
  
 مقدمه. 1

دينـي و رسـمي حـاكم در     -رسد در طول دو دهه گذشته پايبندي جوانان بـه برخـي از هنجارهـاي سـنتي     به نظر مي
سخنان برخي از مديران و مسئوالن كشور و ابراز نگراني آنان از عدم رعايت برخـي از مـوازين   . جامعه كاهش يافته است

نامـه رفتـاري اجـرا شـود تـا       هـا آيـين   بايد در دانشـگاه ... «اظهاراتي مانند . توان مؤيد اين ادعا دانست شرعي وعرفي را مي
هاي دشمنان در شبهه پراكني در برابـر  و يا اشاره به ترفند) 2،  1383روزنامه شرق (  1»ها تبديل به سالن مد نشوند دانشگاه

دبيرخانـه   ( 2قوانين نظام جمهوري اسالمي و شيوع مفاسد اخالقي در جامعه را خطري براي نظام اسالمي توصـيف كـردن  
و يا بيان اين كه برخي از افراد بـا قيافـه هـاي نابـاب و نـاجور در خيابـان حضـور پيـدا         ) 1383،2مجلس خبر گان رهبري 

همه حاكي از )  2، 1386روزنامه شرق ( 3دارند جوانان را فريب دهند و اين را دهن كجي به نظام دانستن كنند و قصد مي
  . هايي است نگراني مديران و مقامات رسمي از گسترش چنين پديده

بنـا بـه اظهـارات فرمانـده     . از طرف ديگر برخوردهاي انتظامي و قضايي با چنين رفتارهايي رو به افرايش بوده اسـت 
كنند وپاهاي آنـان برهنـه اسـت و يـا افـرادي كـه        با زنان و دختراني كه در خيابان از شلوارك استفاده مي«نيروي انتظامي 

همچنـين سـخنگوي قـوه قضـائيه     . )2، 1385روزنامـه شـرق   (» شـود  يابند برخورد مـي  بدون روسري در جامعه حضور مي
قانون مجـازات اسـالمي زنـاني     638ي ندارد و طبق تبصره ماده بدحجابي را جرم مشهود عنوان كرد كه نياز به حكم قضاي

كه بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند به حبس از  ده روز تا دو ماه يا به پنجاه تا پانصد هـزار ريـال   
روي انتظامي توسط ني 1386اي از اوايل سال  شروع طرح گسترده). 7، 1385روزنامه شرق (شوند  جزاي نقدي محكوم مي

كه يكي از اهداف آن مبارزه با موارد نقض هنجارهاي رسمي مربوط به پوشش بود نيز نشان » امنيت اجتماعي«با نام طرح 
 1آمار منتشر شده توسط نيروي انتظـامي در چنـد مـاه اول اجـراي طـرح در جـدول        . تر شدن اين پديده است از گسترده
  . آمده است

ا با مخالفت هايي از ناحيه حداقل برخي از دانشجويان روبرو شده است، به عنـوان مثـال در   ه از ديگر سو، اين برنامه
تجمعي كه توسط انجمن اسالمي دانشجويان دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمـه طباطبـايي در اعتـراض بـه مسـائل فرهنگـي       

: كـي از دانشـجويان معتـرض گفـت    ي. هاي فرهنگي در اين دانشگاه اعتراض كردند برگزار شد، دانشجويان به محدوديت
حتـي مخالفـت بـا    ). 6،  1385روزنامـه شـرق   (باشد  آميز پوشش از سوي نگهبانان دانشگاه مي اعتراض ما به كنترل توهين

بخشي از طرح امنيت كه ناظر به كنترل پوشش در اماكن عمومي است در حدي از اهميت بود كه به يـك مسـئله مطـرح    
  . تبديل شد) 1388خرداد (نتخابات رياست جمهوري دهم در مبارزات انتخاباتي در ا

  آمار فعاليت نيروي انتظامي در چند ماه اول اجراي طرح امنيت اجتماعي. 1جدول 
 توضيحات بازداشت شدگان نوع جرم

 نفر 62785تذكر به 2482 بد حجابي
 نفر67تذكر به 13حمل حيوانات با وسيله نقليه

 اقالم مستهجن   200000كشف 465محصوالت ضد فرهنگي
 بطري  انواع مشروبات  450000كشف 118 مراكز فساد

 نفر140تذكر به 291مصرف مشروبات الكلي
 ...................................105مجالس لهو ولعب

  .31، شمارة 1386روزنامه شرق: مأخذ

                                         
و هفتمين گردهمايي معاونان دانشجويي دانشگاه ها و مراكز  االسالم قمي، رئيس سابق نهاد نمايندگي مقام رهبري، در سي حجتاظهارات . 1

  .آموزش عالي
 .االسالم احمد بهشتي،  نماينده فارس در مجلس خبرگان اظهارات حجت. 2

 .جمعه تهران شوراي نگهبان و خطيب نماز جنتي، يكي از فقهاي... آيت ا هاي صحبت. 3



اي از جوانان و دانشجويان صورت گرفته نيـز حـاكي از گسـتردگي نقـض      هاي پيمايشي كه بر اساس نمونه پژوهش
نفره از دانشجويان دانشگاه  360اي  در پژوهشي كه براساس نمونه. هاي فرهنگي است هاي رسمي و سنتي در عرصه هنجار

  :صنعتي اصفهان صورت گرفته است اكثريت دانشجويان
  .  كردند سازي روابط از دوران كودكي حمايت مي مثبت به روابط دختر و پسر بوده و از عادي داراي نگرش 
روابط تقريبا نامحدود هـر نـوع   (با روابط آشكار و علني، نامحدود و يا تقريبا نامحدود دختران و پسران موافق بودند  

  .نستنددا و نتيجه چنين روابطي را مثبت مي) اي به جز رابطه جنسي است رابطه
  . نسبت به اردوهاي مختلط ديد مثبت و يا بسيار مثبت داشتند 
  ). 1383قاسمي (هاي رسمي به روابط دوستانه دختر و پسر ديد منفي و يا حتي به شدت منفي داشتند  نسبت به نظارت 

سـر  هـاي تحـت پوشـش وزارت علـوم در سرا     اي از دانشجويان دانشگاه پژوهش پيمايشي ديگري كه براساس نمونه
هاي فرهنگي در بين همقطارانشان در حد  دهد كه ارزيابي دانشجويان از فراواني كجروي كشور انجام شده است نشان مي

هـاي غيرمجـاز،    اند، براي استفاده از موسيقي بااليي است به طوري كه نسبت كساني كه شيوع رفتار خاصي را زياد دانسته
همچنين نسبت دانشجوياني كه . درصد بود 40، و 83، 60تهجن به ترتيب هاي مس دوستي با جنس مخالف، و تماشاي فيلم
انـد، و دوسـتي از    اند، فيلم هاي مستهجن را تماشـاكرده  هاي غيرمجاز گوش داده اظهار داشتند حداقل يك بار به موسيقي

  ). 1382سراج زاده و جواهري (درصد بود  27، و 42، 79اند به ترتيب  جنس مخالف داشته
وارد ذكر شده حاكي از آن است كه نوعي بي توجهي نسبت به رعايت قوانين وهنجارهاي فرهنگي رسمي تمامي م

در ايـن مقالـه بـين ايـن نـوع از      . تـوان نـام بـرد    و سنتي در كشور وجود دارد كه از آن تحت عنوان كجروي فرهنگي مـي 
هـاي   كجـروي . ايـم  تمـايز گذاشـته   ...)پرخاشگري، دزدي، قتل، مصـرف مـواد مخـدر    (هاي عمومي  كجروي با كجروي

شوند و فردي كه مرتكب چنين رفتارهايي گردد كجـرو يـا مجـرم و در     عمومي در سر تا سر جهان كجروي محسوب مي
هاي فرهنگي رفتارهايي هستند كه با هنجارهاي فرهنگـي   ولي منظور از كجروي.  بسياري موارد مستوجب مجازات است

غاير هستند در حالي كه ممكن اسـت همـين رفتارهـا طبـق قواعـد و هنجارهـاي سـاير        سنتي و رسمي غالب در كشور ما م
هـاي   فرهنـگ  هاي داخلي از جمله برخي خـرده  فرهنگ هاي خرده كشورها و جوامع و حتي در مواردي هنجارها و ارز ش

