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 چکیده

 در آن، از بشر بیزاری و تنفر رغم به که ستا اجتماعی های پدیده از دسته آن شمار در خشونت و پرخاشگری   

 محدود یا پردامنه ـ حضور ها دولت و ها ملت نهادها، ها، گروه افراد، تعامل و اجتماعی زندگی تاریخ ادوار تمامی

 ترین کوچك و نخستین که گرداند می بر زمانی به را آن پیشینه خشونت، تاریخ از وحیانی روایت. است داشته ـ

 ابلیس کاری فریب و خشونت اثر بر و زیستند می بهشت در همسرش حوا و آدم از متشکل انسانی جامعه نهاد

 جمله آن هبوط با ابلیس، و آدم میان شده کاشته دشمنی و کینه بذر و شدند رانده بهشت از رفت روا آنها بر که

 .شد آورده همراه به زمین، به

 تمدن دوران تمامی طی هایش، تالش تمامی علیرغم و زیسته، خشونت با همواره انسان که است این حقیقت اما 

 هنوز ولی داشته، هم زیادی های موفقیت گرچه خود، انسانی پرخاشگری مهار برای پذیریش، قانون و آفرینی

 توجه گذشته قرن یك طی که ای مسئله. است معاصر انسانی جهان معضالت و مسائل مهمترین از یکی خشونت

 در مختلف اشکال به همواره و کرده معطوف خود به پیش از بیش را تجربی و انسانی علوم گوناگون های رشته

 انسانی رفتارهای ترین عالی که علمی های پیشرفت و ادبی و هنری آثار  خلق در حتی و روزمره زندگی های جنبه

 .است بوده مطرح و داشته محوری نقش است،



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با این 

شی آسمان مراجعه نمائید قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوه

.www.asemankafinet.ir 

5 
 

ا استفاده از کتاب هاو مقاالت تهیه شده است به بررسی خشونت ، منشا کتابخانه ای و بدر این مقاله که از روش 

خشونت ، ایستادگی در برابر خشونت ، جامعه ای با رافت و بدور از خشونت ،راه های رهانیدن جوامع بشری از 

 خشونت پرداخته ایم .

 نکات کلیدی :

از خشونت ، رهانیدن جوامع بشری از خشونت ، منشاء خشونت ، ایستادگی دربرابر خشونت ، جامعه ای بدور 

 خشونت

 مقدمه

 تعاریف خشونت

 اینکه با «قدرت از استفاده سوء» یا و  «زور از استفاده: »یعنی خشونت است، شده گفته خشونت تعریف در

 و زور به توسل با خشونت موارد بیشتر در که چند هر ندارند؛ همانی این نسبت خشونت و قدرت زور، مفاهیم

 کاربرد نامشروع شکل در حتی نامید، خشونت توان نمی را قدرتی و زور هر از استفاده اما است، راههم قدرت

 و خشن نامشروع، و مشروع اهداف به آن وسیله به توان می که است ابزاری قدرت و زور اینکه چه قدرت؛

 از خشونت اعمال مانند رد،ندا همراه به را قدرت یا زور کارگیری به خشونتی هر که چنان. یازید دست غیرخشن

 را آنها توان می که هایی خشونت یا و برآوردن فریاد و کشیدن جیغ یا و وحشت اضطراب، ترس، ایجاد طریق

 …و افکنی شایعه بهتان، همچون نامید؛ افزاری نرم های خشونت

 به بلکه ست،نی فرد خاصیت هرگز قدرت: »کرد تبیین چنین شود می را خشونت و زور قدرت، مفاهیم تفکیك

 صاحب کسی گوییم می وقتی. داشت خواهد وجود باشند هم با گروه افراد که زمانی تا فقط و گیرد می تعلق گروه

 به که است شده تفویض او به قدرت این مردم از معین ای عده طرف از که است این عمال مراد است، قدرت
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 نخواهد وجود قدرت گروه یا مردم بدون» و «است مردم آن از قدرت» حقیقت در پس. کند عمل آنها نمایندگی

