
نکته مهم در کشور ما درباره خشونت 
این است که نه توافقی جامع بر سر 
نه  این مقوله وجود دارد و  تعریف 
آماری که بتوان آن را شمایی هرچند 

مبهم از رواج خشونت در جامعه دانست.
گسترش فضای مجازی و دست به دست شدن برخی 
عکس ها و ویدئوها بین مردم این باور را به وجود 
می آورد که خشونت بیشتر شده اما هیچ کس نمی تواند 
به درستی پاسخ دهد که آیا خشونت بیشتر شده یا تنها 
مردم بیشتر به آن حساس شده یا آن را بیشتر می بینند. 
ویدئوهایی از صورت خون آلود زنی در آبادان که زیر 
دست و پای افرادی دیگر در حال کتک خوردن است 
یا پلیسی که بنا بر اعالم رسانه ها به دلیل استفاده از 
اسپری فلفل و شوکر باعث مرگ جوانی 27 ساله شده، 
همه نشان می دهند جامعه ما به خشونت حساس است 
و اگر انجام آن خشونت ها را خبری بسیار بد برای 
جامعه مان بدانیم، دست کم خبر خوب این است که 
جامعه از کنار این خشونت ها بی تفاوت نگذشته است. 
دیدگاه های ما از خشونت نیز تغییر پیدا کرده، مثال تا 
یکی- دو دهه قبل، تنبیه فرزند به خصوص از سوی 

پدر مصداق خشونت نبود یا خشونت ورزی در 
کانون خانواده امری خصوصی تلقی می شد 

و به این ترتیب رنجی که بسیار از زنان 
و کودکان و گاهی مردان در خانواده 

به  سر  راز  می شدند،  متحمل 
پایان  تا  که  بود  نگویی  مهر 

عمر برون رفتی برای آن 
امروز  نبود.  متصور 
جامعه شناسان  اما 
روان شناسان  و 
معتقدند تنبیه فرزند 

یکی از نطفه های بروز 
سال های  در  خشونت 

است.  فرد  زندگی   آینده 
عدم  قانونی  خالء  که  بگذریم 

قتل  در  حتی  پدر  مناسب  مجازات 
و  دردآور  موضوعات  از  هنوز  فرزند 

حل نشده جامعه ماست.
به معنای  تنها  پیشرفته، خشونت  در کشورهای 

آزار و اذیت جسمانی نیست، بلکه هر کالم یا خطاب 
در  او  میل  برخالف  را  مقابل  طرف  که  نگاهی  یا 
وضعیت ناخوشایند قرار دهد مصداق خشونت است. 
حتی شاید عجیب باشد که بدانیم خطاب قرار دادن 
افراد با القابی مانند»تپلی«، »دراز بدقواره« یا مانند آن 
که حمل بر تمسخر فرد است، از مصادیق خشونت 
هم  مجازات هایی  حتی  کشورها  برخی  در  و  است 

برای آنها تعیین شده.
مانند  باشند،  خشونت ها می توانند در سطح خانواده 
خشونت شوهر علیه زن یا برعکس یا خشونت های 
والدین علیه فرزندان یا در محل کار مانند خشونت 
ناامن شغلی،  فضای  ایجاد  با  کارمندان  علیه  مدیران 
جامعه  اداره  برای  پلیس  طرف  از  که  خشونتی  یا 
ملی  و  قومی  یا خشونت های  می شود  گرفته  کار  به 
در جنگ های بزرگ و کوچک علیه مردم عادی که 
مبحثی سیاسی و گاهی عقیدتی است، مثال هیتلر و 
سیستم نازی با باور برتری نژاد ژرمن خشونت های 
باورنکردنی در جنگ دوم جهانی اعمال کرد و ده ها 

میلیون نفر را کشت و بی خانمان کرد.
ما امروز بنا داریم تا در میزگردی با حضور کارشناسان 

مقوله خشونت را به طور کلی بررسی کنیم. 

