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 چکیده

شناسـی و عـدالت کیفـري، تقـارن ، جامعـهشناسـیجرمعنوان گرایشی نوخاسته در  شناسی فرهنگی به جرم
بخشی از معناي فرهنگ از منظـر کند.  فرآیندهاي کیفري را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی میفرهنگ و 
هـاي جمعـی. هاي مجرمانه، معطوف است به پویایی رسانهفرهنگشناسی درکنار پرداختن به خردهاین جرم

 یختشـناجامعـههاي و دیدگاه یسممدرن پست  یهمطالعات فرهنگی، نظر هايِ این گرایش با استفاده از دیدگاه
، معناگیري از  چنین با بهرههم و اي رسانهمحتواي متون   تحلیلمطالعاتی  روشِو نیز  گراهمانند سنّت تعامل

شناسـی فرهنگـی در ایـن مسـیر، نقـش جـرم پـردازد. و رسانه می جرمتعامل میان  به بررسی تصویرنماد و 
کیفـري را بـا  گرایانـهنیز گسترش رویکردهـاي عـوام هاي اخالقی از جرم وهاي جمعی در تولید ترس رسانه

شناسی نقش و هاي فرهنگی بررسی نموده و نیز به آسیبلحاظ مفاهیمی چون کارفرمایان اخالقی و هژمونی
داري ها در وقوع جرم از طریق مکانیسم آموزش و الگوپذیري و نیز تحت تأثیر جریان سرمایهتأثیر انواع رسانه

گویی به ایـن پرسـش اسـت کـه ، به دنبال پاسخشده یهتهتحلیلی  -روش توصیفیمقاله که با پردازد. این  می
 ؟هـا دارداي از نقش و کـارکرد آن یکند؟ و چه تلقهاي گروهی نگاه میشناسی فرهنگی به رسانهچگونه جرم

اي  تحلیل رسانهقدرت به  همچونعناصر نوینی  واردکردنشناسی با دهد که این جرم برآیند مطالعه نشان می
سـایر  توانـد برسـاختهبـه همـان نحـو کـه مـیها نیز هسـت؛ رسانه از جرم، معتقد است که جرم، برساخته

 هاي فرهنگی باشد. پدیده
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 مقدمه

هاي سنّتی مـدّعی اسـت کـه دیگـر شناسیقادي نسبت به جرمشناسی فرهنگی با رویکردي انتجرم
ها تکیه کرد. یکی از تحـوّالت دنیـاي امـروزي، حضـور هرچـه  یهنظرتوان براي فهم جرم بر آن نمی

ما با رادیو،  زندگی روزانه مردم است. روزمرههاي جمعی در زندگی تر انواع متنوّعی از رسانهگسترده
ر شـده اسـت. در و... پُـ مجالتهاي سینمایی، موسیقی، ها، اینترنت، فیلمتابها، کتلویزیون، روزنامه

سـابقه که در تاریخ بشر بـی» 1هاي جمعی رسانه«اي از میالدي ما از طریق محیط گسترده 21قرن 
که  یتیموقعکنیم در هر هاي جمعی مانند هوایی که در آن تنفّس می شویم. رسانهاست، هدایت می

ها از آغاز زندگی تا پایان حیات، افراد جامعه را در  رسانه ).27ص ، 1391 کروتی،(دارند وجود تصوّر کنید، 
هـا ها، انسـان رسـانه توان گفـت کـه در گردونـهدهند. حتّی میجاي می اطالعاتپایانی از بی خزانه

هـا تـأثیر رسـانه ،گرید عبارت بـهآموزنـد. میرا جدیدي هاي ها و ارزشیابند و اندیشهتولّدي تازه می
 ، بـر ادراك مـا از جهـان پیرامـون، تـأثیرکالم کیـهـا در گذارند. رسـانهشگرفی بر افکار عمومی می

رویکردي نظـريِ  عنوان بهشناسی فرهنگی در این شرایط، جرم ).93ص ، 1385لرنی و مصلحتی، (گذارند  می
ي جرم و رسانه را به کنـاري نهـاده و هانگارانه از رابطهاي سادهبرآمده از مطالعات فرهنگی، برداشت

کـه  هرچنـد ، چکیـده).1393وردي و فرجیهـا، اهللا(دانـد هـاي بازنمـایی مـینظـام معناي جرم را برسـاخته
آن را بعدها خواهیم دید، امّـا  درازمدتشناسی فرهنگی، هنوز هم در ابتداي راه است و تأثیرات  جرم
گیـرد،  ها ارتباط میان جرم، رسانه و فرهنگ صورت مـیر آنهایی که دی بر روشفراوانتر تأثیر پیش

یـک  عنوان بـهها شناسی فرهنگی، جرم از سوي رسانه. از نظرگاه جرم)51ص ، 1394جوکز، (است داشته 
هـا بـر ، رسـانهدرواقـعگـردد. مخاطبان) ارائـه مـی( اي؛و در جهت عرضه به مشتریان رسانه» کاال«

کـاري نسـبت بـه ی ویژه دارند و در این راستا با تحریف و دستتوجه» مداستان جر« چگونگی ارائه
، رو نیـازاکننـد. خـود از آن اقـدام مـی مـدنظرتصاویر پیشین جرم، به سـاخت و پـردازش تصـاویر 

هـا در نظـر شده توسّط رسانهاي ساختهاي واقعی، بلکه پدیدهشناسان فرهنگی، جرم را نه پدیده جرم
هـا در ارتبـاط بـا جـرم پوشی از نقش رسـانهچشم امروزه(William, McShane, 2014, P.229).  گیرندمی

ي کــه رویکــردي انتقــادي بــه ا هیــنظر عنوان بــهشناســی فرهنگــی جــرم، جــهیدرنتدشــوار اســت. 
مـدرن خـویش و البتـه تحـت تـأثیر هاي پیش از خـود دارد، بـا اتّکـا بـه بنیـان پسـت شناسی جرم

ها در وقوع جـرایم بـه دقّـت هاي جمعی و نقش آن رسانه اهد دربارهخومیهاي مارکسیستی  دیدگاه
گیـري آن، هـا در شـکلشناسی به جرم و نقش و تـأثیر رسـانهرویکرد انتقادي این جرمتأمّل نماید. 

رسانه و تـأثیرش  تیموقعمستلزم اشاراتی کوتاه به چارچوب این رویکرد جدید است تا از خالل آن، 
 ین جرم روشن شود.سازي و تکودر مفهوم

                                                           
1. Mass Media 
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 شناسی فرهنگیاندازي به جرمچشمالف) 
 قالب .1

 شـده یانب» 2سندرزکلینتون «و  »1فرلجف «ط دیدگاهی است که توسّ  شناسی فرهنگی، نماینده جرم
کنـد. می مجرمانه را در زندگی اجتماعی معاصر بررسی تقارب فرآیندهاي فرهنگی و ،است. این دیدگاه

بـر حـال رشـد دارد کـه  تحلیلـی در شناسی فرهنگی اشـاره بـه وان گفت که جرمت می تر یبه شکل کل
هـاي ویژه رسـانهساختارهاي فرهنگی و به به نقش مؤثرنظر شناسان،  بسیاري از جرممبناي آن، امروزه 

هاي  تـا دیـدگاه در تـالش اسـتشناسـی فرهنگـی  جرم. )Ferrell,1999,P.396( ددارن جرم وقوع در جمعی
شناسـی فرهنگـی از  وارد کند. بسـیاري از تحقیقـات جـرمشناسی معاصر  هنگی را در جرممطالعات فر

رمنگهـام و یب مطالعـات فرهنگـی کدهاز دانشـ مـیالدي 1970 اند کـه در دهـه گرفته هایی شکل دیدگاه
، »جفرســون«و » هــال«، »دیجبــه«افــرادي چــون  یــتاند. فعال شناســی نــوین بریتانیــا برخاســته جرم
و سـبک آشـنا  نمـادگرایی یـتمجرمانه و نیـز اهم يها فرهنگ هنگی را با پویایی خردهشناسان فر جرم

ها  بر درك معاصر از نقـش رسـانه» هال«و  »یانگ«، »کوهن«مطالعات  ،به همین ترتیب. ساخته است
عنوان  شناسـی فرهنگـی بـهحق بایـد گفـت کـه جـرم گیري جرم تأثیر گذاشته است. البته به در شکل

شناسـی  در بریتانیا و جرم میالدي 1970 چیزي بیش از تلفیق مطالعات فرهنگی دهه ،یگرایشی ترکیب
هاي  فرهنگـی عـالوه بـر اسـتفاده از دیـدگاه شناسـان جـرمزیـرا  .)Ibid,PP.396,397( معاصر آمریکا هست
ــر تصــوی ،مطالعــات فرهنگــی ــر آن، ســبک  ر وب ــوده و افــزون ب هــاي ذهنــی  نوگرایینیــز متمرکــز ب

ها،  دوگـانگی شـکل و محتـواي مدرنیسـت يجا معنا که بـه ینبد؛ برند م را نیز به کار میمدرنیس پست
محتواسـت  ، همانکه معتقدند، شکل گیرد یها را به کار م مدرنیستشناسی فرهنگی، دیدگاه پستجرم

 ،از ایـن منظـر .)Ibid( اسـتنمایش رفتارهاي فردي و گروهـی   و معنا برخاسته از نحوه یتماه ،و سبک
در جایی که  ت؛سا ها از آینه در راهروییقدم گذاردن سفري به بطن نمایش جرم و  ، جرم  مطالعه  الزمه

ط  شــود کــه متعــدّدي مــنعکس می تصــاویرآن  مجرمانــه، عوامــل  يهــا فرهنگ مجرمــان، خردهتوســّ
انعکـاس دیگـر   نـهیاي بـه آ نـهیاز آ یجادشـده واهـا آن اي و مخاطبـان  هاي رسانه شبکهکننده،  کنترل

هـاي  جرم، اخبـار و بازنمایی  شناسی فرهنگی، عالوه بر خود عمل مجرمانه، صحنه از دید جرم .یابند می
 .)Bandrillard,1985,P.12(یت هستنداهماي مربوط به آن نیز حائز رسانه

شناســی انتقــادي، محصــول  هاي جرم یکـی از شــاخه عنوان بــهشناســی فرهنگــی  پیـدایش جرم
باشد. ایـن شـرایط سـبب  به بعد می میالدي 1980آمده در جهان از دهه  میق پیشهاي ع ناپایداري

صـص  ،1383وایـت و هینـز،(گیرند معانی متفاوتی به خود  ،شد تا مفاهیمی مانند تولید، مصرف و فرهنگ

                                                           
1. Jeff Ferrell 
2. Clinton Sanders 
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بـه طـرح  مـیالدي 1990 ي تاریخی که در اوایل دهـه ي اصلی این دوره نشانه آنکهحاصل . )393،394
آوري و تمرکـز  فـن  فرهنگی منتهی شد، تغییرات سریعی بود که بـا نـوآوري در عرصـهشناسی  جرم

بـه » تفـاوت«ثروت و قدرت در دست افرادي خاص همراه بوده است. این نکته سبب شد تا مفهـوم 
شناسـی،  یـب، حـوزه جرمترت ینبد. )395 ص همان،(هاي اجتماعی بدل شود  ترین بخش در تحلیل مهم

و یکـی از ایـن  هاي نوینی بود که با رویکردهـاي مرسـوم تفـاوت داشـتند ایشگیري گر شاهد شکل
ی فرهنگـی از ترکیـب دو شناسـ جرمشناسی فرهنگی بود. در چنین بستري،  هاي بدیع، جرم گرایش

هـا، انگلیسـی بـود و گسترش یافته است که یکـی از آن میالدي 1990 خاستگاه اصلی در اوایل دهه
بـا بخـش مطالعـات فرهنگـی دانشـکده  مـیالدي 1970دهـه ی کـه در محققـاندیگري، آمریکایی. 

هـاي فرهنگـی را آغـاز کـرده و ابعـاد نظـري جـرم را کردنـد، کـاوش پویـاییبیرمنگام همکاري می
یرقـانونی را غي ها فرهنگ خردهاي و هاي رسانهچنین برنامهی قرار دادند. این محققان، همموردبررس

شناسان شناسی فرهنگی در میان جامعهدوم آغازگر جرم ن زمان، نقطهمطالعه کردند. تقریباً در همی
زنـی هاي کنش متقابل نمادین و برچسـب یهنظرشناسان آمریکایی که در مطالعات خویش از و جرم

هـاي بعـدي ایـن جریانـات مطالعـاتی . در دهـه)Ferrell,2009,P.220( کردند، ظهـور یافـتاستفاده می
 1990هـا بـود کـه نهایتـاً در اوایـل دهـهو به دنبال تبادالت علمی میـان آنزمان تکامل یافتند  هم

بـا » شناسی فرهنگـیجرم«، براي نخستین بار این دو خاستگاه، تحت عنوان متمایز و نوین میالدي
 .)Ibid( یکدیگر ترکیب شدند

 محتوا .2
نمایـد. اي سنّتی عمل میه شناسی هاي دنیاي مدرن، سازگارتر از جرم شناسی فرهنگی با پدیدهجرم

کننـد کـه در آن، افـراد یـا بـه دلیـل  هاي سـنّتی در دنیـایی زنـدگی می شناسی جرم پردازان نظریه
 کننـد و یـا بـه دنبـال انتخـاب کمبودهاي روانی، زیستی و اجتماعی به سمت جرم گرایش پیدا می

چنین، ایـن نکتـه در نگـاه آنـان،  نو ای (Ferrell and etal, 2004,p.5) شوند هایی منطقی بزهکار می گزینه
د و همـین نـکن هسـتند کـه خـود، فرهنـگ خلـق می اتی، مخلوقها انسانشود که  نادیده گرفته می

 هـاي فعالیتاسـت کـه بایـد در توضـیح هایش؛ یعنـی رسـانه طور خاص، یکی از پدیده و بهفرهنگ 
 مورد توجّه قرار گیرند.مجرمانه  هاي فعالیت ازجملهانسانی 

جایی که در ایاالت  ؛گردد یم بازمیالدي 1990اواخر دهه  بهشناسی فرهنگی طرح جرم پیشینه
هـایی زده و در  فیلم  روهی از نوجوانان، دست به تهیّهآمریکا به پلیس گزارش داده شد که گ  متحده

بار فیزیکـی بـه شـکلی صـوري جهـت انتشـار در فضـاي  خشـونت هاي فعالیت، اقدام به ضبط ها آن
روي نور انـداختن  وسیله به، در جریان اعالم اعتراضات خود افرادياند. چندي بعد نیز  کرده اینترنت

هردوي این اتفاقـات کـه  دستگیر شدند. ، جهت بیان منظور خودساختمانی دولتی در ایالت اوکزاکا
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گر  نشان ،اند قرارگرفته موردبررسیشناسی فرهنگی هایی بودند که از منظر جرم پدیده اولین  در زمره
آنچـه زیـرا در مـورد اوّل، . (Ferrell,2008,p.3) گیـرد که معناي جرم در پویایی فرهنگی جاي می نداآن

کـه  اسـتفـیلم   و تهیّهرسانه   دنیاي گستردهاست، فضاي مجازي،  قرارگرفتهمرتکبان   مورداستفاده
حـاوي معـانی  سازندگانشـان،از سـوي  ها فیلم گونه این؛ بدین معنا که اند فرهنگیجملگی ابزارهایی 

استفاده از  جاي بهاي هستند. در مورد دوم نیز معترضان  تولیدات رسانه کنندگان مصرفخاص براي 
هاي معمول، از نور براي به تصویر کشیدن سخنان انتقادي خود بهره جستند؛ یعنـی بـه هنـر  روش

 .  اند شدهبخشی از فرهنگ متوسّل  عنوان به
شناسی فرهنگی، درك چگونگی تعامل این رشته با  در بطن جرم اهمیت زحائهاي  یکی از زمینه

داري  اند کـه سـرمایه شناسان فرهنگی بر این عقیدهاست. جرم» داري سرمایه«مفهومی تحت عنوان 
معاصـر از درون آن شـکل   قـی کـه بسـیاري از مصـادیق مجرمانـهعنوان پویـایی عمی جهانی باید به

از نگـاه  ).Ferrell, 2008, p.14( جرایم اسـت  همه  داري، پایه این منظر، سرمایهاز گیرند، قلمداد شود.  می
داري ایـن اسـت کـه  سـرمایه افزایش نرخ برخی جرایم در نظامشناسی فرهنگی، یکی از دالیل  جرم

