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خشونت های اجتماعی، زمینه ها و 
تحلیلراهکارها


دکتر وحیده احمدی*

مقدمه
خشونت یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی 
اس��ت که در قالب های مختلف��ی از جمله قتل، 
تجاوز، اسیدپاش��ی، ک��ودک آزاری، نزاع و... 
خود را نش��ان می دهد. همه مصادیق خش��ونت 
از ای��ن جهت که امنیت روانی را دچار خدش��ه 
می کنند، دارای اهمیت هستند و باید مورد تبیین 
کارشناس��انه قرار گیرند، با این حال با توجه به 
رویداده��ای مربوط به نزاع منتهی به قتل که در 
ماه های اخیر منتشر شد، این بعد از خشونت در 

این نوشتار بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.
بنا بر اعام س��ازمان پزش��کی قانونی در نه 
ماهه نخس��ت سال 1395، تعداد 436 هزار و 91 
نزاع روی داده اس��ت که 299هزار و 532 فقره 
از آن مرب��وط به مردان و 136 هزار و 559 فقره 
مربوط به زنان بوده است. نزاع های روی داده در 
کل س��ال 1394، 564 هزار و 223 فقره برآورد 
ش��ده بود. در این میان تهران، خراسان رضوی، 
اصفهان و آذربایجان ش��رقی بیشترین آمار نزاع 
را به خود اختصاص داده اند. اگرچه رویدادهای 

مربوط به درگیری و نزاع همواره در جوامع وجود دارد اما وقوع نزاع هایی 
که منتهی به مرگ انس��ان دیگر ش��ود، بح��ث را از یک جنگ و دعوای 
طبیعی به یک آس��یب اجتماعی مهم که زمینه ها، علل و پیامدهای خاص 
خود را دارد، تبدیل می کند. این مس��ئله وقتی در بس��تر روابط خانوادگی 
رخ دهد، از حساسیت بیش��تری برخوردار است زیرا وضعیت به گونه ای 
بوده اس��ت که نه تنها فطرت انسانی بر مبنای احساسات و عواطف رنگ 
باخته بلکه هنجارهای قدرتمند و نهادینه اجتماعی نیز در این رویدادها از 
اعتبار ساقط شده است. این در حالی است که  بر اساس آمارهایی که قوه 
قضائیه اعام می کند قتل های خانوادگی در ایران، در صدر جنایت ها قرار 
دارد و به گفته رئیس  پلیس آگاهی کشور در مردادماه، 31درصد قربانیان 
از سوی بستگانشان به قتل رسیده اند. اگرچه آمار مربوط به تعداد نزاع های 
منجر به قتل  یک سال گذشته تا کنون منتشر نشده است اما وقوع 35 فقره 
قتل اعم از قتل های خانوادگی و غیره، تنها در 40 روز اول سال 95، نشان 
از وضعیت ناگوار و هش��دارآمیز این مسئله در کشور است. عاوه بر این 
وق��وع چندین حادثه ن��زاع و قتل در تهران و ش��هرهای دیگر در ماه های 
اخیر که افکار عمومی جامعه را به درد آورد، نش��ان می دهد که گس��تره 
این آس��یب در جامعه، در حال گسترش اس��ت و نیاز به بررسی و مطالعه 
بیشتر بر جوانب مختلف آن دارد. در این نوشتار ضمن بازتاب رویدادهای 
مربوط به خش��ونت و نزاع منتهی به قتل، تاش می شود علل و زمینه های 

این آسیب و نیز راهکارهای موجود مورد تأکید قرار گیرد.

در ماه ه�ای اخی�ر نمونه ه�ای متعددی از بروز خش�ونت در قالب نزاع ه�ای منجر به قت�ل، در تهران و 
شهرس�تان های مختلف روی داد. اس�تفاده از س�الح گرم در برخی از این حوادث و قتل افراد خانواده در 
گس�تره قابل مالحظه، از مش�خصه های این نوع از خش�ونت ها بود. این در حالی است که از ابتدای سال 
95 ت�ا کنون انتش�ار اخبار مبتنی بر رویدادهای مربوط به خش�ونت همچون ش�کنجه اعضای خانواده و 
کودک آزاری افکار عمومی جامعه را به درد آورد. در این نوش�تار ضمن مرور این رویدادها؛ زمینه ها، 
دالیل و راهکارهای مؤثر برای ممانعت از گسترش این آسیب مهم اجتماعی به بحث گذاشته خواهد شد. 