  .رفتاري به حساب نيايند قومي نيز كژ
هـاي اصـلي ايـن     نقض هنجارهاي فرهنگ رسمي و سنتي ارائه شد، پرسـش با توجه به شواهدي كه درباره گسترش 

  :مقاله اين است كه
ميزان نقض اين هنجارها در بين جمعيت مورد مطالعـه تـا چـه حـد اسـت؟ آيـا كجـروان فرهنگـي افـراد پراكنـده و            .1

در حدي اسـت   هاي فرهنگي كنند يا فراواني كجروي معدودي هستند كه برخي از هنجارهاي مورد نظر را نقض مي
  فرهنگ متمايز سخن گفت؟ توان از وجود يك خرده كه مي

آيا نقض اين هنجارهاي فرهنگي از نظر عامالن نوعي اعتراض و مقاومت بـر عليـه نظـام فرهنگـي و سياسـي مسـلط        .2
  باشد؟  هايي از يك شيوه زندگي متفاوت مي اي از پذيرش جنبه است يا صرفا جلوه

  پيشينه پژوهش. 2
هــاي اســتوارت هــال و رويكــرد مطالعــات فرهنگــي بيرمنگــام بحــث و  غربــي بعــد از طــرح ديــدگاه در كشــورهاي

گفتگوهاي فراواني درباره اين كـه آيـا هنجارشـكني و يـا حتـي ارتكـاب جـرم توسـط جوانـان و سـاير اقشـار اجتمـاعي             
هبـديج از جملـه    .تـه اسـت  هـاي زيـادي صـورت گرف    هاي مقاومتي دارد ياخير جريان داشته و در اين باره پژوهش داللت

مطالعـه مـوردي او از فرهنـگ جوانـان     . طلبـد  هايي پرداخت كه هژموني را بـه مبـارزه مـي    افرادي بود كه به مطالعه پديده
دهنـد   هـايي كـه مـي پوشـند و تصـاويري كـه ارائـه مـي         از طريق لباس... هاي پانك، ماد  دهد كه گروه انگليسي نشان مي

همچنـين در پژوهشـي   ). 24-39، .تـا  .؛ سـازمان ملـي جوانـان بـي    Hebdige 1979, 101-109)بـد  طل هژموني را به مبارزه مـي 
نفر از استفاده كنندگان مواد مخدر دركانادا، كه اصوال از طبقه فقير و كارگر بودنـد، مشـخص شـد     556براساس پرونده  



نمـاد مخالفـت، مقاومـت و اعتـراض در برابـر      كنندگان مواد مخدر اين رفتار را به عنوان يك رفتـار معنـادار و    كه استفاده
  .(Carstairs 2002, 1-2) برند هنجارهاي رسمي جامعه به كار مي

در باره ميـزان گـرايش بـه    ) عمدتا دانش آموزان و دانشجويان(هاي اخير تحقيقاتي در بين جوانان  در ايران، در سال
اير بـا هنجارهـاي فرهنگـي سـنتي و رسـمي غالـب       برخي از عناصر فرهنگ غربي يا مدها و سبك هاي زندگي غربي مغـ 

هاي فرهنگـي رو بـه افـزايش بـوده      اغلب اين تحقيقات حاكي از آن است كه برخي از هنجارشكني. صورت گرفته است
هايي كه بر اساس قوانين و مقررات فرهنگي كشور جرم و يا نابهنجار محسـوب مـي شـوند     است و يا نگرش افراد به رفتار

با آن كه در گفتگوهـاي  ). 1383؛ سراج زاده و جواهري 1383؛ سراج زاده 1383؛ قاسمي 1378طالبان ( مثبت بوده است
هـا از حيـث ايـن كـه دال بـر مقاومـت و        هاي اين نوع هنجارشكني هايي درباره داللت ژورناليستي و يا سياسي گاه داوري

) 1381(شـهابي  . ث پرداخته اند انگشت شمار استهايي كه به اين بح شود، شمار پژوهش اعتراض هستند يا خير ديده مي
نفـره از دختـران و    450بر روي نمونه اي  1376در پژوهشي درباره انگيزه گرايش جوانان به استفاده از ويدئو كه در سال 

نان جوا) ويدئويي(اي  گيرد كه بر حالف تصوري كه در باره مصرف رسانه هاي تهران انجام داد نتيجه مي پسران دبيرستان
كردنـد، چنـين    وجود داشت و آن را با انگيزه سياسي و نوعي مقاومت نمادين در برابر وضعيت  حاكم بر جامعه تلقي مـي 

جاذبه جنسي، منزلت طلبـي  : به نظر او عوامل موثر در اين گرايش عبارت بودند از. مصرفي فاقد انگيزه سياسي بوده است
نه، ارضـاي حـس كنجكـاوي، نارضـايتي از تلويزيـون ملـي، عالقـه بـه         در بين دوستان، هدايت سبك زندگي جهان وطنا

  ). 1381شهابي (مقايسه فرهنگي در زمان و مكان، و نياز به تعامل اجتماعي 
طـي دو سـال انجـام شـد،     ) مصاحبه و مشـاهده مشـاركتي  (كه با روش كيفي ) Moaveni 2006(در پژوهش ديگري 

هـاي ايـن    پرسـش . دوره انقالب بودند مورد مصـاحبه و مشـاهده قـرار گرفتنـد    تعدادي ازجوانان ايران كه عمدتا متولدان 
هاي حكومت در ايران و نگرش جوانان نسبت به حكومت و فرهنـگ آمريكـايي    پژوهش عمدتا سياسي و ناظر به ويژگي

از سـبك  بـه نظـر او جوانـان    . نتيجه گيري محقق اين است كه جامعه ايران از نظر فرهنگي گيج و سـردرگم اسـت  . است
....) صداي بلند موسيقي، شركت در پارتي، بيرون گذاشتن موها، استفاده از رژ لـب و  (زندگي مغاير با هنجارهاي رسمي 

اي براي اعمال قدرت در خيابان ها و معابر عمومي استفاده مـي كننـد، يـا بـه عبـارتي از آن بـراي        به عنوان كنش آگاهانه
هـا را   به نظر معاوني حكومت و پارلمان به هيچ عنوان اين سـبك . كنند تفاده ميهاي فرهنگي حاكم اس مخالفت با سياست

كند، اما جوانان و دختران با اين رفتار و از طريق سرپيچي از الگوهاي فرهنگي يـك جنـبش آگاهانـه،آرام و     تصديق نمي
  .اند وسيع را در پيش گرفته
ر مصرف ويدئو توسط دانـش آمـوزان دبيرسـتاني بـه     در ضمن بحث درباره عوامل موثر ب) 1381(در تحقيق شهابي 

رسد مطالعه صرف مصرف ويدئو آن هم در بين يك  به نظر مي. هاي مقاومتي و اعتراضي توجه شده است موضوع داللت
در مطالعه معاوني امـا  . گيري درباره اعتراضي بودن يا نبودن اين نوع رفتارها كافي نباشد آموزي براي نتيجه جمعيت دانش

رسد نوعي سوگيري سياسي مخالف در پژوهشگر وجود دارد كه ممكن است موجـب بايـاس نمونـه هـم شـده       نظر مي به
توان به يـك تعمـيم كلـي دربـاره مضـمون مقـاومتي نقـض هنجارهـاي          بنابراين بر اساس نتايج اين دو پژوهش نمي. باشد

هـاي فرهنگـي    در باره مضمون اعتراضي كجـروي به عالوه، با توجه به نتايج متعارض اين دو پژوهش . فرهنگي دست زد
  .توان نتيجه گرفت كه انجام مطالعات بيشتري در اين زمينه ضرورت دارد مي

  چهارچوب نظري. 3
و ) كجـروي فرهنگــي (پرسـش ايـن مقالـه نـاظر بــه ميـزان گسـتردگي نقـض هنجارهـاي فرهنــگ رسـمي و سـنتي           