 . «داشت

 این در واقع در آنچه زیرا است؛ استعاری و مجازی کاربرد شود می برده کار به قدرتمند فرد، یا شخص درباره اگر

 یگانه موجود و منفرد چیز بر که است نیرو این چه است؛ نیرومند شخص این که است آن است متصور فرق

 اصطالح در زور که چنان. است جمع فرآیند که قدرت نه است، شخص یا و شیء یك خاصیت و دکن می داللت

 .دارد داللت گردد می حاصل اجتماعی یا جسمانی های جنبش از که انرژی بر سیاسی فلسفه

 دوم تعریف

 گردیده ئلقا خود افراد برای ضمنا یا رسما جامعه که هایی آزادی به غیرقانونی حمله هر» دیگر، تعریف در

 . «است خشونت

 حقوق ـ حقوق سایر به تعرض باشد، آن مختلف های جنبه در آزادی حق تنها اگر تعریف این در آزادی از مقصود

 .شود نمی شمرده خشونت ـ …و طبیعی فطری،

 که خودفرمان و مستبد های دولت سوی از شهروندان بر که هایی محدودیت و ها تبعیض ها، ستم این، بر افزون

 .نیست خشونت و گنجد نمی تعریف این در شود، می داشته روا ندارند، قانونی نظام و برنامه

 حقوق شدن لگدمال به موارد بیشتر در که اساسی قانون بدون دموکراسی و اکثریت حکومت عملکرد همچنین

 .آید حساب به خشونت نباید شود می انگیز هراس گونه به ها اقلیت

 این اوال آن برآیند که شناسد؛ می خشونت را مجعول قوانین و هنجارها با مخالفت تنها تعریف این سو، سوم از

 حقیقت فاقد و باشد اعتباری امر بایست می خشونت اینکه دوم. نباشد خشونت قانونی، های خشونت که است

 اقدامات و جزا حقوق و کیفری های خشونت اینکه یا باشد، اعتبار از فراتر موجودیت دارای و عینی جداگانه،

 و روا. نامید خشونت توان نمی را حکومت جانب از جامعه یا و افراد امنیت مخل اعمال و افراد برای سرکوبگرانه

 .بینگاریم نادیده را آن سرکوبگرانه و خشن هویت که دانست آن سبب شود نمی را اقدامات این بودن مشروع



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با این 

شی آسمان مراجعه نمائید قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوه

.www.asemankafinet.ir 

7 
 

 باشد عبارت شده گفته که چنان نیز آزادی و باشد آزادی خالف بر غیرقانونی اقدام خشونت اگر اینکه دیگر نکته

 آگاهی و معرفت هرگونه از تهی و دور، با همراه تعریف این قوانین، مگر دیگری چیز هیچ به نبودن وابسته: از

 است، قانون خالف هرآنچه: شود می چنین تعریف برآیند که زیرا بود؛ خواهد خشونت شناخت به نسبت بخشی

 .است نونقا خالف

 پیشینه خشونت

 در آن، از بشر بیزاری و تنفر رغم به که است اجتماعی های پدیده از دسته آن شمار در خشونت و پرخاشگری  

 ـ محدود یا پردامنه ـ حضور ها دولت و ها ملت نهادها، ها، گروه افراد، تعامل و اجتماعی زندگی تاریخ ادوار تمامی

 ترین کوچك و نخستین که گرداند می بر زمانی به را آن پیشینه خشونت، اریخت از وحیانی روایت. است داشته

 که ابلیس فریبکاری و خشونت اثر بر و زیستند می بهشت در همسرش حوا و آدم از متشکل انسانی جامعه نهاد

 به جمله نآ هبوط با ابلیس، و آدم میان شده کاشته دشمنی و کینه بذر و شدند رانده بهشت از رفت روا آنها بر

 :کند می گزارش چنین رویداد این از قرآن. شد آورده همراه به زمین،

 •الظالمین من فتکونا الشجرة هذه التقربا و شئتما حیث رغدا منها کال و الجنة زوجك و انت اسکن آدم یا قلنا و»