فردگرایـی   روحیـه تقویتها در روابط فردي و  گراي امروز، به تشویق رقابت بین انسان مصرف   جامعه
ازجمله همـین نگـاه  .)Ferrell and etal, 2004 , PP,277,282,283( ها پرداخته استفاده از ابزار رسانهبا است

شناسـی جـرماین سویی دیگر،  دهد. از شناسی انتقادي قرار میاست که این رویکرد را زیر چتر جرم
ارتکـاب جـرم بـر  مـؤثردر نگرش تحلیلی خود نسبت به جرم بر معنا، نماد و احساسات و هیجانات 

در جـرم از منظـر  ها رسـانهی مباحث آتـی و در خـالل بحـث از جایگـاه طتأکیدي خاص دارد. در 
 تري تبیین خواهند شد.شناسی فرهنگی این موارد به نحو ملموس جرم

 شناسی فرهنگی به جرم و رسانهرویکرد جرم )ب
اسـت، در  شـدن ساختهال ر حـمعناي جـرم، همـواره د که نیاشناسی فرهنگی مبنی بر دیدگاه جرم

 متکثرآید. در دنیاي  به چشم می یخاص طور بهاي  هاي رسانه دنیاي معاصر تماشاگرانِ برنامه  مطالعه
اي،  . منظـور از هجـوم رسـانهها مواجه نشـود افتد که فردي با هجوم رسانهاتّفاق می ندرت بهامروزي 

ه و از طریق امـواج خـود، انـواع تصـاویر و را براي مخاطبان شکل داد یاطالعاترسانه است که   توده
 .)Ferrell,2008,P.123(کنند معانی را منتشر می

هاي مختلفی وجود دارد که بعضـاً در تضـاد بـا  هاي جمعی، دیدگاه رسانه جرایم ساخته بابدر  
 آسا ویدکه وجه اشتراکشان،  توان به دو دیدگاه انتقادي اشاره نمود یکدیگر هستند. در این مورد می

گر،  اسـت. نگـاه بـه رسـانه از منظـر سـنّتی تخریـبها و داشتن نگاهی منفی به آنها  نمودن رسانه
؛ یعنـی دیگـرنگاه به رسـانه از منظـري  که یدرحالبیند،  ها را تهدیدي براي قانون و اخالق می رسانه

مـایی شـده از نپندارد کـه وحشـت بـزرگ اي براي اقتدارگرایی می گر، آن را پشتوانه رهیافتی سلطه
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اتـاق کنتـرل   مثابـه بهاز حیث تحلیل محتوا، رسانه  پروراند. جداي از این دو رهیافت کاري را می بزه
شود. مطالعات برگرفته از این دیدگاه، حـاکی از  تلقّی میو جایی براي منازعات ایدئولوژیک فرهنگی 

هـاي دیدگاه رقابت براي ارائه لذاو  ها دسترسی دارند آن است که بسیاري از صاحبان منافع به رسانه
 ژهیو بـهبسیاري از اصحاب رسـانه،  از آنِ چهارمین دیدگاهمختلف در یک سطح واحد جاري نیست. 

که معتقدند هر میزانی از جرم کـه از  کننده هستندهاي سرگرم هایی است که در کار تولید برنامه آن
 .)270تا  268، صص 1389(مگوایر و دیگران،  اردندآید، تأثیر چندانی ها به نمایش درمیسوي رسانه

هاي متضاد و متنوّعی هستند کـه فـرد از طریـق دیدگاه دهنده بازتابها  از دیدگاه لیبرال، رسانه
انتقـادگرا و مارکسیسـت بـر ایـن  پردازان هیـنظر، درك خود را شکل دهد. در مقابـل، تواند یمها آن

و  شـده تیریمدهـاي سیاسـی و فرهنگـی اي از دیـدگاهمجموعه هاي جمعی بر پایه باورند که رسانه
هاي صاحب قدرت در یک و گروه »1کارفرمایان اخالقی«رسانی به بازتولید اقتدار کارکردشان، کمک

 .)O’Brein,2008,P.109( باشدجامعه می
ن و رفتـار بـر ذهـ ايشناسی فرهنگی با اعتقاد به تأثیر تصاویر و معانی رسانه در این رابطه، جرم

بـه  ژهیو بـهبـوده و  بنـدیپااي  ي تحلیـل محتـواي متـون رسـانه گیري از شیوه مردم جامعه، به بهره
نسبت بـه ایـن پدیـده کـه  دشدهیتولکاري و ترس اخالقی نمایی شده از بزه ي وحشت بزرگ مطالعه

ی دیگـر شناسی فرهنگی در بخشـخاص دارد. البته جرم یتوجهاي است،  محصول فرآیندهاي رسانه
 يریکارگ بـه  مسـئلههاي مارکسیسـتی بـر به لحاظ نگاه انتقادي خود و تا حدودي با الهام از دیدگاه

ها تحت عنوان کارفرمایان اخالقی یـاد هاي صاحب قدرت در جامعه که از آنابزار رسانه توسّط گروه
» هژمـونی«می با نام مفهو شناسان فرهنگی به توسعههمین راستا جرم کند نیز متمرکز است. درمی

 پردازند.ها از سوي این کارفرمایان اخالقی میترویج معانی خاص از رهگذر رسانه در زمینه
بـه  ها رسـانهمدرنیستی در بررسـی شناسی فرهنگی با برخورداري از دیدي انتقادي و پست جرم

وایـل کنـد. در ا اشـاره مـی» هژمـونی«تعامل مابین مفاهیم فرهنگ و قدرت پرداخته و بـه مفهـوم 
در مطالعـات فرهنگـی، موجـب  »2گرامشی«مفهوم هژمونی توسّط  شدن مطرح، میالدي 1970 دهه

تقسـیم   کننده مشـخصمفهـوم هژمـونی  .(Story,2001,P.201) گردیـد عامـهبازاندیشی درباره فرهنگ 
ي اجتمـاعی ؛ یعنی شرایطی که یک طبقه)77تا  75، صص 1390(روجک،  منافع درون ائتالف قدرت است

و در ایـن  (O’Brein,2008,P.93) دآوراز طریق آن، تسلّط بر دیگر طبقـات اجتمـاعی را بـه دسـت مـی
ي  توان گفت کـه معنـا همـواره عرصـه ترین ابراز هستند. بر مبناي هژمونی میاصلی ها رسانهراستا، 

شـوند و  نائـل می هاي اجتماعی در آن بـه هژمـونی  اي که برخی گروه مذاکره و تعارض است؛ عرصه
در مطالعات فرهنگی،   درنتیجه. )Hall, 1998, P.442-453( دهند برخی دیگر هژمونی خود را از دست می

                                                           
1. Moral Entrepreneurs 
2. Gramechi 
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را فرهنگـی  عامـه فرهنگمطرح شده است. نگـرش نخسـت،  عامهي فرهنگ  دو نگرش غالب درباره
هـا منتشـر ي رسـانهگـردانسته که با واسطه داري  سرمایه سازي فرهنگاز سوي صنایع  شده تحمیل

جوشـد. لـیکن اکنـون  از اعمـاق جامعـه می خود خودبـه عامه فرهنگنگرش دوم،  برحسبشود. می
کامل از   گرفته نشئتنه  عامه فرهنگاست که  اي گونه بههژمونی در مطالعات فرهنگی ي کاربرد  نحوه
ط صـنایع فرهنگ مردم تلقّی می  عامه داري  ازي سـرمایهسـ شود و نه فرهنگی است کـه صـرفاً توسـّ

در  ).22و  21، صـص،1389استوري، (است اي مبتنی بر مصالحه بین این دو  تحمیل شده باشد، بلکه موازنه
خورنـد، هـم از  با مطالعات فرهنگی گـره می نوعی بهکه -رو ي پیشاز جمله مقاله -ها تمامی پژوهش

ط صــســازي رســانهســو بایــد بــه چگــونگی فرهنــگ یک ســازي  نایع فرهنگاي بــراي مــردم، توســّ
ها توجّه داشت و هم از این نکته غافل نمانـد کـه در برخـی شـرایط،  ها و دولت داري، قدرت سرمایه

فضـاي مجـازي یـا  همچـون، با اسـتفاده از ابـزار رسـانه ها گروهها و  خرده فرهنگ ،مردم  عامهخود 
و یـا  -ی وجـود داردهـاي تلویزیـونی خصوصـویژه در کشورهایی که شـبکهبه-هاي تلویزیونیشبکه
 شـوند میاي، سبب ترویج الگوهاي رفتاري، معانی و نمادهاي متنـوّع و متضـادي هاي ماهوارهشبکه

شناسی فرهنگی بـا آن بـه فرهنـگ  بعضاً مجرمانه هستند و این همان نگاه تلفیقی است که جرم که
 نگرد. اي میرسانه

بـه  شـدن لیتبدجـرم بـراي  یسـتیرنمدپسـت تیـقابلشناسی فرهنگی در این رابطـه، بـر جرم
شناسـان فرهنگـی در ایـن زمینـه،  جرم .).Ferrell and etal, 2008,P.2( کندکاال نیز تأکید می سرگرمی و

فرهنگـی و حقـوقی،  -هاي اجتمـاعی نگرانی عنوان بهگیري جرم  در جریان شکل«: دارند کهبیان می
» 1سـپارکزاِ«در همـین رهگـذر  که ينحو به». بخشند ها، شکل سرگرمی نیز می ها بدین پدیده رسانه

کند.  هاي تلویزیونی انتقاد می نسبت به فرآیند مبدّل شدن تصاویر جرم به سرگرمی، توسّط مجموعه
 عنوان بـهمـا   جرم به سرگرمی، همهها در تبدیل نمودن  رسانه تیفعالاز این منظر با توجّه به حجم 

کـاري هسـتیم، بلکـه بـزه زمینهدر  یمشخصهاي  دف برنامهه تنها نهاي،  محصوالت رسانه مخاطبانِ
گیریم که سبب لذّت بردن مـا از مصـیبت، مـرگ و  آمیزي قرار میمشابه، هدف فرآیند کنایه طور به

کنیم. به همـین  سرگرمی انتخاب می عنوان بهکه خود، درد، غم و ترس را  يا گونه بهشود،  تباهی می
هـا،  پردازند، به بررسـی فیلم هاي معاصر می ه تحقیق پیرامون رسانهشناسان فرهنگی که ب دلیل، جرم

ساختار اخبار   ندازه تأکید دارند که بر مطالعهبه همان ا پسند عامههاي تلویزیونی  ها و برنامه موسیقی
هـاي  سان از این منظـر، بـا نمـایش فیلم ها متمرکز هستند. بدین جنایی منتشره از رسانه اطالعاتو 

از وقایع مجرمانـه، تصـاویر گونـاگون و بعضـاً متضـادي از جـرم و  شده يبازسازهاي  صحنهمستند و 
 تیریمـدموارد، آگاهانه با   تصاویري که در پاره؛ )Ferrell,1999,PP.407,408( شود عدالت کیفري ارائه می

همـین دلیـل،  پرورانند. به کاري را در بطن جامعه میاز بزه شده اغراقکارفرمایان امر فرهنگ، ترسی 
                                                           

1. Sparkes 
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ها در  ترس اخالقی و سپس تـأثیر رسـانه يها هینظرها و  دو قسمت، موضوع رسانه یطدر این بند و 
 گرایی کیفري را به بررسی خواهیم نشست.ایجاد عوام

 »1ترس اخالقی«ي ها هینظرها و  رسانه .1
انجـام  دهیـه دبـزهاي هماهنگی براي بازنگري در حقوق ، تالشیالديم 1970و  1960 يهادر دهه

امـر در  انیمتصدبیشتر شد تا جایی که  یشناس دهیبزه د شناسان به حوزه، توجّه جرمرفته رفتهشد. 
، یشناسـ دهیـبزه دهاي . در غالب پژوهشقراردادند مدنظررا در نظام جزایی  دهیبزه دعمل، مسائل 

هـاي آن بـود تـا جنبـه تمرکز مطالعات در نظر گرفته شـد کـه هـدف، نقطه عنوان بههایی پیمایش
بنـابراین در ؛ روشـن شـود 2و ترس از جـرم ها تجربهوي با این  ، مواجههدهیبزه د يها تجربهمختلف 

. )16و  15صـص ، 1391(نیکوکـار و همـت پـور،  نگرانی و ترس از جرم متولّـد شـد ها، پدیدهپس این پیمایش
شناسی راه پیـدا کـرد. مطالعات جرم هبود که مفاهیم ترس از جرم و ترس اخالقی به عرص پس ازآن
از  ژهیو بـهاخالقـی  دشـدهیتولهاي که ترس تیواقعبا لحاظ این  که گویندمیشناسان فرهنگی جرم

در اذهـان  یدگیـبزه دبر مفاهیم جرم و  يا کننده نییتعتوانند پیامدهاي ها می رسانه تیفعالرهگذر 
در میـان  یخاصـپیدایی سبک زنـدگی و فرهنـگ  ، موجبمرورزمان بهعمومی برجاي نهاده و حتّی 

 تیـاهمشوند، شایسته است که این مفاهیم در مسیر تحلیل جرم، مورد واکاوي واقـع شـوند.  ها آن
در جامعـه،  منتشرشـدههـاي اخالقـی آوریم که ترس در نظرمطلب، زمانی دوچندان خواهد شد که 

ري را در خصوص درك مفاهیم جرم و کنترل نظام عدالت کیف انیمتصدرا دارند تا حتّی  تیقابلاین 
 آن، تحت تأثیر خود قرار دهند.

ها در پوشش اخبار و تصـاویر مجرمانـه، مطالعـات متعـدّد نشـان  در راستاي بررسی عملکرد رسانه
افتنـد. اتّفـاق مـی ندرت به، درواقعاز جرایمی دارند که  ازحد شیبها، تمایل به گزارش  اند که رسانهداده

شـود، ارتکـاب انـواع رایمی که در قیاس با نرخ واقعیِ رخداد آن، بسـیار بـدان پرداختـه مـیج ازجمله
و جـرایم  يدیسـف قهیفیزیکی و جنسی است و این در حالی اسـت کـه جـرایم  زیآم خشونترفتارهاي 

 هـا گزارشگیرنـد. در ایـن شـرایط، چنـین اي قـرار مـیهاي رسانهکالن مالی، بسیار کم مورد گزارش
از  یخاصـ يهـا و گروهاز جـرایم شـده  یخاصآمیزي، باعث ایجاد ترس اخالقی نسبت به اشکال  اغراق
و نظم  تیامنتهدیدي اساسی براي  عنوان بهقومی و نژادي  يها تیاقلجوانان و  يها فرهنگ خردهقبیل 

هـاي شناسـی فرهنگـی، تحلیـلبا ظهـور جـرم ).O’Brein,2008,PP.109,110( آیندمی حساب بهاجتماعی 
 است. شده لیتبدمرکزي این رشته  اي و بررسی مفهوم ترس اخالقی به هستهرسانه
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ماننـد جـرایم خیابـانی و  یشناسان فرهنگی بر این باورند که تولید ترسی مضاعف از جرایمجرم
از جـرم در  تیـواقع دوراز بهسازي افراطی و ها در مخاطبان، پیامدي است که از تصویرانواع خشونت

و یا در شرایطی هـم  زیانگ غمهاي جناییِ پذیرد. این ترس، حتّی از طریق داستانها صورت می رسانه
انگیزانـد، انتشـار لـذّت را در مخاطـب برمـی حسکه نمایش جرم، حالت سرگرمی به خود گرفته و 

ق ایسـتا نـدارد، بلکـه از طریـ یتیموجـودامـروزه، تـرس دیگـر،  ).Ferrell, 2008, P.408( خواهد یافـت
دهـد. منشـأ ایـن بسیاري را مورد هجوم قرار مـی و اندیشه جاشده جابه سرعت بههاي مختلف  رسانه

هـاي گیـر مشـکالت مختلـف اجتمـاعی و اتّخـاذ سیاسـتترس، عالوه بر خـود جـرم، رشـد چشـم
چـون  یفراملـگیرانه با شعار جنگ علیـه جـرم اسـت. امـروزه مـا شـاهد بازنمـایی جرایمـی  سخت

ها را در گسترش ترس از جرم پررنگ  که نقش رسانه یتیواقعها هستیم؛  ی در رسانهتروریست حمالت
در این راستا، مفهوم ترس اخالقی بـراي تحلیـلِ چگـونگی تـأثیر  .)17، ص 1392(فارال و دیگران،  کندمی

