کرده و 

های نظام عدالت فرهنگ جوانی برای مقامآمیز کردن بخشی از ها در برجسته کردن و حساسیت دیگر رسانه

 44انگاری فرهنگی شناسی فرهنگی، به جرمادبیات جرمآنچه در   .کیفری نقشی برسازنده و یا تقویت کننده دارند

برای توضیح این رابطه پیچیده از  (191 .ص ،1999)  فرل . بلماتیک نظر داردون رابطه پرشود، به همی تعبیر می

مانند پایین رفتن در تاالر آیینه  جرم ایمطالعات بازنمایی رسانه" :کند استفاده می 41آینه استعاره تاالر
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های مجرمانه، نهادهای نامحدودی است که در آنجا تصاویر تولید و مصرف شده توسط مجرمان، خرده فرهنگ

 .  "ای اعوجاج دارندصورت بی وقفهبهها و مخاطبان، کنترل جرم، رسانه

عنوان مقامات رسمی پلیس به نمونه قابل تاملی برای توضیح رابطه پیش گفته است؛ شوکمستند      

خود نیز این هایی درباره جوانان نقش مهمی داشته و  در تولید اسطوره تلویزیونی، این مستند انکارشناس

مانند آنچه در مستند  ای های رسانه سازی کلیشه و سازی اسطوره  .کنند های تولید شده را مصرف می اسطوره

جوانان و  46زن سلیطه ـ دامنهایی مانند زن پاکدر قالب دوگانه در درون گفتمان پلیسی رخ داده است، شوک

-ازهخود را دروافسران پلیس که   .شوند ایسته حمایت نیستند، رمزگشایی میه حمایت و جوانانی که شتشایس

 ،1991لین و رمینگتون،اه) 43برخوردارند 41وظیفه، از آزادی عملبرای انجام این  دانند، بانان اخالق و نظم می

ان پلیس به این آزادی عمل ها بیش از کدهای رفتاری سازم داده که رسانه  نشانها پژوهش؛ (121-111 .ص

قوانین ایدئولوژیک ماموران پلیس در مقام اجرای  تفسیرهای .( 1. ص ،1993 ویزانت وکلودرز،) دهند جهت می

سران و دختران جوان پ بااصطکاک میان پلیس  جوانان است،  ای انحرافات رسانه  متاثر از نحوه بازنمایی الکه کام

ای را  های گستردهی پلیسی آنچنان جنبهها و تفسیرها بعضی از این برداشت  .( 022یانگ،) دهد را افزایش می

بازی در توان به واقعه آب برای نمونه می  .نامیدانگاری پنهانِ پلیسی توان آنها را نوعی جرمگیرند که میدربرمی

 49.اشاره کرد موسیقی رپخوانندگان  برخورد باو  های باربیعروسک آوریطرح جمعتهران،  آتش و پارک آب

کند، در  آن را نمایندگی می شوککه مستند  گفتمان تلویزیوندر ای انحراف جوانان رسانه بازنمایی      

ه یافت تبلور "دار کردن عفت عمومیجریحه"و  "های انحرافیگروه"های قانونی و حقوقی چون  قالب برساخت

 هایی که استفاده از آنها در مألنحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس"قانون  ،برای نمونه . است

نوع  این قانون تعیین . ذکر استدر این ارتباط قابل  "کند میدار  عام خالف شرع است یا عفت عمومی را جریحه

گذاری در کمیسیون سیاستنامه اجرایی واگذار کرد؛ آیینهای ضد اسالم را به پوشش و عالیم مشخصه گروه

سایه "استفاده از انواع وسایل آرایشی از قبیل  وزارت کشور نیز امور مبارزه فرهنگی و اجرایی با مظاهر فساد

بخشنامه مجدد   .را غیر مجاز دانست "تغییرات زننده نمایشی در صورت و دستهاسایر "و  "لب انواع رژ" ،"چشم

، "های مبتذل مردانه کاله" ،"بند و گوشواره برای مردانگردن"موادی چون استفاده از  ،این کمیسیون

-های شبدارای نقوش زننده و عالئم ضداسالم و ضداخالق هستند یا داری سگک که کمربندهای غیر متعارف"

که دارای نقوش، الفاظ و حروف التین هستند و داللت بر  انگشترهایی" ،"باشندمی داردار و چراغدار، پولکرنگ

هواداری یا عضویت در گروهای ضداسالم و ضداخالق دارند مانند انگشترهایی با نگین یا بدنه شبیه اسکلت و 

شلوارهایی که "استفاده از و  "سر خرگوش د، داس و چکش، کله پلنگ و کله گرگ،وجمجمه انسان، ستاره داو

اساس  برنیز  های انحرافیدر زمینه گروه  12.کردبه مصوبات قبلی اضافه  را "تعمدا پاره و وصله داشته باشند

شورای فرهنگ عمومی ملزم شده است تا راهکارهای  01/3/1131مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی مورخ 

های انحرافی با پوشش مسائل عرفانی و معنوی را پیگیری ها و انجمنافراد، تشکلجلوگیری از بروز و ظهور 