 متاع و مستقر االرض یف لکم و عدو لبعض بعضکم اهبطوا قلنا و فیه کانا مما فاخرجهما عنها الشیطان فازلهما

 ثمرات از خواهید که هرجا و خواهید چه هر و گیرید جای بهشت در همسرت و خود آدم ای : گفتیم و حین الی

 به را دو آن شیطان پس •! درآیید ستمکاران زمره در که مشوید؛ نزدیك درخت این به و بخورید خوشی به آن

 و قرارگاه و دیگر؛ برخی دشمن برخی روید، پایین: گفتیم. راند بیرون بودند آن در که بهشتی از و داشت وا خطا

 «.باشد زمین در قیامت روز تا شما برخورداری جای
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 مایه درون همین با ـ چندی های تفاوت با ـ آن از آدم هبوط و بهشت در خشونت، ماجرای نیز، عتیق عهد در

 . است شده گزارش

 طعم انسان و گشت آلوده خون به بشری اجتماعی نهاد نخستین نونکا زمین، در آدم خانواده استقرار پگاه در

 با دو آن از یکی درگرفت،( قابیل و هابیل) آدم فرزندان از تن دو میان که نزاعی در چشید؛ را عریان خشونت تلخ

 انسان آفرینش هنگام به فرشتگان که خشونتی و ریزی خون فساد، ترتیب، بدین و درآمد پای از دیگری خشونت

 به رسیدن و توحش و بدویت های گردونه از بشری کاروان عبور. کرد تن بر وجود جامه بودند، گفته سخن آن از

 پیشرفت با که نکاست؛ چیزی اجتماعی روابط در خشونت از تنها نه اندوزی دانش و عقالنی تکامل و مدنیت

 گسترده ابعاد در ویرانگری و تخریبی قدرت با خشونت ادوات و ابزار صنعت، و تکنولوژی گسترش تجربی، دانش

 غیرمتمدن و بدوی انسان تصور در حتی که بخشید فزونی ای اندازه به را گران خشونت نیروی و آمد میدان به

 .است امروزین خشونت از هایی جلوه لیبرالیسم؛ و تروریسم صهیونیسم، استالینیسم، نازیسم، گنجید، نمی

 تنها یا است پرخاشگر و خشن ذاتا انسان آیا اینکه جمله از تابد؛ می بر را هایی پرسش خشونت و انسان همزادی

 اگر آورد؛ می روی خشونت به خاص اقتصادی و سیاسی اجتماعی، تربیتی، فرهنگی، فکری، شرایط به پاسخ در

 را تخشون ها انسان آیا سخن؛ دیگر به چیست؛ شرایط آن شود می خشونت به انسان رویکرد سبب ای ویژه شرایط

 شوند؟ می زاده گر خشونت یا و آموزند می

 بایسته بسترها و شرایط آن شناخت باشد، بیرونی شرایط متن از برآمده و انسان بر عارض خشونت هرگاه

 مگر بود؛ امیدوار خشونت از دور جامعه پدیدآیی و ها انسان روابط بهبود به توان نمی آن غیر در چه نماید؛ می

 جدایی و پیدایی اوان همان از را سیاست علم و شناسی جامعه شناسی، روان های دانش قلمرو از بخشی اینکه

 های پیشرفت به و داده اختصاص خود به خشونت شناختی آسیب بشری، های دانش سایر از ها شاخه این
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 ایه بازکاوی ضرورت و است نبرده جایی به ره سوگمندانه که آنچه اما است، آمده نایل نیز نظری چشمگیر

 های رهیافت که است واقعیت این شود، می سبب را وحیانی و فرازمینی منابع منظر از ویژه به دگرباره و مجدد

 آن کاهش در کم دست یا و بزداید انسانی اجتماع پیکر از را خشونت آسیب است، نتوانسته بشری تجربی دانش

 .کند ایفا اعتنا درخور و مثبت نقش

 ساخت، برطرف دینی های آموزه و دین نظرگاه از خشونت آسیب بررسی و تحلیل اب بتوان شاید را کاستی این

