آمار باالي نزاع در جامعه نگراني ها را افزايش داده و کارشناسان علوم اجتماعي ريشه
آن را درعوامل ساختاري جامعه جستجو مي کنند،عواملي که تحمل شهروندان
را کم و خشم آنها را زياد مي کند تا جايي که منجر به خشونت و نزاع در جامعه
مي شود.به گفته اميد محبي دبير ستاد ملي صبر (صلح ،بخشش و رضايت) قوه
قضائيه ،شمار زيادي پرونده هاي قصاص وجود داد که به خاطر بوق زدن و جاي
پارک ،فردي کشته شده و اغلب اين افراد از نظر اجتماعي سطح پايين نيستند و بعضا
چرايي کم طاقتي داراي تحصيالت عالي و شغل مناسب هستند.اين مقام مسئول در قوه قضائيه ،حدود
 10روز پيش با اين گفته زنگ خطر را نسبت به نزاع در جامعه و عوامل شکل گيري
و خشونت
آن به صدا درآورد و کارشناسان نيز پيش از اين بارها نسبت به شمار زياد نزاع در
شهروندان تهراني جامعه هشدار داده اند.صحنه هاي گاه و بيگاه از نزاع در سطح شهر نيز گواه اين است

گزارش
» نقطه نظر

نزاع در جامعه،آسيبي چند بعدي

حميد حسين زاده
ارائه آمارهاي مربوط به خشونت هاي خياباني و نزاع ها در
گوشه و کنار کشور از ابعاد مختلفي قابل بحث و بررسي است.
بسياري از کارشناسان اين آمارها را نگران کننده و هشدار دهنده
مي دانند و مي گويند،آمارهاي اعالم شده توسط سازمان ها و
مراکز مسئول در خصوص خشونت و نزاع تنها مواردي را شامل
مي شوند که بطور رسمي ثبت و قربانيان براي شکايت مراجعه
مي کنند اما بسياري از قربانيان نزاع و خشونت هاي فيزيکي در
جامعه ما ،موارد را اعالم نمي کنند بنابراين آمارهاي واقعي بسيار
بيشتر و شايد چندين برابر موارد اعالم شده است.اگر چه آمار
دقيقي از خشونت و نزاع در کشور وجود ندارد چرا که خشونت
انواع مختلف روحي ،رواني ،فيزيکي و جنسي دارد و آمارهايي
که از نزاع اعالم مي شود تنها موارد خشونت ها فيزيکي را اعالم
مي کند اما بسياري از انواع خشونت هاي بخصوص خشونت هاي
خانوادگي در مراجع قانوني ثبت نمي شود اما بطور کلي خشونت
و نزاع سومين عامل پرونده هاي قضائي در ايران به شمار
مي رود و بسياري از افراد در جامعه ما نمي تواند خشم خود را
کنترل کنند يعني در موقعيت هاي مختلف ابتدا خشمگين شده
و پرخاشگري مي کنند بعد به دنبال راه حل براي رفع موضوع
مي گردند .مثال وقتي تصادفي اتفاق مي افتد طرفين در برخورد
اول به يکديگر پرخاشگري و نزاع مي کنند بعد منتظر مي شوند
پليس در صحنه حاضر شود.امروزه افراد در مقابل کوچکترين
رفتارها نظير «بوق زدن»« ،سر صف ايستادن»« ،تاکسي سوار
شدن» و  ...زود عصباني ميشوند و رفتارهاي خشن از خود بروز
ميدهند و به درگيري و نزاع با ديگران ميپردازند که برخي از آنها
در نهايت ميتواند به قتل منجر شود که داليل اقتصادي ،اجتماعي
و سياسي در بروز اين رفتارهاي خشونتآميز بسيار تاثيرگذار
است.تماشاي سريالها و فيلمهاي خشن از طريق شبکههاي
گوناگون ماهوارهاي و شبکههاي داخلي ،انجام بازيهاي خشن
رايانهاي بين نوجوانان و جوانان ،فراهم شدن بسترهاي الزم براي
افزايش رفتارهاي خشونتآميز ،افزايش روحيه فردگرايي ،تضعيف
باورها و اعتقادات ديني و مذهبي ،افزايش روحيه سودگرايي و
منفعتطلبي در جامعه ،افزايش مشکالت اقتصادي ،عدمآموزش
مهارتهاي زندگي در زمينه مديريت خشم و خويشتنداري،
کمتوجهي به مشکالت مردم ،عدمرعايت حقوق ديگران،عدمآشنايي
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با حقوق شهروندي و  ...از داليل و عواملي است که آستانه
تحمل مردم را در جامعه کاهش داده است.عوامل محيطي،
ل نو پديد ،استرس ،شکست عشقي ،فراق
