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 در مسیر جهانی بدون خشونت -1-2

 دکتر حمید پورشریفی

 شناسی سالمت دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعیدانشیار روان

 

ن و ر ناشی از آو آثا اجتماعی، به خشونت، عوامل موثر -ن نوشته، سعی شده است در قالب پاسخ به بیست پرسش، با نگاهی روانیدر ای

عنوان ن نوشته بهبه ای همچنین اقداماتِ پیشگیرانۀ الزم پرداخته شود. شکی نیست، مبحث از اهمیت خاصی برخوردار است و بهتر اینکه

 . طرح مساله نگریسته شود

 شود؟چرا االن به خشونت پرداخته می 

  هدف این نوشته چیست؟ 

 شود؟پرخاشگری، خشونت و آزار چگونه تعریف می 

 در این نوشته منظور از خشونت چیست؟ 

 ای با خشونت دارد؟ خشم چیست و چه رابطه 

  خشونت چه آثاری بر شاهدان و بازماندگان دارد؟ 

 د؟شوچه عواملی موجب افزایش شدت خشونت می 

  عامالن خشونت چه کسانی هستند؟ 

  خشونت از چه مصادیق پنهان، غیربارز یا غیرمستقیمی برخوردار است؟ 

 اند؟آمیز انجام ندادهآیا افرادی هستند که در طول عمرشان، عملی خشونت 

 ها را به دو دستۀ عامالن و بازماندگان خشونت تقسیم کرد؟ توان انسانآیا می 

 ا قدرت دارد؟ای بخشونت چه رابطه 

 ای با قانون دارد؟ خشونت چه رابطه 

 ای با ایدئولوژی دارد؟خشونت چه رابطه 

 ای با رسم و رسوم دارد؟خشونت چه رابطه 

 آورد مثبتی دارد؟ خشونت چه دست 

 جهان بدون خشونت؛ واقعیت یا سراب؟ 

 با بازماندگان خشونت چگونه برخورد کنیم؟ 

 چه تغییر فردی داشته باشم؟ برای جهانی بدون خشونت، قصد دارم 

  بحث ویژه -2
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 برای جهانی بدون خشونت، قصد دارم چه اقدام اجتماعی انجام دهم؟ 
 

 شود؟چرا االن به خشونت پرداخته می -1

گذشت،  یزی کهانگیزد. متاسفانه در پایمیویژه مصادیق بارز و شدید آن، همیشه حساسیت و احساسات اجتماعی را برخشونت، به

المت خصوص متخصصان سشد، همه و بهمیهنانی ونت که موجب آزار و اذیت و گاهی حتی سبب جان باختن همهای بارزی از خشجلوه

عاد و ستی، ابخشونت: چی»روان را پریشان و نگران ساخت. در چنین شرایطی، الزم است بیش از پیش و با تاکیدی دوچندان به 

 پرداخته شود. « پیامدهای آن

 

 هدف این نوشته چیست؟ -2

است. به « نزلت انسانیاحترام به شان و م»و « جهانی بدون آزار»، «جهانی بدون خشونت»غایی این نوشته برداشتن گامی در مسیر هدف 

 شود، در نهایتها سخن گفته میهایی که گاهی کمتر در خصوص آنهمین منظور، از طریق بیانِ آثارِ خشونت و آگاه ساختن به خشونت

 شوند.  های پنهان و بارز واقفهای فردی و اجتماعی خود در پیشگیری از خشونتبر مسئولیت نخوانندگاهدف این است که 

 

 شود؟پرخاشگری، خشونت و آزار چگونه تعریف می -3

پرخاشگری، خشونت و آزار، سه سازۀ همپوشی هستند که حتی در ادبیات علمی، تعاریف مختلفی برای آنها ارایه شده است. بهتر است 

 .Johnie J. Allen, Craig Aکه توسط آلن و اندرسون )« ها و تمایزهای پرخاشگری و خشونتتعریف»گیری از منابعی نظیر بهرهابتدا، با 

Anderson ) ها ارایه شود. به نگارش درآمده است، تعاریف مورد اتفاقی از این سازه 2017در سال 

 

رساندن  بیآن آس که هدفِ شودیم فیتعر یمعموالً به عنوان رفتار یپرخاشگر ،یاجتماع یشناسدر روان(: aggressionپرخاشگری )

 ایفکر  کی ، نهقابل مشاهده است رفتارِ کی یپرخاشگراول اینکه،  را دارد. بیاجتناب از آن آس ۀزیاست که انگ یگریبه شخص د

پرخاشگرانه )مانند احساس  ۀمانه( و عاطفخص یهاخواسته ایها، باورها، افکار پرخاشگرانه )مانند نگرش یهااحساس. اگرچه شناخت

پرخاشگرانه و  نه شناختِ ، اماکنندمیعمل  رانهپرخاشگ رفتارِ مهمِ یشایندهایو اغلب به عنوان پ توانندیبه انتقام( م لیم ایخشم، خشم 

فرد رساندن به  بیاشد و با هدف آسب یعمد دیعمل با نیا دوم اینکهد. نشویمندر نظر گرفته  یپرخاشگر عنوان، بهپرخاشگرانه ۀنه عاطف

 نواناتاق شلوغ( به ع کیدر  یناخواسته با آرنج به کس )به عنوان مثال، زدنِ یتصادف بِیاست که آس یبدان معن نیانجام شود. ا گرید

نجات جان  یزشک براپاگر  عنوان مثال،بر قصد تمرکز شده است؛ به ،رفتار جِینتا جایدر این تعریف، به .دیآ یبه حساب نم یپرخاشگر

به  کنندیکه در آن افراد تالش م ییوهایشود. برعکس، سناریمحسوب نم یپرخاشگروی درد ایجاد کند، در  وقطع کند  ااو ر یپا ماریب

 به هدف نرسد، حتی اگر کندیم کیشل یکشتن شخص یبرا یمثالً فرد، شوندیبرسانند اما موفق به انجام آن نم بیآس یگرید

جان )مانند لگد  یب اءیرساندن به اش بیکه آس یمعن نیشود، به ایشامل افراد م یپرخاشگر ،سوم اینکه. شودیمحسوب م یپرخاشگر

رساندن  بیآس به قصدِ نکهیشود، مگر ایمحسوب نم ی( پرخاشگرزیم یخود بر رو یهامشت دنیکوب ایها، شکستن بشقاب وار،یزدن به د

 یبرا دیبا بیآس ۀکنندافتیدر ت،ی(. در نهافردی که با وی دشمنی داریدن یماش کیالست دنیرانجام شود )مثالً ب یگریبه شخص د
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را از قلمرو  یخودکشو  از درد( کسب لذت یعنی) سمیمانند مازوخ ییها دهیپد ت،یوضع نیداشته باشد. ا زهیانگ ،بیاجتناب از آن آس

 کند. یحذف م یپرخاشگر

 

 یاهرمجموعیزخشونت را  یشناسان اجتماعروان اغلبِ اما ،شودیم یتلق یشونت جدا از پرخاشگرخ ، گاهیاگرچه(: violence) خشونت

 شودمی ظر گرفتهندر  یپرخاشگر زا یدیخشونت به عنوان شکل شداینکه  یعلم فیتعر نیترجی. به طور خاص، رادانندیم یاز پرخاشگر

ا به تشود  یقعوا بیباعث آس دیرفتار نبا کی ،یمانند پرخاشگر. ستمرگ( ا ای یجد بی)مثالً آس دیشد یکیزیف بیکه هدف آن آس

