از هنجارگرایی تا هنجارگریزی:
سنخشناسی همنوایی اجتماعی و تحلیلکیفی شرایط علّی موثر بر آن
سهیال صادقی فسایی  ،احسان امینیان
تاریخ دریافت39/ 1/8 :

تاریخ پذیرش39/7/ :

چكیده
افزایش نرخ جرایم در سالهای اخیر در ایران (خصوصاً در شهرتهران) ،توجه به موضوع
همنوایی با هنجارهای اجتماعی را برجسته کرده است .در این میان ،مطالعه شرایط و موقعیت-
اجتماعی و ارائه یک سنخشناسی از تیپهای همنوایی و یا ناهمنوایی) ،حوزهای عمدتاً مغفول
مانده در جامعهشناسی ایرانی

است.

از اینرو ،پژوهش حاضر با اتخاذ روششناسی کیفی و با کاربست تکنیک مصاحبه عمیق نیمه
ساختاریافته و مصاحبه با  91مرد و زن ساکن در شهر تهران ،به دنبال کشف ابعاد گوناگون
همنوایی و شرایط علّی موثر بر آن از منظر کنشگران اجتماعی است
نتایج این تحقیق حاکی از آن است که افراد بر اساس «آگاهی معطوف به نظر» از چرایی و دالیل
وجودی یک هنجار اجتماعی مطلع شده و بر اساس «آگاهی معطوف به نتیجه» میتواند یک امر
هنجاری را تشخیص داده و از تبعات رعایت هنجارها و یا تخطی از آنها نیز مطلع شوند .از سوی
دیگر افراد در زمان مواجهه با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای احتمالی آن (مثبت یا منفی) ،تصمیم
به کنش میگیرند .لذا پیامدانگاری و محاسبه آن از مهمترین عوامل همنوایی با هنجار است.
از یک سو کششهای درونی مبتنی بر لذتطلبی و یا جامعهستیزی ،عدم فرصتها و انسداد
راههای مشروع جهت دستیابی به اهداف بر همنوایی اجتماعی موثر بوده و از سوی دیگر
مقاومت فرهنگیِ خرده فرهنگهای گوناگون در جامعه ،مانند خرده فرهنگ جوانان و یا طبقات
باالی جامعه با نوعی انحراف و تعارض عامدانه با هنجارهای مسلط همراه است (به منظور به
چالش کشیدن قدرت حاکم) که این مسئله میزان همنوایی را به شدت کاهش میدهد.
بر این اساس ،تیپهای گوناگون همنوایی عبارتند از :همنوایی متعهدانه ،همنوایی مصلحت
گرایانه ،همنوایی اجبارگرایانه و همنوایی عادت گرایانه .تیپهای هنجارشکنی نیز عبارتند از:
هنجارشکنی غافالنه ،هنجارشکنی عامدانه ،هنجارشکنی منفعت گرایانه ،هنجارشکنی اجبارگرایانه
و هنجارشکنی عادت گرایانه.
کلیدواژهها :همنوایی اجتماعی ،هنجارشکنی ،محاسبه اجتماعی ،کنترل اجتماعی ،فشار اجتماعی.

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .9دانشیار گروه جامعهشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ()ssadeghi@ut.ac.ir
 .دانشجوی دکتری جامعهشناسی مسائلاجتماعیایران ،دانشگاه خوارزمی (نویسنده مسئول)
()std_ehsan.aminian@khu.ac.ir

بررسي مسائل اجتماعي ايران،دوره هفتم ،شماره  ،2پايیزو زمستان  ،3159ص 77-301

هایی که کنش را ایجاد میکند (مبتنی بر هنجارگرایی یا هنجارگریزی ،بر مبنای روایت کنشگران
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مقدمه
اگرچه درباره آمارهای مرتبط با جرایم اطالعات دقیقی در دست نداریم اما گزارشهاای نیاروی
انتظامی و سایر آژانسهای مرتبط با کنترل اجتماعی ،نشان دهنده افزایش نارخ برخای از جارایم
طی سالهای اخیر در شهر تهران است .این آمار که برای بیشتر شاهرهای بازر  ،در مقایساه باا
سالهای پیشین روندی صعودی دارد ،نشان میدهد که آسیبهای اجتماعی در شهرهای بازر
کشور به یک مسئله اجتماعی بزر

تبدیل شده و مستلزم یک توجه و کنترل جدی است .اگرچه

اغراق در مورد این آمارها میتواند بسیار گمراهکننده باشد اما بررسی آنها بادون در نظار گارفتن
بستر و زمینهاجتماعی و توجه به ذهنیت سوژههای اجتماعی نیاز خساارت هاای تحلیلای را باه
دنبال خواهد داشت.

طرح مسئله
از جمله بسترهای مهم در تحلیل آسیبهای اجتماعی ،همنوایی افراد جامعه (و باه طاور اخاص
کنشگرانِ فضای اجتماعیِ شهرهای بزرگی همچون تهاران) باا هنجارهاای اجتمااعی آن جامعاه
است .به نظر میرسد که جامعه و گروههای اجتماعی همواره سعی در همنوا کردن افراد با خاود
دارند و به صورتهای گوناگون مانند طرد و منزوی کردن ،حذف امتیازات اجتماعی حتی تنبیاه
با افراد ناهمنوا برخورد مایکنناد (لاواین 9191 ،باه نقال از کریمای .)9 9 :9891 ،همناوایی و
هنجارگریزی دو روی یک سکه هستند که به دالیل مختلف و متنوعی شکل میگیرند .همناوایی
از سر اجبار و یا از روی منفعت شخصی میتواند تولیدکننده یک نظم شکننده باشد ،هرچند کاه
بیان آن در قالب عدد و رقم میتواند اغوا کننده باشاد .از ساوی دیگار هنجاارگریزی مبتنای بار
غفلت میتواند شاخصی بر عدم وجود سرکوب مطلق و وجود یک نظم توافقی تلقی گاردد .باه
هر حال بدون دستیابی به درک صحیح از معانی ذهنی که در نزد کنشگران نسبت باه همناوایی و
هنجارگریزی وجود دارد ،به سختی میتوان از انسجام اجتماعی و ادغام اجتماعی بحث کارد .از
این رو در مقاله حاضر به عنوان مهمترین مسئله ،شارایط و عوامال ماوثر بار هنجاارگرایی و یاا
تخطی از هنجارها و قوانیناجتماعی از منظر کنشگراناجتماعی ماورد تحلیال اکتشاافی و کیفای
قرار خواهد گرفت .تا بر اساس آن بتوان به یک سنخشناسی از تیاپهاای همناوایی اجتمااعی و
همچنین تیپهای مبتنی بر هنجارشکنی از کنشگران اجتماعی دسات یافات .در راساتای مسائله
بیان شده می توان دستیابی به اهداف زیر را در پژوهش حاضر دنبال نمود .9 :فهم درک و تصور
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کنشگران اجتماعی از همنوایی اجتماعی  .فهم انگیزه و قصد کنشگران در همناوایی اجتمااعی و
سنخ بندی آن  .8فهم عوامل تسهیلکننده و یا بازدارنده همنوایی بنا بر روایت کنشگران.