اشاره:

* عضو هیئت  علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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خشونت های اجتماعی، زمینه ها و 
راهکارها

روند تصاعدی خشونت های جبران ناپذیر در جامعه
خشونت از دیدگاه روانشناسی به معنای ناتوانی در کنترل خشم بوده و در 
کلی ترین مفهوم آن، حالتی اس��ت که فرد از نظر جسمی و روانی در حد 
تعادل قرار ندارد. این در حالی اس��ت که گروهی دیگر خشم را واکنشی 
هیجان��ی به منظور برقراری تعادل دانس��ته که لزوم��اً مخرب نبوده و حتی 
می تواند س��ازنده نیز باشد. اگرچه تعاریف از این دست بسیار است اما در 
تعریف کلی به نظر می رسد خشم به عنوان یکی از واکنش های انسان، اگر 
در چارچوب مقبول و تعریف ش��ده صورت گیرد، امری طبیعی و فراگیر 
در میان بش��ر است که همچون گرسنگی، تش��نگی و نیازهای دیگر بروز 
می کند و مهار و کنترل آن به گونه ای که کمترین تأثیر فیزیکی و روحی 
را بر فرد و محیط اطراف وی داشته باشد، امری میسر و دست یافتنی است. 
در مقابل اگر خش��م از س��طح خاص خود خارج شود و منجر به دستیابی 
به تعادل نش��ود، تبدیل به خشونت مخرب خواهد شد که سطوح مختلفی 
از جمله اعتراض، فریادزدن، هجوم لفظی و فیزیکی را ش��امل می شود. با 
این حال حادترین س��طح خشونت مخرب، زمانی روی می دهد که فرد به 
دالیل مختلف قادر به درک موقعیت نبوده و فاصله بروز خش��م تا رسیدن 
به تعادل، فاصله ای آس��یب زا ب��رای خود و اطرافیانش به ش��مار می آید. 
در ای��ن فاصله، فرد قدرت آس��یب زایی فراوانی برای محیط اطراف خود 
دارد به گونه ای که آس��یب های واردش��ده می تواند تأثیرات جبران ناپذیر 
جس��می و روحی را در پی داشته باش��د. با این تعریف منظور از خشونت 
جبران ناپذیر که در این بخش مورد تأکید بوده است، خشونت هایی است 
که فرد در پی آن آس��یب های شدید و عمیقی به جسم و روح خود و فرد 
دیگر اعم از اعضای خانواده خود و یا سایرین، وارد می کند. بر این اساس 
به نظر می رس��د روند بروز خش��ونت های جبران ناپذیر در ماه های اخیر به 
گونه ای ملموس در جامعه گسترش یافته است. مرور برخی نمونه های این 

روند، به این فرض، قوت بیشتری می بخشد.
روز 30 بهمن ماه، زن و مرد میان س��الی همراه با نوه س��ه س��اله آنها در 
شهرس��تان کاله توسط پس��ر خانواده با تبر به قتل رس��یدند. قاتل پس از 
بازداشت، انگیزه خود را اختاف و جر و بحث با پدرش بر سر مسائل مالی 
عنوان کرده بود. در 24 بهمن ماه، گزارشی مبتنی بر درگیری خانوادگی در 
یکی از روستاهای اطراف خرم آباد، منتشر شد. قاتل در این حادثه با انگیزه 
انتق��ام از خانواده برادر خود به دلیل روابط نامش��روع ب��ا یکی از اعضای 
خانواده اش، چهار نفر )س��ه بزرگسال و یک کودک 8 ساله(، را با شلیک 
اسلحه کاشینکف، به کام مرگ فرستاد. در 14 بهمن ماه، درگیری خونینی 
میان اعضای خانواده به فوریت های پلیس، گزارش ش��د که در جریان آن 
دختر جوان خانواده با اصابت ضربات کارد از س��وی پدرش به قتل رسید. 
نگرانی از آبرو و مس��ائل اخاقی، انگیزه قتل از سوی قاتل اعام شد. روز 