بی توجهی والدین به احتیاجات کودک 
هم خشونت است

دکترای  اعزازی،  شهال  دکتر 
دانشگاه  مدرس  و  جامعه شناسی 
عالمه طباطبایی که درباره خانواده 
داده،  انجام  مختلفی  تحقیقات 
خشونت را اینطور تعریف می کند:
در  که  دربرمی گیرد  را  مختلفی  مقوله های  خشونت، 

تعریف آن باید ملحوظ شوند. 
معضلی که در مورد خشونت وجود دارد این است 
که اولین بار که به خشونت نگاه کردند، خشونت های 
جسمانی شدیدی بود که فرد را به بیمارستان می فرستاد. 
این نگاه از غرب شروع شد؛ حدود سال های 1967، 
1968 اولین نگاه ها به خشونت پدیدار شد و تا االن 
که حدود سی سال )سه دهه( کار در مورد خشونت 
مشخص  آن  مختلف  اقسام  و  انواع  گرفته،  صورت 
سطح  و  جوامع  به  باتوجه  واقع  در  که  است  شده 
آگاهی مردم، انواع آن را باید از هم جدا کنیم اما به 
آشناترین  از جمله  هر حال خشونت های جسمانی، 
است  طور  همین  و  هستند  مردم  برای  خشونت ها 

خشونت های روانی. 
معنا  بدین  آن، خشونت های جسمانی است؛  از  بعد 
با  افراد را حبس می کنند و نمی گذارند  که در واقع 
می تواند  باشد. حاال  اجتماعی  روابط  دارای  دیگران 
بچه باشد که نگذارند با دوستانش بازی کند یا فرد 
بزرگسال باشد که اجازه ندهند به خانه پدر و مادرش 

برود یا دوستان و فامیل خود را ببیند.
از دیگر خشونت ها، خشونت های مالی است که البته 
امروزه  اما  کرد  بازگو  را  آن  دیگر  مصادیق  می توان 

کارها  بیشتر 
درباره  به خصوص 
به ویژه  بچه هاست، 
نگاه ها در کشورهای دیگر 
نسبت  بی توجهی  روی  بیشتر 
به کودکان است؛ یعنی آن را که 
هنوز هم در ایران مطرح نشده به 
عنوان خشونت می بینند. کودک در زمینه های 
مختلف احتیاجاتی دارد و والدین در قبال او مسوول 
هستند و باید زندگی او را از هر حیث تأمین کنند. 
بی توجهی والدین به خوراک، پوشاک، مسکن، آموزش، 
بهداشت و دیگر احتیاجات کودک، هم خشونت است.
 اگر بخواهیم در مجموع یک تعریف ساده از خشونت 
درون خانواده ارائه دهیم که شاید در جامعه هم همان 
معنا را بدهد، باید بگوییم فردی که در خانواده دارای 
می تواند جسمانی،  هم  اقتدار  آن  است؛ حاال  اقتدار 
مالی، اجتماعی، عاطفی باشد، که آن هم انواع مختلفی 
به  را  دیگری  تا  می کند  استفاده  اقتدار  این  از  دارد، 
انجام کاری در جهت تمایل خود وادار کند؛ هرچند 

این کار برخالف میل فرد باشد.

ریشه های روانی خشونت
ریشه های روانی خشونت یکی از 
است.  خشونت  بررسی  راه های 
سرگلزایی،  محمدرضا  دکتر 
ریشه های  درباره  روان پزشک 
»درباره  می گوید:  روانی خشونت 
می زند  خشونت  به  دست  متمدن  انسان  چرا  اینکه 

وجود دارند. مختلفی  نظریه های 
»زیگموند فروید«، پایه گذار روانکاوی که هسته مرکزی 
انگیزش در انسان را غریزه جنسی )لیبیدو( می دانست، 

سرکوبی این غریزه را ریشه خشونت معرفی کرد. 
فروید  برخالف  دیگر،  وینی  پزشک  آدلر«،  »آلفرد 
از  می دانست.  »عقده حقارت«  از  ناشی  را  خشونت 
نظر آدلر هر کس بیشتر تحقیر شده باشد تمایل بیشتری 
برای خشونت دارد. خشونت رفتاری جبرانی است 
برای اینکه فرد به خودش و دنیا ثابت  کند در موضع 
قدرت است و موضع ضعف خود را ترک گفته است.