 نجر نشود،وح شدن محتی اگر به مجربا چاقو،  یمرگبار شخص کردنمجروح  یشود. به عنوان مثال، تالش برا یعنوان خشونت طبقه بند

 یگرپرخاش مِخیلی کاز شدت  پیوستار، به صورت زیآمپرخاشگرانه و خشونت یشود. رفتارهایمحسوب م زیآمعمل خشونت کیهمچنان 

 قیمصاد زیآم ال خشونتاعم ۀهم ن،یشود. بنابرایم فیتعر پیوستار، یو خشونت )مثل قتل( در انتها پیوستار ابتدای)مثل هل دادن( در 

را از  یگریودک دککه  یشوند. به عنوان مثال، کودکیاعمال پرخاشگرانه مصداق خشونت محسوب نم ۀشوند، اما همیم یتلق یپرخاشگر

م م به قتل، هاقدا ندنما ،یعمل افراط کی، در حالی که. ستیشود اما خشن نیم یکند، پرخاشگر تلقیمورد عالقه دور م یاسباب باز کی

کال از اش یبرخ ر،یاخ یهاتر آن خشونت است. در سالیفیکه اصطالح توص، شودیدر نظر گرفته م زیآمپرخاشگرانه و هم خشونت

 ایاز انواع  یمثال، برخ یاند. برارا به خود اختصاص داده« خشونت»، برچسب باشد دیآن شد یامدهایکه پ یزمان ی،پرخاشگر یکیزیرفیغ

 . شوندیشناخته م «یخشونت عاطف»اوقات با عنوان  یگاه ،یکالم یپرخاشگر یگوهاال

 

ونت خشین توصیف که ا، با ه افراد درد و رنج را تجربه کنندباعث شود ک ممکن استخشونت و آزار هر دو (: abuse) سوءرفتارآزار یا 

و  یعاطف یبدرفتار ینوع آزار، اماشود، یم یشود تلقیم یجسم بیباعث آس و دهد یدو بار رخ م ای ک، که یعمل کیمعموالً به عنوان 

 یبه کنند. در حالرا تجر یو جسم شناختینروا یهابیآس بازماندگانباعث شود و  ها طول بکشدسال ایها تواند ماهیاست که م جسمی

 ،تهناخواس ینسجهر گونه تماس ، یعنی تیبدون رضا یبه تماس جنس یجنسآزار اشاره دارد،  یعمد یبدن بیبه آس یکیزیف آزارکه 

کل وادار ه شتواند بیم یجنس تیشود. آزار و اذ یم زین یعاطف یجنس آزارو  یشامل آزار جنس یجنس آسیب وارد کردناشاره دارد. 

بالً قشد که با یافراد صمیمیت جسمی باشامل  تواندیم نیاو باشد. همچن لیبر خالف م یبه انجام اعمال جنس گریکردن شخص د

یکی از . شودمی محسوب یجنس آزار ینوع زیاو ن تیشخص بدون رضایک از  خصوصیعکس  کیاند. انتشار خود را ابراز کرده یعالقگیب

مواجه  یجنسی یا کیزیف، یآزار عاطفدر آن از مراقبت کودک غفلت شده، یا کودک با  که یتیهر موقعی است؛ یعنی آزارککودانواع آزار، 

 دارند. یخشونت و سوء استفاده همپوشان نیباز هم، خطوط ب. شود

 

 در این نوشته منظور از خشونت چیست؟ -4

ی دارند، اما در همۀ آنها وجه اشتراکی وجود دارد و آن اینکه هم محرک لحاظ علمی تعاریف متفاوتاگرچه پرخاشگری، خشونت و آزار، به

شده یا ادراک شده( وجود دارد و این امر باعث شده است که گاهی در نگاه عموم و حتی در )عمل یا گفتار( و هم پاسخ )آسیب تجربه

ین نوشته، پرخاشگری، خشونت و آزار، هر سه، تحت برخی از متون علمی، تفاوت این مفاهیم برجسته نشده باشند. بر این اساس، در ا

در نظر گرفته شده است. علت انتخاب معادل خشونت برای همۀ این « هرگونه عمل یا گفتاری برای آسیب به افراد»عنوان خشونت، یا 
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ی است. اسیدان علوم سدانشمنو  شناسانجرمی و متخصصانی نظیر عموم گذاراناستیسآشنا بودن آن برای عموم مردم، مفاهیم، ذهن

شود و نظر بر اینکه برخی از مصادیق آزار، مثل غفلت، ممکن است عمدی حال که در این نوشته کلمۀ خشونت، آزار را نیز شامل می

صورت نگرفته باشد، بر این اساس، مالک عمدی بودن، که در تعریف علمی پرخاشگری و خشونت مدنظر است، در اینجا همانند برخی از 

 علمی لحاظ نشده است.  متون

های ف(، یکی از تعریPTSD( و اختالل استرس پس از سانحه )ASDهای تشخیصی اختالل استرس حاد )در مالک Aشاید مالک 

د یا خشونت سیب شدیآمواجهه با مرگ واقعی یا تهدید به مرگ، »خشونت و البته تعریف بارزی از آن باشد که در آن هم محرک، یعنی 

و یا  هایی مانند ترس، وحشتدچار تهدید شده و واکنشفرد انسجام در اثر آن حس »شود، یعنی اینکه پاسخ را شامل میو هم « جنسی

دارد، به بیان می ویژه ترومای نوع اول را(، بهTraumaدر چنین بیانی که در واقع تعریف تروما )«. درماندگی را به همراه دارد

اسلحه  حی، ازهای جسمی توسط هر سالمشاهدۀ قتل، و تجربه یا مشاهدۀ تجاوز جنسی، آسیب رخدادهای غیرقابل انتظاری نظیرتک

ر ه فرد به طودارد ک به موقعیتی اشارهشود که شود. مصادیق دیگری از خشونت، در ترومای نوع دوم دیده میسرد تا گرم، را شامل می

ودکی کاری در ی و سیاسی در دوران جنگ، خشونت خانگی و بدرفتخشونت اجتماع شکنجه، قرار گرفته و شامل آسیبمکرر در معرض 

 ثل تحقیر رامواردی مهمچنین، شود. است. واکنش به این تجارب بسیار پیچیده بوده و اغلب تحت عنوان ترومای انباشته طبقه بندی می

( معرفی traumaوچک )عنوان تروما با تی کتوان مصادیقی از خشونت و آسیب در نظر گرفت که از نگاه افرادی مثل شاپیرو، بهنیز می

 شده است.