دوم دی م��اه، در جریان یک ن��زاع خانوادگی 10 
نفر از روس��تای فهرج کرمان به وس��یله ش��لیک 
اسلحه به قتل رسیدند و چهار نفر روانه بیمارستان 
شدند. قاتل 27 ساله که پس از گروگان گیری در 
ایرانش��هر دستگیر ش��د، با انگیزه انتقام از خانواده 
همسرش، اقدام به کش��تن اعضای خانواده وی و 
چن��د تن از همس��ایه ها که به ص��ورت اتفاقی در 
منزل پدر همسر وی بودند، کرده بود. درخواست 
طاق از متهم و حمای��ت خانواده از این تصمیم، 
انگی��زه این قت��ل گزارش ش��د. در اواخر دی ماه، 
نزاع مس��لحانه در خرم آباد، به دلیل آنچه مس��ائل 
خانوادگی خوانده ش��د، منجر به قتل س��ه مرد و 
یک کودک هفت ساله و به آتش کشیده شدن دو 
خانه مسکونی شد. در 14 آبان ماه، زن 34 ساله ای 
در ش��هرک آزادی تهران، همسر 39 ساله، دختر 
11 س��اله و پسر 4 س��اله اش را با ضربات چاقو به 
قتل رساند و دیگر فرزند 10 ساله خود را مجروح 
کرد. وی پس از خودزن��ی قصد پریدن از بالکن 
خانه و خودکش��ی را داشت که مأموران توانستند 
وی را دستگیر کنند. خیانت و تصور ارتباط با زن 
دیگر از س��وی همس��ر، انگیزه این جنایت اعام 
ش��د. در اوای��ل آبان ماه، در پی وق��وع یک فقره 
نزاع دس��ته جمعی در حوزه استحفاظی شهرستان 
دلفان، دو نفر بر اثر تیراندازی به قتل رس��یدند. در 
روز آخر خردادماه، دختر جوانی مقابل دانشکده 
پرس��تاری شهرستان خوی توس��ط پدرش به قتل 
رسید. قاتل انگیزه خود را از قتل دخترش شایعاتی 
اخاقی عنوان کرد که از س��وی مردم شنیده بود. 
در ش��هریور م��اه در یکی از روس��تاهای اطراف 
دیواندره، خواس��تگاری که از س��وی دختر مورد 
عاقه اش جواب منفی شنیده بود با 11 گلوله وی 
را از پ��ای درآورد و پس از آن با ش��لیک گلوله 
ب��ه زندگی خود پای��ان داد. در تیرماه یک پیرمرد 
گچس��ارانی ب��ه دلیل ج��ر و بح��ث خانوادگی با 
ضربات چاقوی آش��پزخانه جان خود را از دست 
داد و دو فرزند وی نیز براثر ضربات چاقوی قاتل، 
زخمی و روانه بخش آی س��ی یو شدند. عاوه بر 
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سایر موارد نزاع منجر به قتل در کرج، اندیمشک، 
اراک و...، رویدادهای دیگری در س��ال گذشته 
منتشر شد که حکایت از شکنجه  زنان و کودکان 
توس��ط همس��ر و پدر خانواده داشت. شکنجه 21 
روزه اعظم 30 س��اله و دو کودک هش��ت و پنج 
ساله وی به دست همس��رش، مرگ طاهای شش 
س��اله در پی کتک های پدر و نامادری، ش��کنجه 
س��تایش سه ساله توسط ناپدری اش و رویدادهای 
این چنینی، مواردی از خشونت جبران ناپذیری بود 
که در جامعه بروز یافته است. اگرچه در سال های 
گذشته و نیز دهه های گذشته، چنین حوادثی اعم 
از ش��کنجه، نزاع و قتل وجود داشته و حتی شاید 
در حد گس��ترده تر از امروز نیز بوده اس��ت اما به 
دو دلیل، آنچه در حال حاضر در جریان است، به 
امنیت روانی جامعه آس��یب بیشتری وارد می کند: 
نخست آنکه اگرچه حوادث این چنینی در گذشته 
نیز وجود داش��ته است اما این دوران از لحاظ نبود 
آموزش و فقر فرهنگی بس��تر مساعدی برای این 
حوادث بود. با گذشت زمان و پیشرفت اجتماعی، 
گس��ترش آموزش ه��ای رفت��اری و هنج��اری و 
ارتقای س��طح فرهنگ��ی، انتظار م��ی رود که این 
گون��ه حوادث، س��یر نزولی ملموس تری داش��ته 
باش��د. دوم، رسانه ای شدن و انتشار سریع خبرهای 
ح��وادث مذک��ور در فضای مج��ازی، بر خاف 
گذشته که رسانه های محدود جایی برای انعکاس 
این اخبار نداشتند، موجب می شود که جامعه خود 
را در رویارویی مستقیم با این گونه حوادث ببیند 
و این مس��ئله امنی��ت روانی جامع��ه را به صورت 
گسترده در معرض خطر قرار می دهد. حال سؤال 
این اس��ت که چ��ه زمینه ها و علل��ی موجب بروز 
رفتارهای خش��ونت آمیز جبران ناپذی��ر در جامعه 
شده است؟ اگرچه برای پاس��خ به این سؤال باید 
بررسی های کّمی و کیفی دقیقی صورت گیرد اما 
بررسی پرونده های جنایات و اعترافات متهمان و 
تحلیل های کارشناسانه، شمایی کلی از زمینه ها و 
بسترهای مؤثر در بروز خشونت های جبران ناپذیر 

به دست می دهد.