مالحظات نظری
معموالً تحقیقات کیفی بر اساس تئوریهای رایج صورتبندی نمایگردناد و عمادتاً دادهمحاور
میباشند .اما غیبت تئوریهای رسمی در تحقیقات اکتشافی به معنای عدم دغدغههاای نظاری و
عدم بهرهمندی از مفاهیم نظری نمیباشد .تحقیق کیفی میتواناد از مفااهیم حسااس باه عناوان
ابزارهای تفسیری و نقطه شروع مطالعه خود بهره برد (گالسر9199 ، 9؛ پاتون  11 ،؛ گیلگان،8
 11؛ چارماز 118 ،1به نقل از محمدپور .)9891 ،این مفاهیم به محقق فقط پیشنهاد مایکنناد
که چه چیزی را در چه جایی باید جستجوکنند .الزم به ذکر است که از غالب این مفاهیم نظاری
میتوان درحین فرآیند جمعآوری ،کدگذاری و تحلیل دادهها بهره برد (محمادپور.)8 8 :9811 ،
برخی از مهمترین این مفاهیم عبارتند از:
*انتخابعقالنی  :این نظریه به کارآمدترین شیوه دستیابی به یک هدف معین در یک شرایط
معین اشاره میکند» (کرایب .)19 :9891 ،نظریه انتخاب عقالنی براساس مفروضات ومبانی زیر بنا
شده است .9:انسانها موجوداتی دارای قصد ونیت هستند  .انسانها سالیق یا منافع خود را بر
اساس اهمیت هرکدام از آنها رتبهبندی میکنند .8انسانها درانتخاب روشهای رفتار ازمحاسبات
عقالنی استفاده میکنند (قدیری اصلی )91 :9891 ،این محاسبه شامل موارد زیر است:
 .9منافع حاصل از روشهای جایگزین رفتار ،بارجوع به سلسله مراتب امیال وترجیحات
فرد مشخص میشود . .هزینه استفاده ازهر روش برابر است با صرفهنظر کردن از منافع سایر
روشها  .8روشی بهترین است که منجر به حداکثرسود شود  .1پدیدههای اجتماعی ناشی از
تصمیمات عاقالنه افرادی است که سود خود را به حداکثرمیرسانند (لیتل.)19 :9899 ،
* کنترلاجتماعی :1کنترلاجتماعی شامل هر نوع واکنش جامعه در برابر افرادی است که
همنوا ساختن آنان را به هر دلیل و دست کم در برخی حوزههای رفتاری از طریق جامعهپذیری
و توسل به راهکارهایی مانند یادگیری و درونی کردن ارزشها و هنجارها ممکن نمیبیند.
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Glaser
2. Patton
3. Gilgun
4. Charmaz
5 . Rational Choice Theory
6. Social Control
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*فشار اجتماعی :9وقتی اهداف جامعه و ابزارهای تأیید شده اجتماعی از انسجام برخوردار
باشند اعضای آن جامعه از قدرت برخوردار میشوند .فشارهایی که باعث انحراف میشود از
طریق فقدان انسجام و فقدان سازگاری بین اهداف جامعه و ابزارهای تأیید شده ایجاد میشود.
بنابراین تأکید قوی برای دستیابی به اهداف و تعهد ضعیف به هنجارهای اجتماعی یا فقدان
واقعی فرصتها ،فشار برای انحراف را ایجاد میکند (پترسون.)89 :9111 ،
*رفتارگرایی اجتماعی  :مهمترین واقعیتاجتماعی رفتار کنشگران است .طرفداران این
نظریه (اسکینر و بالدوین) بر این باورند همه واقعیتهای اجتماعی (ساختارها ،کنشها ،روابط
اجتماعی،تقابلها )..قابل تقلیل به رفتارهای فردیاند .اساساً تنها واقعیت اصیل اجتماعی
رفتارهای فردی و قابل مشاهده است .رفتار نیز مطابق با متغیرهای محیطی (اجتماعی و
غیراجتماعی) شکل میگیرد و در نهایت تعدیل میشود .مفاهیم عمده این رویکرد عبارتند از:
پاداش :اشاره به فرایندی است که در آن یک رفتار تقویت میشود .تنبیه :تالشی است برای
کاستن یا حذف یک رفتار .پاداش یا تنبیه مقولههای ذاتی نیست بلکه بسته به موقعیت و شرایط
خاص میتواند مثبت یا منفی باشد .آموزش بیشتر از طریق تقویت مثبت (پاداش مثبت) صورت
میگیرد .از نظر اسکینر جریمه (تنبیه مثبت) شاهستون و مکانیزم اصلی نظارتاجتماعی است .به-
نظر اسکینر رفتار پیوسته تقویت شده ،در مقایسه با رفتاری که متناوباً تقویت میشود زودتر
فروکش میکند .تقویت کننده شرطی ( تقویت کننده خنثی) :تقویت کننده ای است که عمالً
موجب تأثیر گذاری در رفتار می شود بدون آنکه اثر گذاری واقعی داشته باشد .تقویت کننده
تعمیم یافته :اشاره به تقویت کننده ای است که قابلیت تبدیل به رشته گسترده ای از پاداشها را
دارد .تعدیل رفتار :دربردارنده توضیح فرایند شکلگیری منظم رفتار است .چگونه و طی چه
فرایندی افراد با آزمون و خطا و تجارب مختلف رفتارشان شکل گرفته و نظم پیدا میکند
(ریتزر.)119-191 :9891 ،

پیشینه پژوهش
در ابتدای این بخش الزم به ذکر است که پیشینه مطالعات با توجاه باه خصالت کیفای نگاارش
دادهها و نتایج ،متناسب با هر بخش در انتهای هر تحلیل و در راستای تأییاد و یاا رد نتیجاه باه
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Social Pressure
2. Social Behaviorism
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دست آمده به طور تفصیلی بیان شده و در این بخش ،برخی از مهمترین این پاژوهشهاا شار
داده شده است.
پیشینه پژوهشی در ایران نیز تمایل به تخطی از هنجاری اجتماعی و رفتار قانونگریزانه را
نشان میدهد (نظرسنجیهای صدا و سیما9898 ،؛  9891الف؛  9891ب؛  .)9899در طرحی که
در سال  9899در سطح کشور انجام پذیرفت نتایج مهمی بدست آمد که برخی از آنها به قرار
زیر است 99/9 :درصد پاسخگویان معتقدند که از هر قانونی باید اطاعت کرد حتی اگر نامناسب
باشد 99/ .درصد از پاسخگویان معتقدند از قانونی که نامناسب است نباید اطاعت کرد (طر
ارزشها و نگرشها .)9899 ،نتایج پژوهشی دیگر نشان داد که ارزیابی دانشجویان از فراوانی
کجروهای فرهنگی در بین دانشجویان در حد باالیی است .به طوری که نسبت کسانی که شیوع
رفتار خاصی را زیاد دانستهاند ،برای استفاده از موسیقیهای غیر مجاز ،دوستی با جنس مخالف
و تماشای فیلمهای مستهجن به ترتیب  98 ،11و  11درصد بود .همچنین نسبت دانشجویانی که
اظهار داشتهاند حداقل یک بار به موسیقیهای غیر مجاز گوش دادهاند ،فیلمهای مستهجن را
تماشا کردهاند و دوستی با جنس مخالف داشتهاند به ترتیب  1 ،91و  9درصد بود (سراجزاده
و جواهری .)989 ،همه این موارد میتواند نشانه نابسامانی و آشفتگی اجتماعی تلقی گردد که
برای دوام و توسعه جامعه خطرناک است .حتی اگر این نابسامانی نوعی سازگاری عرفی در نظر
گرفته شود (معیدفر.)9891 ،

روش تحقیق
با توجه به ماهیت موضوع در این پژوهش ،از روش کیفی و به طور خاص روش نظریاه زمیناهای

9

استفاده شده است .معموالً این روش برای گردآوری داده و تحلیل موضاوعاتی کاه کمتار باه آنهاا
پرداخته شده و یا در پناه تئوریهای موجود به درستی تفسیر نمیگردند ،میتواند موثر باشد.
جامعه یا میدان مورد مطالعه تمامی زنان و مردان ساکن در شهر تهران بوده که به دلیل
وابسته بودن دادهها به گزارش دقیقِ تجارب ذهنی افراد در بحث همنوایی ،افراد باالی  99سال
مورد بررسی قرار گرقتند .دادههای این مطالعه ،از طریق مصاحبههای عمیق نیمهساختیافته (بر
اساس حصول اشباع نظری با توجه به یکنواخت و تکراری شدن داده های حاصل از مصاحبه)
با  91پاسخگو اعم از زن و مرد جمعآوری شده است .انتخاب این افراد به صورت هدفمند و
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Grounded Theory
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با توجه به یک دیدگاه نظری صورت پذیرفته است .بر این اساس ،افراد با توجه به اهمیت
متغیرهایی چون جنسیت ،طبقه ،سن و وضعیت تأهل انتخاب شدهاند .از لحاظ مکانی نیز غالب
مصاحبهها در مکانهای عمومی همچون پارکها انجام شده است.

توصیف دادهها
در این قسمت توصیفی از متغیرهای زمینه ای تحقیق ارائه شده است .متغیرهایی چون جنسایت،
سن ،وضعیت تأهل ،تحصیالت و طبقه اجتماعی.
فراوانی پاسخگویان مورد مطالعه ،از هر دو جنس تقریباً به یک اندازه است ( 91مرد و 1
زن) .دراینمیان  9نفر ازپاسخگویان در رده سنی  9الی  81سال قرار داشته و پس از آن رده
سنی  11 -89سال با فراوانی  9نفر ( )%89قرار دارد .وضعیت تأهل پاسخگویان نیز بیانگر آن
است که بیشتر پاسخگویان متأهل بوده (91نفر یا  )% 8و  9نفر مجرد هستند.
درصدجمعیتموردمطالعه،غیرشاغلبودند وبیش از

1

پاسخگویان دارای شغلی ثابت بودند%8 .

از پاسخگویان از تحصیالت پایینی برخوردار هستند (دیپلم و فوقدیپلم) 9 ،نفر از پاسخگویان
دارای مدرک لیسانس بوده و مابقی نیز مدرک فوقلیسانس دارند (.)%89در آخر اینکه بیشترین
حجم پاسخگویان از میان افراد طبقه متوسط جامعه بوده است (  )%و طبقه باال هر کدام با
 % 9فراوانی و طبقه پایین با  % 9در رتبه بعدی قرار دارند.