تجربه خشونت و عوام 
والدين ،بدسرپرستي و بزهکاري ،افت تحصيلي ،فرار از مدرسه،
زندگي درمحلهاي پرخطر و شبيه سازي با قهرمانان از جمله
داليلي است که پيامدهايي همچون اعتياد ،فرزندان طالق،
مشکالت مالي و اقتصادي براي خانواده ها و افزايش خشونت را
در جامعه در پي دارد.دکتر اماناهلل قراييمقدم ،جامعهشناس و
استاد دانشگاه در خصوص گرايش جامعه به سمت خشونت و نزاع
مي گويد":بهنظر من عوامل متعددي در اين زمينه وجود دارد؛
جامعه دچار يک نوع بيماري فرهنگي و ناهنجاري است که در
واقع هيچ گذشتي ،هيچ مصالحهاي بين مردم صورت نميگيرد.
مردم نسبت به هم گذشت ندارند .اين خصايص خوب اخالقي در
جامعه ما وجود ندارد .چون اين معنويات در جامعه کمرنگ شده،
خشونت آمده و بطور مرتب اين ناهنجاري نه تنها از جانب مردم
که از جانب سازمانها ،ارگانها و نهادهاي دولتي هم به مردم
سرايت ميشود .مسئوالن در مراجعه اربابرجوع رفتار مناسبي
ندارند ،راننده تاکسي و اتوبوس با مسافران مشکل دارند ،رئيس
با مرئوس نميسازد ،تنگناهاي اقتصادي ،تورم ،گراني ،بيکاري
و نابساماني اقتصادي خانوادهها همه اينها دست به دست هم
ميدهند تا پرخاشگري و خشونت در جامعه زياد شود .اين اتفاق
در چهار سال اخير زياد شده.
"عوامل بازدارنده نيز مانند وضع قوانين براي برخورد با نزاع و
حمل سالح سرد مي تواند نقش موثري در کاهش درگيري ها به
خصوص قتل هاي خياباني داشته باشد اما مهمترين بحث در اين
زمينه اشاره به ريشه يابي عوامل موثر در نزاع است که با رفع اين
مشکالت مي توانيم آمار نزاع را کاهش دهيم.در اين زمينه بايد
از تحقيقات صورت گرفته از سوي روانشناسان ،جامعه شناسان
و جرم شناسان استفاده کرد و با کارهاي مقطعي و ضربتي نمي
توان خشونت و درگيري را در جامعه کاهش داد.ما در فرهنگ
اسالمي احاديث و روايات فراواني داريم که اشاره به رعايت صبر،
خويشتنداري ،حلم و بردباري و پرهيز از خشم دارند که توجه
و عمل به آنها در زندگي فردي و اجتماعي و سرلوحه قرار
دادن آنها در زندگي ميتواند در کاهش درگيريها و نزاعها
و افزايش آستانه تحمل مردم موثر باشد که به نمونهاي از اين
روايات اشاره ميشود؛ امام محمد باقر(ع) ميفرمايند« :کمال
انسان در سه چيز است فراگرفتن علم و دين و شکيبايي در
پيشامدها و ناگواريها و اندازه نگه داشتن در زندگي» ،امام
علي(ع) نيز ميفرمايند« :صبر و شکيبايي و اخالق نيکو و حلم
و بردباري از اخالق پيامبران است ».همچنين در جاي ديگري
ميفرمايند « :بپرهيزيد از خشم که آغاز آن جنون و فرجامش
پشيماني است».

که درگيري بين افراد آن هم بر سر مسائل پيش پا افتاده (از نحوه رانندگي گرفته
تا جاي پارک و کرايه تاکسي) روبه افزايش است .همچنان که آمارهاي رسمي هم
وضعيت «نزاع» را در کشور به ويژه در پايتخت نگران کننده نشان مي دهد.سازمان
پزشکي قانوني آمار مصدومان نزاع را که پارسال به مراکز اين سازمان مراجعه کرده اند،
 547هزار و  21نفر اعالم کرده که حدود دو سوم آن مردان هستند.اگر چه آمار
مراجعان سال  95نسبت به سال  94کاهشي سه درصدي را نشان مي دهد ،نبايد
فراموش کرد اين آمارهاي رسمي صرفنظر از نزاع هاي خياباني است که اغلب براي
آنها پرونده اي تشکيل نمي شود.در اين ميان سهم تهران از همه استان هاي کشور
بيشتر است و براساس گزارش هاي رسمي استان هاي تهران ،خراسان رضوي و
اصفهان بيشترين آمار مراجعان نزاع را در کشور دارند.
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نشاط اجتماعي و خشونت در جامعه

»

»