ي عوامل موثر بر بروز و اشاعه اين رفتارها يا تبيـين ايـن پديـده    هدف اين بررس. هاي مقاومتي و اعتراضي آن است داللت
هـاي هنجارشـكنيهاي    گيرنـد كـه بـه توصـيف و فهـم داللـت       هايي مورد استفاده قرار مي در نتيجه، مفاهيم و نظريه. نيست

گيرنـد   ر مـي ها كه به عنوان چارچوب مفهومي و نظري بحث مورد استفاده قـرا  اين مفاهيم و نظريه. فرهنگي كمك كنند
  .فرهنگ بيرمنگام عبارتند از دو نظريه تضاد فرهنگي و نظريه خرده

  



  نظريه تضاد فرهنگي. 3-1
هاي متكثر و متنـوعي   هاي تضاد اين است كه جامعه، به خصوص جامعه مدرن صنعتي متشكل از گروه فرض نظريه 

هـا و   تضـاد فرهنگـي نـاظر بـه تعـارض ارزش     . ها و منافع متفـاوت و گـاه متعارضـي هسـتند     است كه داراي عاليق، ارزش
فرهنـگ درسـت و بـه هنجـار تلقـي       ها و هنجارهاي يك خـرده  براين اساس، آنچه كه بر اساس نظام ارزش. هنجارهاست

هـا  بـر    تضاد و كشـمكش بـين گـروه   . شود فرهنگ ديگر نادرست و ناهنجار ارزيابي مي شود، براساس معيارهاي خرده مي
از نگـاه نظريـه پـردازان ايـن گـروه در      . شود وسيله آن رفتارها مطلوب و يا نامطلوب تعريف مي اساس قدرتي كه است به

پردازنـد ولـي    هاي گوناگوني وجود دارد كه بر اساس نظام هنجاري خود به زندگي عادي خـود مـي   فرهنگ جوامع خرده
هـا را كجـروي و جـرم     فرهنگ گر خردهكنند و رفتارهاي دي هاي مسلط براساس هنجارهاي خود قوانين را تنظيم مي گروه

هـاي حـاكم در جامعـه از قـوانين بـه عنـوان ابـزار كنتـرل افـراد           به نظر آنـان گـروه  . كنند تعريف كرده با آنها برخورد مي
كننـد از نظـر    فرهنگ متفاوت رفتـار خـود را تنظـيم مـي     بر اساس يك خرده كهكساني . كنند فرودست جامعه استفاده مي

شوند، درحالي كه آنها فقط به خاطر اين كه براساس هنجارهاي فرهنگي خود  جرم و كجرو معرفي ميهاي مسلط م گروه
؛ 35-34، 1383صـديق سروسـتاني   ( گيرنـد  كنند، در موضع معارضه با فرهنگ و نظام اخالقي غالب قـرار مـي   زندگي مي

با ). Siegel and Senna 1997, 161-162؛ Horton and Hunt 1987, 176؛ 138، 1381؛ ممتاز 320-319، 1380ولد و ديگران 
فرهنـگ   گيري خرده توان استدالل كرد كه تاثير صد ساله فرهنگ غربي بر جامعه ايران سبب شكل استناد به اين نظريه مي

از طـرف ديگـر جامعـه ايـران از     . شده است كه عناصر آن با فرهنگ رسمي غالب سـنتي تفـاوت دارد  ) جهاني(گرا  غرب
فرهنـگ خـاص خـود مـي      و مذاهب  مختلف تشكيل شده است كه هر يك داراي خـرده ...) ، كرد، ترك وفارس(اقوام 
در عرصه فرهنگ، قوانين و مقررات را بر اساس نظام هنجـاري خـود و   ) مديريت اجرايي كشور(گروه هاي مسلط .باشند

موجـود در كشـور   ) جهـاني (گـرا   غـرب فرهنـگ   تر خرده ها و مذاهب و از همه مهم ها، سليقه فرهنگ بدون توجه به خرده
هـاي فرهنـگ خـاص     هـا و ارزش  لذا افرادي كه بر اساس هنجـار . كند و انتظار دارند همگان از آن تبعيت كنند تدوين مي

  .شوند كنند به عنوان كجرو و مجرم شناخته مي رفتار مي) جهاني(گرا  فرهنگ غرب هاي خرده خود و يا بر اساس ارزش
  
  رهنگي بيرمنگامف نظريه خرده. 3-2

اين نظريه با الهام از مباحث استوارت هال كه با اتخـاذ يـك رويكـرد نوماركسيسـتي بـر اهميـت طبقـه، قوميـت، و          
مفهوم اصلي مورد استفاده اين  "مفهوم مقاومت فرهنگي". جنسيت در تحليل فرهنگ جوانان تاكيد داشت، شكل گرفت

هـال و همكـارانش در   . مقاومت خاموش آنان در برابـر اقتـدار دولـت بـود     نظريه براي تحليل رفتار جوانان طبقه كارگر و
هاي متنـوع جوانـان طبقـه پـايين و متوسـط را مطالعـه كردنـد و         فرهنگ خرده) 1976( "مقاومت از طريق مناسك"كتاب 

ك نظـام  استدالل كردند كه هر دو گروه از طريق سبك زندگي خاص خود در پي ابراز مخالفت با مفروضات ايدئولوژي
. داري هستند هاي مقاومت در برابر فرهنگ مسلط سرمايه ها در اصل صورت فرهنگ از نظر آنان خرده. داري بودند سرمايه
فرهنـگ هـا    از تاكيد بر عامـل طبقـاتي در تبيـين خـرده    ) 1994(و مك رابي ) 1990(پردازان ديگري مثل پل ويليس  نظريه

بـه نظـر ديـك هبـدايج     ). in Slattery 2003, 205-206(وميتي هم تاكيد كردند فاصله گرفتند و بر عوامل جنسي، سني، و ق
ايـن  . كننـد  هاي بياني هستند كه يك تنش اساسي بين صـاحبان قـدرت و فرودسـتان را ابـراز مـي      ها صورت فرهنگ خرده
هـا از طريـق    هنگفر خرده (Hebdige 1979,  .132)شود  فرهنگي ابراز مي ها به صورت هنري و مجازي و سبك خرده تنش
كنند و نسبت به نظم اجتماعي مسـلط اعتـراض كـرده آن را مـورد چـالش       هاي متفاوت، هويت متفاوتي را ابراز مي سبك

به نظر او فرهنگ جوانان فرهنگي مقاوم در برابر سلطه طبقاتي است كه از طريق انواع مختلفي از سبك ها . قرار مي دهند
فرهنگي جوانان در برگيرنده عناصـري از   هاي خرده پردازان اين گروه فعاليت نظريه از ديد. گيرد اين مقاومت صورت مي

بـا   .)Hebdige 1979, 100-101؛ 37-24، 1383سازمان ملـي جوانـان   (مقاومت در برابر سلطه و چيرگي طبقه حاكمه است 
اومـت در برابـر قـدرت از طريـق     فرهنگ جوانان را سـمبل و نمـاد مق   فرهنگي بيرمنگام،كه خرده هاي خرده توجه به نظريه

توان استدالل كرد كه نقض هنجارهاي فرهنگ رسمي و سـنتي   دانند، مي سبك هاي رفتاري، پوشش، موسيقي و غيره مي



هايي از جوانان ايراني مي تواند در واقع نوعي اعتراض و مقاومت در برابر فرهنگي رسمي غالب و حكـومتي   توسط گروه
  اين مقاله در پي آزمون آن است؟اين ادعايي است كه . باشد

هـاي پيشـين    هاي پـژوهش  فرهنگ بيرمنگام و همچنين يافته هاي تضاد فرهنگي و خرده با توجه به داللت هاي نظريه
  : شوند دو فرضيه زير به عنوان فرضيه هاي اصلي اين مقاله مطرح مي

هـاي اجتمـاعي در حـدي اسـت كـه       روههاي فرهنگي در بين جوانان متعلق به برخي از قشرها و گ عموميت كجروي 
  .فرهنگ جوانان با هنجارهاي متفاوت با فرهنگ رسمي ـ سنتي سخن گفت گيري يك خرده توان از شكل مي

ها را دارند، رفتار آنان نـوعي اعتـراض    از نظر برخي كجروان فرهنگي، به خصوص آنان كه ميزان بااليي از كجروي 
  .ب در جامعه استو مقاومت در برابر فرهنگ و سياست غال