 هدایت آن غالب صبغه آنکه دلیل به خشونت، چون اجتماعی های پدیده تحلیل در حتی دینی معارف که زیرا

 این بستنکار به با دهد؛ می ارائه عملی و عینی راهبردهای است، انسانی جامعه و انسان به بخشیدن تعالی و گری

 جهان، شناخت در نگری سویه یك و اندیشی محدود بینی، قشر چونان تنگناهایی دچار آنکه ویژه به ـ راهکردها

 و مدارا مهر، بر مبتنی و خشونت از پالوده اجتماعی روابط و جامعه توان می ـ نیست انسانی جامعه و انسان

 .نشست نظاره به و نهاد پی را محبت

 انواع خشونت:

 نت مستقیم ) خشونت فزیکی( خشو .0

 خشونت غیر مستقیم  .1

 

 خشونت مستقیم:

 خشونت است که به صورت اشکار دیده میشود. مانند جنگ، زد وخورد، تهدید، تعذیب، شکنجه، قتل و غیره 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با این 

شی آسمان مراجعه نمائید قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوه

.www.asemankafinet.ir 

11 
 

 خشونت  جنسی :

می تعریف خشونت جنسی به هرگونه رفتار غیر اجتماعی اطالق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در بر

 گیرد این نوع  خشونت ممکن در حیطه زنده گی خصوصی زنا شویی و خانوداه گی اتفاق بیفتد.

 خشونت روانی:

تعریف رفتار خشونت آمیزی است که شرافت آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دارمی کند این رفتار به صورت 

دید های مداوم به طالق دادن یا ازواج مجدد انتقاد ناروا، تحقیر، بد دماغی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلك، ته

 کردن اعمال می شود.

 خشونت غیر مستقیم:

خشونتی است که به چشم دیده نمیشود اما اثرات آن میتواند احساس گردد. مانند کینه، کدورت، بی اعتمادی، 

 غیبت، شیطنت، بی تفاوتی و عدم همکاری.

 خشونت غیر مستقیم به دو نوع است:

  خشونت کلتوری .0

 خشونت ساختاری  .1
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 : آثار خشونت بر جامعه انسانی

  : کاهش بازدهی جامعه -الف 

جمله : افزایش نیروی پلیس و انتظامی و هزینه های خشونت بازدهی کلی جامعه را از طرق مختلف می کاهد از 

مستقیم آن ، افزایش محافظان ، مشاوران و مددکاران اجتماعی در ندامتگاه ها ،مشغول کردن اندیشه مسئولین 

 ... جامعه به راه های کنترل خشونت و

  احساس عدم امنیت بر جامعه -ب 

عه را فرا می گیرد و بخشی از تفکر جامعه را معطوف وقتی خشونت رخداد متعاقب آن احساس نا امنی جام  

دختران می شوند و حتی در برخی موارد مانع تحصیالت  "خود می کند ؛ والدین نگران فرزندان خود خصوصا

 .عالی فرزند خود با وجود داشتن استعداد کافی می گردند

  : ایجاد موج عاطفی -ج 

ی که جامعه بر آن توافق کرده ناگهان بر هم ریخته و آشفتگی تهییج افکار عمومی زمانی روی می دهد امر  

ایجاد کند در این میان هم وجود زمینه در فرد یا تحریك خارجی را می توان موثر دانست ، در زمان پدید آمدن 

موج گسترده عاطفی که بخش اعظم جامعه را حساس یا وادار به واکنش کند ممکن است مسئولین با اتخاذ 

 . ضطراری و شتاب زده این پدیده را تشدید کنندتصمیمات ا
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بخش قابل توجهی از انقالب ها و تغییرات سیاسی ناشی از همین بعد افراطی و رادیکالی جامعه است ، عامه 

 . مردم به اطالعات الزم دسترسی نداشته و نمی توانند آنالیزور مناسبی برای تحوالت باشند