دو شنبه  10ارديبهشت 1397
 13شعبان  30-1439آوريل - 2018سال سي و سوم-شماره 9205

نگاهي به پديده خشونت و نزاع در جامعه

کاهش آستانه تحمل،بستر خشونت هاي اجتماعي
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نجمه الحسيني
نزاع و درگيري نيز به عنوان يک معضل اجتماعي
در کشور مطرح است به طوري که بر اساس برآورد
اجتماعي و آمار جرائم استان ها و مسايل اجتماعي
آن درسطح نزاع و درگيري در رديف مسائل
اولويت دار برخي از استان ها مطرح شده است.
فراواني اين پديده بيانگر آن است که هر شهروندي
ممکن است درمحيط خانواده ،مکان هاي خصوصي،
مکان هاي عمومي وحتي به هنگام عبور از سطح
خيابان با پديده نزاع ودرگيري ،به طورمستقيم يا
غير مستقيم مواجه شود که در اين درگيري ها آالت
و ادوات مجرمانه وحتي سالح گرم نيز مورد استفاده
قرار گرفته و در مواردي نيز منجر به قتل و برخي
ديگر از پيامدهاي نزاع ودرگيري شود.تعميم پذير
بودن و ارتباط اين رفتار با ساير رفتارهاي آسيبي و
امکان ورود افراد از ساير حوزه هاي انحرافي به حوزه
نزاع و همين طور ورود افراد از حوزه نزاع به ساير
حوزه هاي انحرافي مثل سرقت ،زورگيري ،خشونت،
اعتياد ،خودکشي و ...ضرورت مطالعه مستقل و بررسي
ارتباط اين حوزه ها را گوشزد مي نمايد.افزايش فقر،
بيکاري و تورم ازجمله عوامل مهم و موثر در رشد
جرائم و نزاع به شمار ميرود .نااميدي نسبت به حل
مشکل از طريق مراجع تعيين شده براي اين کار و
طوالني بودن روند مطالبه حق نيز يکي از موارد
مهم ديگر است چراکه وقتي افراد احساس کنند
اگر خودشان وارد قضيه شوند و بخواهند مشکل را
حل کنند سريعتر به نتيجه ميرسند يا دست کم
ميتوانند انتقام خودشان را بگيرند ،به طور شخصي
وارد قضيه ميشوند که چه بسا به نزاع و درگيري و
حتي قتل بينجامد.کاهش فشارهاي اقتصادي و کم
شدن دغدغههاي فکري گوناگون در بين مردم ،افزايش
شادي و نشاط در جامعه ،به وجود آوردن احساس
امنيت ،ارائه آموزشهاي الزم براي مهار خشم و باال
بردن آستانه تحمل افراد از مواردي است که ميتواند
به کاهش اين خشونتها منجر شود.
مصطفي اقليما ،رئيس انجمن علمي مددکاري اجتماعي
ايران به نقش مسائل اقتصادي در بروز جرائم و
خشونتهاي اجتماعي اشاره دارد و مي گويد":تاثير
مسائل اقتصادي و مالي در زندگي افراد يک جامعه
و نوع رفتار آنها با يکديگر مسئلهاي نيست که تنها
مختص کشور ما باشد و با نگاهي به کشورهاي ديگر
نيز ميتوان رد پاي مهم مسائل اقتصادي را در ميزان
جرائم صورت گرفته بررسي کرد.تقريبا در تمام دنيا
تورم ،فقر و بيکاري به عنوان موارد مهم دخيل در بروز
جرائم و خشونتها و بزهها برشمرده ميشود .در کشور
ما نيز همانطور که مشاهده ميشود تورم افزايش يافته
در حالي که ميزان درآمد افراد افزايش قابل توجهي
نداشته است و در حالي که افراد قدرت خريد چند
سال پيش خود را دارند و قدرت خريدشان افزايش
نيافته ،قيمتها افزايش چشمگيري پيدا کرده است.
اين موارد ميتواند در تضعيف پيوندهاي خانوادگي،
کاهش آستانه تحمل افراد و پرخاشگري آنها با هر
بهانه نقش داشته باشد و مواردي از جمله طالق و
خانهگريزي و انواع جرائم کوچک و بزرگ را به همراه
داشته باشد.بيکاري يکي از موارد مهمي است که انگار
آنقدر تکراري شده است که ديگر حساسيتبرانگيز
نيست در حالي که بيکاري ميتواند منشاء بسياري
از جرائم ريز و درشت باشد".
نزاع و درگيري در سطح فردي يا در سطح جمعي
ممکن است به وجود بيايد و با استفاده از ابزارهاي
متفاوت از جمله اسلحه گرم يا با بهکارگيري سالح
سرد در جامعه حادث شود.کاهش برخي حساسيت هاي
اجتماعي با قبح زدايي برخي از اراذل و اوباش از حمل
سالح سرد همراه بوده است .امري که در هر جامعه
اي مي تواند امنيت را دستخوش نقصان کند .البته
ايران نسبت به بسياري از کشورهاي دنيا دربحث
درگيري هاي خياباني ،آمار قتل و مواردي از اين
دست ،وضعيت بهتري دارد ،اما به هر حال تاکنون