 

 ای با خشونت دارد؟ خشم چیست و چه رابطه -5

شونت از دانند. خآمیز را فقط هیجان خشم مینادرست، مبنای رفتار خشونتخشم، نوعی هیجان و خشونت، یک رفتار است. برخی، به

یدآیی آن در پد نوی، فرهنگی و مالی برخوردار است و عوامل مختلفیشناختی، معانواع متعددی نظیر جسمی، جنسی، هیجانی، روان

 شود. کنند که خشم فقط یکی از این عوامل تلقی مینقش ایفا می

؛ کنندرانگیخته میکردن ب ها ما را برای عملهیجانها داشته باشیم؛ از آنجا که خشم نوعی هیجان است، بهتر است ابتدا مروری بر هیجان

راهداف، یا ساد شده بر به مانع ایج را پاسخ ما خشمعنوان مثال، بهکنند. جویی میدر زمان صرفهو  سازندی آمادۀ عمل میبه لحاظ جسم

 دهند.ثیر قرار میا تحت تارکنند و آنها هایی را به دیگران منتقل میها پیامهیجانکند. دهی میمان سازمانمهم افرادحمله به خودمان یا 

ورد یجان در مهاطالعات مبتنی بر . هرچند هشدارهایی برای بررسی امور باشند ؛ ممکن استدهندپیام میهم د ما به خو همچنین

 ها، ممکن است درست یا نادرست باشند. موقعیت

ی تاردرمانآموزی رفرتراهنمای مها»ا یا باورهای نادرستی وجود دارند. فهرست جامع این باورها در کتاب هافسانهها، در مورد هیجان

 :رتند ازنوشته مارشا لینهان، ترجمه خدیجه علوی، انتشارات ارجمند( درج شده است و برخی از آنها عبا« ) دیالکتیکی

 .احساسات منفی بد و مخرب هستند 

 معنای خارج از کنترل بودن است.هیجانی بودن به 

 د. نآیوجود می های منفی در نتیجه نگرش بد بههمۀ هیجان 

 عیت، تنها یک راه صحیح برای احساس کردن وجود دارد.در هر موق 
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  بدی دارم نشانۀ ضعف است. اسحسااینکه به دیگران اجازه دهم بفهمند 

 های دردناک مهم نیستند و باید نادیده گرفته شوند.هیجان 

 شود.برند که تالش برای تنظیم هیجانی بیهوده میهای افراطی مرا تا جایی پیش میهیجان 

 های شدید و غالبا خارج از کنترل داشته باشد.ق بودن نیاز است که انسان هیجانبرای خال 

 .عمل بر اساس احساسات، مشخصه یک فرد کامال آزاد است 

 دهند که من چه کسی هستم. هایم نشان میهیجان 

 داشتنی بودن من هستند. هایم دلیل دوستهیجان 

 ها اعتماد کرد. همیشه باید به هیجان 

 

ونت باشد. ابل خشتواند پاسخی در مقتوان گفت که خشم فقط یکی از عوامل ایجادکنندۀ خشونت است و در عین حال میرتیب میتبدین

تواند می ز شود،ای تجربه و ابراشدههمچنین اگرچه خشم هیجانی منفی است ولی اگر در زمان و موقعیت ضروری و به شیوۀ مدیریت

 ایفا کند.  خود، تسلط و کنترلدفاع از ای در ارزش سازگارانه

 

 خشونت چه آثاری بر شاهدان و بازماندگان دارد؟  -6

شود، سخن ده میاجتماعی ردپای یک خشونت دی -های روانی یا مشکالت روانیاگر گفته شود که در اکثریت قریب به اتفاق اختالل

ناشی از  ماعی،اجت -ها و مشکالت روانین گفت بیماریتواپذیری، میآسیب -نادرستی گفته نشده است. چرا که بر اساس مدل استرس

نت نس خشوجطور عمده از زای دوران کودکی دارند؛ تجاربی که بهشناختی هستند که ریشه در تجارب آسیبهای روانپذیریآسیب

ها، خشونت ارند.دوی خشونت کند که برخی از آنها، خود رنگ و بها را فعال میپذیریهایی این آسیبهستند. مطابق این مدل، استرس

ای، در نقش یک مدهوارد عاجتماعی، در م -ساز و تشدیدکنندۀ اختالالت روانی و مشکالت روانیعنوان فعالساز و چه بهعنوان زمینهچه به

 کنند.زخم عمل میشناختی یا روانترومای روان

ختالل وتاه مدت، اکست در دید یا شاهدِ وقوعِ آن بوده باشد، ممکن اتر بازماندۀ یک خشونتِ شچنانچه فرد، قربانی یا به معنای درست 

تنهایی بار هب( را تجربه کند. اختالل استرس پس از سانحه PTSD( و در ادامه، اختالل استرس پس از سانحه )ASDاسترس حاد )

یک استثناء، بلکه یک  ، نهPTSDالالت روانی با تر اینکه همبودی اختدهد. تلخشناختی زیادی را بر دوشِ بازماندۀ خشونت قرار میروان

جربه کنند. شناختی متعددی را در طول زندگی ت، ممکن است اختالالت و مشکالت روانPTSDقاعده است و اکثریت افراد دارای 

شود، ممکن یده مینام ومطور مکرر خشونت را در حالی که امکان گریز از آن ندارد تجربه کند، که ترومای نوع دهمچنین چنانچه فرد به

 شود. های مزمن بیشتری برخوردار می( شود که از نشانهCPTSDاست دچار اختالل استرس پس از سانحۀ پیچیده )

های منفی نظیر کند و فرد را با هیجانشناختی متعددی را به فرد تحمیل میتنها در زمان تجربه، دردهای روانترتیب خشونت، نهبدین

های اختالالت دنبال دارند، همچنین از طریق نشانهتنهایی رنجی بهکند که خود بهگاهی احساس گناه و شرم مواجه می خشم، ناراحتی و

ASD ،PTSD  وCPTSD شده را بارها و بارها، در بیداری، به صورت خاطرات کند؛ بازمانده، خشونت تجربهزندگی را بر فرد سخت می

شدن سیستم سمپاتیک(، فرد فعالکند؛ با فعال شدن سیستم جنگ و گریز )بیشبوس تجربه میصورت کامزاحم و در موقع خواب، به
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ها که شود؛ فرد برای گریز از خاطرات مزاحم و برانگیختگیقراری، برانگیختگی و مشکالتی نظیر اختالل خواب مواجه میبازمانده با بی

های زیادی را از کند و این اجتناب، فرصتها دوری میرانگیزندۀ این نشانههای بکننده است، از مواجه شدن با موقعیتبسیار پریشان

های اساسی فرد را در خصوص خود، جهان گذارد؛ خشونت یا تروما، در مواردی، فرضبازمانده سلب کرده و بر عملکرد وی تاثیر منفی می

شود دهد؛ تغییراتی که باعث میجای امنی است، تغییر میو دیگران، اینکه فردی ارزشمند است، دیگران قابل اعتماد هستند و جهان 

های دیگر، خودانگاره منفی، های مکرر، یا ترومای نوع دوم، عالوه بر نشانهامکان تجربۀ زندگی بدون سپردفاعی سلب شود. در خشونت

 کنند. را برای فرد ایجاد می های جدیآیند و هرکدام چالشفردی  نیز پدید میمشکل در تنظیم هیجان و مشکل در روابط بین
 

 شود؟چه عواملی موجب افزایش شدت خشونت می -7

یا  دانیم که گاهی عملخوبی میدر نظر گرفته شود، به« هرگونه عمل یا گفتاری برای آسیب به افراد»مان از خشونت، همچنان اگر تعریف

ظر ت محرک در نبا شد توان شدت خشونت را صرفااین اساس، نمی کند. برگفتاری یکسان، در افرادِ مختلف تاثیرهای متفاوتی ایجاد می

های داخلی در دسترس ( که در شبکهTHAPPAD« )سیلی»گرفت و الزم است ترکیبی از شدت محرک و شدت پاسخ مدنظر باشد. فیلم 

جود وه باشد، با ج بودردن زنان رایفرهنگی که ممکن است در آن سیلی خوتصویر کشیده است؛ خانمی، در خردهاست، بخوبی این امر را به