هاي عمومی نسبت به جرم و چگونگی اسـتفاده از ایـن هاي گروهی بر نگرانی هاي رسانهنماییبزرگ
در مطالعات فرهنگی بریتانیا  »1استوارت هال«ها در راستاي اهداف ایدئولوژیک از سوي نماییرگبز

قـرار داده  یموردبررسـرا  پوست اهیس اناست. وي، تولید هراس اخالقی علیه سارق شده گرفتهبه کار 
یـا شـرح داده روي در میان جوانان بریتانکج ، این مفهوم را در حوزه»پیرسون«مشابه،  طور بهاست. 
 .)76تا  71(همان، صص  است

ط رسـانه در دیدگاه ترس اخالقی، اتّفاقی با پیامد کوچک رخ می نمـایی بـه ها بـا بـزرگ دهد، امّا توسـّ
 طور بـهشـده و جامعـه  یمعرفـ، شیاطین فرهنگی آنکه افراد درگیر در  يا گونه بهشود.  تصویر کشیده می

کند. هرچند که در این مورد، نباید سهم انـرژي خلّـاق و  پیدا می ها ترس اخالقی نسبت به آن یرمعمولیغ
ــر نحــوهشــ ــاب   دّت احساســات جمعــی را کــه ب ــه نیابازت ــه  گون ــدحــوادث مجرمان ــرد. مؤثرن ــاد ب ، از ی

)Ferrell,2008,P.48( .گـردد، سـبب تولیـد  ها پدیـدار می ترس اخالقی توسّط رسـانه که یهنگام، درواقع
شـود. در  انرژي و احساسات شـدید مخاطبـان هـدایت می  لهیوس بهکه شود  جمعی دیگري می ترس

توانـد  تـرس اخالقـی می  پدیـده  این است کـه مطالعـه شناسی فرهنگی را باور بر همین راستا، جرم
فراوانی را در رابطه با پویایی فرهنگی ترس در دسترس ما قرار دهد و عالوه بر ایـن، تـأثیر  اطالعات

هاي  کنندگان برنامـه دهی معانی، نمادها و احساسات القاء شده به مصرف در شکلها را  گونه ترس این
 .)Ibid,P.5( اي آشکار سازد رسانه

بـه  2»اسـتنلی کـوهن«هاي مربوط به ترس اخالقی با اثـر  شناسی فرهنگی، بحثدر قلمروي جرم
ر حقیقـت، شـود کـه د آغـاز می 3»ی و ترس اخالقـیمحلشیاطین «عنوان ، تحت میالدي 1972سال 

 1960 دهـه  در بریتانیـا در میانـه» مادها و راکرها«هایی نظیر  فرهنگشناختی از خرده اي جامعه مطالعه
                                                           

1. Hall 
2. Stan Cohen 
3. Folk Devils and Moral Panic 
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پیوسـته،  طور بـهرسـد کـه جوامـع  بـه نظـر می«: نویسـد است. در تعریف این واژه، کوهن می میالدي
تهدیـدي  عنوان بهفراد ، فرد یا گروهی از اتیوضعگردند؛ یعنی همواره یک  دستخوش ترس اخالقی می

در برخی موارد، موضوع تـرس اخالقـی، کـامالً جدیـد ». گردند ها و منافع جامعه قلمداد می علیه ارزش
ها قبل مطرح بـوده، امّـا ناگهـان در معـرض  اي است که از مدّت اي دیگر از موارد، پدیده بوده و در پاره

شـود، امّـا در  بـه فراموشـی سـپرده می زمان ثربرا، جادشدهیااست. گاهی اوقات، ترس  قرارگرفتهتوجّه 
مواردي دیگر، این ترس اخالقی، اثراتی ماندگارتر در پی خواهد داشت و حتّی ممکـن اسـت بـه ایجـاد 

 .)Cohen,1972,P.209( فرهنگی بینجامد -تحوّالتی در سیاست حقوقی یا اجتماعی

دهـی احساسـات عمـومی از طریـق شکل ، اقدامات کارفرمایان اخالقی در جامعه در زمینهرو نیازا
شود. یکـی از است که از آن تحت عنوان ترس اخالقی یاد می شده لیتبداي هاي جمعی به پدیده رسانه

تغییر نرخ جـرم در جامعـه بررسـی  توان با مشاهدههاي اخالقی را میگیري ترسشکل مهمپیامدهاي 
افزایش واقعی جرایم باشد، متـأثّر  نتیجه آنکهاز  کرد. در همین راستا، افزایش نرخ برخی جرایم، بیشتر

 ).Shubak Tillyer, E.Eck, 2008, P. 301( ها است هاي صورت گرفته از سوي رسانهنماییاز بزرگ
به توضـیح سـاختار اجتمـاعی جـرم و انحـراف از  میالدي 2009در سال » 1گود و بن یهودا«

انـد کـه مـورد توجّـه گانـه پرداختـهي سـهبنـدي ترس اخالقی بـر اسـاس طبقـهها هینظرطریق 
ي مردمـی یـا بنیـادین تـرس ها هیـنظر«اوّل،  اسـت. طبقـه شـده واقعشناسی فرهنگـی نیـز  جرم

  عامـههـراس، معمـوالً در   این مدل نظري آن است که ریشـه درویکر (Ibid, P. 302)  است 2»اخالقی
ترس اخالقـی دارد و معتقـد اسـت کـه تـا مردم است. این رویکرد، نگاهی از پایین به باال نسبت به 

مـردم مطـرح نباشـد، امکـان اغـراق در  طـرفهاي واقعی از  هاي اجتماعی و دغدغه زمانی که زمینه
دوم،  يطبقـه .)Hunt, 1997, P. 629( ها وجـود نخواهـد داشـت مداران و رسـانه ، توسّط سیاستتیواقع

دي که داراي جایگاه باالیی در دولت، صنعت این مدل، افرا بر اساساست. » 3تسلّط نخبگان هینظر«
آن، توجّـه افـراد  واسـطه بهبه جریان انداختن ترس اخالقی هسـتند تـا  مسئولو یا مذهب هستند، 

مسائل دیگـر  يسو بهاندازند، ها، جایگاه قدرتشان را به خطر میجامعه را از مشکالتی که راه حلّ آن
ها و  هاي اخالقی را در رسانه هراس  ، ریشه»کوهن«اگرچه  .),Ibid Shubak Tillyer, E.Eck( منحرف کنند

و » استوارت هـال«جو کرد، امّا ونگاران از یک ماجراي جالب و شنیدنی جستتشخیص خود روزنامه
، شناسـی فرهنگـیبه عنوان خاستگاه نظـري جـرم، بیرمنگامهمکاران او در سنّت مطالعات فرهنگی 

اند؛ فرآیندي کـه  جو نمودهوقضاییه جست  هاي پلیس و قوّه لباً در گزارهاهاي اخالقی را غ ترس  ریشه
اخبـار   آفریننـده آنکـهیش از ها بـ ها، رسـانه کنند. از نگاه آن ها آن را تقویت می در نوبت بعد، رسانه

ها، ابزاري براي کنترل دولتی  ، کارکرد آنجهیدرنتاز آن بوده و  مسلطتفسیرهاي  بخش تداومباشند، 
                                                           

1. Goode, Ben-Yehuda 
2. Grassroots Model 
3. Elite Domination Model 
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). Hunt, Ibid, P. 648( دهـد تـرس اخالقـی را نشـان می تیماهآشکارا سیاسی بودن » هال«نگاه  ست.ا

نهند. برمبنـاي  نام می» 1نفع يذهاي  گروه تضاد  هینظر«یهودا، مدل نظري سوم را   سرانجام گود و بن
سـلّط هاي اخالقی، حاصل تـالش کارفرمایـان اخالقـی بـراي کسـب تگیري ترساین رویکرد، شکل

. گـود و بـن )Shubak Tillyer, E.Eck, Ibid( هاي اخالقی آن استبیشتر بر جامعه از طریق تعریف زمینه
ترین رویکرد در تحلیل ترس اخالقـی  نفع که رایجهاي ذي گروه تضاد  هینظر«: یهودا بر این باورند که

نـد کـه خلـق تـرس ک شود، در تضاد با رویکرد مهندسی نخبگان، چنـین اسـتدالل می محسوب می
هـاي نخبگـان. در  هاي میانی قدرت برخیزد تـا از گروه اخالقی، بیشتر محتمل است که از جانب رده

هـایی از رسـانه  بخش، ژهیو بهاي، نیروهاي پلیس، نهادهاي آموزشی و  هاي حرفه همین راستا انجمن
خواسـتار اقـداماتی  ،یّترا مطرح نموده و بـا جـد يا مسئلهمنابع موجود و مالحظات خود،   واسطه به

 1998بـه سـال » 2ویکتـور«تحقیقات  ).(Goode and Ben-Yehuda, 2009, P. 67 .»شوند نسبت به آن می
داشـته  تیـواقعهاي اخالقی از جرم، الزامـاً نبایـد ریشـه در آن است که ترس دهنده ، نشانمیالدي

ه به وجودشان در اثر عملکرد مقامات توانند اشاره به مجرمانی فرضی داشته باشند کباشند، بلکه می
 ).Shubak Tillyer, E.Eck, Ibid( شودقانونی اعتبار بخشیده می

 يهـا تیفعالمیالدي، مطالب متعدّد منتشره در ارتبـاط بـا  1960  نمونه در اواسط دهه عنوان به
را بـراي   زمینـههاي زرد،  ها و مادها در آمریکا از سـوي برخـی رسـانههایی نظیر راك گروه مجرمانه

 تیـفعال، مـیالدي 1970 ها فراهم کـرد. بـه همـین ترتیـب در دهـهآن هیعلتبلیغات منفی حقوقی 
اي وحشـتناك و جدیـد از  قـاپی شـاخه هاي جمعی انگلستان، این تصوّر را ایجاد کرد که کیف رسانه

از سـوي  هاي ترسـناك بـازگو شـده ، داسـتانمـیالدي 1990اوایل و نیز  1980 جرم است. در دهه
را  یسـیوارنویدهـاي  مخـدّر و گروه مـوادنظام عدالت کیفري را علیه   گیرانهها، مبارزات سخت رسانه

تجاوز بـه کودکـان و گسـترش   سبب تولید ترس اخالقی در زمینه قانونی جلوه داد و به همین نحو،
هـم در یم جرم، آنمفاه يریکارگ به مسلماً، سان نیبدگري کودکان در سراسر انگلستان شد.  روسپی

به شـمار  یفرهنگ دهیپدکه  از آن نظر صرفها،  توسّط اصحاب رسانه روزمرهقالبی گسترده در زندگی 
شناسـی از منظـر جـرم رو نیـازاآید، گاه سبب تولید تـرس اخالقـی در مخاطبـان خواهـد شـد.  می

ها داشته  شناسی آن انهها، زبان، سبک و نش شناسی نیز باید درکی از رسانه هاي جرم فرهنگی، تحلیل
 .)Ferrell, 1995, P. 3( باشند

هایی  تحلیل صورت  از کارایی بسیاري در زمینه رسد که مفهوم ترس اخالقی در ادامه به نظر می
ي در اي عـاد اي موارد، واقعـه در پاره هاي ایرانی پسند در ایران برخوردار است. رسانه عامه فرهنگاز 

انـد. ناآشـنایی بـا زبـان، فرهنـگ و نمـایی کـردهجوانان را بزرگ يها نگفره خرده ژهیو بهفرهنگ و 

                                                           
1. Interest Group Conflict Model 
2. Victor 
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هـاي  هـاي موسـیقی و یـا عرفان مـثالً در شـکل گروه-هاي گروهی کوچک جوانـان بسیاري از کنش
بـا هـدف  ژهیو بههایی از تولید ترس اخالقی را  نمونه -هاي جدید پوشش و موارد مشابه جدید، سبک

نمونـه در تابسـتان  عنوان بـهدهـد.  شهري جوانان پیش روي ما قرار می يها فرهنگ خردهقرار دادن 
، در پـارك اینترنتـی طور بهظاهراً نفر از جوانان، با هماهنگی قبلی،  200تا  150، حدود 1390سال 

بازي، اقدام به آب پاشیدن به یکدیگر و سـرگرم  هاي اسباب شهر تهران با استفاده از تفنگ وآتش آب
ها  ، توسّط برخی رسـانهرمتعارفیغو البته  تیاهم کماین نحو کرده بودند. این رفتار ساختن خود به 

نسـبت بـدان واکـنش تنـدي نشـان  و تبدیل شـد زیبرانگ بحثتارنماهاي خبري به موضوعی  ژهیو به
را چالشـی جدیـد بـراي  يبـاز آبهاي اینترنتـی، ایـن  چند روز بعد، برخی تارنما آنکهدادند. جالب 

 کـه-نظمی در پاركنظر از بیاي کوچک که صرف ، واقعهبیترت نیا بهظام سیاسی خواندند. جامعه و ن
گیـري و هرگونـه ارزش سیاسـی بـوده و از جانـب فاقـد جهـت -در جاي خود نیازمند کنترل است

تبـدیل شـد.  يجـدها به معضلی توسّط رسانهانجام شد و عنوان مجرمانه نداشت، گروهی از جوانان 
مـردم،   عامه درهایی را  بالقوّه، واکنش طور بهتواند،  گونه خبرها می ه گرفت که انعکاس ایننباید نادید

و یـا در  هـا يرو کـجگاه ممکـن اسـت، تشـدید  ،آن  و نیز پلیس برانگیزاند که نتیجهمداران  سیاست
هـا و  موردي، گـواهی بـر نقـش رسـانه  یاسی و اقتصادي باشد. این نمونههاي س استفادهمواردي سوء
شـاهد نگرانـی  آنکـه يجا بـهجـرم اسـت. در مثـال فـوق  تیواقعاي شده در فهم ما از  معانی رسانه
اي  رسانه  هاي رسمی باشیم، تأثیرات فرهنگ مردم نسبت به تخطّی از هنجارها و ارزش خودانگیخته

ردم از خت مـها، سهم زیادي در شنا سازي فرهنگی از طریق رسانه کنیم. بنابراین جرم را مشاهده می
از احسـاس تـرس و نفـرت تـا طـرد -ها در مورد مرتکبـان ایـن جـرایم آن  هاي بالقوّه جرم و واکنش

اعتمـادي دارد و در صورت فراگیر شدن، فضـایی از نـاامنی و بـی -اي بودن اجتماعی و تلقّی حاشیه
 ).13 و 12صص ، 1391(ذکایی،  دهد اجتماعی را شکل می

هاي غالمرضـا خوشـرو در ها بر انعکاس روایت جنایت طی برخی رسانهاي دیگر، تمرکز افرانمونه
در  هـا آنهاي سراییو داستان یزدگ شتابنام گرفت و » خفّاش شب«ها از سوي آن که 1376سال 

اي را علیـه مهـاجران آمیـز و ناعادالنـهانتساب نادرست ملیّت افغانی به وي بود که موج منفی اغراق
که تا به امروز با گذشـت حـدود  يا واقعه؛ به وجود آوردها هاي مجرمانه به آنافغانی و ورود برچسب

ایـران شـده  ها در جامعهغیرمعمولی نسبت به افغان سال از آن، سبب ایجاد معانی و نگاه منفیِ 20
ط سـعید حنـایی در مشـهد در  وتاب پرآباست. به نحو مشابهی بازگویی  قتل تعدادي از زنان، توسـّ

هـاي خـود، لقـب گرفـت در زمـان» قاتل عنکبـوتی«ها که از سوي رسانه 1380و  1379هاي سال
ها تا به امروز که این ترس اثرات که يطور بهموجی از ترس و ارعاب را در میان مردم جامعه رقم زد، 

 محـلشهرهاي  ژهیو بهمردم ایران،  وجودبه نحو پویایی در  همچنانگذرد، ها از آن ماجراها میسال
آسـاي ی چند سال اخیر نیز، متعاقب گسترش روزافـزون و بـرقطدر است.  مانده يبرجاها، وع آنوق
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اقشـار مختلـف  ویژه کشورمان که به شدّت مورد استقبال و استفادهجهان و به کلفضاي مجازي در 
 انگیـزي از برخـیآمیـز و رعـبهـاي اغـراقپردازياست، فراوان شاهد چنین تصویر قرارگرفتهمردم 