»

نسرين محمودي
بررسي آماري نزاع در کشور نشان مي دهد که
بسياري از ما به عنوان اعضاي يک جامعه در تعامل با
هم اين روزها کمتر مي توانيم يکديگر را تحمل کنيم
و مانند سابق ،وساطت يک يا چند نفر براي پايان
دادن به مشاجره هايمان نيز ،کارساز نيست .ايراد
ضرب و جرح عمدي و جرائم خشن از داليل اصلي
مرگ و مير در سن  15تا  44سالگي شده است.هم
اينک تعداد زندانيان جرائم خشن بعد از جرم سرقت
و مواد مخدر در رتبه سوم است .موضوع جرائم خشن
و ايراد ضرب و شتم عمدي در جامعه در حال افزايش
است و اقدامات انجام شده براي کاهش اين جرم
کافي نبوده است،زيرا بايد فرهنگ سازي شده و با
ارائه آموزش ،آستانه تحمل و صبر مردم افزايش يابد.
متاسفانه با کوچکترين مشکل افراد به سمت افعال
خشن روي ميآورند ،اين اتفاقات نشا ن مي دهد که
ب هاي اجتماعي به ويژه ايراد
بايد به سمت کاهش آسي 
ضرب و جرح عمدي به صورت عملي و کاربردي و با
فرهنگ سازي به پيش برويم.متاسفانه خشونت کالمي،
فکري ،سياسي ،بصري موضوعات بسيار جديدي است
و بايد به مردم آموزش مدارا کردن را آموزش داد و در
اين زمينه مقوله آموزش بسيار مغفول مانده است.بايد
نهادهاي فرهنگي وارد اين حوزه شوند و نسبت به تقويت
آستانه تحمل مردم را در اولويت رويکردهاي ديني و
مذهبي را در دستور کار قرار دهند و با استفاده از ظرفيت
تشکل هاي ديني و مردمي مدارا کردن را به مردم
آموزش بدهند و بايد قلب ها نسبت به هم مهربان شوند
تا شاهد اختالف و درگيري و نزاع در کشور نباشيم.

بسياري از نهادهاي قضائي و انتظامي کشور برضرورت
بهبود قوانين در اين حوزه تاکيد داشته اند.
دکتر مهدي صابري روانپزشک در تبيين اين آسيب
اجتماعي مي گويد":سطح تحمل بين ساکنان شهرهاي
بزرگ و شلوغ مانند تهران کاهش يافته و کوچکترين
بيتوجهي به حقوق يکديگر باعث درگيري و نزاع
ميشود .از سوي ديگر در شهرهاي بزرگ سرعت تردد
باالست يعني افراد هميشه سعي ميکنند در کمترين
زمان ممکن به مقصد خود برسند تا با تاخير روبهرو
نشوند .اين موضوع در فرد ايجاد استرس ميکند ،حال
اين فرد در محيط کار با اتفاقات تنشزا روبهرو ميشود
که اين فشارهاي رواني بيش از ظرفيت و توان رواني
فرد است .بعد از يک روز پرتنش و خستهکننده ،فرد
مستعد درگيري است و با کوچکترين برخوردي از
خود واکنش نشان ميدهد .در اخبار ديدهايد فردي
به دليل اينکه چرا به او نگاه چپ شده ،نزاعي مرگبار
را رقم زده است .اين نگاه شايد از نظر ما عادي بوده،
اما از نظر متهم که وجودش پر از استرس و تنش
است ،عاملي براي تخليه اين انرژي منفي است.

»

و سريال هاي توليد شده با نشان دادن زندگي
تجمالتي باعث ايجاد احساس فقر در جامعه مي
شود ،که امر ذهني و هم عيني تأثيرگذار در ايجاد
نزاع است.پخش فيلم ها و سريال هايي از شبکه هاي
گوناگون ماهواره اي و شبکه هاي داخلي ،که روحيه
جنگجويي و مبارزه را در گروه سني کودکان ،نوجوانان
و جوانان ب ه عنوان يک منزلت اجتماعي القا مي کند
يا آن را امري عادي تلقي مي نمايند.انجام بازي هاي
خشن رايانه اي بين نوجوانان و جوانان مواردي هستند
که درتشديد نزاع تاثير گذارند و از آنجا که سن
جواني با ويژگي هاي انرژي زياد و تحريک پذيري
همراه است اگر هيجانات  ،اوقات فراغت ،اشتغال و
رفاهيات اين گروه سني به درستي مديريت نشود
مي تواند يکي از علل زمينه ساز باشد .لذا توجه به
تخليه هيجانات و اوقات فراغت اين گروه سني بسيار
با اهميت است.
دکتر معصومه بااوش جامعه شناس و کارشناس رسمي
پايه يک دادگستري در اين باره مي گويد":روابط انسان ها
با يکديگر در طول تاريخ همواره ،همراه با تنوعاتي در