کند و ترک می آید و زندگی مشترک رازدن شوهرش کنار نمیسیلیوجه با هیچاش، بههای مادر، مادرشوهر و حتی وکیلهمۀ روشنگری

ا و حتی آن ر دارند گویند و نگاه بسیار متفاوتی به این تجربهاین در حالی است که مادر و مادرشوهر از تجارب مکرر خود سخن می

 ک فرد از محرک است. شود، ادرای که موجب شدت خشونت میترتیب، یکی از عواملگیرند. بدینخشونت در نظر نمی

وط است. نت مربهای بازماندۀ خشوهای عاملِ خشونت و ویژگیعالوه بر ادراک فرد از رخداد، شدت خشونت به عواملی نظیر ویژگی

عنوان محرک، ت، بهگر خشونویژه مراقب باشد و عمل و گفتارِ خشونت با ماهیت سادیستی همراه باشد؛ ابهچنانچه آزارگر، یک فرد آشنا و 

های سن و مهارت لحاظ مواردی نظیرشدید و غیرقابل انتظار یا مکرر و غیرقابل گریز بوده باشد و در صورتی که بازماندۀ خشونت، به

 شده شدید و آثار آن ماندگارتر خواهد بود. خشونتِ تجربه پذیر بوده باشد، شدتِای، فردی آسیبمقابله
 

 عامالن خشونت چه کسانی هستند؟  -8

د کنترل و فاق شود که قادر به مدیریت هیجان خشم خود نیستهای نادرستی وجود دارد که خشونت صرفا توسط فردی انجام میباور

رخوردار بپایینی  اقتصادی –نفس و از جایگاه اجتماعی است؛ از عزتهای ارتباطی ضعیف ؛ از سواد کم برخوردار است؛ در مهارتاست

که لیشود. در حاهای شدید مثل قتل و شکنجه، توسط فرد سنگدل و دارای شخصیت ضد اجتماعی انجام میاست یا در مورد خشونت

ب واقعی ن تجارنفورد و همچنین استمیلگرام و زندا شناختی نظیر آزمایشهای روانمصادیق خشونت خانگی، شواهد حاصل از پژوهش

که عالوه بر  است تصویر کشیده شده است، حاوی این خبر بد( بهINSIDE MAN« )مرد زندانی»هایی نظیر ها در فیلمکه برخی از آن

حتی، به  وتواند عامل خشونت اقتصادی، می –افراد دارای اختالل شخصیت ضداجتماعی، هرفردی، با هر تحصیالت و جایگاه اجتماعی 

 ت. اوت اسگر، قاتل یا عامل خشونت خانگی متفگر یا قاتل باشد. هرچند فرایند تبدیل فرد به شکنجهصورت بالقوه، شکنجه

در انجام کارهایی مغایر با  اقتدار آزمایشی برای سنجش میزانِ اطاعتِ اشخاص از شود جهان را تکان داد،می آزمایش میلگرام، که گفته

، سرهنگ نازی، صورت آدولف آیشمان (، درست سه ماه بعد از شروع دادگاهMilgram) وجدان شخصی افراد بود که به ابتکار میلگرام

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%81_%D8%A2%DB%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%86
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شد که هدف از آزمایش، تحقیق در مورد حافظه و یادگیری است. پرسشِ قبل از گرفت. به کسانی که داوطلب آزمایش بودند، گفته 

ولت بدهند؟  450یشی در نقشِ معلّم، به افراد شوکِ مرگبارِ پژوهش از ناظران این بود که چند درصدِ افراد حاضرند در چنین آزما

میلگرام دریافت که همۀ ناظران، امکان این را که خودشان حاضر به انجام چنین کاری بشوند رد کردند. در خصوص این پرسش از 

 100نی رفتار بیپزشکان برای پیشوانشناسی دانشگاه ییل و از رناظران، پیش از انجام آزمایش، میلگرام از دانشجویان سال آخر روان

پزشکان باور داشتند که تنها معلّم فرضی نظرخواهی کرد. دانشجویان باور داشتند که تنها درصد خیلی کم )حدود یک درصد(، و روان

 65خ این بود که کمی بیش از یک دهم درصد از افراد در نقش معلم، احتمال دارد بیشترین شوک ممکن را اِعمال کنند. امّا نتیجۀ تل

دهد که یک ولتی وارد کنند. در پاسخ به این پرسش که چه اتفاقی رخ می 450کنندگان حاضر شدند به دیگران شوک درصد از شرکت

توان به نقش عواملی نظیر جایگاه دستور دهنده و شود، میای در آزمایش میلگرام میانسان عادی و سالم، حاضر به ِاعمالِ چنین شکنجه

 کند اشاره کرد. دهایی که شبیه ایدئولوژی عمل میبای

است. در این آزمایش که به سرپرستی است که تاکنون انجام شده شناسیروان هایترین آزمایشیکی از معروف آزمایش زندان استنفورد

به صورت آزمایشی بودند، الم از نظر روانی س ی کهانجام شد، چندین دانشجوی 1۹71در سال  دانشگاه استنفورد در فیلیپ زیمباردو

که آیا از روی صفات شخصیتی و  به این پرسش جواب دهندخواستند و تیمش می زیمباردو .بان را پذیرفتندو زندان زندانی هاینقش

طور شانسی در کنندگان، بهشرکت .شود درک کردهای آمریکا میهایی را که در زندانتوان علت بدرفتاریذاتی زندانیان و زندانبانان، می

ها را توضیح ها وجود نداشت که بتواند رفتار آننی یا زندانبان قرار داده شدند؛ بنابراین، هیچ چیزی در شخصیت یا بیوگرافی آننقش زندا

اما رفتار آنها  خواهد رفتار کنندکردند آزاد بودند تا هر طور که دلشان میدهد. با این که آنهایی که نقش نگهبان و زندانی را ایفا می

ها بینیم. این یافتههای واقعی میبود. این موضوع، شبیه همان چیزی است که در زندان غیرانسانیخصمانه، و  آزارگرانه، فی،معموالً من

شود افراد سالم یا بان داراست باعث میتر قدرتی که یک زندانو از آن مهم دهند که خودِ موقعیت )خودِ موقعیت زندان(نشان می

 نظیر خشونت دست بزنند. به اقداماتی  غیرپرخاشگر
 

 خشونت از چه مصادیق پنهان، غیربارز یا غیرمستقیمی برخوردار است؟  -۹

 وجب آسیب بهد که مشقتل، شکنجه و تجاوز از مصادیقِ بارزِ خشونت هستند، اما از آنجا که خشونت، هرگونه عمل یا گفتاری تعریف 

صادیق منها یاد شد، از آ« کتروما با تی کوچ»ی مثلِ تحقیر که قبال تحت عنوانِ جز این مواردِ بارز و عالوه بر مواردشود، بهافراد می

نت ریحی از خشوصداق صمشوند ولی از آنجا که شوند و یا با اینکه دیده مینمی طور واضح دیدهشماری از خشونت وجود دارد که یا بهبی

شان حتی اگر یثار منفلموس نبودن، قابل پیگرد نیستند، در حالی که آعلت عینی و مگیریم و یا بهد، آنها را جدی نمینشومینمحسوب 