 سوء استفاده خارجی -د 

وا نهد به سهولت ابزار  یای خشونت است و زود به جوش می آید ، نسلی که احساسی بوده و عقل رانسلی که مه

 . استفاده های سیاسی می شوند

گروه های فشار که بخش احساسی جریانات و گروه های سیاسی هستند از این مقوله استفاده فراوانی می برند 

 .معه فاصله فراوانی داشته باشنددر حالی که ممکن است این قشر از خواسته اصلی جا

بسیاری از تشکیالت فعال سیاسی حیات خود را در ایجاد اغتشاش و آشوب می بینند از اینرو احتمال دارد در 

 . البالی نسلی که خام و نسنجیده عمل می کند جای گرفته و دست به نا آرامی بزنند

هریه نباشد موجی از تبلیغات را علیه یك نظام در وجود خشونت ، همراه با سرکوب مخالفین حتی اگر با قوه ق

پس از وقایع کوی دانشگاه تهران  "داخل و خارج به بهانه نبود امنیت یا سلب ازادی بیان به راه می اندازد مثال

 .صرف نظر از اینکه این قضیه چگونه روی داد مدت ها خوراک رسانه های مخالف جمهوری اسالمی بود

  شکستن حریم ها -ن 

اساسی ترین نمود و نشانه خشونت را می توان شکستن حریم ها و سنن اجتماعی و دینی دانست ، نسلی که   

در ورای خشونت اهداف خود را جستجو می کند چه به آن برسد چه نرسد یك چیز را مسلم می گرداند و آن 
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ایره را گسترش دهند ، اگر این است که به شکستن حریم ها عادت نموده و می توانند به سادگی شعاع این د

بخواهیم ساده تر بیان نماییم ارزش ها مطلق هستند ولی با بروز خشونت در افکار عمومی به صورتی نسبی و 

 .معطوف به زمان در می آیند که اعتبار آن بسته به شرایط می گردد

  تشکیل زنجیره خشونت -ک 

نت امتداد زمانی داشته باشد رشته فکری خاصی را افراد متکی به ریشه های خود هستند در صورتی که خشو :

در جامعه پدید می آورد که نسل به نسل منتقل می شود ، پدری که عقده های خود را با ایجاد محیط اختناق 

لتی وضع را تحمل می کنند این نابسامانی را به محیط دیگر ع  در منزل تسکین داده و اعضای خانواده به هر

فتار ناخوشایند فرزندان در مدرسه و بیرون از منزل را می توان ناشی از ایجاد فضایی برای انتقال می دهند ، ر

 .تخلیه خشونت واقع شده و انتقال به فرد ثالث دانست

 علل و عوامل علل خشونت: 

 " خشونت ناشی از ابتالء به بیماری بسیاری از بیماری های روانی و آسیب های مغزی و پاره ای از بیماری ها   

, سبب بروز اعمال خشونت از طرف بیمار نسبت به خود ) برای نمونه خود زنی هایی با منشاء روانی ,  "جسمانی

فیزیکی و در برخی موارد کالمی نیز هستند. این  "خودکشی و..( و یا دیگران می شود. این نوع از خشونت غالبا

نکه خود بخواهد مرتکب می شود. امروزه یکی از مهم خشونت ها گاه آگاهانه و گاه نا آگاهانه است و بیمار بی آ

ترین عوامل بروز بیماری های روانی ی خشونت آفرین را تغییر و اختالل در میزان و تعادل برخی مواد شیمیایی 

و هورمونی خون، اختالل های غدد داخلی، اختالل های کروموزومی )ژنتیك( ، اختالل در کارکرد بخش هایی از 
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..می دانند, که نه فقط به شکل بیرونی , بلکه به گونه ای درونی نیز بروز می کند ) خود کشی شایع مغز انسان و.