تحلیل یافتهها
 .آگاهیاجتماعی و هنجارگرایی
آگاهیاجتماعی اساس کنش هنجارمند بوده که بر اساس یافتههاای پاژوهش در دو ساطح قابال
شناسایی است.
  .آگاهی معطوف به نظریافتههای پژوهش حاکی از آن است که بخشی از آگاهی مرتبط باا هنجارهاای اجتمااعی ،دارای
سطح باالیی از انتزاع بوده و در سطو زیرین کنش قابل تعریف است .آگاهی معطاوف باه نظار
اشاره به آن دارد که افراد در مواجهه باا هنجاار اجتمااعی ،باه دنباال چرایای وجاود آن باوده و
مجموعهای از موضوعات مرتبط با کارکردهای یک هنجار و یا اهداف ایجاد آن مورد سوال قرار
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میگیرد .به بیان دیگر فردی که به آگاهی معطوف به نظر دست پیدا کناد فلسافه وجاودی یاک
هنجار و معنای ایجاد آن را درک خواهد کرد .این آگاهی میتواناد منجار باه پاذیرش هنجاار و
مشروع دانستن آن شده و یا عدم پذیرش و عدم مشروعیت هنجار را دنبال داشته باشد.
به عنوان مثال «فرناز 8 »9ساله ،شاغل ،بر اساس این سطح از آگاهی درباره هنجار حجاب
اسالمی میگوید:
«خیلیها فلسفه حجاب را نمیدانند .کسی نیامده به خانمی که حجاب را رعایت نمیکند
بگوید که حجاب را برای اجبار و محدودیت نگذاشتهاند بلکه رعایت کردن آن برای خودت
و هم برای دیگران سودمند است».
«ریحانه»  8ساله ،دارای پایگاه اقتصادی – اجتماعی باال به این نوع از آگاهی اشاره میکند:
«آدمها مجبور میشوند این قواعد را رعایت کنند .ممکن است از خودشان بپرسند که این
قانون چرا به وجود آمده است .ولی اغلب آدمها این کار را نمیکنند و همینجوری آنها را
رعایت میکنند».

  .آگاهی معطوف به نتیجهآگاهی معطوف به نتیجه دارای جنبه کاربردی و عملیاتیتری نسبت به آگاهی نظری است و ناظر
بر تشخیص یک امر به عنوان هنجار است .یعنی اینکه فرد بتواند مرز میان هنجاار و ناهنجاار را
تشخیص دهد .این تشخیص مربوط به فهم پیامدها و تبعات متصور از همناوایی و یاا شکساتن
یک هنجار نیز هست .در این سطح از آگاهی ،نقاش فرایناد جامعاهپاذیری (اجتمااعیشادن) و
تجربه ناشی از زندگی اجتماعی در جامعه بسیار موثر است .در واقاع بخاش عمادهای از امکاان
زندگی اجتماعی ،شامل :قدرت پیشیبینیپذیری کنشمتقابل ،حفظ و افازایش رواباط اجتمااعی،
بهرهمندی از مزایای همنوایی اجتماعی و جلوگیری از تبعات منفای هنجارشاکنی مناوط باه دارا
بودن آگاهی معطوف به نتیجه توسط کنشگر است.
«آسایش»  9ساله ،فوقلیسانس ،دارای طبقهاجتماعی متوسط ،بر ضرورت دارا بودن آگاهی
معطوف به نتیجه تأکید کرده و میگوید:
«بعضی آدمها از قوانین اطالع ندارند یا نمیدانند که در یک موقعیت خاص چگونه باید عمل
کنند .به عنوان مثال دخترخاله من ،خواهراش را به دانشگاه خودش برده و چون نمایدانساته
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .9اسامی نام برده شده برای حفظ هویت پاسخگویان تغییر کرده است.
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که باید با انتظامات دانشگاه هماهنگ کند ،بدون اطالع ،وی را به داخل دانشگاه برده و بعداً
انتظامات می خواسته دخترخالهام را توبیخ کنند اما او اظهار کرده که اطالعای از ایان قاانون
نداشته و نمیدانسته کار خالف قانون انجام داده است».

پیشینه تجربی نیز نشان دهنده تاثیر آگاهی از قوانین و هنجارها بر روی همنوایی با آن هنجار
است (فیروزجائیان8 1-881 :9899 ،؛ عبدی9899 ،؛ فخرایی.)989 ،
 .پیامدانگاری و محاسبهاجتماعی
محاسبه اجتماعی و سنجش تبعات رعایت یک هنجار و یا تخطی از آن را مایتاوان بار اسااس
تئوری انتخاب عقالنی تبیین نمود .این نظریه ،نظریهای هنجاری است که باه کارآمادترین شایوه
دستیابی به یک هدف معین در یک شرایط معین اشاره میکند» (کرایب .)19 :9891 ،بار اسااس
یافتههای پژوهش چگونگی و میزان تبعات هنجاارگرایی و هنجاارگریزی و محاسابه آن توساط
کنشگران ،در مواجهه با هنجار اجتماعی بسیار موثر است .به همین دلیل افراد در زماان مواجهاه
با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای احتمالی ناشی از رعایت هنجار و یا تخطی از آن ،تصمیم باه
کنش میگیرند .منظور از محاسبه ،ارزیابی میزان سود و زیان (پااداش و تنبیاه) احتماالی از یاک
کنش هنجارمند و یا هنجارشکن است.
  .محاسبه تبعات منفی ،زیانها و مجازاتاجتماعیآن چیز که در اینجا اهمیت دارد نقش محاسبه پیامدهای منفی ،زیانهاا و مجاازاتاجتمااعی باه
عنوان یک عامل سلبی و بازدارنده از هنجارشکنی است .در اینبااره بیکااریو معتقاد اسات تنهاا
ایجاد قوانین در جامعه کافی نیست و برای جلوگیری از روحیه مستبدانه و انحراف از قاوانین در
افراد ،مجازات در جامعه برقرار مایشاود (بارن و مسامیت .)88 -88 :911 ،مجاازات بایاد
متناسب با جرم ،سریع ،مشخص و در بردارنده بازدارنگی باشد (بیکاریو به نقل از فیروزجائیاان،
 .) 9 :9899بنتهام نیز بر این نظر است که مجرمان به طور مدام سود و زیانی که از ارتکاب یاک
جرم ناشی میشود را مورد محاسبه قرار میدهند .به نظر او جارم مایتواناد از طریاق ضامانت
اجرایی مثبت (پاداش برای همنوایی با هنجارها) یا ضمانت اجرایی منفی (مجازات برای تخطای
از هنجارها و قوانین) پیشگیری شود (برن و مسامیت.)88 -88 :911 ،هماه  91پاساخگو در
کنار دیگر معیارها ،مجازاتاجتماعی را از مهمترین معیار تشخیص هنجار قوی و هنجار ضاعیف
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دانسته و معتقدند هنجاری که دارای مجازات بیشتری است تخطی از آن نیز بسیار دشوار است و
بالعکس.
«حسین»  89ساله ،دارای طبقهاجتماعی متوسط در این باره می گوید:
«هنجارهایی که شکستن آنها مردم را بیشاتر اذیات کناد شکساتنش ساختتار اسات و نیاز
هنجارهایی که مجازاتهای سنگینی در پی دارد شکستنش سخت است .در واقع بار اسااس
میزان مجازات و خوبی و بدی رساندن به دیگران و خودم هنجار را می سنجم».

در محاسبه پیامدها ،پاسخگویان نه تنها به هزینههای رسمی بلکه به هزینههای غیررسمی نیز
میاندیشد .اما به نظر میرسد که در بحث هزینه آن چه که بیش از هرچیز دیگر جلب توجه
میکند در نظر گرفتن نسبت هزینهها با خود فرد است .یعنی هرچه هنجارشکنی موقعیت فرد را
بیشتر به خطر اندازد ،افراد بیشتر سعی میکنند از آن اجتناب کنند .به عبارتی منافع و زیان فردی
مرکز ثقل و نقطهکانونی محاسبه افراد است.
«رضا»  1ساله ،دارای پایگاه اقتصادی -اجتماعی پایین مجازات و هنجار شکسته شده را
در غالب تجارب روزمره خود اینگونه بیان میکند:
«جوانی را در محله خومان میشناختم که خردهفروشی مواد میکرد و بسیار پول دار شده بود.
وی را گرفتند و  1سال برایش حبس بریدند .با وی مصاحبه کردند .گفت :من فکر میکردم
که اینجوری شود و مجازات شوم ولی شوق و اشتیاق به آرزوهام و پول مرا منع نکرد».