  شود.های ویرانگری مبدل میگاهی به آسیب ،شوداندک باشد، چون تکرار شده و انباشته می

های شهری و اجتماعی، عالوه بر خشونت جسمی و جنسی علیۀ زنان و کودکان، دزدی، زورگیری و قلدری که از جملۀ در خشونت

های های غیربارز شهری و اجتماعی هستند، نظیر: اختالس؛ تبعیضهای بارز هستند، شاهدِ مواردی هستیم که از زمرۀ خشونتخشونت

های کاری، جنسی، سنی، قومیتی، طبقاتی و اعتقادی؛ استفاده از قدرت، اعمالِ فشار و نادیده گرفتن حقوقِ انسانی و اجتماعی در محیط

های فردی؛ نصب بنرها و ها؛ واداشتنِ افراد به اقداماتی مغایر با ارزشها و اردوگاههای تنبیهی نظیر زندانیطتحصیلی، نظامی و مح

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%BE_%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88
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پذیر؛ اعمال و بیان زا برای افراد سالمند و آسیبهای اضطرابانگیزد؛ رانندگیهای منفی را در شهروندان برمیبیلبوردهایی که هیجان

 شود. که دارای مضامین جنسی یا پرخاشگرانه بوده و موجب مزاحمت افراد می های مختلفگفتارهایی در محیط

ز اینکه شود، جدا ادر خصوص جهان مجازی یا جهان دوم که هر روز بیش از قبل، بخش مهمی از زندگیِ شهروندان در آن سپری می

قدام است یک کنند، ممکن اافراد تجربه می هایی از جمله مالی کهواسطۀ آسیبمحدود کردن دسترسی افراد به فضای مجازی، به

های عنوان خشونتست بهارسانِ کاربرانی که قابلِ پیگردِ قانونی است و ممکن جز اقدامات آسیبآمیز تلقی شود، در عین حال، بهخشونت

جود دارند وحقیر ب، توهین و تهای حاوی برچسها و کامنتهای متعددی، نظیر پستگذاری شوند، در عین حال، خشونتبارزِ مجازی نام

هایی حتی گاهی خشونت شوند، در حدی که برخی از مخاطبانِ این اقدامات مجازی، برای رهایی از چنینکه موجب آزار و اذیت افراد می

تر ی مجازی بیشاها به فضرسانند. هر روز که نیاز انسانبه حداقل میفعالیت خود در فضای مجازی را کنند و یا فضای مجازی را ترک می

 شود. چندان میصوص دوهای مجازی بیشتر و بیشتر و ضرورت اقداماتِ پیشگیرانه در این خشود، مصادیق بارز و نهان خشونتو بیشتر می
 

 اند؟آمیز انجام ندادهآیا افرادی هستند که در طول عمرشان، عملی خشونت -10

ن با اشد و همچنیبن شده ملی، خواه با قصد یا بدون قصد، موجب آسیب به دیگراعمل آمد؛ اینکه گفتار یا عبا تعاریفی که از خشونت به

عملی  توان گفت که هیچ فردی نیست که در طول عمر خودلحاظ نظری میمصادیق بارز و نهانی که از خشونت مطرح شد، به

یا متوجه  این است که لِ امراند، شاید دلیتی نشدهآمیز انجام نداده باشد. اگر افرادی بر این باور هستند که تاکنون مرتکبِ خشونخشونت

ا آنها یوجه کرده و تواردی اند به چنین ماند و یا اینکه برای حفظِ حرمتِ نفس خود نخواستهاند که به دیگران وارد کردههایی نشدهآسیب

 یاد بسپارند. را به
 

 نت تقسیم کرد؟ ها را به دو دستۀ عامالن و بازماندگانِ خشوتوان انسانآیا می -11

بندی کند؛ م، دستهیرمحترهای خوب یا بد، محترم یا غها را در مقولهذهن ما برای اینکه بتواند سریع تصمیم بگیرد، تمایل دارد انسان

 ی قرار گرفتهخوبی مورد بررسشناسی اجتماعی، در مبحث شناخت اجتماعی، با موضوع راهبردهای اکتشافی قضاوت، بهامری که در روان

شود. فردی میط بینهایی همچون خطاها در روابکند اما متاسفانه موجب آسیباست. اگرچه این ویژگیِ آدمی، به سازگاری وی کمک می

اتور راد یا دیکتکه اف عنوان مثال، از خودرایی یا دیکتاتوری صحبت کنیم که خود مصداقی از خشونت است. چنین نیستاجازه بدهید، به

ری خیلی یکتاتودشود که یک طرف آن، دیکتاتوری خیلی کم و طرفی دیگر . بلکه از پیوستار دیکتاتوری صحبت میهستند یا نیستند

ر دپا افتاده و زیاد است. اگر فردی کامال دموکراتیک هستیم، باز هم به لحاظ نظری، گاهی در شرایطی، حتی خیلی پیش

در  ایطی ما عمالکنیم. در چنین شردیگران را وادار به تبعیت از نظر خودمان  های روزمره ممکن است خواسته یا ناخواسته،گیریتصمیم

  گیریم.پیوستار دیکتاتوری، هرچند در ابتدای آن، قرار می

گیرند. ها هم در پیوستارِ عامالن، هم در پیوستارِ بازماندگانِ خشونت قرار میای، همۀ انسانبا در نظر گرفتن نگاه پیوستاری، نه مقوله

دهند در انتهای پیوستار عامالنِ خشونت هستند و افرادی که سعی ای انجام میهای زنجیرهافرادی که جنایت جنگی انجام داده یا قتل

شود در ابتدای پیوستارِ دهند که موجب آزار دیگران میدارند کسی را نرنجانند و به کسی آسیب نزنند، اما گفتاری یا عملی انجام می

شود، در نیمۀ دوم پیوستار عامالنِ خشونت است و البته حسب اقدامات هستند. فردی که مرتکب خشونت خانگی می عامالنِ خشونت
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کند ممکن است به انتهای پیوستار نزدیک شود. از آنجا که عامالن خشونت خانگی، معموال خود هایی که وارد میآزارگرانه و آسیب

 ن فرد در بخشی از زندگی در پیوستارِ شاهدان و بازماندگانِ خشونت قرار گرفته باشند. رود همابازماندۀ خشونت هستند، انتظار می
 

 ای با قدرت دارد؟خشونت چه رابطه -12

 شونت ارتباطدهد قدرت و خای است که نشان میزندان استانفورد که در همین نوشته به آن پرداخته شده است از شواهد پژوهشی عمده

های واژهه کلیداهد پژوهشی، بالینی و میدانی در این خصوص بسیار گسترده است و تنها کافی است کتنگاتنگی با هم دارند. شو

 همیتِ کنترلاجستجو کنیم. شاید به همین دلیل است که هرجا قدرت بیشتر است « قدرت»همراه را به« چرخه خشونت»و « خشونت»

های شونتاری، خکند. در یک محیط ادتِ مرد علیه زن را فراهم میشود. در خشونت خانگی، این قدرت است که امکان خشونمطرح می

الی عنوان خشونت مهای بزرگ، بهشود که از جایگاه شغلی و سازمانی باالتری برخوردارند. اختالسجنسی بیشتر توسط افرادی انجام می

 دار هستند. شود که از بیشترین اختیارات برخورها انسان، توسط افرادی انجام میعلیه میلیون

ترند، از هر میزان که قویکند. در اکثر موارد، حیوانات بهیا بازداری را مطرح می گره خوردنِ قدرت به خشونت، ضرورت کنترل