کـه در جریـان بررسـی  هرچندجلب مخاطبان بیشتر هستیم.  ها به انگیزهجرایم از سوي این رسانه
و نقـش هیجانـات مـردم و  متمرکزشـدههاي گروهـی  هراس از جرم، صرفاً نباید بـر کـارکرد رسـانه

سـوي هـاي اخالقـی از امر، در ابتداي راه، بـذر تولیـد تـرس درواقعها را از یاد برد. سازي آن شایعه
، نهـال تـرس شـانیها ییسـرا داستانشود، ولی در ادامه، این مردم هستند که با ها پاشیده می رسانه

 نمایند.اخالقی را آبیاري می
دقیق اسـت. در  ، نیازمند توسعهعامه فرهنگشناسی و در جرم با این اوصاف، مفهوم ترس در حوزه

 تیـامن حـسزنـدگی و  تیفیکاشته شده که بر این مطالعات، ترس از جرم، معموالً عنصري منفی انگ
بـراي  مشـخصتا حدّي  ، نگرانی از جرمحال نیباااست.  مدنظرمنفی ترس  گذارد؛ یعنی جنبهتأثیر می

، يالدیمـ 2003سـال در » گالداسـتون و پـارکر« باشد. به گفتـهاي گریزناپذیر میبیشتر افراد، تجربه
درب یـا  کردن قفـلبا ورود به ذهن فرد، او را بـه  دارد، مثالً نگرانی در برخی موارد، کارکردهاي مثبت«

فـارال و ( »شـودرا باعث مـی زیآم اطیاحتکند؛ یعنی پاره اوقات، ترس، رفتارهایی وارسی دزدگیر وادار می

 مـوردنظرتـرس اخالقـی و در آن قرائتـی کـه  هیـنظر). امّا مفهـوم تـرس در 135 و 134صص ، 1392دیگران،
ویـژه در میـان واپسـی از جـرم بـهضـروري تـرس و دلغیر حسي رهنگی است، تجربهشناسان ف جرم

اي از ایـن نگـاه، رسانه شده اغراقهاي تري براي حفاظت از خود دارند. ترسکسانی است که توانایی کم
 دهد. ، سوق میمشخصهایی ی را به جهتدگیبزه دمعانی افراد جامعه از جرم و 

 مجرمانـه يرخـدادهابر ترس از جرم، گاه ناشی از تصاویري است که از هاي گروهی  تأثیر رسانه
کننـد. بـراي مثـال، شخصی مخاطب ارتباط پیدا می يها باتجربه ینوع بهشوند و ترسناك منتشر می

 محـلزنـدگی خـود و  محـلتشابه کنـد یـا بـین  ، احساسدهیبزه دیک روزنامه با فرد  اگر خواننده
هایی ببیند، در این صورت، تصویر خطر، شکلی شخصی پیدا خواهـد اهتمذکور در خبر روزنامه شب

شـان سـاده هایی هستند که بـازگوییگیرند، معموالً آنها قرار می کرد. مسائلی که مورد توجّه رسانه
 شوند.مردم میدر واپسی و باعث تحریک سریع احساس دل )161(همان، ص  بوده

اي بسیار متمرکز بوده و تولیدات رسانه رهگذرالقی از شناسی فرهنگی، بر پیدایش ترس اخجرم
که ابـزار –نفعهاي ذيهاي فکري کارفرمایان اخالقی و گروهگیريدر اغلب موارد، آن را حاصل جهت

بـا انتشـار معـانی و  مـوردنظرهـاي پندارد؛ در این معنا، گـروهدر جامعه می -ها را دست دارند رسانه
هـا،  ها و جرایم ارتکابی آن از برخی گروه شده اغراقاي و تولید ترسی  تصاویري خاص در فضاي رسانه

هاي عمـوم مـردم نسـبت بـه  هـاي جوانـان، سـبب تغییـر نگـرش و قضـاوت فرهنگهم چون خرده
 ازجملـهتوانـد تبعـات منفـی بسـیاري  شوند که این امـر میخود می  معهکاري در جاهاي بزه دغدغه
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ویژه طبقات محـروم از جامعه به یخاصها یا طبقات رانه بر گروهگیهاي کیفري سختاِعمال سیاست
 اي و مهاجران را به دنبال داشته باشد.و حاشیه

  کـرده و بـه پدیـده تیتبع» ت هالاستوار«شناسان کیفري از دیدگاه مارکسیستی در این مورد، جرم
توانـد سـبب ورود برچسـب  کـه مینگرنـد؛ ابـزاري مـی ها تیذهنابزاري براي تغییر  مثابه بهترس اخالقی 

داري و همـدیریّت نظـام سـرمایبرخی گروها و نیز منحرف ساختن توجّه افـراد جامعـه از سـوء رمجرمانه ب
، 1391(نیکوکـار و همـت پـور، شـود مـوردنظرهاي علیه گروه يگر یسیپلکننده و توجیه وضع قوانین سرکوب

دیگـري  ها، پدیده از سوي رسانه شده ساختهطن ترس اخالقی اي مواقع، از بدر ادامه، در پاره ).42و  41صص 
رسد کـه از آن، تحـت نـام هاي کنترل جرایم به ظهور میدر جامعه و در جریان عدالت کیفري و سیاست

 .شودیاد می» گرایی کیفريعوام«

  1»گرایی کیفريعوام«ها و  رسانه .2
هـاي اي در نظـامه جرم، گاه سبب تولید پدیـدههاي اخالقی نسبت بها با ایجاد موجی از ترس رسانه

گیـري سـخت« گـرید یعبارت بهگرایی کیفري یا توان از آن با نام عوامشوند که میعدالت کیفري می
در قبـال جـرم از  پسـند عامههاي صرفاً یاد نمود؛ رویکردي که منجر به اتّخاذ سیاست» 2گرایانهعوام

 موردانتقـادر این قسمت سعی خواهد شد تا این پدیده کـه شود. دسوي نهادهاي عدالت کیفري می
ها در پیـدایش آن مـورد  ویـژه از منظـر تـأثیر رسـانهباشد، از دو جنبه و بهشناسی فرهنگی میجرم

 تحلیل قرار گیرد.

 یی کیفريگرا عواممحتوا و آثار  .2.1
گـردد کـه بـازمی یالديمـ 1995سال در  »3سر آنتونی باتمز«گرایی کیفري به کتاب خاستگاه عوام

ترین پیامدهاي عملکـرد نظـام عـدالت کیفـري معاصـر در این اصطالح را براي توصیف یکی از مهم
مـدارانی اسـت کـه سیاسـت تیوضـعجوامع مدرن به کار گرفت. این مفهوم درصدد تصویر نمـودن 
که گرایش مردم به گیرند و باور دارند ضمانت اجراهاي کیفري را براي نیل به اهداف خود به کار می

اي از گرایی کیفـري عبـارت اسـت از اتّخـاذ مجموعـه، عوامسخن کوتاهرویکردهاي تنبیهی است. به 
. )23و  22صـص ، 1392(پـرت،  کسب آراء تا کاهش جـرم و اجـراي عـدالت بر اساسکیفري  هايسیاست

 روزمـرهگـوي و، گفتمثال عنوان بهآید. میگرایی معموالً به شکل احساس و شهود براي مردم درعوام
هـا پیوسـته در چرخد و البته این نگرانـیجرم می ها دربارههاي آننگرانیدل شهروندان حول محورِ

نباید از این حقیقت چشم پوشید که تحـت تـأثیر  ).33ص  (همـان، شوندهاي جمعی نیز بیان می رسانه
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در سـایر  ازآن پـسیفر ابتدائاً در آمریکا و هاي اخیر، تعیین کگرایانه، در دهههمین رویکردهاي عوام
 گرایی کیفري، حبس استهاي غربی بسیار شدید گردیده است. در این راستا، ابزار اصلی عوامدولت

شناسان فرهنگی را باور بر این اسـت کـه در به همین دلیل جرم .)22و  19صص ، 1392(وي رابرتز و دیگران، 
و از سـویی دیگـر، دنبـال  قرارگرفتـه مورداستفاده ،ازحد شیبس سو، کیفر حبهاي اخیر، از یکدهه

انگـاري رفتارهـا از خـود گذاران در امر جرمکردن رویکردهاي عوام گرایانه سبب شده است تا قانون
 جرایم وارد سازند. گیري در محدودهشدّت عمل نشان داده و رفتارهاي بیشتري را با اِعمال سخت

باشد، آن شناسی فرهنگی نیز میجرم موردانتقادگرایی کیفري که امیکی دیگر از نقاط ضعف عو
نـژادي و  يهـا تیاقلشـود تـا سـبب مـیاست که تأکید افراطی بر مجازات حبس در ایـن دیـدگاه، 

گیرنـد. در اي تحـت تـأثیر قـرار طور غیرعادالنـههاي افراطی مجرمانه بهفرهنگی با دریافت برچسب
هـاي مربوط به تعیین کیفر نسبت به مجرمان مـواد مخـدّر در دادگـاه ياه دادههمین راستا، تحلیل 

هاي شـدیدتري را دریافـت ، همواره مجازاتپوست اهیسدهد که مجرمان مواد مخدّر آمریکا نشان می
اي نسـبت بـه عـدالتیاند. چنـین بـیمند شدههاي قضایی بهرهتر از سایرین از مساعدتنموده و کم

 محققاناست. برخی از  مشاهده قابلسایر کشورها همانند انگلستان و کانادا نیز  نژادي در يها تیاقل
ن رابطـه بـه ایـن نتیجـه میالدي در ای 2000تحقیقات خود در سال  در» هولران«و » اسپان«نظیر 

نژادي، محصول القاي ترس بـه جامعـه از  يها تیاقلاین تبعیض در اِعمال مجازات بر «: رسیدند که
 يها تیاقلزندگی  اي است که شیوهخدّر، جرایم مرتبط با آن و وجود این تصوّر کلیشهمصرف مواد م

اي کـه ؛ تـرس و تصـوّر نادرسـت کلیشـه)24و  23همـان، صـص ( »نژادي با مواد مخدّر درآمیخته اسـت
گرایی کیفـري بـه معنـاي کنند. بدین ترتیب، عوامگیري را ایفا میها در ایجاد آن سهم چشم رسانه

یابی صاحبان قدرت به منافع انتخاباتی و سیاسی است. دست منظور بهفاده از افکار ناآگاه مردمی است
هایی از افکار عمومی است که در مواقـع بسـیاري، گرایی، مبتنی بر ارزیابیهاي عوام بسیاري از جلوه

ها از سوي رسانه تیعواقنادرست  ارائه بر اساسانگارانه و ناقص هستند. زیرا افکار عمومی اغلب ساده
 گیرند.شکل می
گرایـی کیفـري و نیـز محکـوم کـردن عـوام شناسی فرهنگی نیز با ابراز مخالفت بـا پدیـدهجرم

که اغلب محصول تزریق -مردم در خصوص مسائل کیفري هاي سطحی از افکار نسنجیدهبرداري بهره
اعتقـاد دارد کـه  -هاي گروهی است ها از طریق رسانهبدان کارشناسانه ریغترس و معانی نادرست و 

هـاي مطالبات، معانی و دیـدگاه نظر گرفتن هاي عدالت کیفري، درنظام تیموفق مهمیکی از عوامل 
 باشد.انگاري رفتارها میدر امر جرم ژهیو بهفرهنگی اقشار مختلف مردم به نحوي معقول و متعادل 

کننــد تــا اتّخــاذ ت کیفــري تــالش مــیگرایــی، کــارگزاران نهــاد عــدال، در بســتر عــوامواقع بــه
هـاي عـدالت تر انعکاس خواست مردم باشـد تـا اصـول و ارزشهایشان نسبت به جرم، بیش سیاست
لذا در این رویکرد، مطالبـات ناپختـه مردمـی کـه محصـول تـرویج  .)35و  34، صص 1392(پرت،  کیفري
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یّت برخی جـرایم اسـت، مبنـاي از کم شده فیتحردار و نیز نمایش تصویري جهتو  معانی ناصحیح
ها، مـورد  یکـی از کارکردهـاي منفـی رسـانه عنوان بهگیرد؛ امري که کیفري قرار می سازيسیاست

اي چگونگی فهم مردم از جرم و ارتبـاط آن بـا پدیـده ازآنجاکهباشد. شناسی فرهنگی میلحاظ جرم
جویانـه و نگاه انتقام» 1سزاگرایانههاي سیاست«آن، در پی گرفتن  گرایی که نتیجهتحت عنوان عوام

ها در فرآینـد  باشد، قسمت آتی به موضـوع بررسـی نقـش رسـانهها می رسانه تیفعالاست، متأثّر از 
 گرایی کیفري اختصاص خواهد داشت.گیري عوامشکل

 گرایی کیفريگیري عوامها در شکل جایگاه رسانه. 2.2
کاهش واقعی نرخ جرایم، بر این باورند  باوجودکشورها  را که مردم در بسیاري از تیواقعچرایی این 

تـرین اصـلی عنوان بهاي هاي رسانه شان رو به افزایش است، باید در برنامهکه میزان جرایم در جامعه
هـایی ویـژه از جـرم، ها با تمرکز بر نمایش گونه ، رسانهدرواقعجو کرد. وجست اطالعاتمنبع کسب 

هـاي پرورانند، بلکه به دنبال آن، سـبب پیـدایش دیـدگاهرا در جامعه می نوعی ترس اخالقی تنها نه
در میان مردم شـده کـه ایـن  -آمیزبعضاً خشونت-آمیزي در مورد نرخ جرایمی خاصنادرست اغراق

 انیمتصـددر اجتماع خویش از  تیامنامر، موجب خواهد شد تا مردم به تصوّر خود، جهت برقراري 
گیرانــه همــراه بــا خواســتار اِعمــال شــدّت عمــل و رویکردهــاي ســختنهادهــاي عــدالت کیفــري، 

 در قبال جرایم شوند.» 2هاي تسامح صفر سیاست«
و  »ریچـارد اریکسـون«پژوهش ها به ترین رهیافتیکی از گسترده ي،خبرساز مسئلهدر بررسی 

یجـه رسـیدند کـه ها به ایـن نت. آنگردد یبازم میالدي 1990همکاران او در تورنتوي کانادا در دهه
رادیـو،  مـثالً( هـاي نـوع رسـانهها و حوادث جنایی بـر اسـاس خروجـیمیزان حضور اخبار، داستان

، صـص 1389(مگوایر و دیگران،  باشدها متفاوت می رسانه تیمقبولهاي مکتوب) و یا میزان  تلویزیون، رسانه

هاي مربوط به جرم و انحراف در انواع انها، میزان اخبار و داستطبق آمار آن هرحال به. امّا )276و  275
، رو نیـازاآیـد. مـی حسـاب به یتوجه قابـلدرصد در نوسان بوده است که آمـار  72تا  45ها از  رسانه

برخـورد بـا تهدیـد  تیفور بـهرا بزرگ نموده و احساس نیاز  آنها، ابعاد  حجم گزارش جرم در رسانه
اي نیازمند واکنشی قوي تلقّی شود تا جرم، واقعهمی چنین موجبدهد. همناشی از آن را افزایش می

زیـرا ایـن نـوع رسـانه در سـبک ؛ شـودمی گرا دیدههاي عوام در رسانه خصوص بهشود. این گرایش 
کارشناسـان ت جرم را بر توضیحا دگانیبزه د خصوص بهمردم عادي  يها تجربه، نویسی خودگزارش
 .)86و  85صص ، 1392(پرت،  نهد ارج می

                                                           
1. Retributive Politics 
2. Zero Tolerance Policy 
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ــین ایندر ــان، ب ــذیري از  هــاي قابلیتو  هــا ظرفیت، عــدالت کیفــري جوان ــراي تأثیرپ ــی ب فراوان
دارد. در ایـن شـرایط در  -ها هسـتندها، رسانهاصلی پیدایش آن مسئولکه -گرایانهرویکردهاي عوام

گذاري کیفري قانون صورت بهعدالت کیفري جوانان  گرایی کیفري در حوزهعوام بسیاري از کشورها،
اطفال و نوجوانان مشمول قوانین کیفري متجلّی شده است. این  محدوده در فضاي احساسی، توسعه

کـه در  اي گونـه بهجوانان تصویب شود.  شود تا قوانینی ناکارآمد و غیرمؤثّر در حوزهرویکرد باعث می
کیفـري  سترش مداخلهاند. گگذاران ناگزیر از تغییر قوانین شدهکوتاهی، قانون برخی موارد به فاصله

زنـی عدالت کیفري و افزایش انـگ چنین به ورود تعداد زیادي از جوانان به چرخهدر این زمینه، هم
کـه بـا تغییـر معـانی در خصـوص  واقعیتـی؛ )24ص ، 1389فرجیها و مقدّسـی، (است گشته  منجر هابه آن

شناسـی  یـل جـرم، مـورد توجّـه جـرمدر تحل مؤثرعاملی  عنوان بهکاري جوانان و نوجوانان، خود  بزه
 فرهنگی است.