جنبه دیگری از محاسبه پیامد ،معطوف به احتمال نتیجهبخش بودن شکستن هنجار و یا
همنوایی با آن است .به این معنا که اگر هنجاری جهت دستیابی به یک هدف مشخص شکسته
شود ،آیا هدف مورد نظر تأمین میشود یا خیر .و یا اینکه این هنجارشکنی آن از جانب دیگران
تا چه حد مورد حمایت قرار گرفته و فراگیر میشود .در بحث همنوایی نیز نتیجهبخش بودن در
انتخاب کنش هنجارمند و یا هنجارگریز بسیار موثر است .آخرین نکته در این بخش نقش
نظارتاجتماعی در گرایش فرد به هنجارگرایی است .بر اساس یافتهها ترس از دیده شدن و به
تبع آن برچسب هنجارشکن خوردن در جلوگیریی از هنجارشکنی بسیار موثر است و افراد در
مواجهه با هنجار ،محاسبهای از احتمال دیدهشدن انجام میدهند و بر اساس آن نوع کنش را
انتخاب میکنند .نکته قابل توجه آنکه نظارت در حوزه غیررسمی بیشتر مورد تأکید زنان است و
از آن با عنوان ترس از دیده شدن یاد کرده که موجب بدنامی آنها میشود .اما این موضوع برای
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مردان بیشتر در حوزه نظارتهای رسمی حائز اهمیت است ،زیرا این نظارت برای آنها مجازات-
های رسمی و جریمههای قانونی به دنبال دارد به همین دلیل به شدت از آن پرهیز میکنند.
در این راستا «مرجان»  89ساله ،دیپلم و مطلقه ،بیان می کند:
«من بیشتر هنجارهایی را میشکنم که مخفیانه باشد و کسی نفهمد برای اینکه مجازات نشوم.
اگر هم مجازات شوم وجدان من است که مرا مجازات میکند .دوست ندارم دیگران به چشم
بد به من نگاه کنند».

یکی دیگر از عوامل موثر بر میزان و نوع هنجارگرایی و یا هنجارگریزی سطح واکنشهای
رسمی و غیررسمی به یک کنش هنجارشکن و یا همنوایی با یک هنجار است .از جمله نکات
مهم در واکنشاجتماعی آن است که اگر واکنشهای غیررسمی به یک هنجار هماهنگ و در
راستای واکنشهای قانونی به آن باشد احتمال همنوایی بسیار افزایش پیدا میکند اما اگر
واکنش ها به یک هنجار واحد ،متعارض بوده و دارای شدت و ضعف باشد ،به نوعی فضای
گیجکننده ایجاد کرده و احتمال هنجارشکنی باالتر میرود.
«بهزاد»

ساله ،فوقلیسانس با اشاره به این وضعیت بیان میکند:

«یک سری مسائل در کشور ما معلوم نیست که مجاز است یا غیرمجاز .مانند اینکه با دختر
در خیابان قدم بزنی .نفهمیدم که این باالخره هنجار هست یا نه .من یک جا دیدهام که این
امر با تشویق روبرو شده اما در جای دیگر این امر مورد تنبیه قرار گرفته است .یک جایی
خودم دیدهام که نیرویانتظامی به صحبت کردن و رابطه دختر و پسر کاری نداشته اما مردم
به آن واکنش نشان دادهاند و در جای دیگر دیدهام که نیرویانتظامی به دنبال توبیخ دختر و
پسر بوده اما مردم به این رفتار نیرویانتظامی اعتراض داشتند».

نتایج تجربی بدست آمده در پژوهش فیروزجائیان ( )9899نیز موید تأثیر کنترلهای
غیررسمی بر میزان همنوایی با هنجارها است( .فیروزجائیان.)8 8 :9899 ،
  .محاسبه تبعات مثبت ،منافع و مزایای اجتماعییافتهها نشان دهنده آن است که در بسیاری مواقع کنشگران بر اساس مزایا و پاداشهاایی کاه از
همنوایی اجتماعی متصور هستند ،هنجارها را رعایت میکنند.
«بهزاد»

ساله ،فوقلیسانس و از پایگاه اقتصادی-اجتماعی متوسط انگیزه خود از رعایت

بسیاری هنجارها را دستیابی به مزایای اجتماعی میداند:
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«رعایت این هنجارها برای من در طوالنی مدت خیلی سود داشته .آموزش خوب ،امکانات و
فرصتهای تحصیلی و شغلی خوب .به همین دلیل بسیاری هنجارها مخصوصااً هنجارهاای
رسمی در دانشگاه را رعایت میکنم».

مزایای اجتماعی در حوزه غیررسمی نیز عامل مهمی در گرایش افراد به هنجار گرایی است.
در آخر اینکه تخطی از هنجارها نیز دارای منافع و سودمندی هایی بوده که افراد با محاسبه آن
تصمیم به هنجارشکنی می گیرند که از بیان مصادیق آن خودداری میشود.
 .9زمینههای هنجارگرایی و هنجارگریزی
دیگر مقوالت مرتبط با شارایط علّای کاه بیشاتر جنباه سااختاری دارناد باا عناوان زمیناههاای
هنجارگرایی و هنجارگریزی و بر اساس سه زیر مقوله در ادامه شر داده خواهد شد.
 . -9کششها و تمایالت فردگرایانه
کششها و تمایالت فردی به شکستن هنجارهاای جامعاه را مایتاوان در تئاوری خاودکنترلی

9

گاتفردسون و هیرشی ( )9111جستجو نمود .از نظر این دو ،کسانی که تمایل به انحاراف دارناد
دارای شخصیت تکانشی میباشند .افراد با این ویژگی شخصایتی ،نسابت باه احساساات افاراد
دیگاار حساااس نبااوده ،جساامانی (از نیااروی جساامی باارای انجااام کارهااا اسااتفاده ماایکننااد)،
ریسکپذیر ،8کوتهنظر 1و غیرکالمی اند .این ویژگیها موجب خود کنترلی پایین افاراد مایشاود
که در نهایت تأثیر مثبتی بر رفتار انحرافی دارد (سیگل .) 19-81 : 119 ،تصاور آنهاا بار ایان
است که پایینبودن کنترل خود ،میتواند مبیّن استعداد فردی برای ارتکااب و یاا عادم ارتکااب
جرم باشد (آکرز .) 19 :9119 ،1همچنین گاتفردسون و هیرشی انجام عمل مجرمانه را برای این
افراد با التذاذ کوتاه مدت همراه میدانند (گاتفردسون و هیرشی)19 :9111 ،9
یافتهها نشان میدهد که برخی افراد بر اساس یک کششدرونی به شکستن هنجارهای رایج
در جامعه مبادرت میورزند .برخی با شکستن هنجارها به دنبال لذتطلبی ،تفریح و یا کسب
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Self-Control Theory
2. Impulsive Personality
3. Risk- Taking
4. Short- Sighted
5. Nonverbal
6. Akers
7. Gottfredson.& Hirschi
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هیجان بوده و برخی روحیهای جامعهستیز دارند و به تخریب محیط اطراف و بعضاً خودتخریبی
پرداخته که این کنش در شکستن هنجارها خود را نشان میدهد.
«مرتضی»  1ساله ،دارای پایگاه اقتصادیاجتماعی باال در اینباره میگوید:
«برخی برای اینکه خود را نشان دهند و خودشیرینی کنند هنجارها را میشکنند .عدهای برای
لذت بردن ،قوانین را زیر پا میگذارند .البته این خود دو دسته است .یک عده به خاطر نفس
لذتبردن هنجارشکنی میکنند .مانند فردی که با سرعت بسیار باال در خیابان رانندگی می-
کند .و دسته دوم کسانی هستند که با همه چیز در تعارض هستند .مانند کسی که از لج
پلیس ،چراغ قرمز را رد میکند».

بخشی از تمایالت برای هنجارشکنی به میزان ریسکپذیر بودن فرد باز میگردد .یعنی برخی
افراد از نظر شخصیتی توان انجام هنجارشکنی را دارند اما برخی حتی با داشتن تمایل به
شکستن هنجار به دلیل عدم ریسکپذیری از آن صرفه نظر میکنند .این ویژگی فردی از سوی
پاسخگویان نیز مورد تأکید قرار گرفته و جدا از پشتوانههای اجتماعی و یا اقتصادی ،به عنوان
یک عامل موثر در گرایش فرد به هنجارشکنی و یا همنوایی با هنجار در نظر گرفته شده است.
 . -9فشاراجتماعی و تناسب اهداف-وسایل
بر اساس یافتههای پژوهش ،بسیاری از پاسخگویان نباود فرصاتهاا و راههاای مشاروع جهات
دستیابی به اهداف مورد نظر خود و به تبع آن به وجود آمدن انواع کمبودها و نیازهای فرهنگای،
اجتماعی ،سیاسی و مخصوصاً اقتصادی را دلیل سوق پیادا کاردن خاود و دیگاران باه شکساتن
هنجارها میدانند.
«رضا»  1ساله ،دارای پایگاه اقتصادیاجتماعی پایین بر نبود فرصتهای اجتماعی در
دستیابی به اهداف اشاره میکند:
«برخی افراد به خاطر تامین نیازهای خود و خانوادشون دست به خالف می زنند .خود من
در تهران شاهد تبعیضهایزیادی هستم که افراد با داشتن پارتی و رابطه به منافع به شغل و
پول بسیار خوبی دست پیدا میکنند اما من با داشتن انوع شایستگیها به هیچ جایی نمیرسم.
این خیلی درد بزرگی است».