ند، ترین موجودات هستها که از درندهتری برخوردار هستند. به عنوان مثال، دیده شده است که شیرها و حتی تمساحهای قویبازدارنده

های ذاتی یا غریزی هرسد بازدارندنظر می، از آنجا که بهکنند. در مورد انسانشان باردار است آن را رها میشوند که طعمهی متوجه میوقت

فانه نظارت شود. متاسزایی وی نیست، بر این اساس، ضرورت بازدارنده و نظارت درونی نظیر اخالق مطرح میمتناسب با ظرفیت آسیب

ین ی آن را تبیشناخت هایی که لئون فستینگر تحت عنوان ناهماهنگیتنهایی کافی نیست و شواهدی وجود دارد با مکانیسمدرونی نیز به

رونی باال، ظارت دنزد عام و خاص است، با وجود اشتهار به های شریف و محترمی که سالمت اخالقی آنها زبانکرده است، حتی انسان

 شوند.تبدیل « هیوال»فیلمِ شبکۀ خانگی، به روایتِ  ممکن است به تدریج، به

کند، ضرورتِ یت نمیزایی باالیی در حد استفاده از بمب هیروشیما دارد و اینکه صرفِ نظارت درونی کفاحال که آدمی، ظرفیت آسیب

ای در نظر مدیرهای، هیاتهچنین است که مثال در یک سازمانِ حرفکنند. اینهای بیرونی، اهمیتی خاص پیدا میها و نظارتبازدارنده

ع عمومی و مجم شوند که بر هیات مدیره و مجریان نظارت کنندگرفته شده است که بر مجریان نظارت کنند؛ بازرسانی انتخاب می

ند، بهینه ندار ملکردِبینی شده است که قدرت نظارت بر کل سازمان از جمله بازرسان را داراست. وقتی هر کدام از این ارکان، عپیش

خوبی بر به ونشده  درستی انتخابشود. همچنین اگر در کشوری شفافیتِ کافی وجود نداشته باشد؛ منتخبانِ مردم بهآسیب پدیدار می

نباشند؛  عمومی ها، موظف به پاسخگویی نبوده و در معرض نظارتها، موسسات و سازمانعملکرد مجریان نظارت نکنند؛ همۀ دستگاه

کند. افزایش و یمها، پدیدآمده و رشد نتوانند پرسشگری داشته باشند؛ در چنین کشوری، خشونت و دیگر آسیب راحتیخبرنگاران به

 ها است. ها و خشونتای برای پیشگیری از آسیبهزینهتسهیل نظارت بیرونی و عامه، راه کم
 

 ای با قانون دارد؟ خشونت چه رابطه -13

رسد در روال عادی، قانون نظر میشوند. بر چنین اساسی، بهم، از مبانی قوانین محسوب میدر بسیاری از کشورها عدالت و مصلحتِ مرد

به صورت صریح از خشونت رود قوانین کشورها، معموال شود و شاید بتوان گفت انتظار میبرای پیشگیری یا مقابله با خشونت وضع می

انستان، طالبان قوانینی برای محدود کردن حقوق زنان در یر در کشور افغخکنند. البته موارد نقضی هم وجود دارد. مثال همین احمایت ن

قانون باشد ولی در ادامه، نارضایتی به آن  شود. اگر رضایتِ عمومی، مبنای وضعاند که مصداقِ بارزی از خشونت محسوب مینظر گرفته
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گر خشونت باشد. تواند مصداقی از خشونت یا تسهیلنونی میعمل آمد، چنین قاقانون به وجود آید، به اعتبارِ تعریفی که از خشونت به

 دانان اظهارنظر تخصصی داشته باشند. انگیز در ایران، قانون حجاب اجباری است که الزم است در این خصوص، حقوقیکی از قوانین بحث

ردی فر حال جانِ هن، در آغ از دلیل و منطق یکی از مجازات مبتنی بر قانون که در جهان منتقدین جدی دارد اعدام است. در اعدام، فار

کند. ج میا ترویرشود فرهنگِ خشونت شود و حتی گفته میشود و از این منظر و از نگاه منتقدین، نوعی خشونت محسوب میگرفته می

ان، کشورهای جه می ازنی پدیا ذکر شده است در بیش ازشاید بر این اساس است که بر اساسِ آماری که در منابعِ مختلف از جمله ویکی

شود. در حال م نمیم انجاچهارم کشورها، در عمل اعداگیرد بلکه قانونِ منع اعدام وجود دارد و در بیش از یکنه تنها اعدام صورت نمی

 ا محسوبشورهاین ک شود و کشور ایران یکی ازحاضر تنها در کمتر از بیست درصد از کشورهای جهان، اعدام قانونی بوده و اجرا می

 شود. می

ت ذکر رزی از خشونداق باگیرد، اعدام در مالءعام، مصویژه متخصصان سالمت قرار میدر حالی که اعدام، مورد اعتراض افراد زیادی و به

ترس اسهایی از اختالل گیرد. چرا که شواهدی گویای این است که افرادِ شاهد، گاهی نشانهتری قرار میشده و مورد نقد و اعتراض جدی

ا تا آخر عمر فرد ر هایی که متاسفانه آثار آنکنند؛ نشانه( را تجربه میPTSD( و گاهی حتی اختالل استرس پس از سانحه )ASDحاد )

 کند. رها نمی
 

 ای با ایدئولوژی دارد؟خشونت چه رابطه  -14

 Michael) مایکل فریدن، یا از نظر «اجتماعی و سیاسی ایستای هایاندیشه و باورها ۀمجموع»های مختلفی نظیر ایدئولوژی به گونه

Freeden) ها برداشت»که  تعریف شده است« اهای آگاهانه یا ناآگاهانه از افکار، باورها و نگرشمجموعه»روتلج،  ۀالمعارف فلسفدر دائره

 «. گذاردها تأثیر میها و توصیهمها، رفتارها، تصمیروی قضاوت»و « دهدهای ما را از جهان سیاسی و اجتماعی شکل میو سوءبرداشت

کند که یک ین میها تعیخودی خود مانع و یا عاملِ خشونت است و اینکه تا حدود زیادی محتوای باورتوان گفت ایدئولوژی بهاگرچه نمی

ی که از صورت ردایدئولوژی مروجِ خشونت یا بازدارندۀ آن باشد، با وجود این، ممکن است یک ایدئولوژی فارغ از محتوای آن، 

ساز هامل یا زمینعن است چون و چرایی را در طرفدارانش ایجاد کند ممکپذیری پایینی برخوردار بوده و احتمالِ اطاعت باالی بیانعطاف

 توان به داعش اشاره کرد. خشونت باشد. از مصادیق بارز می

 

 ای با رسم و رسوم دارد؟خشونت چه رابطه -15

های اجتماعی و هایی زیادی وجود دارد که بسیاری از آنها ضمن ایجاد شادی و سرور، موجب افزایش ارتباطدر کشور ایران، رسم و رسوم

ها رسم و رسومی وجود دارند که ردپای آنها فرهنگویژه در برخی از خردهشود، اما متاسفانه، بهمیهنان میافزایش بهزیستی اجتماعی هم

های گذشته همیشه به درجاتی بوده ولی های ناموسی که متاسفانه طی سالتوان یافت. قتلمی هارا در تحلیل علل خودکشی و دیگرکشی

دار شدن احساسات عمومی شده است، از جملۀ مواردی است که در غالب موارد ریشه در ای شده و موجب جریحهفقط برخی از آنها رسانه