سطح تحمل بين ساکنان شهرهاي بزرگ و شلوغ مانند
ته ران کاهش يافته است
تورم ،فقر و بيکاري به عنوان موارد مهم دخيل در بروز
ج رائم و خشونتها و بزهها برشمرده م يشود

سيستم مديريت شهري بايد در جهت کاهش اضطراب
و استرس بين شهروندان باشد و هرچه آرامش در
فضاي شهري بيشتر باشد ،نزاع کاهش مييابد .ما
همچنين ميتوانيم از تجربه کشورهايي که در اين
زمينه موفق بودند استفاده کنيم .حضور پليس در
شهر و افزايش احساس امنيت هم در کاهش نزاع
به خصوص نزاعهاي مرگبار نقش دارد .در خيابان
درگيريهاي بسياري را ديدهايم که به دليل حضور
نداشتن پليس تا ساعتها ادامه پيدا کرده بود".
يکي از عوامل بروز نزاع در جامعه نبود آموزش مهارت هاي
زندگي است.آموزش مهارت هاي زندگي و مديريت
خشم ،با افزايش آستانه تحمل افراد،آنان را از نظر
سالمت رواني در وضعيت مصونيت از نزاع قرار
مي دهد .در حال حاضر خال اين آموزش ها در برنامه هاي
رسانه اي احساس مي شود.يک عامل ديگر رسانه ها
هستند.تبليغات ماهواره اي در کنار دسترسي سريع
و آسان به مشروبات الکلي و قرص هاي صنعتي و
روانگردان ها زمينه ساز تشديد و ايجاد نزاع هاي
خونين خياباني هستند.همچنين محروميت نسبي
بيشترين تأثير را در بروز نزاع و ساير جرائم دارد .فيلم ها

شيوه هاي مدارا و تقابل با يکديگر بوده است .پيشينه
نزاع و درگيري در بين افراد ،ملت ها و گروه ها
به قدمت عمر و زندگي انسانها بوده است.نزاع
به زد و خورد فيزيکي بين دو يا چند نفر اطالق
مي گردد که به بروز آثار يا عوارض جسمي يا رواني
منجر شود و از جمله موضوعاتي است که در فرهنگ
بعضي از افراد ،شاخص قدرت و يا دفاع از منزلت
اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود اين مساله
در جامعه در زمره آن دسته از آسيب هايي است که
با ايجاد اختالل در روابط اجتماعي ،فضايي آکنده از
کينه ،نفرت و دشمني را درميان افراد جامعه بوجود
مي آورد و در روابط اجتماعي به عنوان يکي از آسيب هاي
اجتماعي که ناشي از روابط ناسالم انسانيست ،از آن
ياد مي شود .توصيف نزاع و تبيين علل و عوامل آن،
هم از لحاظ کمي و کيفي و هم از لحاظ علمي و
اجتماعي اهميت دارد ،زيرا از لحاظ علمي نزاع مسئله اي
اجتماعي ،واقعي ،قانونمند و قابل شناخت محسوب
مي شود و از لحاظ اجتماعي به مثابه يکي از موانع
توسعه اجتماعي انساني به شمار ميرود".
نزاع بهعنوان يک جرم ،سهم مهمي در رقم سياه

غير قابل تحمل شدن براي يکديگر

يکي از موضوعات و معضالتي که در جامعه افزايش
يافته و بايد آن را به عنوان يک واقعيت غيرقابلانکار
بپذيريم ،پايين آمدن آستانه تحمل و صبر مردم در برابر
مسائل و مشکالت خانوادگي و اجتماعي است.آستانه
تحمل به حالتي اطالق مي شود که انسان ديگر توان
کنترل خشم خود را نداشته باشد و با کوچک ترين
تنشي عصباني شود و پرخاشگري کند .طبق بررسي ها،
آستانه تحمل مردم کشور ما رو به کاهش است و سوالي
که پيش مي آيد اين است که علت اين همه نداشتن
تحمل و زودرنجي مردم چيست؟ در ادامه اين مطلب
تالش مي شود که به اين سوال پاسخ مناسبي داده
شود.آنچه مسلم است با شناخت کافي فرآيند شکل
گيري يک نزاع خياباني ،ميتوان از شکلگيري و افزايش
اين پديده در آينده پيشگيري کرد .مطالعات پيشين در
زمينه نزاع خياباني اغلب بهصورت کمي انجام گرفتهاند و