ي ها که منبع اصلی آن، رسانه-دهند که با افزایش ترس از جرمها نشان میدر ایران نیز پژوهش
یابنـد. و رویکردهاي عدالت ترمیمی کـاهش مـی افتهی شیافزارویکردهاي سزاگرایانه -جمعی هستند

هــا از ســیزده جــرم، ، تــرس آنآمــده عمل هب در ایــن رابطــه در پژوهشــی کــه از دویســت دانشــجو
جـرایم  در زمینـه یـیگرا فریکاست. در این پیمایش و در رابطه با سنجش  قرارگرفته موردسنجش

در قبـال ارتکـاب جـرایم  کـه يطور بـهزنان بسیار معنادار بـوده اسـت.  ییگرا فریکجنسی، واکنش 
در نبـود  –مردان، مجازات حـبس رادرصد  42درصد زنان و  70-به استثناي تجاوز به عنف-جنسی

انـد. دیـد به عنوان واکنشی الزامی در برابـر مرتکـب انتخـاب کـرده-هامجازات اعدام در میان گزینه
کنندگان در این تحقیق در مورد جرم تجاوز به عنف از این هم شـدیدتر بـوده و شرکت گرایانهکیفر

اند. آمـار گـزینش اعـدام اعدام را برگزیده ینهدرصد از مردان، گز 56درصد زنان و  79در این راستا، 
درصـد  2درصد از جانب مردان بوده است. حتّـی  80درصد از سوي زنان و  90در مقابل قتل عمد، 

کننده در این پیمایش میدانی، مجازات اعدام را براي جرمی چون درصد از زنانِ شرکت 5از مردان و 
برآینـدِ ایـن  طور که از مشـاهدههمان ).82تا  78)، ص 2، (1391ر، (نیکوکا اندالزم دانستهنیز حریق عمدي 

ط پیمایش میدانی حاصل آمد، گسترش تـرس هـاي اخالقـی در میـان مـردان و زنـان جامعـه توسـّ
هـایی خـاص از رادیو، تلویزیون و مطبوعات در رابطه با جرایم و گـروه خصوص بههاي گروهی  رسانه

منطقی مردم را در ناامنی افراطی، تقاضاي احساسی و غیر حسایجاد  تواند باسو، میمجرمان، از یک
اي از مرتکبـان بـاال بـرد و از هاي سنگین بر دسـتهگیرانه و اِعمال مجازاتکاربرد رویکردهاي سخت

شـود، ها هدایت می هاي اخالقی از جرم که توسّط رسانهفرآیند تولید ترس آنکهتر سویی دیگر، مهم
آمیز مجرمانه، سبب تغییر نگاه و تصویر ذهنی اعضاي جامعـه نسـبت هاي گاه اغراقبا ورود برچسب

ها بـه نحـوي ناعادالنـه شـده کـه همـین عامـل، در کنـار فرهنگاي از مرتکبان و یا خردهبه دسته
کـاري از جانـب عـاملی تأثیرگـذار در بـزه عنوان بـهدگرگونی منفی تعریف این دسته افراد از خـود، 
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یابی فرهنگی جـرم، ها در بین مباحث ریشه شود. البته جایگاه رسانهمی یمعرفرهنگی شناسی ف جرم
در تأیید این مطلب در بند بعدي به طرح موضوعی با عنـوان  که يطور بهشود، ختم نمی جا نیبه هم

هاي  جـرم و رسـانه«در دو قسـمت؛ یعنـی » ها در بـروز رفتارهـاي مجرمانـه شناسی رسـانهآسیب«
 خواهیم پرداخت.» جرم و فضاي مجازي«و » دیداري

 ها در وقوع رفتارهاي مجرمانه شناسی نقش رسانهآسیبج)
هاي تصویري در ایجـاد آن تـأثیر دارنـد، ایجـاد  رسانه ژهیو بهساز جرم که رسانه، یکی از موارد زمینه

ار و با بهاي خشونتهاي تصویري با عادت دادن مخاطب خود به صحنه ، رسانهدرواقعخشونت است. 
تهرانـی و (عابـدي آورنـددر این خصوص، زمینه یادگیري خشونت از رسانه را فراهم می ییزدا تیحساس

هاي جمعی بـا دسترسـی مسـتقیم بـه طیـف وسـیعی از  . از سویی دیگر، رسانه)170ص ، 1392افشاري، 
در فرآینـد  مـؤثر تا از طریق القاي معانی خاص به مخاطبان و ایفاي نقـش را دارنداین امکان  ،مردم

بـدیهی  رو نیـازا، تأثیر انکارناپذیري در تولید و وقوع انواع جرایم داشـته باشـند. هاآنپذیري جامعه
دهی فرهنگی افـراد گیري و جهتدر شکل یمهمتوانند عامل ها در تمامی جوامع می است که رسانه

هـا هـا در مقابـل آنبرخـی عرصـهکـاري را در اي اوقات، خواسته و ناخواسته مسـیر بـزهبوده و پاره
رو و ها در افزایش نرخ برخی جرایم، در بنـد پـیش بگشایند. بنابراین با توجّه به تأثیرات منفی رسانه

در » 1فضـاي مجـازي«و » هاي دیداري رسانه« ازجملههاي جمعی  در دو قسمت، جایگاه انواع رسانه
رار خواهد گرفت. در قسـمت اوّل، منظـور از شناسی قبروز رفتارهاي مجرمانه و انحرافی مورد آسیب

اي خواهـد هـاي مـاهوارههاي دیداري، صرفاً معناي خاص آن؛ یعنی تلویزیون و سینما و شبکه رسانه
در قسمت دوم و  تیاهمبه لحاظ » اي هرایاناي  رسانه«یا » فضاي مجازي« عنوان به» اینترنت«بود و 

 .قرار خواهد گرفت موردبحثجداگانه  صورت به

 هاي دیداري جرم و رسانه .1
سیاسـی، اجتمـاعی،  مهـم يرخدادهادر هنگام انتشار اخبار و پخش  جمله از ،هاي حسّاس در زمان

شـوند. در خود میخکـوب مـی يها ونیزیتلوها نفر از مردم پاي اقتصادي، ورزشی و فرهنگی، میلیون
هاي تلویزیونی، سـینمایی، اشاي فیلمتر نبوده و اشتیاق تمهاي عادي نیز این شور و هیجان کمزمان

، دیدگاه ما نسبت رو نیازاهاي مستند، موسیقی و...حضور همیشگی در زندگی مردم دنیا دارد.  برنامه
هاي  گیر رسانهما تحت تأثیر حضور چشم تر ساختاربندي فرهنگی همهبه انواع مسائل و از همه مهم

هاي  ي ما در ارتباط با امـور مختلـف بـر اسـاس برنامـههادیداري است. به عبارتی بسیاري از دانسته
شناسـی ها از دیـد جـرم رسـانه شخصی خودمان. به همـین سـبب، مطالعـه اي است تا تجربهرسانه

                                                           
1. Cyber Space 
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ش نقآید. لذا ما در این قسمت و از طریق طرّاحی چهار بخش، می حساب بهفرهنگی، نیازي محوري 
 هاي دیداري را در تحقّق الگوهاي مجرمانه به بررسی خواهیم نشست. رسانه

 هاي دیداري خشونت در رسانه .1.1
هـا اسـت. آن هاي دیداري، حضـور خشـونت در برنامـه در مورد رسانه موردبحثهاي  یکی از دغدغه

ین یـک کـودك میـانگ طور بـهشناسان آمریکایی، تخمین زده اسـت کـه انجمن روان ،مثال عنوان به
بینـد. جنـایی را در تلویزیـون مـی آمریکایی، پیش از پایان دوران ابتدایی، حدود هشت هزار صحنه

ها صورت گرفته اسـت. در ایـن خصـوص،  همواره تحقیقات بسیاري روي تأثیرات خشونت در رسانه
آمیز بر بعضی از هاي خشونت نمایش برنامه اتّفاق نظر رو به رشدي وجود دارد که معتقد است، ادامه

گذارد. در این راستا رویکردهـاي مختلفـی در واکـنش بـه ویژه کودکان و نوجوانان تأثیر میمردم به
بـه  زیآم خشونتهاي  ترین آن، حمایت از محدود کردن برنامهخشونت تلویزیونی وجود دارد که رایج

 مسـئلهرهنگـی نیـز نسـبت بـه شناسـی فجرم .)178و  177صص ، 1391کروتی، ( از روز است یخاصساعات 
توانـد کند که خشونت تلویزیونی مینمایش خشونت از تلویزیون حسّاس بوده و از این رویکرد حمایت می

تنهـا متوجّـه  مسـئلهتري تمامی کودکان را تحت تأثیر خود قرار دهد و ایـن افراد جامعه و با تأثیر پررنگ
آفـرین در جریـان ترین ارکـان نقـشرسانه یکی از مهم زیرا؛ ستین پرخاشگرانهکودکان مستعد رفتارهاي 

 افراد است. هیثانوپذیري جامعه
شـود. از ایـن منظـر، ي، نوعی رفتار اکتسابی تلقّـی مـیپرخاشگرشناسی فرهنگی، در دیدگاه جرم

خشـونت، یـادگیري از تجــارب دیگـران اسـت. مطالعـات بســیاري، حتّـی در کشـور خودمــان،  ریشـه
هـاي  باشد. بررسـیها می ي به کودکان و نوجوانان از طریق تقلید از رسانهپرخاشگرموزش آ کننده تأیید

توانـد موجـب خشـونت کـودك ي آموخته از تلویزیون مـیها يپرخاشگرجدید حکایت از این دارد که 
خشـونت  قطعی میـان مشـاهده ، رابطهشده انجامشود. در تحقیقی که روي سیصد نفر از جوانان تهران 

 ).118 و 117صص ، 1388(صالحی،  است شده مشاهدهنین کودکی و تظاهرات آن در سنّ نوجوانی در س

سو با آن دسـته از اي، همرسانه زیآم خشونتشناسان فرهنگی در مورد تأثیر تصاویر دیدگاه جرم
هـاي سـینمایی اگر کودکان، شاهد خشونت در تلویزیـون و فـیلم«: شناسانی است که معتقدندروان

شـود، احتمـاالً در گیـرد یـا بـه آن پـاداش داده مـیمورد تأیید قرار می يپرخاشگرشند و ببینند با
از این منظر، کودکان رفتار خـود را ». ها نیز با خشونت واکنش نشان خواهند دادمشابه آن یتیموقع

د. بیشتر دهنبینند، شکل میهاي سینمایی میکه در تلویزیون یا فیلم ییها تیشخصبر اساس رفتار 
 پرخاشـگرانهخشـونت در تلویزیـون بـا رفتارهـاي  هاي آزمایشی، حاکی از آن است که مشاهدهداده
 ).163و  162صص ، 1391(معظّمی، بستگی دارد هم
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، منجـر یضداجتماعآمیز و رفتارهاي هاي خشونت در این نوع نگاه نسبت به رسانه، پخش برنامه
شناسـی ، جـرمرو نیـازا .)125، ص 1385پـور، (جاوید و شرافتی شودبه افزایش خشونت و جرم در جامعه می

تماشـاي خشـونت در «که معتقدنـد: یپردازان هینظرفرهنگی با اتّخاذ موضعی تدافعی در برابر معدود 
 124(همان، صـص  »انسان را مهار کند يها يپرخاشگراطمینانی،  دریچه منزله بهتلویزیون، ممکن است 

بار بر الگوهاي رفتاري، معانی و هنجارهـاي راسخ خود در تأثیر نمایش تصاویر خشونتبر باور  ،)125و 
هـاي تفسیر صحیح داده تري جهتِویژه کودکان و نوجوانان که از توانایی کماخالقی افراد جامعه، به

 ورزد.اي برخوردارند، تأکید میرسانه

 هاي دیداري تبلیغات در رسانه .1.2
شوند کـه همـواره حقـایق را دنیا، تبلیغاتی پخش می سرتاسرهاي تلویزیونی در در بسیاري از شبکه

بسـتر مناسـبی را بـراي جـرایم مـالی از اقشـار  آنکـهکنند. این دست تبلیغات، عالوه بر تحریف می
دهی هایی مستمر به جامعه، تأثیرات مستقیمی در جهتآورند، با ارسال پیاممختلف مردم فراهم می

اي  مردم دارند؛ تأثیراتی که گـاه مثبـت و مفیـد بـوده و در پـاره يباورها و هاییر ارزشفرهنگی و تغ
، پخش مستمر تبلیغـات مربـوط بـه انـواع داروهـا و مثال عنوان بهمواقع نیز منفی و مخرّب هستند. 

نظر از صرف -آیندایران نیز به چشم می يمایصداوسهاي مختلف که در شبکه-هاي الغرينوشیدنی
تأثیر این محصوالت در کاهش وزن، برخورداري از اندامی الغر را به هر قیمتی در نزد مردم  تیعواق

نمایند. این موضوع از بُعـد سـالمتی و تشـویق مـردم بـه می یمعرفیک ارزش مهم  عنوان بهجامعه 
و ي افراطی به خود نگرفته جنبه آنکه، امّا مشروط به هستداشتن سبک زندگی سالم، امري مثبت 

سالمت روح و جسم شهروندان را در مسیر داشتن اندامی الغر به مخاطره نیفکنـد. بـه همـین نحـو 
هاي هاي پوستی، محصوالت آرایشی، دستگاهاست، پخش مکرّر انواع تبلیغات مرتبط با داروها و کرم

ضاً افراطی هاي زیبایی صورت و بدن و دیگر تبلیغاتی که توجّه بعي بینی، انواع جرّاحیکنندهکوچک
کنند؛ ارزشی که گاه برخـی افـراد به امور ظاهري و زیبایی صورت و اندام را به یک ارزش مبدّل می

فـردي و اجتمـاعی  مهـمبه هر بهایی درصدد تحصیل آن برآمده و در این مسیر از بسیاري از امـور 
ماننـد تهـران بـه شـهري هـاي کـالناین امر، آن خواهد بود که گـاه خیابـان شوند. نتیجهغافل می
شـود کـه در عـوض هاي ظاهري دختران و پسران جوانی مبـدّل مـیزیبایی براي عرضه یجوالنگاه

خـود و کشورشـان، تنهـا درصـدد  بهاي جوانی خویش در ساخت و پرداخت آیندهرف زمان گرانصَ
یب از سوي دیگران در خصوص خود و ظاهرشان هسـتند. ایـن آسـ زیآم دییتأهایی دریافت واکنش
مستعدي را براي انواع انحرافات اخالقـی و جـرایم خُـرد و  تواند زمینهمی متأسفانه، اجتماعی آشکار

بـدیهی  رو نیـازاها، نهاد مقدّس خانواده خواهـد بـود. قربانی آن نیاولکالن فراهم آورد؛ جرایمی که 
هاي صحیح فرهنگی از زيجامعی در راستاي الگوسا این روند و نبود برنامه است که در صورت ادامه
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اي جذّاب و مطابق با سلیقه و پسند نسـل جـوان و نیـز دیگـر افـراد هاي رسانه طریق تدارك برنامه
هـاي فرهنگـی و اخالقـی و در میان شهروندان و سست شـدن پایـه یتیهوجامعه، گسترش بحران 

 ها، امري دور از ذهن نخواهد بود.مذهبی آن
طـور بـالقوّه اي، مربوط بـه تبلیـغ محصـوالتی اسـت کـه بـهسانهدیگر در تبلیغات ر مهم حیطه

دهند. بنابراین در میتبلیغات، کودکان را مخاطب قرار  زمانی که این خصوص بهباشند، خطرناك می
، تبلیـغ مثال عنوان بـهشـود. اکثر کشورها بر تبلیغات محصوالتی چون دخانیات و الکل نظـارت مـی

باشـد. در ابتکـار عمـل نـوین ممنوع می -از جمله کشور خودمان-رهاسیگار در تلویزیون اغلب کشو
دیگري در اکثر کشورها حتّی هرگونه تبلیغ سیگار در مسابقات ورزشی و نیـز اسـتفاده از عالمـت و 