دالیل بروز خشونت های جبران ناپذیر
اعتراف��ات متهمان در پرونده ه��ای مربوط به خش��ونت های جبران ناپذیر، 
نش��ان می دهد مسائلی همچون اختاف با همس��ر و خانواده وی، ترس از 
خیانت همس��ر یا مسائل اخاقی فرزند، پاسخ منفی به درخواست ازدواج، 
مشاجره های س��اده خانوادگی و دوس��تانه و ...، موجب ناتوانی در کنترل 
خش��م و بروز حوادث جبران ناپذیری همچ��ون قتل افراد اعم از خانواده و 
سایرین شده است. به نظر می رسد آنچه مهم تر از انگیزه های فوق، در بروز 
خش��ونت ها تأثیرگذار است، دالیلی اس��ت که به این انگیزه ها شکل داده 
است. موارد متعددی را می توان به عنوان دالیل بروز خشونت های آسیب زا 
در جامعه ذکر کرد که البته بیش��تر آنها با یکدیگر هم پوش��انی داشته و به 
عبارت دیگر در یک محور مشخص تجمیع می شوند. برای تبیین بیشتر این 
مطلب، مهمترین دالیل بروز خشونت شامل اعتیاد، اختاالت روانی و فقر 

فرهنگی مورد بحث قرار می گیرد.
اعتی�اد: اعتیاد به عنوان یک آس��یب اجتماعی، هم��واره پیامدهای 
قابل ماحظه ای را برای جامعه، به همراه داش��ته اس��ت اما در حال حاضر 
گذر از اعتیاد س��نتی به اعتیاد به اصطاح م��درن، مبتنی بر مصرف مواد 
مخدر صنعتی در کش��ورمان، که دارای آث��ار روان گردانی و توهم زایی 
هس��تند، ابعاد زیان بار این معضل را گس��ترش داده است. وقوع جرم ها و 
جنایات مختلف از س��وی معتادان به افیون های صنعتی همچون شیش��ه، 
مورفین، کراک و...، نش��ان داده است که معتادان مدرن نسبت به معتادان 
س��نتی، ویرانگری بیشتری نس��بت به محیط اطراف خود دارند. اعتیاد در 
میان عامان جنایات مختلفی که در دو سال گذشته در کشور روی داده 
است، نش��ان می دهد اعتیاد صنعتی که هوشیاری ذهنی و فعالیت جسمی 
را ت�ح��ت ت�أث�ی���ر خ�ود ق���رار می دهد و تعادل ش��یمیایی بدن را بر هم 
می زند، از جمله آس��یب های جدی و روبه گس��ترش در کشور است که 
پیامده��ای آن در حوادث و رویدادهای مختلف از جمله خش��ونت های 
آس��یب زایی همچون ضرب و ش��تم، ش��کنجه و قتل که افراد خانوده را 
نیز در بر می گیرد، خود را نش��ان می دهد. خروج از هوش��یاری، اختال 
در شناس��ایی، نزدیک دیدن بلندی ها و فاصله های دور یعنی کوتاه دیدن 
ارتفاعات، تش��خیص ندادن خانواده از دیگران، تحریک و سرخوش��ی، 
گیجی، بی قراری، پرخاشگری و... از جمله آثار مصرف مواد توهم زایی 
است که گفته می ش��ود در حدود 300 نوع از آنها در قالب های مختلف 
در بازار عرضه می ش��ود. توهم خیانت همسر و ضرب و شتم فرزندان که 
گاه��ی به مرگ آنها انجامیده اس��ت، از ملموس ترین پیامدهای مصرف 
م��واد مخدر صنعتی بوده اس��ت. جالب آنکه متهم��ان پس از ارتکاب به 
جرم، جزئیات حادثه را یا به یاد نمی آورند و یا آن را با توهمات نادرست 
خود توجیه می کنند. این در حالی اس��ت که مصرف مواد مخدر صنعتی 
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به دلیل در دس��ترس بودن، آس��انی جابه جایی، ارزان بودن و عائم پنهان 
ظاهری نس��بت به مواد مخدر سنتی، موجب شده جوانان گرایش بیشتری 
به س��مت آنها پیدا کنند. گفته های مش��اور دبیرکل س��تاد مبارزه با مواد 
مخ��در در آذرماه، مبنی بر اینکه 58درصد از معتادان زیر 34 س��ال س��ن 
دارند و نیز اظهارات معاون کاهش تقاضا و توس��عه مشارکت های مردمی 
س��تاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری در بهمن ماه در مورد الگوی 