فقط به بررسي اين پديده در يک مقطع پرداختهاند
و اين پديده را در قالب يک فرآيند مورد بررسي قرار
ندادهاند .اين مطالعات کمي با يک چارچوب نظري
از قبل تعيين شده (که اغلب با بستر جوامع ديگر
همخواني دارد) ،درصدد تببين عوامل موثر بر جرائم
برآمدهاند و بيشتر حالتي نظريه آزمايي دارند که بستر
مطالعه و شرايط فرهنگي -اجتماعي خاص آن را در نظر
نميگيرند .بنابراين ،طرحريزي مطالعهاي که جرائم نزاع
خياباني را در قالب کشف يک فرآيند نگريسته و توجه
کافي به بستر مورد مطالعه داشته باشد ،ضرورت جامعه
حاضر کشور ماست.افزايش دعواها و نزاعها در خيابانها،
پارکها و در روابط اجتماعي بين مردم نمونهاي از کاهش
آستانه تحمل و شکيبايي مردم است که بايد براي آن
چارهانديشي شود.رفتارهاي کنوني در جامعه نشانگر
آن است که ميزان تحمل و صبر و خويشتنداري بين

بزهکاري دارد؛ زيرا بزهکاران قانوني يا قضائي اين
جرم کساني هستند که در مراجع قضائي محکوميت
گرفتهاند.از نگاه کارشناسان اين اهميت دارد كه برخي
از افراد شريک در درگيريها ،به دليل فقر فرهنگي در
جامعه به سمت قانون گريزي تمايل دارند و ميتوان
گفت در صورت عدم پيشگيري ،قانون گريزي رفته
رفته در زندگي روزمره آنها به فرهنگ تبديل و در
رفتارشان نهادينه ميشود ،اين موضوع براي جامعه
آسيبهاي جدي را به دنبال خواهد داشت.مهمترين
راهكار براي پيشگيري از وقوع و كاهش نزاعهاي فردي
و جمعي ،ريشه كني فقر فرهنگي در جغرافياي جرم
است؛ فقري که به واسطه کمبود امکانات فرهنگي
در نقاط حاشيهاي شهرها ،افزايش مهاجرت و بر هم
خوردن همگوني بافت جمعيتي و  ...رقم خورده و
شکل گرفته است.
آگاهي رساني و افزايش برنامه هاي آموزشي مهارت هاي
فردي ،خانوادگي و اجتماعي مي تواند نقش موثري
در کاهش آمار نزاع و خشونت داشته باشد.همچنين
رسانه ها مي توانند از طريق گفتمانسازيهاي مبتني
بر تقويت قيدهاي اعتقادي ،اجتماعي ،فرهنگي و ارزشي
به عنوان نيروي بازدارنده نقش عمدهاي در کاهش
ميزان آثار و تبعات ناشي از نزاع خياباني و افزايش
ميزان اميد اجتماعي از طريق تحکيم اخالق اجتماعي
ميان اقشار مختلف به عهده داشته باشند.رسانه قادر
است با جهتدهي به افکار عمومي به تغيير رفتارهاي
مبتني بر رعايت هنجارها و ارزش ها کمک کند .اين
امر از طريق برجسته ساختن نهادهاي اجتماعي و
تقويت احساسات عاطفي و رواني مشترک ميان
شهروندان و با هدف ترميم گرايشهاي نابهنجار و
واگراييهاي اجتماعي صورت ميگيرد که به نوعي
بهعنوان کنترل اجتماعي ميتوان از آن نام برد.رسانه
قابليت مديريت امور فرهنگي را دارد .از اين منظر،
رسانه در توليد الگوهاي فرهنگي با هدف ترويج ،تقويت
و نهادينهسازي آموزهها ،باورها و رفتارهاي خاص و
مطلوب در جامعه ميتواند به حرکتهاي فرهنگي
مشخص در جامعه جهت دهد.همراهي و همکاري
ساير سازمانها با رسانه در روشنگري افکار عمومي
و خطرهاي اجتماعي نقش بسزايي دارد .آگاهي دقيق
از زوايا و ابعاد مختلف آسيبهاي اجتماعي ،رسانه
را قادر ميسازد تا کنشگران اجتماعي را در راستاي
اهداف برنامهريزي شده فعال کند .توليد و پخش
آثار تلويزيوني در قالبهاي مختلف نمايشي ،مستند،
انيميشن ،گرافيک و ...منجر به تقويت کارکردهاي
متنوع رسانهاي در عرصههاي آموزشي ،اطالعرساني
ف پيشگيري ،کنترل و کاهش
و سرگرمي با هد 
آسيبهاي اجتماعي خواهد شد.