(کروتـی،  ممنوع است -شوندکه از تلویزیون نیز پخش می-هاي دخانیّات در این مسابقاتنماد شرکت

اي نسـبت بـه محتـواي گیرانـهسی فرهنگی نیز حامی چنین رویکـرد سـختشناجرم ).181ص ، 1391
شناسـی، تبلیغـات مزبـور بـا القـاي این جـرم پردازان هینظرتبلیغات تلویزیونی است، زیرا طبق باور 

هاي فرهنگی مخاطبـان  مستمر معانی ویژه، توان اثرگذاري منفی بر عادات، الگوهاي رفتاري و ارزش
که با عادي جلوه دادن برخـی رفتارهـاي انحرافـی و مجرمانـه، بسـتر فرهنگـی  خود را دارند؛ امري

 آورد.کارانه فراهم میمستعدي را براي گرایش به اعمال بزه
هاي دیداري بر امر فرهنگ عمومی کـه بـا نشـانه  هاي مخرّب تبلیغاتِ رسانه یکی دیگر از بازتاب

آورد، هبرداري برخی افراد سـودجو فـراهم مـیمناسبی را جهت کال هاي مردم، گاه زمینه رفتن باور
و یـا اي هاي مـاهواره پخش برخـی برنامـه رهگذراز  ژهیو بهموضوعی است که در کشور خودمان نیز 

هـاي تعـدادي از شـبکه متأسفانهبا آن مواجهیم. با این توضیح که هاي مجازي برخی شبکه تیفعال
 هـا و هان، استفاده از آینه و خشـت و آجـر، اقسـام وردبا تبلیغ انواع معجزات پنو مجازي اي ماهواره
 يهـا یدرمان يانرژهاي مخصوص جهت رفع قطعی مشکالت زندگی و گشایش امور و یا تبلیغ طلسم

سبب رسوخ خرافات و گسـترش باورهـاي  آنکه، عالوه بر العالج صعبهاي واهی براي درمان بیماري
هـاي اي را بـراي تخریـب پایـهیـب اقـدامات خزنـدهنادرست و پوچ در میان مردم شده و بـدین ترت

بـزه شوند تا این بعد، موجب می چنین در مرحلهدهند، همانجام می وطنانمان همفرهنگی و عقیدتی 
شناسـان هاي مالی نیز واقع شـوند. در ایـن مـورد از منظـر جـرمفرهنگی مورد سوءاستفاده دگانید

  و القاي باورهاي انحرافـی بـه اوسـت؛ دهیبزه د شده بیتخرفرهنگی یکی از علل وقوع جرم، فرهنگ 
خود را از مسـیر صـحیح   بالقوه دگانیبزه دهاي  کاران در ابتدا فرهنگ و باوریعنی در این حالت، بزه

 دگانیـبـزه دموفّق به ارتکاب انواع جـرایم مـالی و غیرمـالی علیـه   منحرف ساخته تا در گام بعدي،
 بالفعل خویش شود.

هـاي جمعـی از نگـرش تیریمد عنوان بهاست که معموالً از تبلیغات  تیواقعبا این  مگامهدقیقاً 
 شیوبـ کمتوان گفت کـه تبلیغـات، کوشـش واقع میشود. بهکاري نمادهاي مهم یاد میطریق دست
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اي است که هدف نهایی آن، نفوذ بر عقاید یا رفتـار افـراد بـراي تـأمین مقاصـد از عمدي و سنجیده
 ).65ص ، 1393کوپایه، صفر(است  شده نییتعپیش 

باشند که یـک می» دووجهی«هاي وارداتی، اي مانند تمام پدیدهامواج ماهواره ازآنجاکهدر ادامه، 
چگـونگی تـأثیر  تـوانمـی ،)199، ص 1385آبادي،  (بهرامـی و شـاه دیگر آن، برّنده اسـت آن مفید و لبه لبه

 ایراندر را سازيِ انواع جرایم و انحرافات فرهنگ مردم و زمینهاي بر هاي ماهوارهمخرّب برخی شبکه
 بررسی کرد.شناسی فرهنگی از دید جرم

 هاي دیداري رسانه توسطفرهنگی  تخریب .1.3
در دنیاي امروزي، تلویزیون و رادیو بیش از نیمی از ساعات بیداري مـردم را در اغلـب کشـورها بـه 

  هـا، انـواع فیلم يپا بـهرف شـده هـاي صـَ زمـان  یـن میـزان،دهند. حال اگـر بـه اخود اختصاص می
  هاي ارتباطی نظیـر مطبوعـات را بیفـزاییم، اي و دیگر رسانههاي رایانههاي اینترنتی و بازي سرگرمی

شویم که دنیاي باورهاي سنّتی را با باورها و معـانی جدیـد جـایگزین گیري جریانی میمتوجّه شکل
منحـرف و  يهـا تیهو  ،شـده خلق يهـا تیهوکند و از دل این ا خلق مینوینی ر يها تیهوکرده و 

توان، آن را عصـر در این دنیاي مدرن که می. )Ferrell and etal,2008,P.59( مجرم نیز تولید خواهند شد
باشـد. مـاهواره، می» ماهواره«پیشرفته، همانا  يآور فننیز نام نهاد، یکی از ابزارهاي  اطالعاتانفجار 

ایران، حضـوري  تیجمعبخشی از  روزمرهالمللی، در زندگی هاي تصویري بین یکی از رسانه عنوان به
بـه کشـور مـا بـا  ازجملههمواره، ورود ابزارهاي فرهنگی به یک جامعه  ازآنجاکهانکارناپذیر دارد. امّا 

 برّنـده لبـهفرهنگ صحیح استفاده از آن، همراه نیست، نتیجه آن خواهد شد که گاه نتایج منفـی و 
 یابد.ماهواره، برتري می

 ژهیو بـهها و  اي بـا پخـش برنامـههـاي مـاهوارهمتأسفانه چند سالی است که تعـدادي از شـبکه
هاي ایرانی بـر جـاي اند تأثیرات سوئی را بر خانوادهکننده، توانستهسرگرم ظاهر بهدار هاي دنباله فیلم

هـاي دیگـر زنـدگی کـه در برخـی فرهنـگ عـادات و شـیوه  ها با نمایش رفتارها،گذارند. این شبکه
اي چون ترکیـه، امـري طبیعـی و پـذیرفتنی کشورهاي اروپایی، آمریکایی یا کشور همسایه همچون

است، وارد متن زندگی مردم ایران شـده و سـبب متالشـی شـدن سـبک ایرانـی زنـدگی برخـی از 
سـان سـمِّ عسـل انـدود هایشان بها و فیلمهاین دست شبکه تیماهاند. هاي کشورمان گشتهخانواده

ها اند با مسموم کردن افکار خانوادهتا به امروز توانسته متأسفانهاست که  یوخال خط خوششده و مار 
 ضـدسازي برخی از رفتارهـاي  اي بر فرهنگ مردم و با عاديو برجاي گذاشتن تأثیرات کنترل نشده

شـکنی نهـاد خـانواده و حرمت  احترامی به والدین،ر، بیاخالق و فرهنگ ایرانی نظیر خیانت به همس
بـدیهی اسـت کـه پخـش مسـتمر ایـن نـوع ، دژ فرهنگی ایرانیان را تسلیم خود کنند. یعفت یبترویج 
اسالمی هستند، صداي زنگ خطـر بلنـدي را بـه  -هایی متفاوت از فرهنگ غنی ایرانیها که حاوي پیام برنامه
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اي از رفتارهـاي انحرافـی و مجرمانـه ري که حکایت از افـزایش نـرخ پـارهرساند؛ زنگ خط گوش همگان می
آنانی که دو عنصر صرف زمـان بیشـتر  خصوص به  در حوزه اخالق در میان اقشاري از مردم ایران دارد، ژهیو به
پـذیري ناکـافی در وجودشـان بـا شـدّت غیرمفید و بعضاً مخرّب و نیـز جامعـه يها رهیزنجاین دست  يپا به
 آید. شتري به چشم میبی

اي مزبـور بـر مـردم و هـاي مـاهوارهشـبکه ازجملههاي دیداري  اما عّلت این تأثیرات قوي رسانه
  اي،نظران رسانه معتقدند کـه متـون رسـانهفرهنگشان چیست؟ در پاسخ باید گفت که اغلب صاحب

دنیـایی کـه  -خود خاص يها يریگ جهتبا -سازند. این متونطرز نگرش فرد نسبت به جهان را می
 ،ايکننـد. تولیـدات رسـانهدر آن هستیم را تعریـف نمـوده و الگوهـایی را بـراي رفتـار فـراهم مـی

هـا کننـد. آنهمسـران و... را ترسـیم مـی  هایی متناسب با مردان و زنـان، والـدین و فرزنـدان، نقش
دهنـد کـه ایـن ییا خوشبختی را نزد مخاطبان تعریف کرده و آموزش م تیموفق همچونمفاهیمی 

کارانـه اسـت. خالصـه گویند که چه چیزي رفتار بزهها به ما میآید. آن چگونه به دست می تیموفق
بینی گروه یـا جریـانی خـاص حمایـت بـه فرستند از جهانهایی که میها در پشت پیام که رسانهآن

در حقیقت در مرکز آن چیـزي ها  با این توضیحات، رسانه .)263و  259 صص ،1391کروتی،( آورند عمل می
نامیده است کـه در آن مسـائل » هاي فرهنگینگجَ«آن را  1»جیمز دیویسون هانتر«قرار دارند که 

گیرنـد. اسـاس گرایی و... مورد مناقشه قرار میجنس، همنیجن سقطبنیادین اخالق و فرهنگ نظیر 
سازند. ها آن را منتشر می رسانه هایی است کهانگاره تیمقبولهاي فرهنگی کنونی اغلب بر سر جنگ

هـایی هاي جمعی و آمـوزه تصاویر رسانه سر معانیِ اغلب بر  ها،ها بر سر اخالق و ارزشاین کشمکش
 ).264همان، ص  ( آموزندها در مورد جامعه و فرهنگ به مخاطبان خود می است که این رسانه

ري است، بر این باور است که رفتارهـاي یکی از ابعاد علوم رفتا  کنندهکه منعکسی مهمدیدگاه 
علـوم  محققـاندیـد. بسـیاري از » پاسـخ-محرّك«توان به شکل یک مجموعه انسان و حیوان را می

 نگرندها بر روي باورها و رفتار مردم از چنین منظري میهاي ارتباطی و تأثیرات آن ارتباطات به پیام
شناسی فرهنگی، در اغلب موارد، نه بـه دیـدگاه تـأثیر قـوي جرم  ،نیب نیدرا. )6ص ، 1391(رایف و دیگران،

هـاي مـردم اسـت، بلکـه از اي بـر فرهنـگ و ارزشمعتقد بوده و نه حامی تأثیر محدود متون رسانه
اي  هاي رسـانهکند؛ بدین معنا که تأثیرات پیامهاي جمعی حمایت می رویکرد تأثیرات مشروط رسانه

تحـت تـأثیر   اي،هـاي رسـانهط، شامل نوع تفسیر مخاطـب از پیـامرا وابسته به یک سلسله از شرای
دانـد. البتـه پـذیري وي مـیجامعـه هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي و نیـز نحـوهزمینه پیش
اي که مخاطبانشان کودکان و نوجوانان هستند، بـه هاي رسانهشناسی فرهنگی در خصوص پیام جرم
 .هست بندیپاتأثیر قوي  هینظر

                                                           
1 James Davison Hunter 



 
 1396بهار و تابستان ، 1ماره ش، 4 دوره                                                                                           24

هـایی بـا سـبکی مشـابه و القـاي از طریق پخش مسـتمر فـیلم مورداشارهاي هاي ماهوارههشبک
سـعی دارنـد تـا طیـف  »روزمـرهتکرار «عنصر  بر هیتکخود به مخاطبان با  موردنظرالگوهاي رفتاري 

از روابط اجتماعی نظیر روابط جنسی پیش از ازدواج یا خارج از چهارچوب خانواده را عـادي  یخاص
، ایـن قسـم درواقـعهاي رفتاري مخالف نظر خود را منسوخ جلـوه دهنـد. و در مقابل، شیوهساخته 

، میـزان هـرروزهها محیط مناسبی براي تغییر مرزهاي اخالقی و هنجارهاي فرهنگـی بـوده و شبکه
کنند و تأثیر منفی ایـن دارو اخالق و فرهنگ ایرانی را به مردم ما تزریق می ضداز داروي  یمشخص

ویژه نسل جوان و افرادي که هنجارهـاي فرهنگـی صـحیح در وجودشـان بـه نحـو خی افراد بهبر بر
حقیقت در راستاي روش تحلیـل محتـواي متـون  مناسبی تثبیت نشده است، بیشتر خواهد بود. در

اي هـا از متـون رسـانهها، منفعل نبوده و تفسیر فعّال آن مخاطبان در مقابل رسانه هرچنداي، رسانه
بـر  يا مـاهوارههاي  ضدّفرهنگی برخی برنامـه يها امیپتأثیر تصاویر و  که ينحو بهاست،  تیهما حائز

ي کمّـی و کیفـی آن اسـت کـه بـه علّـت عـدم توسـعه تیـواقعتمامی ایرانیان، یکسان نیست، امّا 
الت ها در انجـام رسـهاي داخلی رادیو و تلویزیون و نیز عدم کامیابی مورد انتظار آنشبکه قبول قابل

هـاي الزم فرهنگـی و آموزشـی بـراي داشـتن زمینـهشان، عمالً تعدادي از مردم ما از پیشفرهنگی
اي برخوردار نیسـتند. بـر وخامـت ایـن مشـکل، زمـانی افـزوده هاي ماهواره تفسیر درستی از برنامه

عـم از پذیر کـردن اعضـاي جامعـه، ادر جامعه مسئولدیگر عوامل  بعضاًشود که به یادآوریم که  می
اي از ، دسـتهجـهیدرنتعمـل ننمـوده و  یدرسـت بهها و مدرسه نیز به وظیفه خطیر خـویش خانواده

رونـد؛ راهـی کـه اي بـه راه خطـا مـیهاي ماهواره مخاطبان، در تفسیر خود از محتواي برخی برنامه
 اخالق باشد. ویژه در حوزهگیري انواع انحرافات و جرایم بهتواند شکلسرانجامش می

شناسـی فرهنگـی، اي بـا اسـتفاده از دیـدگاه جـرمهـاي مـاهوارهدر حقیقت در نگرش به شبکه
در  دار جهـتهاي  اي از برنامـه، برآنند تا با تدارك پـارهشده تیهداتوان گفت که برخی جریانات  می

هـاي نمـودن دیـدگاه مسـلطو به نحـوي فراگیـر بـا  آمده نائل» هژمونی«ي فرهنگ ایران به عرصه
منافعشان در راستاي پیشبرد اهداف خود حرکت کنند. راه حلّ مقابله بـا ایـن  کنندهنگی تأمینفره

، بلکـه تـالش در راسـتاي ها بام پشـتاي از روي هـاي مـاهوارهجنگ نرم فرهنگی، نه برداشتن آنتن
روز سازي صحیح در جامعه است. به عبارتی، در دنیاي امـبراي فرهنگ بلندمدتریزي جامع و برنامه

گري ابزارهاي فرهنگی صورت گرفته و در شرایطی که طرف مقابـل که بسیاري از تقابالت، با واسطه
پیروزي حاصل خواهد آمد کـه نهادهـاي  آنگاهشود، با ابزار رسانه و فرهنگ به میدان رقابت وارد می

تـر هر چه تمامریزان صدا و سیماي کشورمان نیز با دلسوزي مدیران و برنامه ازجملهداخلی  مسئول
اي را کـه تـا سو، عرصهساز، از یکفرهنگ و با سالح مشابهی؛ یعنی ساخت و نمایش تولیدات رسانه

اند، پر نمایند و از سویی دیگـر، بـا اي خالی گذاشتهدار ماهوارههاي جهتبه امروز براي برخی شبکه
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 -ق بـا فرهنـگ اصـیل ایرانـیهایی مطـابفرهنگی مخاطبان، امکان تفسیر و برداشت پر کردن چنته
 اي را فراهم آورند.هاي ماهواره اسالمی از برنامه

هاي تصـویري در آمـوزش خشـونت و رفتارهـاي مخـالف بـا  انواع رسـانه عالوه بر تأثیرات بالقوّه
گرا در میان مخاطبان، یکی دیگـر از تبعـات مصرف هیروحاجتماعی، ترویج  شده رفتهیپذهنجارهاي 

شناسـی ؛ موضوعی که در بخش آتی به بررسـی آن از نگـاه جـرمهستارهاي فرهنگی منفی این ابز
 فرهنگی خواهیم پرداخت.