مصرف مواد مخدر به سمت مواد مخدر صنعتی مؤید این روند هستند.
اخت�الالت روان�ی: یک��ی دیگ��ر از دالی��ل بروز خش��ونت های 
جبران ناپذیر، ابتا به اختاالت روانی اس��ت. ناتوانی در کنترل خش��م به 
گونه ای که تعادل روحی و رفتاری فرد از میان رفته و وی قادر به تشخیص 
موقعیت خود و دیگران نباش��د، مؤید بیماری فرد از لحاظ روانی است. با 
این حال این مس��ئله نیز سطوح مختلفی داشته و نمودهای مختلفی از بروز 
رفتارهای عصبی که پیامدهای محدودی می تواند داش��ته باش��د تا مراحل 
حادتری همچون نزاع و قتل را دربرمی گیرد. به گفته رئیس انجمن علمی 
روان پز ش��کان ایران 17 ال��ی 18درصد عموم مردم کش��ور دارای عائم 
اختاالت روان��ی همچون افس��ردگی و اضطراب هس��تند. وی همچنین 
افس��ردگی، اضطراب و پرخاش گری را رتبه های اول تا س��وم شایع ترین 
بیماری های روانی کشور دانست. در این باره وزیر بهداشت نیز در دی ماه، 
با انتقاد از بی توجهی نس��بت ب��ه بیماری های روانی، میزان افس��ردگی در 
کش��ور را ح��دود 12درصد توصیف کرد. به گفت��ه وی حدود 15درصد 
از مبتای��ان ب��ه اختاالت اعص��اب و روان در کش��ور، دارای اختاالت 
اضطراب��ی بوده و اگ��ر بی خوابی و اخت��االت خلق و خ��وی نیز در نظر 
گرفته ش��ود، حدود 23درصد از مردم ایران به اختاالت اعصاب و روان 
مبتا هس��تند. این در حالی است که انزوا، عزلت گزینی و احساس ضعف 
و ناتوان��ی در مقابل دیگران به عنوان پیامدهای اساس��ی اختاالت روانی، 
می تواند در قالب اقدامات خش��ن، جنون آمیز، تهاجمی و ویرانگر خود را 
نشان دهد. اظهارات مادری که همسر و فرزندان خود را به قتل رساند مبنی 
بر اینکه دچار افس��ردگی بوده و یا اخت��ال روانی در فردی که در کرمان 
10 نفر از اعضای خانواده همس��رش را به کام مرگ فرو برد، اعتراف فرد 
معروف به »مرد ژله ای« در مورد ابتا به روان پریش��ی و بس��یاری دیگر از 
موارد نش��ان می دهد که روان پریش��ی و اختاالت روانی تأثیر بسزایی در 
بروز خش��ونت های آس��یب زا در جامعه دارند. البته نمی توان نتیجه گرفت 
که بیماری هایی همچون افسردگی عامل مستقیم بروز خشونت است بلکه 
منظور از اختاالت روانی تمام حاالت روان پریش��انه ای اس��ت که سطوح 
مختلفی را ش��امل می ش��ود. به عنوان نمونه فرد در نتیجه تجربه صحنه ای 
غیرقابل قبول و آزاردهنده که گذر زمان نیز نتواند آن تجربه را از ذهن وی 
پاک کند، احساسات کینه توزانه پیدا و پنهان پیدا خواهد کرد که می تواند 

وی را به س��مت جرائم خشونت آمیز سوق دهد. 
اظهارات متهمان کودک آزاری و تجاوز بر مبنای 
اینکه خود در کودکی قربانی این نوع از خشونت 
جنسی بوده اند، مثالی روشن در این باره است. از 
این رو احساس��ات مخربی که مدت زمان زیادی 
سرکوب شده و در قالب بیماری های روانی پنهان 
از جمله اضطراب، افس��ردگی، ترس و... خود را 
نشان داده اند، در یک لحظه جنون آمیز، به صورت 
تخری��ب  خود یا دیگری ظهور می یابند. عاوه بر 
این، فرافکنی اختاالت روانی در قالب احساسات 
غیرقابل کنترلی که فرد نس��بت ب��ه دیگری پیدا 
می کند، یکی دیگر از دالیل بروزخش��ونت بوده 
است. مواردی که دختران به دلیل جواب منفی به 
خواس��تگاران خود توسط آنها به قتل رسیده اند و 
یا هدف خشونت های دیگری همچون اسیدپاشی 
قرار گرفته اند، ناش��ی از ای��ن جنبه اختال روانی 
است. اگرچه در برخی از این موارد بیش از آنکه 
اختال روانی نقش داش��ته باش��د، مسائل تربیتی 
و آموزش��ی ناش��ی از فقر فرهنگی ک��ه در ادامه 
خواهد آمد دلیل خشونت ورزی های جبران ناپذیر 
اس��ت اما روان پریش��ی را باید به عن��وان یکی از 
آس��یب های روب��ه افزایش که موج��د پیامدهای 
آسیب زای ش��دید می ش��ود در جرگه مهمترین 
دالیل خشونت های غیرمتعارف در جامعه دانست.