  روش. 4
هاي اين مقاله از يك پژوهش پيمايشي به دست آمـده اسـت كـه در آن     هاي مورد استفاده براي بررسي پرسش داده

هـاي   هـا و پرسـش   در اين پيمايش ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامه با گويـه . باشد واحد تحليل و واحد مشاهده فرد مي
عالوه بر ايـن، بـراي فهـم    . بود 1386زمان گردآوري اطالعات خرداد ماه . پر كردند بسته بود كه خود پاسخگويان آن را

نفر از كساني كه به نحو بارزي هنجارهاي رسمي مربوط به آرايش و پوشش را نقض  10بهتر معناي عمل پاسخگويان، با 
  .هاي رفتار آنان مصاحبه به عمل آمد ها و داللت كردند درباره انگيزه مي

  
  جمعيت و نمونه. 4-1

تعــداد . بودنــد 1385-1386جمعيــت آمــاري، دانشــجويان كارشناســي دانشــگاه شــهيد بهشــتي در ســال تحصــيلي  
درصد احتمـال   95و با    d = 0/05نفر بود كه با دقت احتمالي 9759دانشجويان در مقطع كارشناسي در اين سال تحصيلي 
اين . نفر برآورد شد 376نمونه مناسب ) = p = q  5/0(اي مورد مطالعه صحت  برآورد و با فرض بيشترين ناهمگني متغيره

  . اي نسبي بر اساس دانشكده و جنسيت در يازده دانشكده به صورت اتفاقي انتخاب شدند تعداد از افراد به صورت طبقه

  تعريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها. 5
  كجروي فرهنگي. 5-1

رفتارهايي است كه بر اساس معيارهـاي اخالقـي و نظـام هنجـاري سـنتي اسـالمي و       هاي فرهنگي  منظور از كجروي
براي اختصار هرجا از كجروي فرهنگي ). 1383سراج زاده (آيند  هنجارهاي رسمي غالب ناپسند وگاه جرم به حساب مي

متغيـر  . سـنتي و فرهنـگ غالـب رسـمي در جامعـه ايـران اسـت       -شود منظور نقض هنجارهـاي فرهنـگ دينـي    صحبت مي
در بعـد ذهنـي، نگـرش افـراد نسـبت بـه برخـي از  مصـاديق         . كجروي فرهنگي خود به دو بعد ذهني و عينـي تقسـيم شـد   

كجروي هاي فرهنگي، مثل جشن گرفتن روز والنتاين و روز جهاني زن، عدم رعايت هنجارهاي ديني سنتي در پوشش و 
در بعـد عينـي ميـزان    . مشـروبات الكلـي، ارزيـابي شـد    اختالط دو جنس، نگهداري حيواناتي مثل سگ در خانه، مصرف 

). ضـميمه آمـده اسـت    2و  1هاي اين دو بعد در جـدول    گويه(عملي نقض اين هنجارها توسط پاسخگويان سنجيده شد 
به دست آمد كه نشان دهنده  9/0همچنين اندازه آلفاي كرونباخ براي هر دو بعد كجروي فرهنگي و براي كل آن حدود 

  ).ضميمه 2و  1جدول (باشد  ها مي الي سنجهپايايي با

  مقاومت. 5-2
توانـد سـمبل و نمـاد     مـي ... فرهنگ در بريتانيا سبك پوشش، زنـدگي، موسـيقي    براساس برخي از نظريه هاي خرده

هاي كافي بـراي بيـان و    رسد در شرايطي كه كانال به نظر مي. مقاومت و مخالفت سياسي در برابر حاكميت و قدرت باشد
هـاي فرهنگـي ناديـده     ريـزي  هاي اكثريتي از جامعـه را در برنامـه   باشد  و صاحبان قدرت ديدگاه هار عقيده موجود نمياظ
توانـد بـه عنـوان سـمبل و نمـاد       شـود مـي   گيرند رفتارهايي كه از نظر صاحبان قدرت كجروي و ناهنجـاري تلقـي مـي    مي

فرهنگـي معنـاي    هـاي خـرده   دارد كه بـه هـر نـوع بـروز سـبك      فرهنگ بريتانيا گرايش با آنكه نظريه خرده. مقاومت باشد



بنابراين در اين مقاله مقاومت بـر اسـاس توجـه    . مقاومت بدهد، ولي الزم است به معناي عمل از نظر كنشگران توجه شود
  . هاي اعتراضي رفتارشان تعريف شده است آگاهانه كنشگران به داللت

اد سوال شد كه آيا تا كنون از چنين رفتارهايي بـه عنـوان سـمبل و نمـاد     براي بررسي اين متغير در سه پرسش از افر
انـد يـا نـه؟ همچنـين در يـك گويـه نظـر پاسـخگويان دربـاره           مقاومت در برابر حكومت و فرهنگ غالب استفاده نمـوده 

ابـل  ق 5هـاي مربـوط بـه سـنجه مقاومـت در جـدول        پرسـش . مضمون مقاومت داشتن رفتار كجروانه سايرين پرسيده شـد 
بود كه نشانه پايـايي كـامال    81/0و با احتساب پرسش چهارم  86/0پرسش اول  3آلفاي محاسبه شده براي . مشاهده است

  . رضايت بخش سنجه است
هاي كجـروي و مقاومـت از طريـق اعتبـار محتـواي و صـوري و بـر اسـاس نظـر چنـد نفـر از اسـاتيد و              اعتبار سنجه

  .صاحبنطران هم بررسي و تاييد شد
  

  هاي پژوهش يافته. 6
  هاي جمعيتي پاسخگويان ويژگي. 6-1

در نمونه مورد بررسـي  . دهند تشكيل مي) ملي سابق(جمعيت نمونه اين پژوهش را دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي 
تـرك، و  درصـد   2/15درصد فارس، 6/55از نظر قوميت، بيشترين تعداد . درصد مرد بودند 1/44درصد افراد زن و 9/55
 4/32از نظر پايگاه اجتماعي، در حـدود  . دادند درصد از پاسخويان را تشكيل مي 8/1ساير اقوام . درصد كرد بودند 5/12

  .4درصد  به پايگاه پايين تعلق دارند 16درصد به پايگاه اجتماعي متوسط و  6/51درصد به پايگاه اجتماعي باال ، 
-21قرار دارند كه بيشترين افراد در گروه سـني   18/21با ميانگين سني سال  18-29به لحاظ سن جمعيت نمونه بين 

  .سال به باال بودند 22نيز ) درصد 2/36(و بقيه ) دصد 1/22( 18-19وسپس در گروه سني ) درصد 8/41( 20
  

  كجروي فرهنگي. 6-2
عيت پاسـخگويان از  وضـ . همان گونه كه گفته شد متغير كجروي فرهنگي به دو بعد ذهني و عيني تقسيم شده است

هـاي   نظر نگرش نسبت هنجارهاي فرهنگ رسمي و سنتي بعد ذهنـي و نيـز توزيـع فراوانـي آنـان از نظـر انجـام كجـروي        
  . آمده است 2هاي كجروي در جدول  هاي پيوست و توزيع فراواني رتبه بندي شده شاخص فرهنگي در جدول

  

  عيني شاخص كجروي فرهنگيتوزيع نسبي پاسخگويان از نظر ابعاد ذهني و . 2جدول 

 پايين متوسط باال كجروي فرهنگي

 1/48 7/23 2/28 )نگرش(بعد ذهني 

 8/58 6/35 6/5 )رفتار(بعد عيني 

) درصـد  28(دهد، بر اساس سنجه ذهني كجروي فرهنگي، بـيش از يـك چهـارم     نشان مي 2همان گونه كه جدول 
در حـد  ) درصـد  24(پاسخگويان نگرش مثبتي نسبت به  كجروي هـاي فرهنگـي دارنـد، گـرايش نزديـك يـك جهـارم        

) كـامال موافـق و موافـق   (توجه بـه ميـزان اظهـار موافقـت     . گرايش پاييني دارند) درصد 48(متوسط است و نزديك نيمي 
  :دهد ي از گرايش آنان نشان ميتر هاي مربوط به كجروي فرهنگي تصوير دقيق پاسخگويان با گويه