پیروان  اولین  از  که  آلمانی  روانکاو  هورنای«  کارن 
فروید بود در این زمینه نظر دیگری دارد. او اعتقاد 
دارد. هر چه کودکی  ترس  در  ریشه  دارد خشونت 
خشونت  به  او  تمایل  رشدکند  امن تری  فضای  در 

کمتر می شود.
در هر جامعه ای که کودکان در دوران نوزادی و نوسالی 
حضور فیزیکی و روانی بیشتری از مادر را تجربه می کنند 
خشونت کمتر است. حضور بیشتر مادر نزد کودک در 
او احساس امنیت ایجاد می کند و آستانه تحریک سیستم 
»ستیز- گریز« مغز او را باالتر می برد. چنین کودکی در 
سراسر عمر دیرتر احساس تهدید و ناامنی می کند و 
دیرتر از کوره درمی رود و دست به خشونت می زند.

کنار این نظریات روانکاوانه، نظریات رفتارگرایان بر 
همانندسازی و یادگیری تاکید بیشتری دارند. از نظر 
مستقیم  صورت  به  می تواند  خشونت  رفتارگرایان، 
این  برای  و غیرمستقیم آموزش داده شود. زمانی که 
کودکان تفنگ اسباب بازی تولید می کنیم یا زمانی که 
در کتاب های تاریخ به کودکان راجع  به دوران طالیی 
امپراتوری بزرگ مان »شبه اطالعات« می دهیم در حال 

آموزش خشونت به آنها هستیم.«

افراد با قرار گرفتن در جامعه خشونت طلب امیال 
و کنش های متفاوتی را از خود بروز می دهند

امیرعلی مالکی، جامعه شناس درباره خشونت عقیده دارد 
خشونت در زندگی روزمره ایرانیان شاید شناخته شده ترین 
کنشی باشد که در جامعه با انواع مختلف آن برخورد 
داریم. خشونت گاهی جامه دعواهای خیابانی را به تن 
می کند و گاهی از مجلس و جنگ های لفظی و فیزیکی 
نمایندگان سر برمی آورد. خشمی که یک پای آن در فضای 

مجازی ریشه دوانده و پای دیگرش در جهان حقیقی.
اریک  و  لورنس  فروید،  مانند  اندیشمندان  از  بسیاری 
فروم معتقدند خشونت امری اتوماتیک و ذاتی در وجود 
انسان هاست و از بدو حیات بشر اینچنین رفتارها در او 
نهادینه شده است. از سوی دیگر، نظریه پردازانی مانند 
دورکیم و مرتون معتقدند خشونت امری اکتسابی است و 
انسان تحت شرایط متفاوتی مانند قرار گرفتن در محیط های 

خانوادگی و جامعه با خشونت روبرو می  شوند.
ایرانی امری برآمده از اکتساب و  خشونت در جامعه 
مبتنی بر کنش هایی است که در جامعه صورت می گیرد. 
سرخوردگی های اجتماعی و خانوادگی به برافروختن آتش 
خشم دامن می زند اما تنها نمی توان آن را امری مبتنی بر 
اکتساب دانست و به صورت تام آن را به جامعه نسبت داد. 
برخی افراد از بدو تولد با مشکالت روانی دست و پنجه 
نرم می کنند و به علت کمبود خدمات نسبت به این افراد 
امکان دارد آنها با خشونت های درونی خود پا در جامعه 
بگذارند و مشکالتی را پدید آورند. البته برخی افراد با 
ورود در جامعه خشونت طلب، استعداد خودپدیدآوری را 
آشکار می کنند که محصول برخوردهای آنها با این کنش 
در طول روز است، به عبارتی دیگر، ذات انسان شاید 
به طور معمول خشونت طلب نباشد اما پس از گذشت 
مدتی افراد با قرار گرفتن در جامعه خشونت طلب امیال 

و کنش های متفاوتی را از خود بروز می دهند.
ایرانیان در طول زندگی روزمره خود خواه ناخواه با خشونت 
دست و پنجه نرم می کنند. رفتارهای خشونت آمیز در 