اسالمی تهیه های مجلس شورای  در مرکز پژوهش "انحرافی هایطرح قانون مقابله با گروهگهمچنین،  . نماید

جامعه ر پرستی که موجب اعتراض عوام و خواص دگرایی و شیطانهای شیطانآسیبمقابله با "  .شده است
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 عنوان یکی از اهداف طرح دانسته شده و برای بیان ضرورت طرح، به مواردی چونبه "اسالمی را فراهم آورده

های پرستی، استفاده و خرید و فروش نمادها و لباسهای مختلف شیطانگسترش محسوس و نامحسوس فرقه"

این طرح  . اشاره شده است "های کاذبهای انحرافی در بین جوانان و شیوع عرفانپرستی و سایر فرقهشیطان

های انحرافی منافی هور و یا دیگر فعالیتهای نوظپرستی، عرفانتحت هر عنوان به شیطان" برای هر شخصی که

اگرچه این طرح هنوز  . مجازات در نظر گرفته است "شرع مقدس اسالم اقدام نماید، چنانچه مشمول حد نباشد

گفتمان بیشتر از آنکه  این  .کند نمایندگی می به خوبی را گفتمان قانونگذار ایران تبدیل به قانون نشده است اما

 . شود بندی میعمومی هراس اخالقی صورت شناسانه متاثر باشد، بر اساس گفتمان های علمی و جرم از داده

و  های احساسیردازیپ ه آزادی عمل افسران پلیس، مفهومدهی ب با مواردی چون جهت هراس اخالقی

ایدئولوژیک و تعیین نحوه برداشت قضات از مفاهیم قانونی، برسازنده بخش مهمی از جرایم و انحرافات جوانان 

مانند مبهمی مفاهیم کامال   .شود نیز بازتاب یافته و بازتولید می انگاری رسمی و قانونیاست و به صورت جرم

در بستر هراس  "های شیطان پرستیو لباس نمادها"،  "عرفان های کاذب" ،"رفتارهای خالف عفت عمومی"

"شده و عمال تبدیل به باتالق قانونیو تفسیر اخالقی فهم 
 .   شوند می 11

 گیرینتیجه

انحرافات اجتماعی جوانان بیشتر از آنکه یک واقعیت خارجی و   شناسی سنتی، برخالف تصور جرم     

با  یک رسانه فراگیر،عنوان بهتلویزیون هایی اجتماعی هستند؛  آمیز دارند، برساختهذاتی انحرافشند که بدیهی با

 جوانان در فرایند برساختن انحرافاتهای مستند،  های عامه پسند و فیلم های مختلف مانند سریال تولید برنامه

است، ای به انحرافات جوانان پرداخته  سابقه و تقریبا بی شکل آشکارهکه ب شوکمستند   .بسیار تاثیرگذار است

 استفاده از شیوه نمادپردازی،این مستند با  .تواند نمونه مناسبی برای نمایندگی گفتمان تلویزیون ایران باشدمی

مستند داللت ثانویه  . داند، کامال رمزگذاری کرده است که منحرف از هنجارهای اجتماعی میتیپ جوانانی را 

و  ررفتارهایی مانند مصرف مواد مخدثانیا و  تقلیل داده استکننده منفعل نمادها  مصرفبه جوانان را  اوال ،شوک

روی آوردن جوانان به موسیقی رپ و    .دانداین نمادها می کنندگانانحرافات جنسی را در انحصار مصرف

همبسته دانسته پرستی شیطان هایی مانندبا مقولهآن کامال قابل فهم است،  هایمدگرایی که با توجه به بستر

از  ایجاد هراس اخالقی  .بازتولید شده است "اهریمنی بودن منشاء جرم"ا این همبستگی، اسطوره شده و ب

 انگاری را از معنای سنتی آن خارج کردهکنند، مفهوم جرمهای انحرافی استفاده میجوانانی که از نمادهای فرقه

از انحرافات  چارچوبی را برای فهم مخاطبان، ایرسانه  انگاریجرمبخشد؛ این  ای به آن میو کامال جنبه رسانه

در میان مخاطبان، جایگاه مقامات پلیسی و قضایی، کلیدی است؛ این گروه از یک سو کند؛  فراهم میجوانان 

های ژنریک خود در برساختن هراس اخالقی به عنوان یک گفتمان عمومی نقش دارند، و از سوی دیگر برساخته

را  شوکهایی مانند مستند برنامه معنای تلویحی، این مخاطبان . کنند مصرف میها را در این زمینه سانهر

این   .کنندرمزگشایی می ،و پیام برنامه را بر حسب رمزگان ارجاعی که در آن رمزگذاری شده استدریافته 

-که بر اساس آن بعضی از جلوه کردهانگاری فرهنگی ای را تبدیل به جرمانگاری رسانههژمونیک، جرم رمزگشایی

 .   دنشو می و تفسیرهای قضایی جرم تلقی میهای انتظاهای فرهنگ جوانی در سیاستها و جنبه
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 ها نوشتپی
1   Stanley Cohen 