فشاراجتماعی بر افراد عالوه بر اینکه احتمال هنجارشکنی را در وی باال میبرد ،ممکن است
سبب سرخوردگی و طرداجتماعی فرد شده ،انزوا و گوشهگیری را به دنبال داشته باشد .از سوی
دیگر نیز اعتراض و شورش نتیجه ابهام و فقدان فرصتها و اهداف در جامعه است که میزان
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کنشهای هنجارشکن را افزایش میدهد .در همین راستا ،از نظر مرتن همنوایی رفتاری است که
در آن سازگاری بین اهداف و وسایل وجود دارد .نوآوری ،مناسک گرایی ،انزوا و شورش انواع
رفتار انحرافی از نظر مرتن میباشد (مرتن.) 9 - 91 :9199 ،9
همچنین یافته های پژوهش بیانگر آن است که دلیل ایجاد فشاراجتماعی عالوه بر عدم
تناسب فرصتهای مشروع و اهداف در جامعه ،ناشی از سختگیرانه بودن قوانین و هنجارهای
جامعه مخصوصاً هنجارهای رسمی است .به گونهای که امکان انعطافپذیری و خالقیت برای
کنشهای فردی در این ساختار هنجاری به حداقل میرسد و این خود فشار بسیار زیادی را بر
فرد ،قدرت تصمیمگیری و انتخاب وی وارد کرده که احتمال هنجارشکنی را بسیار باال میبرد.
نکته مهم آن است که از نظر مرتن ،منبع فشار در خود نظام اجتماعی قرار دارد ،نه در افرادی که
دچار بی هنجاری گردیدهاند (کیوستو.)911 :9891 ،
ذکر این نکته نیز ضروری است که با توجه به ساختارهای اجتماعی متفاوت میتوان گفت که
افراد همواره به دنبال مرئی ساختن و طر عاملیت خود هستند .هرچه در جوامع بشری فرصت
ابراز و اظهار وجود به افراد داده شود ،افراد کمتر به هنجارگریزی روی میآورند ،اما آنجا که
عاملیت افراد کامالً نادیده شمرده شود ،هنجارگریزی به گونههای مختلف نمایان خواهد شد.
 .9-9مقاومتفرهنگی
در نظریه تضاد فرهنگی بیان میشود که در جوامع ،خردهفرهنگهای گوناگونی وجود دارد که بر
اساس نظام هنجاری خود به زندگی هنجااری مایپردازناد ولای گاروههاای مسالط بار اسااس
هنجارهای خود قوانین را تنظیم میکنند و رفتارهای دیگر فرهنگهاا را کجاروی و جارم تلقای
کرده و با آنها برخورد میکند (صدیقسروساتانی81-8 :9898 ،؛ ولاد و دیگاران-8 1 :9891 ،
891؛ ممتاز989 :9899 ،؛ سیگل و سنا 919 :9199 ،؛ هورتن و هانت)991 :9199 ،8
یافتهها حاکی از آن است که برخی هنجارها توسط چارچوب هنجاری حاکم و مسلط در
جامعه که پشتوانه حاکمیتی و سنتی در جامعه دارند ،تخطی از آنها ناهنجاری قلمداد شده اما
توسط نسل جوان و افراد دارای پایگاههای طبقاتی باال این موارد ناهنجاری به حساب نیامده و
به کررات این هنجارها شکسته میشود .نکته مهم آن است که پاسخگویان ،شکستن این
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Merton
2. Siegel & Senna
3. Horton & Hunt
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هنجارها را در راستای به چالش کشیدن چارچوب هنجاری-قانونی و قدرت مسلط در جامعه
دانسته و با این کنش به دنبال مقاومتفرهنگی هستند .خردهفرهنگها از طریق سبکهای
متفاوت ،هویتهای متفاوتی را ابراز میکنند و نسبت به نظماجتماعی مسلط اعتراض کرده آن را
مورد چالش قرار میدهند (هبدایج)98 :9191 ،9
«نوید»

ساله ،دارای پایگاه اقتصادیاجتماعی باال ،تعارض فرهنگی میان هنجارهای رسمی

و کنشهای هنجارشکنانه خود را در راستای یک نوع مقاومتفرهنگی دانسته و بیان میدارد:
«به نظر من در جامعه ما برای نسل جوان بسیاری هنجارها چیپ و بیخود است .مانند همان
مثال همراه داشتن سگ در ماشین .آخه وجود سگ در ماشین چه اشکالی داره؟ اینها
مواردی است که دیگر برای عموم مردم یک عمل معمولی و عادی است و فقط اقلیّتی آن را
ناهنجاری میداند .جامعهای که از نظر فکری در حال پیشرفت است .جوانان انواع کتابها را
به زبان التین میخوانند باید همراه با این تغییرات به جلو رفت .من برخی مواقع مشروب
خوردهام و یا رابطه با دختر نامحرم داشتهام .البته من این موارد را هنجارشکنی نمیدانم».

پیشنه تجربی در بحث مقاومتفرهنگی نیز نتایج مشابهی را نشان میدهد (کارسترز : 11 ،
 -9؛ طالبان9899 ،؛ قاسمی9898 ،؛ سراج زاده9898 ،؛ سراجزاده و جواهری.)989 ،

تیپهای همنوایی با هنجار
بر اساس دو مقوله بیان شده در بخش شرایط علی یعنی آگاهی اجتماعی و محاسبه سود و زیاان
ناشی از همنوایی ،در ادامه  1تیپ همنوایی مورد بحث قرار خواهد گرفت.
همنوایی متعهدانه
جدول شماره  .مقوله فرعی همنوایی متعهدانه
مقولهفرعی
همنوایی
متعهدانه

آگاهی

محاسبه سود و زیان (پاداش /تنبیه)

اجتماعی

سود

زیان

+

+

-

نوع کنش

مقولهعمده

کنش عقالنی

تیپهای

معطوف به ارزش

همنوایی

ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Hebdige
2. Carstairs
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همنوایی متعهدانه عمدتاً به پروسه جامعهپذیری کامل بر میگردد .افرادی که در فرایند
جامعهپذیری مشروعیت قواعد و قوانین را درونی کرده باشند ،اطاعت از آن را امری الزم و
ضروری میدانند .چرا که در طی این فرایند آموختهاند که اطاعت از هنجارها در برگیرنده سود
و عدم اطاعت زیان به دنبال خواهد داشت ،حتی اگر این سود و زیان به لحاظ آنی 9بر آنها
آشکار نباشد ولی آنها مطابق یک سیستم ارزشی میدانند که همنوایی با هنجارها دارای منافع و
عدم رعایت آنها با زیانهایی همراه است.
در این تیپ از همنوایی ،فرد دارای آگاهی معطوف به نتیجه بوده و در فرایند روابط-
اجتماعی ،میتواند هنجار را تشخیص دهد و به مرز میان هنجار با ناهنجاری و نیز از تبعات آن
آگاهی دارد .دلیل این همنوایی را میتوان در پذیرش و باور هنجار دانست .در این تیپ از
همنوایی در صورت نبود نظارتاجتماعی و حتی فقدان مجازاتهای اجتماعی ،باز هم احتمال
هنجارگرایی در فرد بسیار باال است .در واقع مهمترین ویژگی این تیپ رعایت خود به خودی و
آگاهانه هنجارهای اجتماعی است .در بحث محاسبه سود زیان و تبعات ناشی از هنجارگرایی در
تیپ متعهدانه باید بیان داشت که در بسیار مواقع کسب منفعتهای کوتاه مدت و یا مادی سبب
بروز کنش هنجارگرایانه نمیشود ،بلکه رعایت هنجارها برای فرد در دراز مدت میتواند دارای
مزایایی باشد و ممکن است این منافع حتی اخروی و معنوی تلقی شود که این امر بر اساس
یافتهها در مورد افراد دارای نگرش مذهبی صادق است.
«آسایش»  9ساله ،فوق لیسانس واز طبقه اجتماعی متوسط در اینباره میگوید:
«من رعایت قوانین رسمی کشور را بسیار مهم میدونم ،حتی اگر قانون بدی باشد باید آن را
رعایت کرد .در بسیاری مواقع نیز برای رضای خداوند این کار را میکنم و به هنجاری
احترام میگذارم ،که خدا از من راضی باشد .مثالً به هیچ وجه راضی به قتل یک نفر نمی-
شوم .زیرا انسان و جان انسان بسیار برایم مهم و با ارزش است .و یا هیچ گاه دزدی نمیکنم.
نه به خاطر اینکه مجازات میشوم و یا اینکه دیده شوم .حتی اگر هیچکس هم نفهمد انجام
نمیدهم .زیرا این جا برایم بحث حالل و حرام مهم است».