مترو، اتوبوس، ادارات، ورزشگاه ها و...
آنها بسان بینندگان تئاتر به تماشای اینچنین رفتارهایی 
می نشینند. تماشاگری در خشونت امری است که باعث 
کنجکاوی و گاهی حتی احساس لذت می شود. افرادی 
که در جامعه تماشاگران خشونت هستند ممکن است 
در روزهای بعدی تبدیل به کنشگران خشونت شوند. به 
عبارت دیگر، این افراد از آنجایی که با خشونت رابطه 
مستقیم دارند و بیشتر اوقات آن را لمس می کنند، این 
احساس در وجود آنها تبلور می یابد و از آن جهت که 
آنها تنها با این نوع اعمال کنش در جامعه برخورد دارند 
جذب آن می  شوند یا به صورتی دیگر برایشان عادی 

می شود و این عادت به خشونت جمعی دامن می زند.

را  رانندگی  ما خشونت های  اغلب 
نمی دانیم خشونت 

و  جامعه شناس  بخارایی،  احمد   
خشونت  درباره  دانشگاه  استاد 
می خوانیم  آمارها  در  که  می گوید 
افزایش  نزاع های خیابانی در حال 
هستند. برخی می پرسند چرا ما داریم 
نظرم  به  ناآرام می شویم؟  و  مردمی خشن  به  تبدیل 
پدیده ای  به صورت  را  نزاع های خیابانی  بهتر است 
جدا در نظر نگیریم. نزاع های خیابانی یکی از نمودهای 
ما  آن  از  پیش  اما  است  عریان  یا  آشکار  خشونت 
خشونت  هم  آن  از  مهم تر  و  داریم  پنهان  خشونتی 

دیگری هست و آن خشونت نمادین است. خشونت 
نمادین؛ یعنی اینکه خشونت »مشروع سازی« می شود. 
و  باورها  برخی  گفت  می توان  بهتر  توضیح  برای 
اعتقادات خشونت را مشروع و درست نشان می دهند 
یعنی  می کند.  تایید  را  آن خشونت  اعمال  باوری  و 
خشونت قبل از آنکه عرف شود، باور و ایده می شود. 
و  آداب  و  عرف ها  از  ریشه ای تر  ایده ها  و  باورها 
رسوم هستند، مثال اینکه بچه را باید تنبیه بدنی کرد، 
جامعه  این  افراد  از  بسیاری  در  که  است  خشونتی 
کامال مشروع به نظر می آید. درواقع درستی و حتی 
و  کم  که  است  باوری  کودکان  علیه  لزوم خشونت 

بیش رواج دارد.
مثال دیگر آن، خشونت علیه زنان است. شکل های 
متفاوتی از خشونت ها علیه زنان که در جامعه ما ساری 
و جاری است و آنقدر تکرار شده که بسیاری از مردم 
آن را عادی می دانند، ریشه در باورها و نگاه ما نسبت 
به زن به عنوان یک موجود درجه2 و زیردست دارد. 
اغلب  می گوییم.  نمادین  باورها خشونت  این  به  ما 
ریشه  هستند،  پنهان  و  پیدا  امروز  که  خشونت هایی 

در باورهای خشونت آمیز ما دارند. 
نتیجه  در  گفت،  باید  پنهان  خشونت های  درباره 
همین خشونت نمادین؛ یعنی باورهای خشونت آمیز، 
بسیار  شکل های  که  می شود  ایجاد  پنهان  خشونت 
زیادی دارد. نگاه تحقیرآمیز، شوخی های هدف دار 
که یا قومیت یا شهر و ملیت و حتی ظاهر و جنسیت 
شکل های  از  می توان  را  می دهند،  قرار  هدف  را 
لطیفه های  آورد.  حساب  به  پنهان  خشونت  متنوع 
مختلف  قومیت های  یا  زبان ها  یا  به شهرها  مربوط 
فضای  در  و  مردم  بین  وفور  به  روزها  این  که 
دارد،  خنده داری  ظاهر  هرچند  می چرخد،  مجازی 
از مصادیق خشونت پنهان است و از آن دردناک تر 
ناتوانی های  یا  تفاوت ها  به واسطه  شوخی هایی که 