مردم به شدت کاهش يافته است بنابراين بايد به عنوان
يک معضل اساسي و جدي مورد توجه صاحبنظران
فرهنگي ،جامعهشناسان ،روانشناسان و  ...قرار گيرد
و براي حل آن راهکارهاي عملي و کاربردي ارائه شود.
منشأ و زمينه بسياري از نزاعها و درگيريها ،قتلها و
آسيبهاي اجتماعي پايين آمدن آستانه تحمل مردم
است که در مقابل کوچکترين انتقاد و اعتراض کالمي
از خود واکنشهاي خشن و تند بروز ميدهند که اين
موضوع ميتواند ناشي از مشکالت اقتصادي ،اجتماعي،
سياسي و فرهنگي در جامعه باشد.شرايط زندگي اجتماعي
امروز خصوصاَ در شهرهاي بزرگ ،آلودگي هوا ،آلودگي
صوتي و بوقزدنهاي بيجهت و ترافيک ،تاکامي در
رسيدن به اهداف ،شرايط اقليمي و برنامههاي کنتر ل
ن مي آورد در
نشدهاي که آستانه تحمل افراد را پايي 
بروز خشونت موثر است.روانشناسان معتقدند ناکامي
از مهمترين داليل بروز خشونت و پرخاشگري است و
خشونت و رفتارهاي خشني که هر روز به شکلي در
آمار ديده ميشوند ،بايد با حساسيت بيشتري مورد
توجه سياستگذاران قرار گيرد.به نظر مي رسد راه هاي
مقابله با خشونت و روش هاي کنترل آن  ،بايد از
دوران کودکي و در طي جريان اجتماعي شدن افراد
در دستورکار نهادهاي آموزشي قرارگيرد تا بدين وسيله
بتوان از عوارض جبران ناپذير آن در جامعه پيشگيري
کرد.کارشناسان امور اجتماعي معتقدند که فرهنگ سازي
پيشگيري از جرم و باال بردن آستانه صبر و تحمل
مردم از راهبردهاي اساسي در حوزه کنترل اجتماعي
و کاهش جرائمي همچون خشونت و درگيري و نزاع
در بخش هاي مختلف جامعه است.

عليرضا قشقايي
برخي کارشناسان و متخصصان معتقدند که همه انواع
خشونت در کشور ثبت و بررسي نميشود اما با وجود اين
نيز آمارهاي فعلي دستگاه قضا بهاندازهاي تکاندهنده است
که بايد براي پيشگيري و جلوگيري از اين آسيب اجتماعي
چارهانديشي کرد .جامعه ما (حتي شهرهاي بزرگ) سنتي
و با باورهاي ديني است ،به همين دليل باال بودن آمارهاي
نزاع نگران کننده است و اين آمارها برازنده جامعه مدعي
اخالق اسالمي نيست.در موارد متعدد شاهديم که يک
حادثه کوچک يا يک تصادف رانندگي ساده افراد را برآشفته
کرده و به چنان عصبيتي مي رساند که با يکديگر درگير
شده و به روي هم چاقو و چوب و زنجير چرخ مي کشند
که بسياري از اين نزاع ها به دادگاه نمي رسد و جزو آمار
رسمي هم به شمار نمي آيند.برخي کارشناسان معتقدند که
نابرابري و تبعيض و سرخوردگي برخي افراد از رسيدن به
حق خودشان ،از عوامل موثر بر افزايش خشونت و نزاع در
جامعه است .شرايط زندگي کنوني در شهرهاي بزرگ اعم
از آلودگي هوا و سنگين شدن تنفس ،انتشار انواع پارازيت ها
در هوا ،شرايط نامطلوب اقتصادي خانوارها و فشار معيشتي
و وضعيت ترافيک در کاهش آستانه تحمل افراد نقش دارد،
اين عوامل روي هم سالمت جسماني ،رواني و اجتماعي
انسان را تهديد مي کند و فضايي ايجاد مي کند که در آن
افراد نمي توانند يکديگر را تحمل کنند و رفتار مناسبي
با همنوع خود داشته باشند.وقتي مردم نمي توانند هواي
سالم و زندگي سالم داشته باشند چگونه مي توان از آنها
انتظار داشت که مناسبات درستي با ديگران داشته باشند،
از سوي ديگر شاهد افزايش روزانه قيمت ها هستيم زيرا
هيچ کنترلي روي بازار نيست ،به همين دليل قشر کم درآمد
جامعه از نظر معيشتي تحت فشار است.دکتر قاسم افشاري
جامعه شناس در اين خصوص مي گويد":وقتي ما شاهد
فقر ،بيکاري و تبعيض و شکاف طبقاتي باشيم با انفجاري
رفتاري در خانواده ها روبهرو خواهيم شد .پس از مدتي اين
انفجار رفتاري از خانواده ها به جامعه کشيده مي شود.در
خيابان تا به حال صحنه هاي بسياري درخصوص درگيري ها
و نزاع ديده ايم که دو طرف درگيري از موضوعات ديگري
که در زندگي دارند شاکي بوده و کوچکترين اختالفي آنها
را به نزاع خياباني رسانده است.متاسفانه ما با دو مشکل در
جامعه روبهرو هستيم نخست افزايش خشونت و پس از آن
نوعي بي تفاوتي به مشاهده خشونت و درگيري در خيابان.
خانواده يکي از ارکان اصلي در شکل گرفتن خشم است و پس
از آن خشم به جامعه سرايت مي کند .مشاهده صحنه هاي
خشن و دردناک نيز به ترويج خشونت در جامعه کمک
مي کند.وقتي شرايط رشد و ترقي براي همه اقشار جامعه
مهيا نباشد نوعي شکاف طبقاتي رخ مي دهد و برخي افراد
جامعه تصور مي کنند که حق آنها پايمال شده است .اين
موضوع از داليل و شرايط بروز خشونت در جامعه است.
اعتمادسازي ،بهبود شرايط اقتصادي ،توجه به سالمت روان
جامعه و وضع مقررات مساوي از سوي نهادهاي مسئول از
جمله عوامل موثر در کاهش خشونت است".عدم شادي هاي
گروهي و جمعي يکي ديگر از مهم ترين و اصلي ترين عوامل
افزايش آمار خشونت و نزاع در جامعه است.متاسفانه در