در واقع اعتقاد به مشروعیت نظام هنجاری ،تکلیف دانستن رعایت هنجارهای رسمی و
قوانین ،تأثیر نگرشهای دینی و اخالقی (شرایط مداخلهگر) در تعهد به همنوایی ،فهم و آگاهی
کامل از تبعات مثبت هنجارگرایی و تبعات منفی شکستن آن در همنوایی متهدانه بسیار مهم
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Immediate
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است .در یک جمع بندی نهایی ،کنش هنجارگرایانه در تیپ متعهد به هنجار را از منظر ماکس-
وبر میتوان کنش عقالنی معطوف به ارزش دانست (کوزر811 :9891 ،؛ آرون.) 11 :9891 ،
همنوایی مصلحتگرایانه
جدول شماره  .مقوله فرعی همنوایی مصلحتگرایانه
مقولهفرعی
همنوایی مصلحت-
گرایانه

آگاهی
اجتماعی
+

محاسبه سود و زیان
(پاداش /تنبیه)
سود

زیان

+

-

نوع کنش

مقولهعمده

کنش عقالنی معطوف

تیپهای

به هدف

همنوایی

در این تیپ از همنوایی ،همانند همنوایی متعهدانه آگاهی معطوف به نتیجه درباره شناسایی
هنجار و تبعات آن نیز وجود دارد .اما نکته مهم آن است که محاسبه سود ناشی از همنوایی و
مزایا و منافعی که برای فرد به دنبال دارد ،مبنای کنش هنجارگرایانه قرار دارد ،به همین دلیل
مصلحتگرایانه نام دارد .به این معنا که در صورت فقدان سود در محاسبه فرد از همنوایی،
احتمال کنش هنجارگرایانه کاهش پیدا میکند .به عبارتی در این گونه همنوایی ،توافق فرد برای
همنوایی بیشتر متوجه تبعات است نه سیستم ارزشی که هنجار مطابق آن تعریف شده است .بر
اساس یافتههای پژوهش ،همنوایی مصلحتگرایانه در برخی موارد با عدمپذیرش درونی همراه
بوده است .به این معنا که فرد با هنجار موجود و یا نظام هنجاری در تعارض است اما به دلیل
مزایایی که همنوایی با هنجارها برایش به دنبال دارد از هنجارشکنی صرفه نظر کرده و به رعایت
آن سوق پیدا میکند.
به عنوان مثال« ،مرتضی»  1ساله ،دارای طبقه اجتماعی باال ،اظهار داشت:
«کسانی که آینده نگر هستند و برای زندگی خود برنامهریزی دارند هنجارهای اجتماعی را
رعایت میکنند .زیرا میخواهند در کار و زندگیشان خللی ایجاد نشود .من با رعایت
هنجارها میتوانم در جامعه در کارم پیشرفت کنم و به اهدافم برسم».

در انتها باید به این نکته اشاره نمود که بر اساس تقسیمبندی کنشهای ماکسوبر ،همنوایی
مصلحتگرایانه را میتوان به عنوان کنش عقالنی معطوف به هدف در نظر گرفت (کوزر:9891 ،
811؛ آرون.) 19 :9891 ،
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همنوایی اجبارگرایانه
جدول شماره  .9مقوله فرعی همنوایی اجبارگرایانه
مقولهفرعی

آگاهی
اجتماعی

همنوایی
اجبارگرایانه

+

محاسبه سود و زیان
(پاداش /تنبیه)
سود

زیان

-

+

نوع کنش
کنش عقالنی معطوف
به هدف

مقولهعمده
همنوایی
اجبارگرایانه

در همنوایی اجبارگرایانه فرد آگاهی به هنجارهای موجود و تبعات مثبت و منفی متصور از
همنوایی و شکستن آن داشته و از سوی دیگر به محاسبه این پیامدها میپردازد اما بر خالف
همنوایی مصلحتگرایانه ،محاسبه زیانها و تبعات منفی هنجارشکنی مانع از شکستن هنجار توسط
فرد شده و بر مبنای اجبار ،همنوایی را به دنبال دارد .ترس از مجازاتهای رسمی و غیررسمی از
مهمترین دالیل همنوایی در این تیپ است .الزم به ذکر است در این تیپ از هنجارگرایی ،فرد
هنجار موجود را نپذیرفته و آن را فاقد مشروعیت میداند اما ترس ناشی از تبعات منفی تخطی از
هنجار و محاسبه شدّت آن ،فرد را مجبور به همنوایی میکند .نکته مهم آن است که اگر فرد در
محاسبه خود به این نتیجه برسد که در صورت شکستن هنجار ،از نظارتاجتماعی به دور بوده و
مجازات نمیشود و یا مجازات را میتواند در مقابل منفعت بدست آمده تحمل کند ،احتمال رفتار
هنجارشکن به شدت افزایش پیدا میکند .در واقع در همنوایی مصلحتگرایانه عمدتاً فرد بر اساس
کشش درونی 9به سمت هنجارگرایی سوق پیدا میکند و در همنوایی اجبارگرایانه عوامل بیرونی
هستند که فرد را مجبور به اطاعت و همنوایی با هنجارها میکند.
«لیال»  81ساله ،دیپلم و از طبقهاجتماعی پایین،اظهار میدارد:
«عدهای از روی ترس هنجارها را رعایت میکنند .و بیشتر مردم این گونهاند .ترس از انگ
بدی که مردم به وی بزنند .ترس از سو سابقه .مخصوصاً هنجارهای سیاسی و اقتصادی را از
روی اجبار رعایت میکنند .مثالً قوانین راهنمایی و رانندگی .خیلی دوست دارم که با سرعت
باال رانندگی کنم اما اصالً نمیخوام پلیس مرا جریمه کند».

بر اساس انواع کنش از منظر وبر ،همنوایی اجبارگرایانه را میتوان از نوع کنش عقالنی
معطوف به هدف دانست
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 . Pull Factors
2 . Push Factors
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همنوایی عادتگرایانه
جدول شماره  :4مقوله فرعی همنوایی عادتگرایانه
مقولهفرعی
همنوایی عادت-
گرایانه

آگاهی
اجتماعی
-

محاسبه سود و زیان (پاداش/
تنبیه)

نوع کنش

سود

زیان

+

-

مقولهعمده

کنش سنتی/

تیپهای

عاطفی

همنوایی

در این تیپ ،آگاهی ،مبنای کنش نبوده و فرد بر اساس یک روال و الگوی از پیش موجود که
در یک فرایند روزمره آن را فرا گرفته است ،رفتار میکند .در واقع فرد بدون فکر کردن به نوع
کنشی که انجام میدهد و دانستن چرایی آن و بدون موضعگیری در قبال پذیرش و یا عدم-
پذیرش هنجار ،همنوایی را در پیش میگیرد .الزم به ذکر است که این سنخ از همنوایی ،دارای
منافعی برای فرد همنوا است ،هرچند که در بعضی مواقع شاید محاسبه این منافع در همنوایی
عادتگرایانه چندان مبنای کنش نباشد و فرد بدون در نظر داشتن سود و زیان احتمالی ،بر طبق
عادت از قواعداجتماعی پیروی میکند .اما نمیتوان منافع و سود احتمالی که همنوایی مبتنی بر
عادت برای فرد دارد را نادیده گرفت.بر اساس یافتههای پژوهش ،پاسخگویان در همنوایی
عادتگرایانه ،بر طبیعی دانستن هنجارها از سوی فرد تأکید دارند به گونهای فرد فکر میکند
هنجارها از ابتدا وجود داشتهاند و جنبه ذاتی دارند.
«مهران»  1ساله در اینباره میگوید:
«من خیلی از هنجارها را ناخودآگاه رعایت میکنم .چون بهم گفتند که باید این کار را کرد
من هم انجام میدهم .شاید خیلی هم به آن فکر نکنم .به معنا یا نتایجش فکر نکنم .مثالً
هیچوقت فکر نکردهام که چرا احترام به استاد خوب است .ولی همیشه احترام میگذارم».