می شنویم. افراد  ذهنی  یا  جسمی 
به نظر من، خشونت های رانندگی از نوع خشونت های 
عریان است؛ یعنی هرچند نام تخلف به آن می دهیم،  
چه  و  باشیم  پیاده  چه  که؛  است  خشونتی  درواقع 
سواره، هر روز چند بار شاهد آن هستیم و متاسفانه 
اغلب ما آن را خشونت نمی دانیم. در خیابان های ما 
اعمال خشونت در رانندگی به شیوه غالب رانندگی 
ما تبدیل شده و در خیلی از موارد اگر از این الگوی 
نمی توانیم در شهرهای  نکنیم،  پیروی  خشونت آمیز 
پایی  و  دست  بی  آدم های  و  کنیم  رانندگی  بزرگ 
رانندگان  متلک های  سیل  با  و  می آییم  حساب  به 

می شویم. روبرو  دیگر 
حرکات مارپیچی ناگهانی بدون روشن کردن چراغ 
راهنما یا ترمزهای ناگهانی، الیی کشیدن، نزدیک شدن 
بیش از حد به ماشین جلویی که خطر یک تصادف و 
درنتیجه استرس و اضطراب را بیشتر می کند، ورود 
با سرعت به خیابان های ورود ممنوع یا انحراف های 
پی در پی در خطوط رانندگی، یا وقتی راننده ای در 
می کند  حرکت  آهسته  آنقدر  دیگر  ماشینی  جلوی 
قانونی،  تخلف های  بر  ببندد، عالوه  او  بر  را  راه  تا 
نوعی خشونت و تجاوز به حریم فردی افراد هستند.
وقتی به دلیلی ضمن رانندگی فریاد می زنیم یا فحاشی 
با  نرسد،  دیگر  راننده  به  صدا  وقتی  حتی  می کنیم، 
حرکات دست و سر و نگاه های غضب آلودی که این 
روزها دیگر عرف رانندگان شده، اعتراض خود را 
نشان می دهیم، فضای خشونت آمیزی ایجاد می کنیم 

که باعث افزایش تنش های فردی و اجتماعی می شود. 
رانندگان  ارتباط  به  منحصر  فقط  نوع خشونت  این 
گفت  بتوان  شاید  نمی شود.  هم  با  خوروها 
می شود،  اعمال  پیاده  عابران  بر  که  خشونتی 
از خشونت راننده های دو خودرو شدیدتر 
و خطرناک تر است. عمال در فرهنگ 
شهری ما، عابر پیاده حقی ندارد 
و در طراحی های خیابان ها و 
ما آخرین حقی  کوچه های 
می شود،  گرفته  نظر  در  که 
طراحی  است.  پیاده  عابر  حق 
شهری به کنار، خود ما ساکنان شهرها 
بر  خشونت  و  فشار  اعمال  ابزارهای 
خشونت ها  این  متاسفانه  هستیم.  یکدیگر 
آنقدر تکرار شده اند که ما آنها را غیرعادی و 
ناظرانی که  اما  نمی دانیم  نقض حقوق فردی 
پیشرفته می آیند،  و  آرام  به نسبه  از کشورهای 

از دیدن این رفتارها کالفه می شوند.

مهم ترین ابزار برای نظم پذیری بدون 
خشونت تقویت مثبت و تشویق است

دکتر بهنام اوحدی، روان پزشک از 
جنبه ای دیگر خشونت را مورد توجه 
وی،  گفته  به  است.  داده  قرار 
احترام  و  اعتمادبه نفس  زورگویی 
می کند.  خدشه دار  را  خویشتن  به 
و  دارد  خودش  از  فرد  که  ذهنی  پنداره  و  تصویر 
تعریفی که از موجودیت ذهنی و موجودیت معنوی اش 
دارد به شدت آسیب می بیند. این آسیب حتی درباره 
فعالی  حضور  خشونت  چرخه  در  خود  که  کسانی 
دارند، مانند افراد حرفه ای که درون رینگ های مسابقه 
به شدت یکدیگر را کنک می زنند، پس از شکست 
تا چند روز آدم قبلی نیستند و شهامت و جسارت 
خود را از دست می دهند  تا دوباره مربی آنها را به 