 –در برخی از بیماری های روانی را نمونه ی درونی خشونت و پرخاشگری می دانند . برخی از عوامل اجتماعی 

 مشکالت بیکاری، فقر، جمعیت، زانمی کودکی، دوران در دیدن آزار تجربه. اند مطرح خشونت بروز در نیز روانی

 این ی زمره در... و منافع تضاد, مخدر مواد و الکل مصرف به اعتیاد, اجتماعی، و فردی های ناکامی خانوادگی،

 .اند عوامل

 

  زیستی –انی رو یا روانی –خشونت ناشی از عامل تاریخی  -۲

 "حیوانی ی پرخاشگرانه غریزه و خوی" نای محو به امیدی و دارد وجود انسان طبیعت در خشونت اند گفته

 جمله از. است انسان طبیعت از جزئی وارگی گرگ این که چرا ماند، می باقی "انسان گرگ انسان" و نیست،

ه بودند می توان از ماکیاولی، هابس، هگل، نیچه، عقید این بر هایی، عرصه در نظر اختالف و تفاوت با که، کسانی

 "رد. این نوع از خشونت را خشونت ذاتی، سرشتی، ماهوی ، ماهیتی، فطری , ژنتیك و فروید، یونگ و ... نام ب

هم نامیده اند. ساختار روانی )ذهنی( انسان، نسل در نسل ویژگی هایی را حمل کرده است که  "میراث روانی 

شی از ساختار برخی از آن ها ویژگی های روانی و رفتاری پرخاشگرانه و خشونت آفرین، و یا حیوانی ست. بخ

 "الیه غیرعقالنی"روانی انسان که حامل این ویژگی هاست پاره و یا الیه ای از ذهن و شخصیت انسان است ، که 

 "نوعی حافظه"نیز نامیده اند. برخی این گونه می اندیشند که این ویژگی ها از طریق  "انحراف"و  "خردگریز ", 

 بعدی های نسل به ارثی و ژنی انتقال راه از و فطری ای گونه ،به اولیه های حیوان – انسان ، اولیه انسان از

 متعددی ی روانکاوانه و شناسانه روان و شناسانه زیست اصطالحات و ها نام ها ویژگی این بر. است شده منتقل

است. غریزه ی تخریب، جنگ، تجاوز، دیگرآزاری، بی  "غریزه"اده ترین آن ها افت جا از یکی که اند، گذاشته
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درونی "رحمی، درنده خویی، مرگ و کشتار را سبب ساز بروز عدم تحمل و خشونت دانسته اند, ویژگی هایی 

. چنین غریزه ای بخشی از ضمیر و ساختار ذهنی "شده با همه پیامدهای سودمند و تمام عواقب خطرناکش

و واپس زده است. جایگاه  انسان دانسته شده که بازتاب انگیزه های زیست شناسانه و انرژی های سرکوب شده

روان انسان می دانند، که می تواند فردی و  "ناخودآگاه"را  "غریزه ی غیرعقالنی، خردگریز و واقعیت ستیز"این 

را بازتاب حیات و زندگی پیش تاریخی، اسطوره ای و یا قبیله ای  "ناخودآگاه جمعی"یا جمعی انتقال یابد. 

ند که در کنار ناخودآگاه فردی ای که حاصل تجارب شخصی است می تواند انسان در ذهن انسان امروز می پندار

وجه ضد انسانی و اجتماعی )بخش غیرعقالنی( شخصیت را شکل دهد. انسان در زندگی اجتماعی اش به اشکال 

که گونه گون حجابی بر این ویژگی ها پوشاند ه است و یا مانعی بر سر راه بروز آن قرار داده است ، تا آن گاه 

عفریت "نیازهای معنوی و مالی )مادی(اش به خطر افتد, در چنین هنگامه ای حجاب و مانع پس زده می شود و 

 خود را می نمایاند.  "درونی

 خشونت ناشی از تاثیر عوامل اجتماعی -۳  

ا سبب عوامل اجتماعی در بروز خشونت را عوامل کسبی نیز نامیده اند. کسانی که عوامل محیطی )اجتماعی( ر 

بروز خشونت می دانند بر این باورند که اندیشه و رفتار انسان، بیش از هر چیز ساخته و پرداخته ی محیط اش و 