در تیپ عادتگرایانه ،تعهد و تقید به رعایت هنجار بسیار محدود بوده و این ناپایداریِ
همنوایی را به دنبال دارد .فرد ممکن است در ادامه فرایند همنوایی ،با دریافت پاداش به سمت
همنوایی مصلحتگرایانه سوق پیدا کند و یا اگر دستیابی به اهدافش با شکستن هنجارها محقق
شود به راحتی میتواند از همنوایی با هنجار دست بردارد .الگوبردای افراد از گروههای مرجع
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نیز در چگونگی مواجهه آنها با هنجار بسیار موثر است .به همین دلیل این همنوایی را میتوان
«همنواییتقلیدی» نیز دانست.
نکته دیگر آنکه در همنوایی عادتگرایانه ،بر اساس کنشهای چهارگانه مدنظر ماکسوبر،
نوع کنش سنتی و عاطفی است.
در یک جمعبندی نهایی و جدا از تیپهای همنوایی ،افراد هنجارگرا را میتوان دارای
ویژگیهای خاص زیر دانست .9 :ریسکگریز  .منفعتگرا  .8محافظهکار  .1ثباتطلب
.موقعیتمند.

تیپهای هنجارشكنی
بر اساس ،معیار آگاهی اجتماعی و محاسابه ساود و زیاان ،مای تاوان

تیاپ هنجارشاکن را

شناسایی کرد.
هنجارشكنی غافالنه
جدول شماره  :5مقوله فرعی هنجارشكنی غافالنه
مقولهفرعی

هنجارشکنی غافالنه

آگاهی

محاسبه سود و زیان (پاداش/

اجتماعی
-

تنبیه)

مقولهعمده

سود

زیان

-

-

تیپهای هنجارشكنی

در این تیپ ،فرد بر اساس غفلت ،فقدان آگاهی معطوف به نتیجه و به تبع آن عدم تشخیص
هنجار در یک موقعیت ،دچار هنجارشکنی ناخواسته شده است .در این تیپ ،فرد قصد شکستن
هنجار را ندارد و محاسبهای از سود و زیان احتمالی هنجارشکنی ندارد ،بلکه فقط بر اساس
ناآگاهی دست به کنش هنجارشکن میزند .نکته مهم آن است که با کسب آگاهی ،احتمال تکرار
کنش هنجارشکن بسیار کاهش پیدا میکند.
«فرناز»  9ساله ،درباره رابطه آگاهیاجتماعی و هنجارشکنی غافالنه میگوید:
«ناآگاهی و توجیه نبودن افراد چه از لحاظ قانونی چه از لحاظ اعتقادی باعث بسیاری از قانون-
شکنیها میشود .مثالً من چند وقت پیش نمیدانستم که آنجایی که ماشینم را پارک کردهام،
پارک ممنوع است و جریمه شدم .اگر از قبل میدانستم هیچوقت آنجا پارک نمیکردم».

 38بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 5931

هنجارشكنی عامدانه
جدول شماره  .9مقوله فرعی هنجارشكنی عامدانه
مقولهفرعی

آگاهی اجتماعی

هنجارشکنی عامدانه

+

محاسبه سود و زیان (پاداش /تنبیه)
سود

زیان

+

-

مقولهعمده
تیپهای هنجارشكنی

در این تیپ از هنجارشکنی ،فرد دارای آگاهی است .یعنی با اطالع از اینکه میداند هنجاری را
شکسته است و نیز با آگاهی از تبعاتی که این کنش هنجارشکن در پی دارد ،اقدام به هنجارشکنی
میکند .نکته مهم آن است که در این حالت ،فرد با هنجارهای موجود و نظام هنجاری در تعارض
است .در این تیپ از هنجارشکنی احساس فاصله ،انزجار ،عدموابستگی و عدمباور به سیستم
هنجاری هویدا است .کسب منافع و سود نیز در این تیپ میتواند وجود داشته باشد که از جمله
این منافع نوآوری و بدعت ،تغییر شرایط و سیستم هنجاری موجود است.
«بهزاد»

ساله ،درباره سوق پیدا کردن فرد به هنجارشکنی عامدانه بیان داشت:

«ممکن است من با کل حکومت مشکل داشته باشم و یا قبولش ندارم .مثالً وقتی به فرد
میگویی چرا این قانون را رعایت نمیکنی ،میگوید این قانون که مال دولت است .همیشه
این فاصله را احساس میکند .خود من در بعضی اعتراضات صنفی در دانشگاه به همین دلیل
شرکت داشتهام .زیرا به شرایط موجود اعتراض داشتم».

همانطور که مشخص است ،احساس شکاف میان دولت و ملت برای بعضی از پاسخگویان
باعث حکومتی دانستن هنجارها و عدممشروعیت نظام هنجاری میشود .از سوی دیگر احساس
تضییع حقوق نیز سبب مخالفت و اعتراض شده و فرد جهت بیان اعتراض خود و یا احیای حقوق
از دست رفته ،عامدانه قواعد هنجاری را زیر پا میگذارد.از سوی دیگر بسیاری از نخبگان،
دانشمندان و پیامبران االهی نیز در این تیپ از هنجارشکنی قرار گرفته که عامدانه به دنبال شکستن
عادتها و رویههای موجود در جامعه خود بودهاند تا هنجارهای جدید را رواج دهند.
هنجارشكنی منفعتگرایانه
جدول شماره  :7مقوله فرعی هنجارشكنی منفعتگرایانه
مقولهفرعی

آگاهی اجتماعی

هنجارشکنی منفعتگرایانه

+

محاسبه سود و زیان (پاداش /تنبیه)
سود

زیان

+

-

مقولهعمده
تیپهای هنجارشكنی
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در هنجارشکنی منفعتگرایانه ،اساس کنش مبتنی بر محاسبه سود ناشی از شکستن هنجار
است .در این کنش فرد دارای آگاهی اجتماعی برای تشخیص امر هنجاری بوده و از تبعات
همنوایی و یا شکستن هنجار نیز اطالع دارد.
«بهزاد»

ساله ،فوقلیسانس از طبقهاجتماعی متوسط ،بر اهمیت تأمین منافع در چگونگی

مواجهه فرد با هنجار تأکید کرده و بیان میدارد:
«در جامعه ما به خاطر فامیل بودن و یا دوستی حاضر میشویم خیلی از قوانین جامعه را زیر پا
بگذاریم و مثالً پارتیبازی کنیم .آدمها همه از بد رانندگیکردن یکدیگر شکایت میکنند ،اما زمانی که
به نفعشان نیست خودشان این قوانین را زیر پا میگذارند .انگار که قوانین آفریده شدهاند برای سود
من و اگر این منافع تأمین نشد میتوان آن را شکست».

همان طور که واضح است ،در هنجارشکنی منفعتگرایانه ،فرد ممکن است به هنجار موجود
اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد ،اما کسب سود و تأمین منافع است که باعث میشود فرد از
هنجار تخطی کند .به نظر میآید همین فرد در صورت محاسبه کسب سود در کنش مبتنی بر
همنوایی ،جهت دستیابی به آن هنجارگرایی را در پیش گیرد .در این تیپ از هنجارشکنی ،عدم-
تعهد و فرصتگرایی نهفته است.
هنجارشكنی اجبارگرایانه
جدول شماره  .8مقوله فرعی هنجارشكنی اجبارگرایانه
مقولهفرعی

آگاهی اجتماعی

هنجارشکنی اجبارگرایانه

+

محاسبه سود و زیان (پاداش /تنبیه)
سود

زیان

-

+

مقولهعمده
تیپهای هنجارشكنی

در این تیپ از هنجارشکنی ،فرد توانایی شناسایی هنجار و قواعد اجتماعی را بر اساس
آگاهیاجتماعی دارد ،اما فرد به دلیل نیازهایی که دارد و جهت برطرف کردن زیانها و
محدودیتهایی که وی را تهدید میکند مجبور به هنجارشکنی میشود .الزم به ذکر است که در
هنجارشکنی منفعتگرایانه یک نوع کشش درونی فرد را به هنجارشکنی متمایل میکند اما در
هنجارشکنی اجبارگرایانه ،فشارهای بیرونی فرد را مجبور به هنجارشکنی میکند .در این تیپ
میزانی از اضطرار و ناچاری نهفته است.
«رضا»  1ساله ،از طبقه اجتمای پایین ،بیان داشت:

 37بررسی مسائل اجتماعی ایران ،دوره  ،8شماره  ،2پاییز و زمستان 5931

«همه جا به دنبال کار شرافتمندانه بودهام و سعی کردم با راستگویی به شغلی برسم اما
تا به حال کسی مرا به کار نگرفته است .دیگر نمیخواهم خیلی موارد را رعایت کنم .جامعه
اینگونه اقتضا میکند».