سر خط برگرداند و او را آماده نبرد دیگری کند.
در روش های تربیتی جوامع مدرن خشونت جایگاهی 
ندارد زیرا باعث به وجود آمدن چرخه  بازتولید خشونت 
می شود. خشونت و پرخاش تبدیل به چرخه ای معیوب 
می شود که یکدیگر را تقویت می کنند و لجبازی و 
خصومت و کینه توزی را افزایش می دهد و ویژگی های 
منفی را تقویت می کند. فرد کیفرداده شده با خشونت 

ترغیب می شود و بیشتر لجبازی می کند. 
عزت  کاهش  باعث  خشونت  گرفت  نتیجه  می توان 

نفس و بازتولید خشونت می شود. 
فرد در این شرایط شرطی می شود که اگر خشن نباشی، 
خشن تری می آید تو را له می کند. اگر پرخاشگر نباشی، 
پرخاشگرتری تو را له می کند. بدترین صورت این 
حالت آن است که مدیر و ناظم و معلم و بعد هم 
در  نظم  ساماندهی  نقش  که  پلیس  مانند  نیروهایی 
ابزار  از  بخواهند  شده،  گذاشته  آنها  برعهده  جامعه 
خشونت برای پیشبرد سیاست های خود، صرف نظر 
از ماهیت این سیاست ها، استفاده کنند. در اینجا کسی 
را  پرخاشگری  باشد،  آرامش  و  نظم  عامل  باید  که 
الگوی  یک  عنوان  به  و  می دهد  افزایش  جامعه  در 
غلط مطرح می شود و مردم عادی خشونت نهادهای 

باالدستی را همانندسازی می کنند.
نوعی از خشونت نه پرخاش کالمی است و نه فیزیکی. 
به عنوان مثال، فرد را همواره در موضع بدهکار قرار 
می دهند. تحقیر آدم ها یکی از ابزارهای اعمال خشونت 
است. قرار دادن فرد در موقعیت های حقارت آمیز و او 
را دچار درماندگی آموخته شده کردن، جزو ساختار 

خشونت تعریف می شود.
حتی اگر فرد مجبور و محکوم به گدایی شده باشد، 
این مصداقی از خشونت است. اگر انتخاب خود او 
باشد، در تعریف خشونت جا نمی گیرد. اگر گدایی را 
از کودکی به فرد یاد داده باشند، این روش سیستمی از 
خشونت است. نمونه مشهور آن رمان الیور توییست 
نوشته چارلز دیکنز و در کشور خودمان کودکان کار 

در این سیستم پرورش پیدا می کنند.
اگر ابزار خشونت را برای نظم پذیری یا آموزش و 
تربیت بخواهیم کنار بگذاریم، روش هایی را می شود 

کرد. جایگزین 
مهم ترین ابزار برای نظم پذیری بدون خشونت تقویت 
مثبت و تشویق است که متاسفانه در کشور ما کمتر 
از آن استفاده می شود. فرهنگ آموزشی و تربیتی ما 
و  تحقیر  و  نهی  یعنی  منفی؛  تقویت  ابزار  از  بیشتر 
تمسخر و محکوم کردن استفاده می کند و پاداش و 
تشویق و تمجید جایگاه بسیار کمرنگی دارد. بسیار 
فداکارانه و خالق  انجام کار  با  فرد  کم می بینیم که 
مورد تشویق قرار گیرد، حتی بسیار دیده ایم که او را 
به خاطر انرژی فکری و زمانی که برای بهبود کاری 
به سرعت  اشتباهی  هر  اما  می کنند  مسخره  گذاشته 
برجسته می شود و مورد تقبیح و توبیخ قرار می گیرد. 
این روش می تواند هر کسی را دچار یأس، درماندگی، 
ناکامی و سرخوردگی پایدار کند. در این فضا، افراد 
و  می شوند  خاموش  فداکارانه  کار  انجام  به  نسبت 
سعی می کنند بدون ایجاد هیچ حاشیه ای در سیستم 
با حداقل کارایی و خطا باقی بمانند. برای همین کمتر 
در  تغییری  ایجاد  ایران جسارت طرح  در  کارمندی 

سیستم را دارد.

بررسی علل مختلف اجتماعی و روانی بروز خشونت در فرد و جامعه
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