  %)  5/74(  تهيه هديه براي دوست در روز ولنتاين .1
  %) 58(  جرم ندانستن پوشش و آرايش نامناسب .2
  %)6/43(    ها عدم  رعايت پوشش در مهماني .3

                                         
 .متغيرهاي درآمد، تحصيالت پدر و مادر و منزلت شغليِ پدر ساخته شده است پايگاه اجتماعي با تركيب. 1



  %)6/42(    گرفتن جشن در روز جهاني زن      .4
  %)41/ 2(    دوستي و رابطه دختر و پسر    .5
  %)2/31(    نگهداري حيوانات در منزل .6
  %)3/25(    استفاده از مدل لباس غربي .7
  %)6/22(      مصرف مشروبات الكلي .8

  .)پيوست 1براي اطالعات تفصيلي تر رجوع شود به جدول  ( 
  

اند و كمترين ميزان موافقت بـا مصـرف    درصد و بيشتر با اكثر موارد مطرح شده موافق بوده 40به اين ترتيب حدود 
 . اند با آن موافق بوده) درصد 23(بوده است كه نزديك يك چهارم مشروبات الكلي 

دهد، بيش  نشان مي 2بر اساس سنجه ساخته شده براي بعد عيني يا رفتاري كجروي فرهنگي، همان طور كه جدول  
 6د در مرتبـه متوسـط و حـدو   ) درصـد  36(از دانشجويان در اين سنجه در مرتبه پايين، بـيش از يـك سـوم    ) 59(از نيمي 

به اين ترتيب نزديك به نيمي از پاسخگويان عمال در حد متوسـط  . درصد در حد بااليي از كجروي فرهنگي قرار داشتند
بـراي ارائـه تصـويري تفصـيلي و دقيـق از هنجارهـايي كـه نقـض         . انـد  به باال هنجارهاي فرهنگي مورد نظر را نقض كرده

براي اين كار، اگر نسبت كساني كه اظهار داشـتند اصـال يـا    . گيرندشوند الزم است تك تك رفتارها مورد توجه قرار  مي
انـد گـاهي، بيشـتر     اند را به منزله همنوايان با هنجار فرهنگي خاص و كساني كه اظهار داشـته  به ندرت چنين رفتاري داشته

نسبت مربوط به ناهمنوايان به  اوقات و هميشه چنين رفتاري داشته اند را به منزله ناهمنوايان يا هنجارشكنان در نظر بگيريم
  : ترتيب بيشترين هنجارشكني به شرح زير خواهد بود

  %)6/87(      دادن به موسيقي غيرمجاز  گوش .1
  %) 5/74(      تماشاي فيلم هاي غيرمجاز  .2
  %) 5/63(    هاي خبري غيرمجاز  استفاده از سايت .3
  %) 2/58(    هاي لباس به سبك غربي پوشيدن مدل .4
  %) 9/52(    هاي  دوستانه مانيعدم رعايت حجاب در مه .5
  %) 9/51(    دوستي و رابطه نزديك با جنس مخالف .6
  %) 8/50(    هاي غير خبري غيرمجاز   استفاده از سايت .7
  % ) 37(    تهيه هديه براي جنس مخالف در روز ولنتاين  .8
  %) 2/36(    حضور در مجلس استفاده از مشروبات الكلي .9

  %) 6/24(     ها و مراسم روز جهاني زن شركت در برنامه .10
  %) 9/21(    هاي مختلط غير خانوادگي شركت در پارتي .11
  %) 5/17(        مصرف مشروبات الكلي .12
  %) 3/17(      نگهداري حيوانات در داخل منزل .13
  %) 5/16(     خوردن وآشاميدن در مال عام در ماه رمضان .14
  %) 5/16(    هاي مذهبي غيراسالمي شركت در فرقه .15
  %)  4/14(  يته انضباطيدريافت تذكر از پليس يا ماموران كم .16

  )پيوست 2تر رجوع شود به جدول   براي اطالعات تفصيلي(
  

موسـيقي،  (ها حاكي از آن است كه ميزان نقض هنجارهاي مربوط به مصرف كاالهاي فرهنگـي غيرمجـاز    اين يافته
حـدود نيمـي   ). ارمحدود سه چه(هاي غيرمجاز خبري و غيرخبري در ميان پاسخگويان بسيار گسترده است  فيلم، و سايت

بـين يـك سـوم تـا يـك چهـارم از       . كننـد  هنجارهاي مربوط به روابط دوجنس و رعايت پوشـش را تـا حـدي نقـض مـي     
پاسخگويان به ديدگاه رسمي و سنتي مربوط به نادرستي همراهي با فرهنگ غربي يا جهاني در مواردي مثل روز ولنتـاين  



جربه حضور در مجالس مصرف مشروبات الكلي را داشته و نزديـك  حدود يك سوم ت. و روز جهاني زن بي توجه هستند
حتي نسبت كساني كه به خاطر نقض هنجارهاي مربوط به پوشش به صورت رسـمي  . اند يك پنجم شخصا مصرف كرده

ن هـا نشـا   ايـن يافتـه  . در صد مي رسـد  15مورد مواخذه قرار گرفته و از پليس يا كميته انظباطي اخطار گرفته اند به حدود 
  .اي جريان دارد دهد كه نقض هنجارهاي فرهنگ رسمي و سنتي در بين نمونه مورد بررسي در حد قابل مالحظه مي

  
  هاي مختلف از نظر كجروي فرهنگي تفاوت گروه. 6-3

هـاي فرهنگـي شـاخص     هاي مختلف پاسخگويان از نظر گرايش به كجـروي  براي آگاهي از تفاوت قشرها و گروه 
اي جنسيت، سن، قوميت، پايگاه اجتماعي، و مـذهبي بـودن خـانواده در ارتبـاط      با متغيرهاي زمينهكلي كجروي فرهنگي 

  .  آمده است 4و  3هاي   گذاشته شد و نتيجه در جدول
هر چند كه نسبت كجروان فرهنگي در بين زنان اندكي كمتر از مردان است ولـي ايـن    3بر اساس اطالعات جدول 

هاي سني باالتر اندكي بيشتر اسـت ولـي    هاي فرهنگي در بين گروه فراواني كجروي. ار نيستد تفاوت از نظر آماري معني
داري را در ارتبـاط بـا كجـروي     قوميت هم تفاوت قابل مالحظـه و معنـي  . باشد دار نمي اين تفاوت هم از نظر آماري معني

اي در ارتبـاط بـا سـنجه     تفاوت قابل مالحظـه اي عامل  در مجموع در نمونه مورد بررسي، اين سه متغير زمينه. نداشته است
شـوند   هـاي سـنجه بررسـي    هـا و معـرف   كل كجروي فرهنگي نيستند، هر چند كـه ممكـن اسـت اگـر بـه تفكيـك مولفـه       

دهـد، دو   نشان مـي  4در مقابل، همان طور كه جدول  . داري به خصوص در ارتباط با جنسيت ديده شود هاي معني تفاوت
اي بـا سـنجه كجـروي     دار و قابـل مالحظـه   قتصادي و مذهبي بودن خانواده پاسخگويان رابطه معنيمتغير پايگاه اجتماعي ا

به طوري كه نسبت افراد  داراي كجروي فرهنگي باال كه متعلق به پايگاه باال هستند بيش از دو برابر افراد . فرهنگي دارند
به طوري . طه معكوس چشمگيري با كجروي فرهنگي دارددر مقابل، مذهبي بودن خانواده راب. متعلق به پايگاه پايين است

هاي با  دينداري پايين هستند بيش از ده برابر افـراد متعلـق    كه نسبت افراد داراي كجروي فرهنگي باالكه متعلق به خانواده
 40ال است، حـدود  شان با هاي با وجود اين، حتي در بين افرادي كه دينداري خانواده. هاي با دينداري باال است به خانواده

  .درصد افراد داراي كجروي فرهنگي متوسط به باال هستند
  هاي فرهنگي اي با كجروي بررسي رابطه متغيرهاي زمينه. 3جدول 