هایی نظیر فرادِ جامعه به واژهفرهنگی، اشود که در چنین خردهنی شدید میای دارد. مشکل زمارسم و رسوم و یا باورهای قومی و قبیله

غیرتی گره شود که افراد عدول از این رسم و رسوم را به معانی نظیر بیکنند و این باعث میغیرت، آمیختگیِ شناختیِ شدیدی پیدا می

های جاری، به دوامِ چنین شدیدتر شود که برخی از آموزهشود. ممکن است مشکل زمانی های شدیدی میزنند؛ امری که موجب خشونت
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پذیری باال از جمله عواملی است که ممکن است بر تاثیر منفی رسم و رسوم بر پذیری پایین و اطاعتباورهایی کمک کند. باز هم انعطاف

ناسازگار کمتری برخوردارند ممکن است تاثیر رسم  هایی که از تفکر نقاد باالتر و از همنواییِافزایش خشونت اثر داشته باشد. تربیت انسان

 زا را کم کند. و رسوم آسیب
 

 آورد مثبتی دارد؟ خشونت چه دست -16

راه ست خشونت هماممکن  اجتماعی دارد، اما آیا-شناختی و مشکالت روانیدانیم خشونت آثار منفی به وسعتِ اختالالت روانالبته که می

 ساسِ اهدافِسش بر اباشد؟ شاید بهتر است پاسخ این پرهای شیرینی هم داشتهتلخ، در عین حال میوههای تلخ و گاهی بسیار با میوه

رو، حبوب یا قلمفراد مدفاع از خود، ا -توان به چهار دسته تقسیم کرد: الفبندی، هدف از خشونت را میخشونت داده شود. در یک طبقه

 و رسیدن به طۀ قدرترهایی از سل –های مرتبط با آن، ددفاع از قدرت و سودمندی -استفاده از خشونت برای مقابله با خشونت، ج -ب

 آزادی.

 ودمان،شود، زمانی است که خآورد مثبت محسوب میترین زمان برای خشونت یا پرخاشگری، که از نگاهی یک دستشاید موجه

خشونت  پرخاشگری و فاده ازبازداشتن و دور کردن یک دزد با استگیرد. اگرچه مان و یا خانه و قلمرومان در معرضِ تهدید قرار میعزیزان

ز خود، زد و دفاع ادکردن  شود، اما حتی در این مورد هم، اگر اقداماتی فراتر از راندن و دورهای جهان موجه محسوب میدر اکثر دادگاه

ست های جهان، ممکن اود محسوب نشود، اکثر دادگاههایی وارد شود که مصداقی از دفاع از خانجام شده باشد و یا به این دزد، آسیب

 است مجرم در نظر بگیرند.  رساندهفردی را که به دزد آسیب

ک خانواده، یرت در یکی از مصادیق خشونت، استفاده از آن برای حفظ قدرت یا مقابله با خشونتِ افرادی است که علیه صاحبانِ قد

عِ ت که در موقهایی اسکه پرخاشگری یا خشونتِ افراد تحت مسئولیت، گاهی انعکاسی از حرفکنند. اول اینسازمان و یا جامعه عمل می

ها قابل موقع حرفآمیز از طریق شنیدنِ بهها و رفتارهای خشونتعبارت دیگر، بسیاری از پرخاشگریمناسب شنیده نشده است؛ به

شود مطرح می ن پرسشهایی مواجه شده باشد، در آن صورت، ایاشگریپیشگیری است، اما اگر دیر شده باشد و فردِ صاحبِ قدرت با پرخ

توان با خشونت از می که آیاتواند به بقای مدیریت فرد در خانواده، سازمان یا جامعه کمکی درازمدت داشته باشد؟ و اینکه آیا خشونت می

فی تار منکن است در زمان وقوع آن، از رفشدت منفی است. خشونت ممخشونت پیشگیری و به ثمرات خوبی دست یافت؟ جواب به

نت در احتمال خشو های دیگر، برشود، بلکه، عالوه بر آسیبتنها موجب پیشگیری درازمدت آن نمیعمل آورد اما نهپرخاشگرانه بازداری به

مکن است مافتد. خشونت، ای، الگوگیری اتفاق میکند و بر اساس یادگیری مشاهدهافزاید. خشونت ساری است و سرایت میآینده می

خواهد  متجلی ، در زمانی دیگر و شاید حتی با شدتی بیشترکند و خشونتِ سرکوب شدهخشونت را سرکوب کند ولی آن را حذف نمی

ت  تحختیار افرادِاوز در دهد ممکن است فردا رشد و همان ابزاری که امروز به یک مدیرِ خانواده، سازمان یا جامعه، قدرتِ مدیریت می

ن درو د طوفاکند که اگر باد بکاریآورد. در این خصوص این جملۀ معروف، مصداق پیدا میسلطه قرار گیرد؛ خشونت، خشونت می

در به آن زمان قا اند ولی درهایی است که روزگاری تجربه کردهکنید؛ بسیاری از اقدامات جنایی فرزندان علیه والدین، محصول خشونتمی

 اند. مقابله با آن نبوده

های آن انجام دانند، برای رهایی از قدرت و سوءاستفادهگاهی خشونت توسط افراد تحت سلطۀ قدرت و آنهایی که خود را ظلم دیده می

گیرد و ویژه وقتی که مثل گلوله برفی اوج میای برای استفادۀ نابجا از قدرت باشد، اما بهشود. اگرچه خشونت، ممکن است بازدارندهمی
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توان از طریق خشونت، که سلب کننده کند که آیا میشود، این پرسشِ مهم را مطرح میها را شامل میهایی نظیر آسیب به انسانمصداق

ها رسید؟ آیا مجاز به استفاده از ابزاری هستیم که نافی و شآن و منزلت انسان و خودمختاری او است به هدفِ متعالی آزادی و شانِ انسان

 پاسخ البته منفی است. ناقض هدف است؟ 

آورد مثبتی گونه دستتنها هیچجز در موارد محدود و در دفاع از خود و اطرافیان، نهتوان گفت، پرخاشگری و خشونت، بهترتیب میبدین

های شدید و نیات به زتوان از آنها نام برد، در درازمدت ممکن اسمدت خشونت میهای کوتاهعنوان سودمندیندارد، بلکه مواردی که به

 گاهی ماندگار منجر شود. 
 