فقر فرهنگی: در تعریفی همه ش��مول، فقر 
فرهنگ��ی را باید ناتوانی در چاره اندیش��ی منطبق 
با اصول اخاق��ی و ارزش های مورد اجماع تمام 
الیه  ه��ا در مواقع بحرانی دانس��ت. بر این اس��اس 
فقر فرهنگی مجموعه ای از ش��کاف نسل  ها، نبود 
آموزش و جهل در مورد مسائل اطراف، بن بست 
در برقراری ارتب��اط و تعامل، ناتوانی از انطباق با 
الزام��ات محیط و ...تعریف می ش��ود. محور فقر 
فرهنگ��ی جهل و نبود آگاهی در مورد راهکارها 
و فقدان آموزش درس��ت برای برخورد با محیط 
اطراف است. قتل فرزند به دلیل ترس از مسائل و 
روابط غیراخاقی از جهل و استیصال والدین در 
برابر خواس��ته ها و آرزوهای نسل بعد، سرچشمه 

خشونت های اجتماعی، زمینه ها و 
راهکارها
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می گیرد که مص��داق بارزی از فق��ر فرهنگی به 
ش��مار می آید. جالب آنکه عملکرد فرزندان نیز 
بازتولیدی از جهل والدین را به نمایش می گذارد. 
ناتوان��ی در انطباق با ارزش ه��ا و اصول اخاقی 
خان��واده و جامعه و در پیش گرفتن ش��یوه کامًا 
متض��اد از آن، مصداق دیگ��ری از فقر فرهنگی 
در نس��ل جدید اس��ت. در واقع شکاف نسل ها به 
گونه ای که هر گونه تعامل را امکان ناپذیر ساخته 
و فرد را به نابودی و یا استیصال فرد دیگر وادارد، 
نمود بارزی از فقر فرهنگ��ی را مورد تأکید قرار 
می دهد. جه��ل و ناتوان��ی در چاره اندیش��ی در 
مقابل بن بس��ت های عاطفی نی��ز مصداق دیگری 
از فقر فرهنگی اس��ت که در پ��ی نبود آموزش و 
تربی��ت صحیح برخورد با مش��کات به صورت 
خشونت های جبران ناپذیر بروز می یابد. بر همین 
مبن��ا خیانت ه��ای پنهان و آش��کار همس��ران به 
یکدیگ��ر که فرد را ب��ه رفتارهای خاف اخاق 
ب��ه دلیل ناتوان��ی در اتخ��اذ راهکارهای صحیح 
سوق می دهد و پیامدهایی از جمله خشونت های 
جبران ناپذیر همچون همسرکشی را رقم می زند، 
نیز نمود مهمی از فقر فرهنگی در جامعه امروز را 
تشکیل می دهد؛ همان گونه که قتل همسر به دلیل 
خیانت نیز نوعی استیصال در برابر شرایط موجود 
است. از این رو می توان نتیجه گرفت که هر گونه 
انعطاف ناپذیری و عدم انطباق با محیط به گونه ای 
که رفتارهای خشونت آمیز جبران ناپذیر را در پی 
داشته باش��د، جلوه هایی از فقر فرهنگی محسوب 
می شود که در پی نبود آموزش و آگاهی صحیح 

در الیه های مختلف اجتماعی بروز می یابد.

زمینه های مس�اعد در بروز خشونت های 
جبران ناپذیر

عاوه بر دالیل پنهان و آش��کاری که انگیزه های 
بروز خشونت های جبران ناپذیر به شمار می آید، 
زمینه ها، بس��تر و ش��رایط موجود نقش مهمی در 
وق��وع این رویدادها دارد. بر این اس��اس دالیلی 
همچون اعتیاد، اختاالت روانی و یا فقر فرهنگی 

به انگیزه ها شکل می دهند، در حالی که خود ریشه در بسترها و زمینه های 
مس��اعد دارند. از این رو در کنار دالیل و انگیزه های بروز خشونت باید 
به بس��ترها و زمینه های مس��ئله نیز توجه ش��ود. به نظر می رسد بیکاری و 
مش��کات اقتصادی و خاءه��ای قانون��ی از مهمتری��ن زمینه های بروز 