2   Moral panic 

3   Cultural criminology 

4   Crime waves 

5   Image of crime 

6   Folk devil   

7   Penal policy  

8   Criminalization 

9    Criminal justice system 

10  Mods 

11  Rockers 

12  orgy of destruction 

13   Mob 

14  Diffusion   

15  Escalation 

16  Innovation 
17  Moral entrepreneur 
18 The others   

19  The social construction of crime  

20   labelling theory  

21  the social construction of reality 

22   Claims making 

23  Becker 

24   Outsiders 

25   Status degradation  

26   Mugging 

27  Street crime 

28  Authoritarian populism 

29  Goode and Ben-Yehuda 

30  Grassroots model 

31  Elite model   

32  The interest group conflict model 

33  Text 

34  Fiske  
35
 http://ch3.ir 

36  The goodies –The baddies 

متال با شیطان پرستی در افکار عمومی بسیاری از کشورها مورد متال و بلکهای موسیقی مانند هویرابطه بعضی از گروه  - 11

خشی انسانی به شیطان، ترس و ناخشنودی نسبت به این توجه بوده است؛ برای نمونه، در میان مسیحیان با توجه به آموزه الهیاتی  

های موسیقی در گیر رفتارهای ن گروهاند که اوال درصد بسیار کمی از ایاما تحقیقات نشان داده. های موسیقی وجود داردگروه

بیشتر از آنکه با پرستش شیطان در ارتباط باشد، به معنای « پرستیشیطان»ها خشونت بار هستند و ثانیا در بستر فرهنگ این گروه

 .های تصور شده برای انسان است آزادی از محدودیت

http://ch3.ir/
http://ch3.ir/
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38 Normalization  

39 demonization  

40 Media Construction of Satanism 

 
انواع » ، «زنندبرند و خونشان را به همدیگر میرگ دستشان را می»؛ «خدارا قبول ندارند، شیطان را قبول دارند»ها، این فرقه - 41

 (  وگوهای مستند شوکاز متن گفت. )«موادمخدر را مصرف کرده و رابطه جنسی کامال آزادانه دارند

 
42 criminalization 

43 Rule of law  

44  cultural criminalization   

45  hall of mirrors 

 

46  Madonna–whore 

 

47  Discretion 
در سازمان پلیس، معموال افسران دون پایه از ازادی عمل بیشتری برخوردارند که بر اساس مصلحت سنجی خود از آن  - 43

به آنها داده، ماهیت حقوق کیفری که مستلزم اعطای تواند ناشی  از قدرتی که قانون منبع این آزادی عمل می. کنند استفاده می

حدودی از استقالل برای اعمال قوانین کیفری است، فرهنگ سازمانی به عنوان بستری که این افسران بر اساس آن اتخاذ تصمیم 

 .کنند و محدودیت منابع باشدمی

که کامال جنبه   "پاشجنگ جهانی تفنگ آب" طی فراخوانی به نامنفر از جوانان  022، حدود 1192در تابستان ( الف - 49

بازی، اقدام به پاشیدن آب به یکدیگر های اسبابوآتش تهران جمع شده و با تفنگطنزآمیز و سرگرمی داشته است، در پارک آب

ها،  خزبازها و بازبسترسازی برای آب"ها پاسخ ندادن مسئوالن را نوعی ها و خبرگزاریکرده بودند؛ کارفرمایان اخالقی در سایت

مقامات رسمی نیز  در . و هنجارشکنی جوانان سخن گفتند "وآتش بازی در بوستان آبپشت پرده آب"دانسته از  "هاموفرفری

جامعه "معرفی کرده که  "هدف زشت نشان دادن چهره جوانان"به  "کارهای خالف شرع، اخالق و نظم عمومی"پاسخ  این اقدام را 

 ".پلیس برخورد قاطعی با آن خواهد داشت"و  "اسالمی آن را نمی 

برای اجرای طرح امنیت محله محور، اقدام به برخورد با مظاهر غربی و »مقامات پلیس ایران بیان داشتند که سازمان پلیس ( ب

آوری های باربی را از سطح شهر جمعبندوباری  کرده و در فاز جدید این برخوردها عروسکدهنده بیترویج

 . (/http://www.tabnak.ir/fa/news/221160)«کردند

های خود انجام داده است پس از هایی که در ترانهها و هتاکیتوهینبواسطه (  امر حسین تتلو)یکی از خوانندگان رپ معروف (ج

چندی پیش از این نیز شایعاتی درباره دستگیری این خواننده رپ منتشر این در حالی است که . بازگشت به ایران بازداشت شد

 اما این بار بنا بر اظهارات منابع آگاه وی در بازگشت به ایران دستگیر و روانه زندان شده است ،شده بود که بعدها تکذیب شد

(http://www.tabnak.ir/pages/?cid=25460).  

 وزارت کشور 01/ /1111مصوب های غیر مجازآرایش نامه تعیین مصادیق البسه وآیین - 12
 

51 Legal swamp 

 

http://www.tabnak.ir/fa/news/221160/
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