 متغيرهاي مستقل
  شدت و  كجروي هاي فرهنگي

 معناداري رابطه
 جمع باال متوسط پايين

 جنسيت
 2/459/419/12210 زن

v=/075 Sig=/349 166 4/11 4/49 2/39 مرد 

 قوميت

 9/451/419/12209 فارس

v=/105 Sig=/221 
 57 8/15 9/50 3/33 ترك

 0/341/519/1447 كرد

 63 8/4 2/49 0/46 ساير

 سن
18-19 8/485/418/982 

Kendalls tau-c = 0/045 
Sig=0/307 20-21 5/39495/11157 

 9/414/437/14136 به باالتر22

  
  هاي فرهنگي با كجروي) هاي خانواده مربوط به ويژگي(اي هاي زمينه بررسي رابطه متغير. 4جدول 

 متغيرهاي مستقل
 كجروي هاي فرهنگي

 داري شدت رابطه و معنا

 جمع باال متوسط پايين

  =Kendall tua 60 3/8 7/26 65 پايينپايگاه 



اجتماعي 
 اقتصادي

    0/196 194 8/8 9/47 3/43 متوسط
 
Sig=0/000 

 122 7/19 0/50 3/30 باال

مذهبي بودن 
 خانواده

  =Kendall c 31 8/54 2/45 0/0 پايين
 -0/420    

  
Sig=0/000 

 103 4/18 0/68 6/13 متوسط

 242 1/4 5/35 3/60 باال

  
  مقاومت يا مخالفت نمادين با نظام فرهنگي سياسي. 6-4

آيا نقض هنجارهاي فرهنگ رسمي و سنتي به معناي مقاومت و اعتراض پرسش اصلي ديگر اين مقاله اين است كه 
در برابر نظام اقتدار در جامعه است؟ براي سنجش اين متغير از چهار گويه استفاده شده است كه سه گويه اول آن مربوط 

ن از چنـين رفتارهـايي   باشد و گويه آخر نيز نظر پاسخگويان را درباره انگيزه سـاير جوانـا   به مقاومت خود پاسخگويان مي
اند كـه بـا    از افراد نمونه  اظهار داشته)  درصد 46( دهد كه حدود نيمي نشان مي 5نتايج و اطالعات جدول  . شود جويا مي
حـدود يـك سـوم  نيـز     . انـد  سنتي بيزاري خود را از فرهنگ مسلط حاكمان ابراز نمـوده  -گرفتن هنجارهاي رسمي ناديده

اند از طريق  خواسته و يا مي) درصد 36(اند  طريق با برخي اقدامات دولت مخالفت خود رانشان دادهاند از اين  اظهار داشته
درصـد    70در عـين حـال بـيش از    ). درصـد  34(مدل و سبك پوشـش  نشـان دهنـد كـه فرهنـگ سـنتي را قبـول ندارنـد         

دانند و اعتقـاد دارنـد    ع طلبي آنان ميهاي خارجي را تنو دانشجويان دليل گرايش جوانان به استفاده از سبك و مدل لباس
اي كـه   همچنين موافقت با دو گويه. كنند كه جوانان در اين نوع سبك پوشش و رفتار هدف سياسي خاصي را دنبال نمي

اي است كه مقاومت صرفا  كنند اندكي بيش از موافقت با گويه را القا مي) مخالفت با دولت و حاكميت(مقاومت سياسي 
  . كند را القا مي) فت با فرهنگ سنتيمخال(فرهنگي 

  هاي مربوط به مقاومت توزيع درصد فراواني پاسخگويان در گويه. 5جدول   
 (%)ميزان

 گويه ها
 5ميانگين از  اصال به ندرت گاهي بيشتر اوقات هميشه

طريق نوع پوشش يـاپيش آمده كه شما خواسته باشيد از
وضع ظاهرتان مخـالفتي را نسـبت بـه برخـي از اقـدامات      

 .دولت ابراز كرده باشيد
7/3 6/6 2/11 8/13 6/64 7/1 

هـاي پوشـش و آرايـشپيش آمده كه با استفاده از مـدل
خارجي به ديگران نشان دهيد كه فرهنگ سنتي را قبـول  

 .نداريد
7/2 2/3 7/11 7/15 8/66 5/1 

با اصرار در ناديده گرفتن هنجار هاي رسمي و سـنتي در
هاي فرهنگي بخواهيـد بيـزاري خـود را از فرهنـگ      زمينه

 .مسلط حاكمان نشان دهيد
3/5 9/5 2/15 4/19 3/54 8/1 

رفتار و پوشش هـدفاند لذا در سبك جوانان تنوع طلب
 .كنند سياسي خاصي را دنبال نمي

5/24 4/52 6/14 7/7 8/0 0/2 

  سنجه مقاومت
 81/0ضريب آلفاي كرونباخ  

 3ميانگين از  پايين متوسط باال
2/32/15 6/81 2/1 

  
  

دهـد، حـاكي از    كه سطح بندي نگرش مقاومتي را بر اساس سنجه ساخته شده نشان مي 5ارقام رديف پايين جدول  
از دانشـجويان نمونـه، نقـض هنجارهـاي مربـوط بـه پوشـش        ) درصد 80حدود (آن است كه از نظر اكثريت قابل توجهي 

اين نـوع رفتـار    درصد 20وساير هنجارهاي فرهنگي داللت بر مقاومت در مقابل سياست و فرهنگ حاكم نيست و حدود 
با وجود اين، از آنجا كه همه پاسـخگويان بـه يـك    . دانند و از آن استفاده مي كنند را تاحدي نماد مقاومت و مخالفت مي

تـر شـدن بحـث الزم اسـت ببينـيم       ميزان ناقض هنجارهاي فرهنگي نيستند و برخي از آنها هم همنوا هستند، بـراي روشـن  
به ايـن  . هاي مقاومتي آن دارند كنند چه نظري درباره داللت هاي فرهنگي را نقض ميكساني كه به ميزان زيادتري هنجار

  .منظور سنجه مقاومت با سنجه گرايش به كجروي در تقاطع گذاشته شد



  
  با مقاومت) عيني+ ذهني (بررسي رابطه كجروي فرهنگي : 6جدول  

 متغير
 كجروي فرهنگي

 كل باال متوسط پايين

 مقاومت

 6/81 3/41 6/77 5/97 كم

 2/11 7/21 5/16 5/2 متوسط

 2/7 0/37 9/5 0/0 زياد

 100 100 100 100 كل

Sig=0/000       Gamma=0/819        kendalls tau c = 0/273

نشان مي دهد، بين كجروي فرهنگي و مقاومت رابطه متوسط بـه بـاالي مثبتـي وجـود دارد      6همان طور كه جدول  
درصد از افرادي كه در حد بااليي از كجروي فرهنگي قرار دارند اين نوع رفتارها  60حدود ). 27/0و كندال  82/0گاما (

بت ايـن افـراد در بـين كسـاني كـه      نسـ . داننـد  را در حد متوسط و زياد سمبل مخالفت و مقاومت فرهنگـي و سياسـي مـي   
درصد است و در بين افراد داراي كجروي پايين به به شدت نـاچيز و در حـد    22كجروي فرهنگي متوسطي دارند حدود 

شود كه بخش قابل توجهي از كساني كه هنجارهاي فرهنگ سنتي را در حد بااليي  بنابراين مالحظه مي. درصد است 5/2
اعتراضي و مقاومتي رفتار خود نسبت به نظام فرهنگي و سياسي حاكم توجه دارند و تاحدي  هاي نقض مي كنند به داللت

  . كنند اي آنها مبادرت به انجام آنها مي با چنين انگيزه
براي فهم بيشتر انگيزه و معناي عمل كساني كه به صورت چشمگيري هنجارهاي مربوط به سبك پوشش و آرايش 

هـا بـر ايـن امـر داللـت دارد كـه        اين مصاحبه. مصاحبه شد).  پسر 3دختر و  6(با شماري كنند  رسمي و سنتي را نقض مي
پوشي براساس انتخاب خود و با توجه به نظـر مـردم    طلبي و شيك ها تنوع انگيزه تقريبا تمامي آنان از استفاده از اين سبك