خشونت ها باشند. 
مسائل اقتصادی: در صورتی که مشکات اقتصادی، زندگی فرد 
را فلج کرده و برای وی دغدغه مستمر ایجاد نماید، پیامدهایی همچون 
افسردگی، خش��م، تمایل به مصرف مواد مخدر و... نمود گسترده تری 
پیدا خواهد کرد. در این ش��رایط به صورت زنجی��ره وار علل و عوامل 

بروز خشونت های جبران ناپذیر تقویت خواهد شد.
در ح��ال حاض��ر مش��کات اقتص��ادی در کش��ور، به عن��وان یک 
مس��ئله رخ نموده است. ش��کاف طبقاتی، بیکاری، تورم، مشکل مسکن 
و مش��کات اقتصادی مانع ازدواج از جمله مس��ائلی اس��ت که می تواند 
زمینه س��از بروز خشونت ها در س��طوح مختلف باشد. در صورتی که این 
مشکات با ناامیدی از حل آنها همراه شود، فرد در مقابل خود و دیگری 
به صورت مخرب ظاهر می شود. اعتیاد، اختاالت روانی و نبود امکانات 
ب��رای آموزش و انطباق با جامعه، ریش��ه در مش��کات اقتصادی، توزیع 
نامناسب منابع و همسونبودن توانایی ها با مطالبات دارد. خودکشی چندین 
دانش��جوی مقاطع تکمیلی و قتل والدین به دلیل تأمین نکردن منابع مالی، 
از جمله مواردی بود که به صورت مس��تقیم، ریش��ه در فضای اقتصادی 
ناامیدکننده برای فرد داش��ت. در این میان آثار غیرمس��تقیم اقتصاد نیز از 
اهمیت ش��ایانی برخوردار اس��ت. فضاهای ناس��الم برای زندگی، کار و 
آموزش، مس��یر زندگی فرد را تحت تأثیر مس��تقیم قرار می دهد به ویژه 
اینکه ش��کاف طبقاتی موجود در جامعه به دلیل سایه مقایسه های مکرر، 
وضعیت حادتری را نیز ایجاد می کند. آشنایی با مواد مخدر در فضاهای 
ناس��الم، به سهولت امکان پذیر اس��ت ضمن اینکه نبود منابع مالی فرد را 
به تدریج به س��مت مصرف هر گونه داروی مخ��دری که ارزان تر و در 
دس��ترس بیشتر باشد، سوق خواهد داد. مطمئناً فرد در این شرایط به آثار 
س��وء داروی مخدر به خصوص زیان های آن بر روان و اعصاب خود که 
پیامدهایی همچون قتل فجیع پسربچه ده ساله در سال 94 و شکنجه همسر 

و فرزندان در اوایل سال 95 را رقم زد، نمی تواند توجهی نشان دهد.
خ�الء قانون�ی: در جمهوری اس��امی ایران تاش می ش��ود تا با 
توجه به مس��ائل مس��تحدثه در جامع��ه، قوانین و مقررات نیز پیش��رفت 
ک��رده و نظام قانون��ی منطبق با عالم واقعیت ها ش��ود. با این حال برخی 
عرصه ها همچنان از خاءهای قانونی رنج می برند. حمایت از کودکان 
از جمله مواردی است که هموار مورد تأکید دستگاه های مختلف بوده 
اس��ت اما از لحاظ قانونی با وجود این که پیش��رفت های بسیاری کرده 
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است، همچنان ناقص مانده است. حمایت از کودک در مقابل آسیب و 
صدمه والدین با توجه به ظهور گسترده مسائلی همچون استعمال موارد 
روان گردان صنعتی، نیاز به قوانین س��ختگیرانه تری دارد. به همین منوال 
جدی انگاشتن ش��کایات مربوط به ضرب و شتم زنان از سوی همسران 
و ش��دت عم��ل در مقابل افرادی که ظرفیت تخری��ب در درون آنها به 
دالیل مختلف باال، تش��خیص داده می شود، از جمله مواردی است که 
دستگاه قضائی کشور باید توجه بیشتری به آن داشته باشد. ضمن اینکه 
در حال حاضر هیچ ارگان و نهادی مس��ئول بررس��ی وضعیت کودکان 
حتی در خانواده های بدسرپرس��ت نیست. در واقع وظیفه نهادها دقیقاً از 
زمانی که کودک به دلیل ضرب و ش��تم بسیار دچار آسیب جدی و یا 
مرگ می شود، شروع می شود و طوالنی بودن روند بروکراتیک و موانع 
قانونی، حمایت از کودکانی که در معرض خطرات جنس��ی و جسمی 