 هاي دیداري گرایی در رسانهترویج فرهنگ مصرف .1.4
شـما بـه  کـه یوقتباشند. هاي مدیدي است که ماالمال از تبلیغات تجاري می تلویزیون و رادیو مدّت

یافت تبلیغات رنگارنگی از فضاي مجـازي هسـتید. تبلیغـات انـواع شوید، شاهد دراینترنت وصل می
هـا، ها و چه پخش تلویزیـونی آنکاالها، مسابقات ورزشی را نیز احاطه کرده است و چه در استادیوم

هـاي الکترونیـک و یـا پیـام کوتـاه بـه چنـین از طریـق پسـت. تبلیغات همهستاین مطلب صادق 
شـوند. هاي دیداري بـه کثـرت یافـت مـی تبلیغات در رسانه که نیایابند. خالصه مخاطبان دست می

گرایی کاذب و ترویج فرهنگ مصرف ینیآفر ازینیندي ایدئولوژیک بوده که با ، فرآدرمجموعتبلیغات 
باال براي طبقه متوسّط و طبقه متوّسط براي قشـر پـایین،  و با عادي جلوه دادن سبک زندگی طبقه

بینی صاحبان صنایع را ، جهاندرواقعزنند و  در جامعه دامن می ییگرا ملتجدست به رقابت و مانور 
گاه کسب ثروت و کاالي مصرفی را تقریباً بـا   چنین، تبلیغات در فرآیند خود،دهند. همگسترش می

ترویج فرهنـگ فردگـرا را   ها با تبلیغات خود، زنند. رسانهشأن اجتماعی، فرهنگی و مذهبی پیوند می
 ).305و  304، صص 1391(کروتی،  گنجاننداهداف خود می هاي جمعی در مجموعهجّه به ارزشتو يجا به

در برخـی از  ژهیو بـهکشـورمان،  يمایصداوسـمختلـف  يها شـبکهپخش تبلیغات گسـترده در 
هاي پربیننـده تلویزیـونی و یـا قبـل از لحظات همانند قبل و یا در میان نمایش سریال نیتر حساس

اس ورزشـی نظیـر فوتبـال مهماي ه پخش برنامه حتّـی  -خبري یا در جریان پخش مسـابقات حسـّ
 یپرسـت تجملگرایـی و مصـرف يسو بهجامعه را  شیازپ شیبفرآیندي است که  -زیرنویس صورت به

کاالهـاي مصـرفی پرداختـه و  یمعرفـاین تبلیغات را که صرفاً بـه  دهد. اگر حجم گستردهسوق می
کنند در کنار میزان اندك پخـش تبلیغـات ید را در مخاطبان ایجاد میکاذب نیاز به خر حسنوعی 

  هـاي تحصـیلی،مجموعه ها و اقدامات فرهنگی و تبلیغ رشـته  محصوالت،  ،مجالتمربوط به کتب و 
اش تبلیغ سبکی از زندگی مبتنی به مسیري پی خواهیم برد که نتیجه  کاري و تخصّصی قرار دهیم،

 هد بود.هاي مصرفی خوابر لذّت
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هاي  گـرا از طریـق رسـانهداري و گسترش فرهنگ مصرفشناسی فرهنگی بر مفهوم سرمایهجرم
داري هستند، تأکید فراوان داشته و بر این بـاور اسـت جمعی که در پی تأمین منافع جریان سرمایه

 رد.گیگرا به مردم صورت میکه بسیاري از جرایم در دنیاي معاصر به دلیل القاي فرهنگ مصرف
جامعه در اسـتحکام  يتوانمندشناسان فرهنگی بر این باورند که نسبت وقوع جرم با میزان جرم

رابرت «همانند  پردازان هینظردهد. این بخشیدن به هنجارهایی پیوند دارد که رفتار مردم را نظم می
دو متغیّـر  کمک بررسی ارتبـاط آن بـا توان به فهم جرم بامدّعی هستند که همواره می» کی. مرتن
اي که افراد به هاي نهادینه شیوه  فرهنگی و دوم، شده فیتعرهاي نخست، هدف: افتی دستعمده زیر 

هاي میان هدف که یهنگامها بر این باورند، دست یابند. آن ادشدهیهاي توانند به هدفکمک آن می
 چگی دچار خواهـد شـدفرهنگی و وسایل نهادینه، شکافی وجود داشته باشد، جامعه به ضعف یکپار

هاي جمعـی اقـدام بـه  این بدان معنا خواهد بود که جامعه از طریق رسانه ).155، ص 1383(وایت و هینـز، 
هدف مشترکی براي همگان  عنوان بهگرا براي تمامی مردم نموده و آن را تبلیغ نوعی فرهنگ مصرف

همراه بـا  گرا تجملري از نوعی زندگی یابی به رفاه مادّي و برخوردا دست که ينحو به  ،کند یم یمعرف
  شـود و ایـن در حـالی اسـت کـه افـراد،افراد جامعه می فرهنگی غایت همه ازنظرهاي مصرف، لذّت
یـابی بـه ایـن اهـداف فرهنگـی در دسـترس خـود متفاوتی را جهت دست ها و وسایل نهادینهشیوه

هـاي جمعـی، گـرا از سـوي رسـانهنگ مصرفلذا متعاقب ترویج فره ).158تا  156(همان، صص  بینند می
یابی بـه  هاي نهادینه و قانونی جهـت دسـتهمواره این امکان وجود دارد که برخی افراد که به شیوه

راه ارتکـاب جـرم را برگزیننـد و از   سـان، و بدین زده دستاین اهداف دسترسی ندارند، یا به نوآوري 
از متن اصلی جامعـه خـود را  که نیادّي نائل شوند و یا و رفاه ما گرا تجملکاري به زندگی طریق بزه

هـاي موجـود در زنـدگی خـویش کارانه یا انحرافی جهت جبران کاستیدور کرده و به رفتارهاي بزه
گرا که جامعـه آن را تـرویج هدف فرهنگی مصرف يجا بهها که برخی از گروهو یا دیگر آن آورند يرو

هـاي موجـود در جمـع آن را ندارند، برخی از اهداف فرهنگی و شیوه ها توان پیگیريکند، امّا آنمی
هـاي انحرافـی و یـا مجرمانـه در فرهنگ، سبب ایجاد خردهرو نیازایا گروه خود را جایگزین کرده و 

داري بـه سـبب فرهنگی بر ایـن بـاور اسـت کـه نظـام سـرمایه شناسیجرمجامعه گردند. به عبارتی، 
هـاي جمعـی، سـبب گـرا از طریـق رسـانهاز طریـق تبلیـغ زنـدگی مصـرفابتدا   طبیعتی که دارد،

با چنین سبک زنـدگی را  یهمگامشود که توان ها و افرادي میبرخی از گروه» نشین شدن حاشیه«
اي جز ارتکاب اصالً از ابتدا گزینه که نیاو یا  پردازد یمها انگاري رفتارهاي آنندارند و سپس به جرم

 گذارد.نمی جرم برایشان باقی
داري جهـانی شناسی فرهنگی، بحران جهان امروز تا حدّ زیادي برخاسـته از سـرمایهاز دید جرم

چـون فردگرایـی و  یاتیـواقعروزافزونـی پیرامـون  طور بـهاست. از این منظـر، بسـیاري از جوامـع، 
هایی براي نفوذ اهشناسی باید به دنبال راین جرم محققان. از دید اند گرفته شکلگراییِ تجاري  مصرف
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داري و مبارزه با معانی، نمادها و فرهنگ زندگی بود که توسّط آن در سراسر به درون جریان سرمایه
 ).Ferrell,2008,P.205(شوددنیا تبلیغ می

سـویه میـان ، چون تلویزیون و رادیو، تنها امکان برقراري ارتباطی یـکییها ابر رسانه که یدرحال
هاي جدیـد، ارتبـاطی  (یـک بـه چنـدین)، رسـانه آورنـدگسترده را فراهم میفرستنده و مخاطبانی 

 (چند به چند). مشـهورترین نـوع ایـن رسـانه سازندمی محققدوسویه را میان تعداد زیادي از افراد 
 1990 ظهور کرد و تا اواخـر دهـه يالدیم 1970ارتباطی که از دهه است؛ شبکه» اینترنت«جدید، 

 ).O’Brein,2008,P.113( را به تسخیر خود درآوردجهان  کل، يالدیم

 جرم و فضاي مجازي .2
اي زندگی اجتماعی بشـر وارد مرحلـه تـازه  اي و رقم خوردن ارتباط جهانی،هاي رایانهبا ایجاد شبکه

انتقـال   ،جـهیدرنتشود تولّد یافتـه اسـت. انسان نامیده می» 1زندگی دوم«شده و فضاي مجازي که 
هـاي  نمونـه، گروه عنوان بـه. سـتیناي فیزیکی به فضاي مجـازي، امـري دور از ذهـن جرایم از فض

  اي از جهـان،مجرمانه و انحرافی در این فضا از توانایی دسترسـی بـه هـر نقطـه ها شیگرامختلف با 
جذب اعضاي جدید و تحت تأثیر قرار دادن عقایـد و افکـار عمـومی   تعلیم طرفداران و پیروان خود،

 .هستند برخوردار
فضاي مجازي و افزایش تعداد کاربردان، این  هرروزهدر جامعه ایران نیز با ورود رایانه و گسترش 

گـذار ایرانـی جهـت هاي جدیدي را براي مجرمان فراهم آورده است. لذا قانونتآوري نوین، فرصفن
 5/3/1388به تـاریخ » اي قانون جرایم رایانه«با این جرایم جدید، قانونی را تحت عنوان  مؤثر مقابله

کـه - »جرایم علیه عفّت و اخالق عمـومی«این قانون به  به تصویب رسانیده است و در فصل چهارمِ
انگاري رفتارهایی نظیـر گذار به جرم، قانونمورداشارهپرداخته است. در فصل  -باشد ما می موردبحث

ارت و نیز ترغیب، تحریک یـا فریـب و اِفساد و تج قصد بهمستهجن  اتیمحتو انتشار، توزیع و معامله
مستهجن و نیز آموزش یـا تحریـک و ترغیـب افـراد بـه  اتیمحتویابی به  آموزش افراد جهت دست

گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی و یا یا استعمال مواد مخدّر یا روان عفتارتکاب جرایم منافی 
شناسـی جـرم دگاهیدصادیقی هستند که از پرداخته است. این اعمال مجرمانه، م زیآم خشونتاَعمال 

باشند. با این توضیح که مجرمان در راستاي ارتکاب و تـرویج اَعمـال منـافی می یبررس قابلفرهنگی 
 مرورزمان بهها و متون خالف اخالق در فضاي سایبر، و اخالق در جامعه، با انتشار تصاویر، فیلم عفت

کارانـه ه و با عادي جلوه دادن برخی رفتارهاي انحرافی و بزهبر عقاید و باورهاي کاربران تأثیر گذاشت
سـبب تخریـب فرهنـگ و  اخـالق و مـذهب،  ضدهاي ها و از رهگذر ارائه آموزشاز آن ییقبح زداو 

 شوند.در میان نسل جوان و نوجوان می ژهیو بهاخالق عمومی 

                                                           
1. Second Life 
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» 1نگـاريِهـرزه«نظیـر اي گسـترده امروزه، در فضاي اینترنت، شاهد رشـد مشـکالت مجرمانـه
در بسـیاري از  یکلـنگـاري کـه هـرزهآن باوجود .)O’Brein,2008,Ibid( هستیم ساالن بزرگکودکان و 

، هـیچ عالوه بـهباشـد. مـی یرقانونیغکودك، در اغلب کشورها  ينگار هرزهکشورها، قانونی است، امّا 
در یک -اندکه آن را قانونی دانسته درمیان کشورهایی-مرسوم ينگار هرزه تعریف مورد توافقی درباره

فرهنگـی، اخالقـی و قـانونی، تعریـف  یگونـاگون رایـز؛ مانند اینترنت وجود نـدارد یتیچندملفضاي 
، »محتواي وقیح اینترنتی«سازد. بحث بر سر جهانی را دشوار می نگارانه در یک جامعهمحتواي هرزه

گیـري بـا یکـدیگر چشـم طور بهوع حکومت دارند، زیرا قوانینی که بر این موض؛ هم چنان ادامه دارد
کنند که ممکن است در منظّم تصاویري را دریافت می طور به. براي مثال، در بریتانیا افراد اند متفاوت

اینترنـت بـا افـزایش دادن  .)56ص  ،1391(ویلیـامز،  بسیاري از کشورهاي خاورمیانه، وقیح انگاشته شوند
 وارد تـازهاي را بـراي یـک فـرد کنجکـاو و ها، زمینهسایتها و وبگروهگوي جنسی، وهاي گفتاتاق

گـوي جنسـی وهاي گفت، دسترسی فوري به این اتاقحدومرزآورد و فضاي مجازيِ بدون فراهم می
در ایـن رابطـه،  ).110ص ، 1394محمّـدي، ملـک(سـازند با کودك را ممکن مـی ساالن بزرگ رابطه ازجمله

فرهنگـی، مـذهبی و عقیـدتی در تعریـف جـرایم  يها تنوعسو به تأثیر ، از یکشناسی فرهنگیجرم
نگاري و نمایش تصاویر مستهجن اعتقاد داشـته و از سـویی هرزه مانند بهاخالق  جرایم حوزه ازجمله

تواند نگرش ، میاخالقی مجازيهاي غیرو یا معاشرت تصاویر گونه نیا دیگر بر این باور است که ارائه
گی افراد به این موضوعات را تحت تأثیر قرار داده و یـا بـا بـرانگیختن احساسـات مخاطبـان و فرهن

 ها برانگیزاند.انجام رفتارهاي انحرافی و مجرمانه را در آن ها، وسوسهتحریک آن
مـیالدي،  21ی، ارتباطـاتی و اجتمـاعی در قـرن اطالعـاتهـاي جدیـد هاي رسانهآوريرواج فن

ویـژه جوانـان بـر جـاي هـا، بـهي فردي و اجتماعی مخاطبان آنها یابی تیهودر  تغییرات شگرفی را
جهـان جـایگزین زنـدگی  عنوان بـههاي متمـادي در فضـاي مجـازي گذاشته است. گذراندن ساعت

اي از معتبر و مجموعـهمعتبر و نا اطالعاتها در دنیایی از ور ساختن آنهاي این عصر با غوطهانسان
ذکایی و عزیـزي (است ها به ارمغان آورده هایی ویژه براي آنو لذّت ها تیذهن، تجارب، کاالهاي فرهنگی

هاي فراوانی را براي بـروز رفتارهـاي بعضـاً انحرافـی و ، فرصتتواندامري که می ؛، چکیده)1394همدانی، 
و اجتمـاعی هاي اجتماعی و پیامـدهاي فرهنگـی افزون رسانه، رشد روزرو نیازامجرمانه فراهم آورد. 

ی خاصـو ضـرورت  تیـاهمها را حـائز هاي مختلف این رسانهها، مطالعه و شناخت تطبیقی گونهآن
 360 نمونه در همین راستا، پژوهشی جامع به روش پیمایشی و با حجم نمونـه عنوان بهکرده است. 