هنجارشكنی عادتگرایانه
جدول شماره  :3مقوله فرعی هنجارشكنی عادتگرایانه
مقولهفرعی

آگاهی اجتماعی

هنجارشکنی عادتگرایانه

-

محاسبه سود و زیان (پاداش /تنبیه)
سود

زیان

+

-

مقولهعمده
تیپهای هنجارشكنی

برخی افراد بر اساس عدم درک هنجارها و قواعد اجتماعی در یک موقعیتاجتماعی خاص،
عادت به شکستن هنجارها کرده و مکرراً از آنها تخطی میکنند .نحوه اجتماعی شدن فرد در
عادت به شکستن هنجارها بسیار موثر است .در واقع توجیه نبودن فرد به قواعد هنجاری جامعه
و عدم جامعهپذیری مناسب در شکلگیری این تیپ از هنجارشکنی موثر است .هرچند کسب
سود در این تیپ از هنجارشکنی اساس کنش تلقی نمیشود اما منافعی چون کسب مشروعیت
و تأییدجمعی میتواند از جمله تبعات این هنجارشکنی برای فرد باشد که در محاسبه وی برای
انجام کنش هنجارشکن نیز دخیل شود.
«محمد»  9ساله درباره عادت به هنجارشکنی اینگونه بیان داشت:
«در محل زندگیام افرادی را میشناسم که به ناهنجاری خو کردهاند .یعنی فرد به گدایی خو
کرده و با اینکه توان کار کردن دارد گدایی میکند .و افرد عادت میکنند به ناهنجاری .و یا
فردی که به زد و خورد با دیگران عادت دارد و دوست دارد با دیگران دعوا کند».

برخی از هنجارشکنیهای عادتگرایانه ،واکنشی به محیط اجتماعی پیرامون و بر اساس
تقلید صورت میگیرد .به عبارت دیگر فرد همرنگ جماعت میشود و اگر گروه هنجارشکنی
کند ،وی نیز آن هنجارها را میشکند .بدون اینکه به تبعات آن آگاهی داشته باشد .در بحث
وندالیسماجتماعی ،آشوبها و شورش ،بسیاری از هنجارشکنیها همگرایانه و از نوع واکنشی
است که تحت تأثیر گروه و جماعت انجام میگیرد .شاید بتوان این نوع هنجارشکنی را،
هنجارشکنی هماالنی یا تقلیدی نام نهاد.
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در یک جمعبندی نهایی و جدا از تیپ های هنجارشکنی ،افراد هنجارشکن را میتوان
دارای ویژگیهای خاص زیر دانست .9 :ماجراجو  .ریسکپذیر  .8بیتوجه به تبعات .1
معترض  .تغییرطلب.

استنباط نظری
در یک تحلیل نهایی از فرایند همنوایی اجتماعی و یا هنجارشکنی باید بیان داشات کاه «قارار و
وابستگی» میتواند نقطه کانونی تحلیل و تبیینکننده فرایند همناوایی و تیاپهاای مارتبط باا آن
باشد .افراد بر اساس دالیل و شرایط متنوعی در پی حفظ وضعیت موجود بوده که نوعی رویکرد
محافظهکارانه و شرایط ایستا را به دنبال دارد .درواقع پیوستگی ،یکپارچگی و انساجام اجتمااعی
افراد همنوا با سیستم اجتماعی و هنجاری بیشتر است .از آن سو در بحث هنجاارگریزی ،بیشاتر
موضوع فرار از شرایط موجود مطر است که در آن بیشتر رویکرد تغییرطلبانه و شرایطی پویا به
چشم میخورد.هیرشی در بحث کنترلاجتماعی ،از قیود اجتماعی نام میبرد کاه عادم اتصاال و
اعتنا به آنها فرد را به سمت بزهکاری سوق میدهد و اگر فرد خود را نسبت به این قیود مسائول
بداند ،احتمال همنوایی با هنجارها و اجتناب از بزهکاری افزایش ماییاباد .ایان قیاود را تحات
چهار مفهوم کلی میتوان خالصه کرد .9:وابستگی :9منظور میزان وابستگی فرد به دیگران است .
تعهد  :ترس از رفتار قانونشکنانه است.در حقیقت فرد با آنچه به دست آورده است ،به رعایات
هنجارها متعهد میشود .حتی امید به دست آوردن دارایی به شیوه متعارف ،میتواند تعهد فرد را
به پیوندهای اجتماعی تقویت کند  .8درگیار باودن :8دخالات در فعالیاتهاای متعاارف ،بیاانگر
ویژگی درگیر بودن است .1باورها :1ویژگی باور و اعتقاد ،باه یاک سیساتم ارزشای مشاترک در
جامعهای که هنجارهایش نقض میشوند ،اشاره دارد (هیرشی )91 -991 :9111 ،
جمعبندی مباحث نیز نشان میدهد یکی از اساسیترین مقوالت مرتبط با شرایط علّی
هنجارگرایی ،آگاهی اجتماعی است فرد بر اساس آگاهی معطوف به نظر از چرایی وجود یک
هنجار مطلع شده و بر اساس آگاهی معطوف به نتیجه میتواند یک امر هنجاری را تشخیص
داده و از تبعات رعایت هنجارها و یا تخطی از آنها نیز آگاهی کسب کند .از سوی دیگر افراد در
ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Attachment
2. Commitment
3. Involvement
4. Beliefs
5. Hirschi
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زمان مواجهه با یک هنجار با ارجاع به پیامدهای احتمالی ناشی از رعایت آن و یا تخطی از
هنجار ،تصمیم به کنش میگیرند .لذا پیامدانگاری و محاسبه آن از مهمترین عوامل همنوایی با
هنجار و یا تخطی از آن است .در این میان مجازاتاجتماعی و تناسب آن با هنجار شکسته شده
مهمترین پیامد تخطی از هنجار تلقی شده که بسیاری افراد با محاسبه آن تصمیم به کنش
هنجارگرا و یا هنجارشکن میگیرند .عالوه بر تبعات منفی ،محاسبه منافع و مزایای حاصل از
همنوایی با هنجار و یا تخطی از آن نیز در نوع کنش فرد بسیار موثر است .کششهای درونی
مبتنی بر لذتطلبی و یا جامعهستیزی ،نبود فرصتها و راههای مشروع جهت دستیابی به اهداف
دلیل سوق پیدا کردن بسیاری افراد به شکستن هنجارها است .مقاومتفرهنگی خردهفرهنگهای
گوناگون در جامعه ،مانند خردهفرهنگهای جوانان و یا طبقات مرفه جامعه ،با نوعی شکستن و
تعارض عامدانه با هنجارهای مسلط در راستای به چالش کشیدن قدرت حاکم بوده که میزان
همنوایی را به شدت کاهش میدهد .همچنین باید به سرمایه اجتماعی و زمینه های خانوادگی
افراد به عنوان شرایط زمینه ای و نیز تصور ذهنی کنشگران از هنجار و نوع نگرش فرهنگی
عقیدتی آنان به عنوان شرایط مداخله گر در بحث همنوایی با هنجارهای اجتماعی اشاره نمود.
بر این مبنا است که تیپهای گوناگون همنوایی شکل میگیرد .برخی متعهدانه با هنجارهای
اجتماعی همنوایی میکنند .محاسبه سود ناشی از همنوایی مبنای تیپ دیگری از همنوایی به نام
مصلحتگرایانه قرار دارد .در همنوایی اجبارگرایانه محاسبه زیانها و تبعات منفی هنجارشکنی
مانع از شکستن هنجار توسط فرد میشود و آخرین تیپ از همنوایی بر اساس عادت به رعایت
هنجارها شکل میگیرد .در بحث هنجارگریزی ،فرد بر اساس غفلت و فقدان آگاهی معطوف به
نتیجه در یک موقعیت ،دچار هنجارشکنی ناخواسته میشود .نوع دیگر از هنجارشکنی عامدانه
است ،که فرد با هنجارهای موجود و نظام هنجاری در تعارض است و عدمپذیرش هنجار سبب
شکستن آگاهانه آن میشود .در تیپ هنجارشکنی منفعتگرایانه اساس کنش مبتنی بر محاسبه
سود ناشی از شکستن هنجار ودر هنجارشکنی اجبارگرایانه ،فرد به دلیل نیازهایی که دارد و
جهت برطرف کردن زیانها و محدودیتهایی که وی را تهدید میکند مجبور به هنجارشکنی
میشود .برخی افراد نیز بر اساس عدم درک هنجارها و قواعداجتماعی در یک موقعیت اجتماعی
خاص ،عادت به شکستن هنجارها کرده و مکرراً از آنها تخطی میکنند .این سنخهای متنوع
هنجارگرایی /هنجارگریزی ،خود استراتژیهایی را ازجانب کنشگران همچون بازتعریف هنجار،
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توجیه هنجارشکنی و غیره را به دنبال داشته که در سطو پیامدی هنجارگرایی و هنجارگریزی
قابل شناسایی است.
در انتها با توجه به مباحث ارائه شده ،مدل پارادایمی فرایند همنوایی با هنجارهای اجتماعی
بر اساس رویکرد استروس و کوربین به شر زیر است:
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