 جهان بدون خشونت؛ واقعیت یا سراب؟ -17

های ر و بازداریت بیشتبهتر است این واقعیت تلخ را بپذیریم که آدمی از ظرفیت آسیب به دیگران برخوردار است و اینکه هرچقدر قدر

ای، حتی در امعهجخود بگیرد و از آنجا که در هر ی بهبیرونی کمتر باشد، چنین ظرفیتی، با احتمال بیشتری ممکن است شکلی عمل

ا دور یامکان حذف  لحاظ نظریهای باالتری برخوردارند و در هر مکانی بهدرجاتی از قدرتجوامعِ با خشونتِ پایین، افرادی هستند که به

 عنوانِ یک هدف درهجهانِ بدون خشونت، بهای بیرونی توسط افراد با شخصیت ضداجتماعی وجود دارد، بر این اساس اگر زدن بازداری

ش سرابی بی« تون خشونجهانِ بد»نظر گرفته شود، یعنی جایی که باید به آن برسیم، ممکن است با ناکامی مواجه شویم و در آن صورت 

را پایانی  یم و آننکیک ارزش در نظر گرفته شود، یعنی مسیری که قرار است در آن حرکت « جهان بدون خشونت»نخواهد بود، اما اگر 

 ایم.متصور نیست، در آن صورت در وضعیت صحیح، واقعی و در عین حال ارزشمندی قرار گرفته
 

 با بازماندگان خشونت چگونه برخورد کنیم؟ -18

ین است که شونت اخواه یک متخصصِ سالمت روان، خواه یک فرد عادی باشیم، در هر صورت، اولین گام در برخورد با بازماندگان خ

ت فرد توجه احساسامدهیم؛ بایط را برای بیان تجربۀ دردناک آنها فراهم کنیم؛ شنونده فعالی باشیم؛ بیشتر از آنکه حرف بزنیم، گوش شر

هارچوب چفرد را در  تارهایباشیم و سعی در بازداری آنها نداشته باشیم و به آنها اعتبار ببخشیم؛ نگاهی غیرقضاوتی داشته باشیم و رف

اهمیت نشان های فرد را کممحیطی وی ببینیم؛ از نصیحت، توصیه و اخالقی کردن خودداری کنیم؛ مشکالت و نگرانی شرایط فردی و

خودش به  حل، کمک کنیم کهحل خودداری کنیم و در صورت درخواست راهحلی نخواسته، از ارایه راهندهیم؛ تا زمانی که فرد راه

ای، در فهکمک حر بودن و وابسته کردن فرد به خودمان خودداری کنیم؛ در صورت نیاز بههایی برسد؛ صادق باشیم؛ از ناجی حلراه

نین شرایطی ا در چسخن کوتاه، طوری رفتار کنیم که دوست داریم دیگران با مدسترسی وی به متخصصان سالمت در کنارش باشیم و به

 رفتار کنند.

دیده یا دارای ت از خودمان بپرسیم که آیا از صالحیت کار با یک فرد آسیبدر صورتی که متخصص سالمت روان هستیم، ابتدا الزم اس

گردد؛ اگر آموزشی در های متخصص برمیها و مهارتتجربۀ تروما برخورداریم؟ بخشی از این صالحیت به آموزش و بخشی دیگر به ویژگی

با فرد دارای تجربۀ تروما را نداریم، بهتر است طی یک  های مهارتی و شخصیتی مناسب کارایم یا اگر ویژگیاین خصوص دریافت نکرده

دیده هم با آن موافق است، فرد را به متخصص دیگری ارجاع دهیم. چنانچه ای مناسب که فرد آسیبگونهفرایند گوش دادن همدالنه، به

یا مداخله در بحران را شناختی یۀ روانهای اولاز صالحیت و آمادگی الزم برخورداریم، الزم است با یک نگرش غیردرمانی، ابتدا کمک
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انجام دهیم و در ادامه در صورت لزوم، نسبت به درمان اقدام کنیم. فراموش نکنیم که بسته به اینکه تروما نوع اول یا دوم بوده و فردِ 

 دیده از چه سنی برخوردار است، ضرورت دارد از مداخالتِ درمانی متفاوتی استفاده کنیم. آسیب
 

 هانی بدون خشونت، قصد دارم چه تغییر فردی داشته باشم؟برای ج -1۹

خشونت یا  رود کهکنیم. یادمان نهایی مبادرت میتوانیم برای جهانی بدون خشونت گام برداریم در حالی که خود به خشونتما نمی

 یدن به نیازرای رسافراد گاهی ب گیرد.رساندن به کسی صورت نمیآسیب، همیشه ناشی از خشم نیست و در مواقع زیادی با هدفِ آسیب

اند دهمعرض آن بو که در صورت خودکار از الگوهای درونی و یا باورهای غیرمنعطفیرسانند و گاهی بهخود، ناخواسته به دیگران آسیب می

 کنند. تبعیت می

اول  است در گام مر، بهترم و برای این اگام برداریم الزم است اول از خودمان شروع کنی« جهانی بدون خشونت»خواهیم در مسیرِ اگر می

رد یگران در موا از دهایی داشته باشیم که با آنها ارتباط داریم یخودپایشی داشته باشیم؛ مروری به رفتارهای خود با همۀ انسان

ی و عدم نیکوکار»شناسی که اصلِ اولِ اخالقی آن رفتارهایمان بازخورد بگیریم. ما حتی در مواردی مثل اشتغال در حرفۀ روان

اندازۀ حرفه، نها، بهآرسانیم چه برسد به افراد دیگری که در تعامل با است، گاهی ناخواسته به مراجعانِ خود آسیب می« رسانیآسیب

اال ان برا در خودم همدلی حساس نیستیم. زمانی خواهیم توانست به درد و رنج دیگران که ناشی از رفتار ما بوده است پی ببریم که قدرت

 شود آگاه باشیم. ویژه بعد از رفتارمان، ایجاد میهایی که در دیگران، بههیجان ببریم و به

 ی دموکراتیکد رفتارحویژه از جایگاه قدرت برخوردار هستیم، تا چه های مختلفی که بهموقعیتیک آزمون ساده اینکه بررسی کنیم در 

رخوردار بز اختیاراتی اویژه وقتی که ظرفیت دیکتاتوری داریم، به فورد، ما هر کداماستن داریم. یادمان نرود که بر اساسِ آزمایشِ زندان

 شویم. می

مانی که زما تا اما به دیگران خواهد بود،  های خشونت خودمان، گام بسیار مهمی برای پیشگیری از آسیباگرچه آگاهی از ظرفیت

ن نرود باشد. یادما دنبال نداشتهای جز احساس گناه و یا گاهی انکار را بهست نتیجهها، ممکن اهای عملی برداشته نشود، این آگاهیگام

 ه باشیم. ا داشتهای قدرت و اختیارمان رکه عمل علیه خشونت بسیار سخت است چرا که بایستی شجاعت اخالقیِ گذشتن از سودمندی
 

 برای جهانی بدون خشونت، قصد دارم چه اقدام اجتماعی انجام دهم؟ -20

های سالم یای با ویژگتوان گفت، در صورتی، به جهانِ بدون خشونت و کشورِ بدون خشونت نزدیک خواهیم شد که جامعهز منظری میا

است  داف اجتماعیها و اهمنظور تحقق ارزشرو شاید بتوان گفت، یک اقدامِ اجتماعیِ عملی در این مسیر، تالش بهداشته باشیم. از این

از امنیت  یمندبهره ،هاسانحفظ کرامت و حقوق ان ...اجتماعی،  عدالت»به آن نیاز دارد؛ برخی از آنها عبارتند از: که یک جامعۀ سالم 

ر، قبه دور از ف ...درآمد،  مناسب های برابر، توزیعاز سالمت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت یبرخوردار ...قضایی اجتماعی و

 «.زیست مطلوب از محیط یدمنفساد، تبعیض و بهره

اشد. شاید اشته بهای خاص خود را دهای اجتماعی یاد شده حرکت کرد، هر فردی ممکن است نسخهتوان در مسیر ارزشاینکه چگونه می

ادن به رستجای لعنت فبه»ه هایشان در این مسیر باور نداشته و امید کمی داشته باشند. مهم اینکبرخی از افراد، نسبت به اثربخشی تالش

 «. باشد، باالخره روشنایی است کمنور هر چقدر هم  یک»و اینکه « تاریکی، شمعی روشن کنیم
 