 "موجود طبیعی"نهادها و ارگان های اجتماعی ست ) روسو، پرودون، انگلس، مارکس، مارکوزه ,...( و انسان یك 

 .« نسانیت وی از اجتماعیت او جدا نیستاست و ا "موجود اجتماعی"و یك واحد بیولوژیك نیست یك 

 مهم ترین عوامل اجتماعی بروز خشونت این ها هستند : 
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 و عقاید سیستم عنوان به,  اش مشابه های وایدئولوژی مذهب ی سلطه های پیامد از خشونت : مذهب –الف 

اکثر مذاهب و ایدئولوژی های  تغییر ناپذیر و یگانه حقیقت بر فکر و رفتار فرد و یا گروه اجتماعی است. تصوراتی

مشابه خشونت ستا و خشونت پرور بودند, و هستند. برخی از مذاهب با تن دادن به پاره ای اصالحات از میزان 

قدرت و  عامل سیاست: -ب خشونت ستایی , خشونت پروری و خشونت آفرینی شان کاسته شده است. 

نوعی از اندیشگی سیاسی به ذات خشونت آفرین است ,  ساختار سیاسی غیر دموکراتیك به عنوان تجلی و نماد

که نابردباری، خودمحوری و خودخواهی نشانه های آن است , ویژگی هایی که در جامعه، اندیشه و رفتاری 

خودکامانه را سبب می شود. شالوده ی قدرت سیاسی و رفتار سیاسی ی مستبد و مستبدانه خشونت را سازمان 

به  "انسان کوچك"ذهنیت » ی در ایران، در اکثر مقاطع تاریخی، بیان سیاسی می دهد. قدرت های سیاس

اندیشه «.بندگی کشانده شده و مشتاق اقتداری ست که در عین حال دارای گرایش های طغیان گری نیز هست

سیاسی و رفتار حاصل از آن که نه فقط در قدرت و ساختار سیاسی حاکم در جامعه، در جریان های سیاسی 

لف قدرت ها و ساختارهای مذکور نیزخودکامانه بوده است. هستند کسانی که ریشه های خشونت را در تفکر مخا

 ",  "قدرت مطلقه ی سیاسی"، "استبداد شرقی یا آسیایی"اسطوره ای ِ خیر و شر کردن انسانی و جهانی , 

گی و بیکاری نقش پراهمیتی در عوامل اقتصادی و....: فقر، گرسن -و... می بینند. ج "آمیزش سیاست و مذهب 

بروز خشونت دارند. مال پرستی نیز از سویی توانسته است عاملی خشونت زا شود.جامعه ای از هم گسیخته از 

نظر اقتصادی، جامعه ای خشن خواهد بود. نابرابری و بی عدالتی در عرصه اقتصادی زمینه ساز خشونت در 

فیایی ) زندگی در فالت ( , عوامل ملی , قومی و نژادی ) ملی جامعه است. عوامل دیگری همچون عوامل جغرا

 * .گرایی و قوم گرایی افراطی و.....( , حمله ی بیگانگان و.. در بروز خشونت نقش آفرین بوده و هستند
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(:پوپولیسم اقتدارگرا با دامن زدن به گفتمان های فروپاشی جامعه،از بین 0971استنلی کوهن)هراس اخالقی/

 * .و امنیت و زوال اخالقی جامعه پروژه سیاسی خود را پیش می برد رفتن نظم

علل افزایش خشونت)عباس عبدی(:ناکارامدی نهادهای دین،دولت،خانواده،آموزش و رسانه.خانواده دچار 

طالق،خشونت و قتل های خانوادگی است و هنجارهای اجتماعی مانند قانون و اخالق و سنت و عرف هم 

 .ه دچار فروپاشی است تنها چسب ضعیف دولت آن را حفظ می کندنامناسب اند.جامع

 جنسی،طالق،جدایی خیانت شامل جنسی بحران نمودهای(: قاضیان حسین)مدرن جوامع جنسی بحران  علت

وابط جنسی،گسترش صنعت پورنوگرافی می باشد. در جامعه ر متفاوت انواع جنسی،رواج نارضایتی از ناشی های