يي زندگي مي كنند كه اين سبك پوشش را ناپسـند  ها اند كه آنها در خانواده برخي از آنها گفته. بوده است) اطرافيانشان(
در نتيجه سبك پوشش آنان كه متعـارض بـا هنجارهـاي    . گذارند دانند و فرزندان خود را در انتخاب پوشش آزاد مي نمي

در اين . فرهنگ خانوادگي و محيط نزديك اجتماعي آنان همنوا فرهنگي مسلط است، از نظر آنان كامال عادي و با خرده
  :هاي چند تن از اين دانشجويان درباره دليل استفاده از اين سبك پوشش شنيدني است حرفخصوص 

  » .كنم چيزهايي را كه به نظرم قشنگ و شيك هستند ولي آگاهانه انتخاب مي. در درجه اول تنوع طلبي هست« 
  ».كنم انتخاب مي. برم دنبالشولي اين طور نيست كه هر چي مد شد . تا حدي تحت تاثير تنوع طلبي و مد است« 
مادر مـن كـه جـوان نيسـت در پوشـش دنبـال تنـوع        . به شما بگم نه فقط جوانان بلكه همه انسانها تنوع طلب هستند« 

  ».من هم همين طور. است
و اصـال هنجـار   . دوستان و خانواده من اين طوري بودند كه من هم اين طوري شدم. ام پذير شده من اين طور جامعه« 

ولي جامعه من را اين طوري . ام تر از اينها هم بوده من ساده. جامعه من را اين طوري بيشتر قبول داره. كنم نميشكني 
  ».بيشتر قبول داره

پدر و مادرم به من پيشنهاد دادند كه با يـه پسـر خـوب دوسـت بشـم و اونهـا رو هـم در        . خانواده من مذهبي نيستند« 
  ».جريان بذارم

توي خانواده من مهم نيست كه دوست پسر من خونـه  ... حجاب رعايت نمي شود . هبي نيستندخانواده من اصال مذ« 
مـن بـا خـانواده مشـكلي نـدارم ولـي تـوي بيـرون اعصـاب آدم را خـرد           . ما بياد و با هم درس بخونيم و بيرون بـريم 

  » .كنند مي



پذيرم كه به نفع مـن اسـت حتمـا    اگه روزي من توجيه بشم و ب. من و نسل من نسبت به حجاب خوب توجيه نشديم« 
  » .كنم رعايت مي

  
به نظر آنها دولت و حكومت اين حق را ندارد كه براي نحوه پوشش آدم ها براساس فرهنگ گـروه خاصـي تعيـين    

كنند تبديل به مخالفت  كند طبيعي است كه بي توجهي كساني كه اين قوانين را رعايت نمي تكليف كند و وقتي چنين مي
  :كند ني مقاومت پيدا ميشود و مع مي

نبايد كميته انضباطي و مراكز ديگـر دخـالتي در ايـن مسـاله داشـته      . به نظر من پوشش يه مساله كامال شخصي است« 
  ».من اصال قبول ندارم كه اين مراكز براي من تعيين تكليف كنند. باشند

بـه نظـر شـما    . را بردارنـد، آرايـش كننـد    كار و حرف آنها با من و دوستانم مثل اينه كه من به اونها بگم چادرشـان « 
  »درسته كه من و دوستانم با آنها اين كار را انجام بديم؟

گويند اطاعت  كنند و مي چند نفر آدم مذهبي براي ما قانون وضع مي. تنوع فرهنگ و سليقه در جامعه ما مهم نيست« 
  ».كنيد

كـه حـق مـن اسـت كـه بـا سـليقه خـودم         ) پوشـش (ز ترين چي اون هم در ابتدايي. گويند در كشور ما خيلي زور مي« 
  ».اش هم  اعتراض ميشه ها در وضع قوانين مطرح نيست و نتيجه نه تنوع قومي، نه تنوع سليقه. انتخاب كنم

در غير اين صورت خود مـن متوجـه نبـودم    . باعث تبديل پوشش من به مخالفت ميشه... ها  تاكيد بيش از اندازه اين« 
ولي االن متوجـه شـدم كـه مـن مخـالف بـا قـوانين        . چون قوانين را نمي دونستم. خالفت مي كنمكه دارم با قوانين م

  » .كشور هستم
آدم وقتي به حجاب اعتقـاد نـداره   . اند كه اين باشه و اون نه به نظر من در لباس پوشيدن خيلي مشكل ايجاد كرده... « 

كنـه ايـن يـه     شه و وقتي آدم قبول نداره و رعايت نميو وقتي براي آدم تصميم مي گيرند كه اين جوري لباس بپو... 
  ».جوري مخالفت ميشه

ولـي اگـه بـه خـاطر ايـن پوشـش       . ايـن را دوسـت دارم  . ام من خودم به عنوان اعتراض اين پوشش را انتخاب نكرده« 
  ».كنم به اعتراض و مخالفت از طريق اين پوشش شروع مي. پرونده برام درست كنند و از چيزي محروم بشم 

  
» گير دادن«در عين حال بيشتر افراد تاكيد داشتند كه به خاطر بي توجهي حكومت به حقوق آنها و به قول خودشان 

انـد تـا مخالفـت خـود را ابـراز كننـد و در مقابـل قـوانين          به وضع لباس و پوشش تعمدا اين وضع پوشش را انتخاب كرده
آنها همچنين اذعان داشتند كه اگـر دولـت كـاري بـه كـار آنهـا        .حكومت كه از نظر آنها قابل قبول نيست مقاومت كنند

  :نداشت شايد وضع پوشش ساده تر و به هنجارتري داشتند
اين ما ايراني ها هستيم كه بيشـتر آرايـش كـرده و بـه     . دوستان خارجي من نه آرايش مي كنند و نه روي مد هستند« 

  ».كه براي جوانان ايجاد شده است اين بيشتر به خاطر محدوديت هايي است. دنبال مد هستيم
انسـان  . به خاطر اين كه آدم يه جوري تحريك ميشه. شايد اگه اين همه تاكيد نبود وضعيت پوشش بهتر از اين بود « 

  ».تر ميشه اگه تاكيد نباشه هم پوشش بهتر و هم ساده. از هر چيزي كه بخواهند ازش بگيرند روش حساس ميشه
گ كردم و تو طرح امنيت هم بدتر از ايـن بيـرون مـي رفـتم  و مـي خواسـتم تـو دهنـي         من موهام رو اين طوري رن« 

كـنم خـانواده مـن ايـراد      من خودم انتخـاب مـي  . اينها حق ندارند به من بگند چي خوب و چي بد است. بهشون بزنم
  » گيرند و از لباس پوشيدن من خوششون ميĤد پس اينها چي ميگن؟ نمي

  ».كنم ايش دارم با قوانين كه بر خالف ميل و سليقه من وضع شده، مخالفت ميمن با اين نوع پوشش و آر« 
دانند كـه   چرا خودشون را پيامبر مي. كنم خواهند راه راست را به من نشان بدهند مقاومت مي من در برابر اينا كه مي« 

مـن  . بـدم كـه اونهـا ميخـوان     من به هيچ وجه حاضر نيستم كه كوتاه بيام و به پوششـي تـن  . ما را بايد راهنمايي كنند
. بلـه . ... كنم كه خودم تشخيص ميدم كه درست است من اون طوري لباس مي پوشم و آرايش مي. كنم مقاومت مي



تر از اينا بودم شايد من در برابر اينا كه ميخـوان منـو    كردن روي اين موضوع من ساده شايد اگه اينا اينقدر تاكيد نمي
  ».كنم هدايت كنن مقاومت مي

اگه اين مدل ريش و و مو را انتخاب كرده ام، به اين دليل بود كه ديدم افرادي را كه توي خيـابون گيـر ميـدن چـه     « 
به نظر مـن همـه دختـر و پسـرا     . ها رفتم كه مخالفتي كرده باشم با اين قوانين من هم دنبال اون مدل. هايي هستند تيپ
بـا ايـن همـه    . ... ف هستند بايد اعتـراض خودشـون را نشـون بـدن    تونند با پوشيدن چيزهايي كه اونا  باهاش مخال مي

  » .تاكيد، بله باعث شدن من كه موهام اين مدلي نبود برم موهام رو اين مدلي بزنم كه يه جوري اعتراض كنم
ميشه، هيج جـا نمـي تـونم از حـق     وقتي من احساس ميكنم به من خوب رسيدگي نميشه ، حقوق من زير پا گذاشته « 