هستند را بسیار دشوار کرده است. 
مسئله دیگری که به نظر می رسد در بروز خشونت های جبران ناپذیر 
نقش مهمی ایفا می کند، در دسترس بودن ابزار خشونت همچون ساح 
گرم و س��رد در بازار اس��ت. این امر در مورد مواد خطرسازی همچون 
اس��ید نیز صدق می کند. به رغم هش��دارهایی که ب��رای تحدید عرضه 
اس��ید در بازار وجود داشت، همچنان گام مؤثری برای این امر برداشته 
نش��ده اس��ت. با توجه به اینکه بیش��ترین نزاع های منتهی به قتل با ساح 
س��رد در کش��ور روی می دهد و مجرمان قتل را بدون برنامه قبلی و به 
صورت ناگهانی توصیف می کنند، ممنوعیت حمل س��اح سرد که در 
سال گذشته در مجلس تصویب شد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. 
با این حال چندین فقره قتل که اخیراً با س��اح گرم در شهرس��تان های 
مختلف روی داده اس��ت، نش��ان می دهد که نظارت مرزی برای ورود 
اسلحه و نیز اجرای جریمه های س��نگین برای حامان غیرقانونی ساح 

گرم از این پس باید با حساسیت بیشتری دنبال شود.

نتیجه گیری
ممانعت از بروز خشونت های جبران ناپذیر که در جریان آن به صورت 
خواس��ته و ناخواس��ته افرادی به کام مرگ فرو می روند؛ آس��یب های 
ج��دی روحی وجس��می می بینند و مس��یر زندگی آنه��ا از روال عادی 
خارج می شود؛ از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا در صورت عدم 
کنترل، روز به روز فربه ش��ده و مشکات عمیقی را گریبان گیر جامعه 
خواهند کرد. با این حال بخش��ی از خشونتی که در مصادیق مختلف در 
جامعه رواج دارد، قابل پیشگیری نیست. تأثیر عواملی همچون جذابیت 
صحنه ه��ای پر زد و خورد و پر تحرک در تولیدات بصری، عادت های 

اکتس��ابی برگرفت��ه از محیط خش��ن خانواده، 
محل کار و...، مس��ائل و مش��کات مختلف 
اع��م از اقتصادی، روحی و روانی و بس��یاری 
دیگ��ر از عوامل ریز و درش��ت، به قدری در 
جوامع ریش��ه دوانیده اند که پاک سازی کامل 
آنها امکان ناپذیر است. با وجود این رهاسازی 
این حوزه موجب ناهنجاری ها و بی نظمی های 
بسیاری خواهد ش��د. به نظر می رسد مهمترین 
اقدامات برای مهار خشونت های جبران ناپذیر 
در جامعه کنونی ما، باید در راس��تای کاهش 
زمینه ه��ای مس��اعد این مس��ئله تجمیع ش��ود. 
آم��وزش اصول��ی همچون تس��اهل، م��دارا، 
پذی��رش موض��ع منف��ی و مخال��ف و تاش 
ب��رای جامعه پذیری افراد مبتنی بر اصول فوق، 
نقش مهمی در این مس��یر ایفا می کند. مس��لم 
اس��ت که این آم��وزش بای��د در عرصه عمل 
نیز در جامعه جاری باش��د ت��ا بتواند از فضای 
شعارزدگی خارج ش��ده و در فرهنگ جامعه 
نهادینه شود. تزریق شادی و نشاط در جامعه و 
تاش برای رفع برخی مسائل بغرنج اقتصادی 
همچون بی��کاری و ارتقای رف��اه عمومی در 
این می��ان از جایگاه باالیی برخوردار اس��ت. 
ممانع��ت از حم��ل غیر قانونی اس��لحه گرم و 
س��رد و نیز من��ع خرید و فروش اب��زار اجرای 
خش��ونت همچون اس��ید و جمع آوری آنها از 
بازار و تصوی��ب قوانین بازدارنده ش��دید در 
مقاب��ل آنها، ام��ری ضروری برای کاس��تن از 
الگوی  تغییر  خشونت های جبران ناپذیر است. 
مص��رف معت��ادان ب��ه م��واد مخ��در صنعتی، 
الزامات جدیدی را منجر ش��ده است. حمایت 
قانونی مؤثر از اطرافی��ان معتادان پرخطر جزو 
اقدام��ات ناگزیر ب��رای حفظ امنی��ت جانی، 
روانی و روح��ی خانواده ها به وی��ژه کودکان 
آنه��ا بوده که نیازمند خروج برخی حوزه ها از 

فضای خصوصی به عمومی است. 

خشونت های اجتماعی، زمینه ها و 
راهکارها