جامعه ما امکان شادي هاي گروهي و جمعي وجود ندارد
و شادي هاي گروهي در خلوت و خفا به شکل غيرقانوني
نظير پارتي هاي مختلط انجام مي گيرد .بنابراين بايد
سياست هاي جدي براي ايجاد فضاهاي شاد عمومي در
چارچوب قوانين و مقررات فراهم شود تا نوجوانان و جوانان
براي کسب شادي قوانين را زيرپا نگذارند و دنبال شادي هاي
آني نظير پارتي هاي مختلط ،گرايش به مواد مخدر صنعتي و
انواع مشروبات الکلي نباشند.رئيس انجمن مددکاران اجتماعي
کشور دراين خصوص مي گويد":شادي و نشاط يکي از اين
تعيينکنندههاست .آمارهايي در رابطه با شادي و نشاط در
ايران از سوي مراجع بينالمللي منتشر ميشود که هميشه
ما به آنها انتقاد داريم و ميگوييم انتشاردهندگان اين آمار
گرايش سياسي دارند و اعداد و ارقام آن کذب است .اما از
همه اينها گذشته آنچه بهصورت قاطع ميتوانم بگويم اين
است که ما ايرانيها آدمهاي خيلي شاد و بانشاطي نيستيم.
همين افزايش خشونت نشاندهنده اين است که ما کشور
شاد و شادابي نداريم .افزايش مصرف الکل و موادمخدر
صنعتي و ...هم شاخص ديگري است که حاکي از نشاط
اندک در کشور است.متأسفانه ما استراتژي مشخصي در
سياستگذاريهاي کالن کشور و درعرصه روابط بين فردي
براي گسترش و ترويج نشاط اجتماعي نداريم .خشونت
امروز در جامعه زاييده و پيامد بيتوجهي به نشاط اجتماعي
است .منظور از نشاط اجتماعي ،شاديهايي است که در
چارچوب قانون تعريف شده اما متأسفانه جامعه ما در اين
حوزه هم نمره منفي دارد".کارشناسان کاهش شادي و نشاط
اجتماعي را مهم ترين عامل افزايش رفتارهاي خشونت آميز
در جامعه ايران مي دانند و بر اين باور هستند :شادي جمعي
يک کنش احساسي بوده که طي آن فضاي جامعه تلطيف
شده و مردم بدور از هر رفتار خشونت آميزي ،احساس
خوشحالي ،همبستگي و همدلي مي کنند .بنابراين الزم
است مسئوالن با تعريف چهارچوب ها و مدل هايي براي
شادي هاي جمعي ،ضمن پيشگيري از رفتارهاي نابهنجار،
فضاي جامعه را به سمت آرامش و برخورداري از يک حس
خوب پيش ببرند.