خودم دفاع كنم بعد هم مثال به من ميگن فالن كار رو بكن و نكن و فالن لباسو بپوش و نپوش آدم احساس كمبـود  
  ».و حقارت مي كنه و اعتراض مي كنه

 كننـد،  توان نتيجه گرفت كه انگيزه اصلي كساني كه هنجارهاي فرهنـگ سـنتي و رسـمي را نقـض مـي      بنابراين، مي
تنوع طلبي و دنباله روي از مد يا انتخاب سبك هاي شيك است و در اكثر موارد ايـن رفتـار براسـاس هنجارهـاي محـيط      

با وجود اين، وقتـي پيـروي از هنجارهـاي مـورد قبـول      . خانوادگي و به خصوص دوستانه آنها پذيرفته شده و عادي است
در ادامـه بـا   . د، معنـاي مخالفـت و مقاومـت پيـدا مـي كنـد      شو هاي قانوني مواجه مي فرهنگ خودشان با محدوديت خرده

شـود تـا بـدين      ها به صورت آگاهانه و تعمدي دنبـال و حتـي تشـديد مـي     هاي قانوني، اين هنجارشكني تشديد محدوديت
دانند اعتراض كنند و از نظر خودشان در مقابل قـدرت و اراده حاكمـان مقاومـت     هايي كه موجه نمي وسيله به محدوديت

  . نندك
  

  نتيجه گيري. 7
  :اين مقاله در پي پاسخگويي به دو پرسش اساسي به شرح زير بود

اي هسـتند يـا فراوانـي     كنند افراد كم شـمار و پراكنـده   آيا كساني كه هنجارهاي فرهنگ رسمي و سنتي را نقض مي .1
  فرهنگ متمايز سخن گفت؟ توان از وجود يك خرده آنها در حدي است كه مي

هـا و فرهنـگ غالـب اسـت يـا       مقاومت در برابر گـروه  هاي فرهنگي از نظر عامالن نوعي اعتراض و آيا نقض هنجار .2
  اي از يك پسند و سليقه عادي يا سبك زندگي متفاوت است؟  صرفا جلوه

اي در بـين جوانـان دانشـجو، بـه      فرهنـگ ويـژه   رسد خرده ها به نظر مي بر اساس نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده
گيـري اسـت، يـا شـكل گرفتـه اسـت كـه         هاي باالي اجتمـاعي هسـتند در حـال شـكل     اني كه متعلق به پايگاهخصوص آن

فرهنـگ   فراواني و گستردگي اين خـرده . هنجارهاي آن با برخي از هنجارهاي فرهنگ رسمي و سنتي غالب ناهمنوا است
خورده تبليغات بيگانگان ارزيـابي   يبتوان به آساني آن را در حد يك اقليت كوچك كجرو و فر در حدي است كه نمي

با اسـتناد بـه نظريـه تضـاد     . كرد و رفتارهاي مربوط به آن را مجرمانه تعريف كرد و با آنها برخورد انتظامي و قضايي كرد
هاي فرهنگي صرفا بر اساس هنجارهـاي گروهـاي    توان استدالل كرد تالش براي ارائه تعريف جرم در عرصه فرهنگي مي
كننـد، عمـال در زمـره     اشـان را دنبـال مـي    فرهنگ خود زندگي روزمره ي از مردم عادي را كه براساس خردهمسلط، بسيار

اين پديده در يك جامعه داراي تنـوع و تكثـر فرهنگـي پيامـدهاي نـامطلوبي بـراي       . دهد متخلفان و قانون شكنان قرار مي
فرهنگ هـا بـا فرهنـگ كـل و تبـديل شـدن آنهـا بـه          نتيجه اين امر تضعيف ارتباط خرده. انسجام اجتماعي خواهد داشت

  .فرهنگ معارض است
هـاي ايـن پـژوهش حـاكي از آن      هاي فرهنگي، يافتـه  هاي اعتراضي و مقاومتي اين هنجارشكني در خصوص داللت

 انجـام ايـن رفتارهـا توسـط جوانـان را     ) چه آنان كه همنوا هستند و چه آنان كه ناهمنوايند(است كه اكثريت پاسخگويان 
بـا وجـود ايـن، در بـين     . دانند و نه به خاطر مخالفـت بـا حكومـت و جامعـه     ناشي از تنوع طلبي و نوعي سبك زندگي مي

كنند نسبت كساني كه به عمل خود به نوعي معناي مقاومـت و   كساني كه به ميزان بااليي هنجارهاي فرهنگي را نقض مي
به عميق با شماري از اين افراد نشـان داد كـه ايـن افـراد در     در عين حال، مصاح. درصد است 60دهند حدود  مخالفت مي



فـرا  ) خـانواده و دوسـتان  (دانند كه آن را از محـيط اطـراف خـود     ابتداي امر رفتار خود را ناشي از يك سبك و سليقه مي
ايـن رفتـار و    اما در مواجهـه بـا برخوردهـاي انتظـامي و امنيتـي بـا      . اند و برآن اساس به زندگي عادي خود مشغولند گرفته

گيرد و رفتار خود را با لجاجت بيشـتر و بـراي ابـراز مخالفـت بـا       الگوها نوعي حس مقاومت و مخالفت در آنها شكل مي
هـاي   اند كـه اگـر محـدوديت    دهند به طوري كه برخي از آنها ابراز كرده دانند ادامه مي هايي كه آن را ناموجه مي دخالت

  . داشتند تري مي و آرايش ساده قانوني و انظباطي نبود شايد پوشش
اي مبذول دارنـد،   فرهنگي كشور به اين پديده توجه ويژه ـ  ريزان اجتماعي رسد، الزم است برنامه بنابراين، به نظر مي

تـوان هنجارشـكنان را اقليـت كوچـك      چرا كه اوال، فراواني اين رفتار در بين جوانان در حدي است كه به دشـواري مـي  
هاي انتظامي و قضايي آنها را مهـار كـرد، و ثانيـا برخوردهـاي انتظـامي و قضـايي بـا         بتوان با برخوردكجروي دانست كه 

تواند موجب افزايش نارضايتي و تبديل شدن ايـن رفتـار بـه نمـاد مقاومـت در برابـر فرهنـگ رسـمي شـود و           موضوع مي
  . مديريت موضوع را پيچيده تر و دشوارتر سازد

ائه شده در اين مقاله در مجموع حاكي از كم توفيقي مديريت فرهنگي كشور براي تربيـت  هاي ار در عين حال يافته
اين مسئله مديريت فرهنگي سياسي را با . نسلي است كه با ارزش ها و هنجارهاي ديني و سنتي رسمي و غالب همنوا باشد

  :كند دو پرسش اساسي زير مواجه مي
اي كه نوعي يكدسـتي فرهنگـي در آن حـاكم باشـد هـدف و       جامعه آيا هدف فرهنگي دنبال شده براي براي ايجاد .1

انتظاري است كه با شرايط و ساختارهاي جامعه جديد همخوان نيست و به همين دليل غير واقـع بينانـه و دشـوارياب    
  است؟ 

آمد و هاي ناكار هاي اتخاذ شده براي حصول آنها روش هاي دنبال شده درست و واقع بينانه است اما روش آيا هدف .2
  ها تجديد نظر جدي شود؟  نا مناسبي بوده است و الزم است در اين روش

رسد تنوع فرهنگي ايجـاد شـده    ها از اهداف اين مقاله خارج است، با وجود اين به نظر مي گويي به اين پرسش پاسخ
. ن به توفيق نخواهـد بـود  در جامعه جديد واقعيت غيرقابل انكار و اجتنابي است و تالش براي ايجاد يكدستي فرهنگي قري

ايـن موضـوع   . اي بر سياست فرهنگي كشور خواهد داشت كننده هاي باال تاثير تعيين دهي به پرسش به هر حال نحوه پاسخ
هاي فكري سياسي رقيب در جمهوري اسالمي در ارتباط با طراحـي يـك    ها و وجوه افتراق و تمايز جريان يكي از چالش

  . باشد كارآ مي سياست فرهنگي واقع بينانه و
 