اجتماعی داخلی و هاي ی رسانهگونه شناسسازي و نفر از دانشجویان دانشگاه تهران و با هدف مفهوم
 ، چکیده).1394ذکایی و حسنی، (است  شده انجامخارجی 

                                                           
1. Pornography 



  
 29                                                                                        شناسی فرهنگیرسانه و جرم از منظر جرم

 

، یکی دیگر از آفات احتمـالی فضـاي مجـازي زیآم خشونتتعلیم و تحریک افراد به انجام اَعمال 
هاي فیزیکی، تهدید، دشنام، زودخشمی و... هایی مانند خشونتحدّ و حصر خشونتاست. نمایش بی

شود کـه خشـونت از  هاي اینترنتی باعث میفضاي مجازي و یا در بازي ملهازجهاي جمعی  در رسانه
هـاي شـناختی، ذهنـی و اجتمـاعی الزم را کودکان مهارت چراکهبه کودکی انتقال یابد،  یسال بزرگ

، دنیـایی رو نیـازافهمنـد. نمی یدرست بهو خیال را  تیواقعبراي درك خشونت نداشته و تفاوت بین 
شود، دنیایی خشن، بدون عاطفـه و آمیز در ذهن کودکان ترسیم میهاي خشونت که با پخش برنامه

کـاران و افـزایش میـزان جـرایم، پر از جنگ و درگیري است. امروزه یکی از دالیل کاهش سـنّ بـزه
 ).175ص  ،1392(عابدي تهرانی و افشاري، همین امر است

برخطّی کـه  يها تیفعالتوصیف  در همین راستا، اصطالح خشونت سایبري، تعبیري است براي 
در  هـا تیفعالمتن و سایر اجراهاي دیجیتالی دارند. ایـن   لهیوس بهرسانی به دیگران را آسیب تیظرف

دهند که خشونت، تنهـا شوند و این مفهوم را بازتاب میاَشکال متنی، دیداري و شنیداري آشکار می
ها، اجراهاي دیجیتالی اسـت کـه این خشونتشود. یکی از موارد شدید به شکل فیزیکی تجربه نمی

سـتیزانه، دو نـوع شوند. براي مثـال، محتواهـاي نژادپرسـتانه و بیگانـهمنتشر می زیآم نفرت با انگیزه
برخـی  ژهیو بـهگرایـان وجـود دارنـد. هاي افراطآمیزند که به فراوانی در صفحهخشونت برخطّ نفرت

هـاي نـاگوار هاي ناشی از نفرت را به شـیوهقتل دگانیبزه در روند که تصاویپیش می آنجاتارنماها تا 
کننـد.  تیـتقودر جامعـه  یتـیاقلهاي دهند تا دیدگاهِ غالباً گمراهشان را نسبت به گروهنمایش می

هـاي در این تارنماها، همـراه بـا ارائـه عکـس خفّت بار ستیزانه و نژادپرستانهمتن بیگانه يریکارگ به
بـراي  تنها نـهطـور بـالقوّه آمیز است و بـهزند که خشونتدیجیتالی را رقم می نامناسب، یک اجراي

 ).61و  60صـص ، 1391(ویلیـامز،  بـار اسـتتر هم زیان، بلکه براي اجتماع گستردهدگانیبزه دهاي خانواده
هـا توانند با عادت دادن چشم مخاطبان به خشونت، بر دیدگاه فرهنگی و اخالقـی آناین تصاویر می

گمـان فضـاي تـأثیر گـذارد. بـی رفتارهـا گونه نیا ییقبح زدادر باب چگونگی استفاده از خشونت و 
نماید که نسبت بـه  عمل می» زاي مکمّلمنبع محرّك جرم« عنوان بهها،  سایر رسانه مانند بهمجازي 

قـش شکننده، مخصوصاً کودکان تأثیر بیشتري دارند. در ایـن مـورد نبایـد ن يها تیشخصبعضی از 
 ).128 ص ،1385(گسن،  اجراي بعضی از جرایم فراموش کرد اتیفیکرا در آموزش  یجمع ارتباطوسایل 

ــرم ــونت از ج ــازي و خش ــاي مج ــه فض ــونگی رابط ــون چگ ــی پیرام ــی فرهنگ ــهشناس  نظری
مسـتمر در معـرض رفتارهـاي  قـرار گـرفتن، نظریهاین  بر اساس. دینما یمدفاع » کنندگی تحریک«

ها، باعـث بـروز  بـار برنامـهها دارد. محتواي خشونتو نگرش انسان تیشخصی بر خشن، تأثیر مخرب
رنـگ اخالقی، فرهنگی و اجتماعی را در ایشان کـم يها ارزشرفتارهاي خشن در تماشاگران شده و 

سازد. این فرآیند، معموالً از طریق مکانیسم آموزش و نیز تقلیـد و الگوپـذیري رفتارهـاي خشـن می
(عابـدي تهرانـی و  گیـرداعمـال صـورت مـی گونـه نیازا ییزدا تیحساسـچنـین  ن و همتوسّط مخاطبـا
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سو، تماشاي خشونت در فضاي مجازي این امر بدین معنا است که از یک ).176و  175صص  ،1392افشاري،
نسـل کـودك و نوجـوان را  خصوص بهها، با گذشت زمان و در اثر تکرار، کاربران و  مانند دیگر رسانه

ها بپردازند و در این صـورت، و به تکرار آن فراگرفتهاصلی را  تیشخصکند که رفتارهاي می ترغیب
پذیرد و از سـوي دیگـر قـرار گـرفتن مـداوم در معـرض تصـاویر فرآیند آموزشی مخرّبی صورت می

سبب عادي شدن آن در نزد مخاطبان و پذیرش و ورود هر چه بیشتر عنصر   ،مرورزمان به بار خشونت
 شود.ت در زندگی واقعی افراد میخشون

اي در آمـوزش و هاي رایانـهانواع تارنماهاي اینترنتی یا بازي همچونامروزه نقش فضاي مجازي 
ها  بیشـتر از سـایر رسـانه مراتب بـه -سـاالن بزرگو یا حتّی  -القاي خشونت به افراد کم سن و سال

، امکـان کنتـرل تمـام و کمـال ایـن قسـم اي هاي رایانـه رسـانه هرروزهاست. زیرا با لحاظ گسترش 
هاي  ها وجود ندارد. از طرفی، ویژگی دیگري که رسـانهو نیز خانواده مسئولها توسّط نهادهاي  رسانه

آورد، ها فـراهم مـیتري براي آنتأثیرگذاري افزون تیقابلها متمایز نموده و  مجازي را از سایر رسانه
سـینما و   در مورد رادیو، تلویزیون، که یدرحالنه و کاربر است، میان رسا دوجانبههمانا امکان ارتباط 

 گیرد. سویه و صرفاً از جانب رسانه صورت می مطبوعات، همواره این ارتباط یک
. هسـت »1یـادگیري اجتمـاعی هیـنظر«افـق بـا شناسی فرهنگی در این مورد، هـمجرم رویکرد

افـراد بـا توانـایی «معتقـد اسـت کـه:» 2باندورا آلبرت«یادگیري اجتماعی؛  پرداز هینظرترین برجسته
شـود؛ ، فراگرفته میيپرخاشگرشوند، بلکه آمیز متولّد نمیمادرزادي براي ارتکاب رفتارهاي خشونت

بـدین ترتیـب، ». آموزنـد رفتارهـاي دیگـران می به عبارتی کودکان، خشونت را در جریان مشـاهده
باط با جرم و خشونت بسـیار دشـوار اسـت. طبـق نظـر ها در ارت رسانه پوشی از نقش گستردهچشم
اي کـه خشـونت را بـه تصـویر هـاي رایانـهها، تصاویر اینترنتـی و بـازيشناسان فرهنگی، فیلمجرم
هاي  رسـانه ازجملـه ها ابـر رسـانههـا، آن ازنظرکشند، براي کودکان و نوجوانان مضر هستند. لذا  می

هاي موجود در جامعه هستند. زیرا همواره این امکـان شونتخ مسئولاینترنتی تا حدّ بسیار زیادي، 
و تصـاویر اینترنتـی خشـن،  ها اي و برنامـههاي رایانـهمطرح است که کودکان با الهام منفی از بازي

 ,F. Sharf, 2009( بزننـددست به آسیب روانی یا فیزیکی سایرین در محیط مدرسـه یـا دیگـر امـاکن 

P.274(. دهـد تـا بـه توجیـه اي به کودکـان و نوجوانـان ایـن فرصـت را مـیهاز طرفی خشونت رسان
بایـد گفـت،  تیـدرنهااخالقـی و فرهنگـی بپردازنـد.  ازنظـرخـویش  کارانـهروانه و بزهرفتارهاي کج

اي، شـکل جوامـع، آوري ارتباط رایانهگونه که در دنیاي پویاي امروزي، اینترنت و پیدایش فن همان
شناسی جدید و پویایی بـراي شکال انحراف و جرم را تغییر داده است، به جرمتعامالت انسانی و نیز اَ

آوري ارتباطات احتیاج خواهد بود که بتواند به شناسـایی سربرآورده از این انقالب فن جرایم مطالعه
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شناسی فرهنگـی از ها بر مخاطبان بپردازد و جرمعناصر فرهنگی موجود در جرایم سایبري و آثار آن
فضاي مجـازي از  مطالعه تیاهماز سویی دیگر، . )Hayward,2012,P.455( برخوردار است یتیقابلچنین 

ایـن دیـدگاه نظـري؛ تحـت عنـوان  مدنظر خاصشناسی فرهنگی با یکی دیگر از مفاهیم منظر جرم
ي که در این دیدگاه، افراد با ورود بـه فضـاي مجـاز سان نیبدباشد. در پیوند می» زندگی کارناوالی«
؛ یابنـددسـت مـی» زندگی کارنـاوالی« ي پنهان به تجربهها تیهوو در لواي » زندگی دوم« عنوان به

آورد کـه فراوانش، این امکان را فراهم می يها تیجذابکران مجازي به همراه زیرا فضاي نامحدود و بی
 حـست و یـا برخی از افراد جامعه براي رهایی از احساسات نامطلوب زندگی واقعی خود، کسب لـذّ

تر جبران کمبودهاي زندگی واقعی خویش، گام به دنیایی گذارنـد کـه هماننـد برتري و از همه مهم
 ، عاري از هر نوع منطق و قانون و کنترل رسمی است.»کارناوال«

 گیرينتیجه
از خود در سطح کشور، نوعی نیـ دائم با تبلیغات و تصاویر منتشره طور بهزمانی که رادیو و تلویزیون 

کنند، برخی افراد با دریافت معانی نادرست گرایی را در مخاطبان تقویت میکاذب به خرید و مصرف
کارانـه هاي مقبول زندگی فردي و اجتماعی و به دنبال آن، ایجاد نـوعی فرهنـگ بـزهپیرامون شیوه

فتن مـداوم شوند. جـداي از ایـن، قـرار گـریابی به رفاه مادّي، مرتکب جرایم مختلف میبراي دست
ارزشـی تحـت تـأثیر و اخالقـی  ازنظـرفـرد را  مرورزمان بـههاي مشـابه، مخاطبان در معرض صحنه

هاي تلویزیـونی  بار در برنامه، زنگ خطري را در مورد تماشاي تصاویر خشونتتیواقع. این گذارد می
اي و نیـز ارههـاي مـاهوهاي خالف اخالق در برخـی شـبکهاي و یا پخش صحنههاي رایانه و یا بازي

اي از منظـر . درست است که در مورد تصاویر و معـانی رسـانهآورد یدرمتارنماهاي اینترنتی به صدا 
اي موجوداتِ انسانی خلّاق دسـت بـه تفسـیر متـون رسـانه عنوان بهشناسی فرهنگی، مخاطبان جرم
اي بـر کودکـان و نوجوانـان نههاي رسا سو نباید از یاد برد که تأثیرات منفی برنامهزنند، امّا از یک می

باشد و از سویی دیگـر در که هنوز از قدرت تحلیل و تفسیر تصاویر ناتوان هستند، تأثیري مطلق می
هــاي زمینــهاي در گــروي پــیشهــا از تصــاویر رســانهنیــز چگــونگی تفســیر آن ســاالن بزرگمــورد 

ن از خانواده و یـا در مراحـل پذیري نخستیهایی که در جریان جامعهزمینهشان است؛ پیش فرهنگی
انـد. لـذا هاي مختلف دریافت داشـتهفرهنگاالن و خردهسبعدي از مدرسه، دانشگاه، محلّه، گروه هم

هایشـان  ها در دنیاي مدرن امروزي که یا اساساً کنترلـی بـر برنامه در مورد آن دسته از رسانه ژهیو به
شناسـی فرهنگـی کل، توسّط جرم طور بهو  –اشدبناقص بوده می بسیار ،نیست یا این کنترل بیرونی

بایـد  یراخالقـیغاي هـاي مـاهوارهبسیاري از تارنماهاي اینترنتی و شبکه همچون -شودتوصیه نمی
زمان بـا هم متأسفانه، درواقعسازي پرداخت. هاي داخلی به فرهنگ شد و از طریق رسانه کار به دست

 مادي اسـتفادهسو فرهنگ غیرو اینترنت به کشور، از یکهاي مادي؛ یعنی ماهواره ورود این فرهنگ
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شکلی از تأخّر فرهنگی را در این بـاب شـاهد هسـتیم و از  که ينحو بهها شکل نگرفته، صحیح از آن
هاي داخلی بـراي تقابـل بـا  جمعی در میان اصحاب رسانه یهمتسویی دیگر، هنوز تالشی فراگیر و 

ها و یا تارنماهـاي نمونه، اگر برخی شبکه عنوان بهگرفته است. این جریانات مخرّب فرهنگی صورت ن
ها به روي آوردن بـه انـواع ن آننمودمبتذل با تهییج احساسات و هیجانات جوانان ایرانی و وسوسه 

کـاري آنـان و انحطـاط فرهنـگ و اخالقشـان مسیر بـزه انحرافات اخالقی و جرایم جنسی، گشاینده
ها اسـت کـه بـا ورودي  ساز جامعه بر رسانهر کنار دیگر بازوان فرهنگهستند، این رسالت سنگین د

هـاي هـاي مختلـف مـردم، زرهکـافی بـه نسـل اطالعاتها و آموزش ها و ارائهجسورانه به این حوزه
هـا بـه ایشـان بدهنـد، بـه نحـوي رويفرهنگی الزم را براي پایداري در قبال این قسم جرایم و کـج

 ها کاهش یابد. آن یدگیه دبزو  يکاراحتمال بزه
هـاي جوانـان و کـاريشناسی فرهنگی، پرداختن بـه بـزهدیگر در نگاه جرم تیاهم حائزي نکته

دوران جـوانی و نیـز تأکیـد بـر  تیـماهشناسی با توجّه به ها است. این جرمرسانه نوجوانان در آینه
هـاي صـحیح و آموزش نسبت به ارائه سنّی بر تمرکز يها گروهکاران این پذیري ناکافی در بزهجامعه

زیـرا ؛ نمایـدهاي جمعی پافشاري می رسانه خصوص بهساز کارآمد فرهنگی از جانب نهادهاي فرهنگ
 شناسی فرهنگی قرار دارد.ثقل جرم رسانه، عالوه بر تحلیل جرم در مسیر کنترل جرم نیز در نقطه

ها  رسانه لهیوس بهي اخالقی از جرم هاشناسی فرهنگی بسیار حسّاس است تا گسترش ترسجرم
مـردم در اتّخـاذ رویکردهــاي  کارشناسـانه ریـغدر جامعـه و بـه دنبـال آن، تقاضـاهاي احساســی و 

هـاي تقنینـی و اجرایـی گیرانه علیه برخی مرتکبان به رواج رویکردهـاي افراطـی و سیاسـت سخت
هـا اي از جـرایم و فهـم عمیـق آنرههاي فرهنگی پاگیرانه که به معناي نادیده گرفتن پویاییسخت

کاري ختم تواند به تداوم بزهاست، نینجامد؛ فرآیندي که با ایجاد جریانی از معانی و نمادها، خود می
 .هستخوردار کاري جوانان و نوجوانان بری در بزهمهمها از جایگاه تحلیلی ، رسانهرو نیازاشود. 

هاي هاي حاصل از سایر حوزهجرایم و پیوند آن با داده تا زمانی که تصمیم به تغییر نگاه خود به
صرف وقت،  يجا بهشناختی نداشته باشیم و تا آن زمان که مطالعات فرهنگی و جامعه ازجملهعلمی 

اي بـه تحلیل محتواي متون رسـانه همچونهاي عمیق پژوهشی بررسی درراهکشور  هزینه و بودجه
باشـیم،  يکـار یسـطحو شـعارزدگی و  مدت کوتاهاري با تأثیرات کهاي فوري براي بزهدنبال مُسکِّن

شناسـی رویکـرد جـرممتصوّر نیست.  ها يرو کجدر کنترل نرخ جرایم و  تیموفقروشنی براي  آینده
دهـد و دید ما نسبت به موضـوع را تغییـر مـی کاري، زاویهفرهنگی به رسانه و نقش آن در وقوع بزه

شد، به کـانون بحـث منتقـل کاري نادیده گرفته میتحلیل رسانه و بزهدر  نیازا شیپعناصري را که 
 ي قدرت باشد.تواند برساختهی میطورکل به که چنان آنها نیز هست، رسانه کند. جرم برساختهمی
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