برای تولید مثل بوده اما امروزه دیگر این گونه نیست.جامعه مدرن با کشیده شدن  سنتی عمل جنسی تنها

حصاری از قواعد زندگی متمدن و شهرنشینی به دور نیازهای جنسی برآورده شدن نیازهای جنسی را منوط به 

 * .شرایط معینی می کند.تجاوز عبور از این شرایط معین است

ر(: دولت و خانواده دو عامل کنترل کننده خشونت هستند.با هم مکانی کنترل کننده های خشونت)سعید معیدف

دختر و پسر خانواده در حال تزلزل است.دولت هم قادر به کنترل خشونت نیست چون برخوردش امنیتی 

است،فرهنگ دست دولت نیست باید سازمان های مردم نهاد تقویت شوند و دولت به مستقل کردن جوانان برسد 

 * .غ جنسی دو برابر افزایش یافته استزیرا که بلو

 :علل خشونت از دیدگاه قرانی

 الف: حسادت



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق و مقاله با این 

شی آسمان مراجعه نمائید قیمت فقط پنج هزار تومان به سایت علمی و پژوه

.www.asemankafinet.ir 

18 
 

  . هابیل قربانى پذیرش جهت از بود هابیل قتل اصلى عامل قابیل حسد السالم، علیه آدم داستان در نمونه براى   

ربّا قرباناً فتقبّل من واتل علیهم نبأ ابنى آدم بالحقّ اذ ق»سته اهل سنت در تفسیر آیه شریفه برج تفسیرگر

 یك بود دار گلّه که هابیل: اول نظریه»  آورد:  ( دو نظریه براى خشونت قابیل بر هابیل مى17)مائده/ « احدهما

نامرغوب خود را در راه خدا قربانى کرد.  محصوالت از دسته یك بود کشاورز که قابیل و کرد قربانى چاق گوسفند

  انى قابیل رد شد. در نتیجه قابیل بر هابیل حسد کرد و نقشه قتل او را کشید. قربانى هابیل پذیرفته شد و قرب

 سن به پسران و دختران وقتى. دختر یك و آورد مى دنیا به پسر یك زایمان هر در السالم علیها حوا: دوم نظریه

ت هابیل با همزاد قابیل کرد. بر اساس این سن ند، پسر یك زایمان با دختر زایمان دیگر ازدواج مىرسید مى ازدواج

و قابیل با همزاد هابیل ازدواج کرد. قابیل که ناگزیر از ازدواج با همزاد هابیل شده بود از آن جهت که همسر 

 «.هابیل زیباتر بود بر هابیل حسد ورزید و پایان این حسد به قتل هابیل انجامید

 چه آن نیز السالم علیه  یوسف قصه در  ست. در هر دو نظریه یاد شده عامل خشونت بر هابیل حسد قابیل ا  

 محبت و السالم علیه یوسف برتر موقعیت به برادران حسد داد، سوق برادر علیه خشونت به را حضرت آن برادران

وه احبّ الى ابینا منّا و نحن عصبة انّ ابانا لفى ضاللٍ مبین. اخ و لیوسف قالوا اذ»   : بود حضرت آن بر پدر بیشتر

 نزد برادرش و یوسف: گفتند که هنگامى»   ( 9-2)یوسف/ « یوسف او اطرحوه ارضاً یخل لکم وجه ابیکماقتلوا 

 را یوسف! است آشکارى گمراهى در ما پدر مسلماً! هستیم نیرومندى گروه ما که حالى در محبوبترند ما از پدر

 جهت آن از یوسف برادران  « باشد. بکشید؛ یا او را به سرزمین دوردستى بیفکنید؛ تا توجه پدر، فقط به شما

 بسیار بود ایشان دیگر همسر از که را بنیامین و یوسف حضرت آن که خواندند مى گمراه را السالم علیه یعقوب

ف و بنیامین را که ضعیف بودند و توان یوس حضرت آن. بود رفته بیرون مساوت و عدل از و داشت مى دوست

 قصه در  داد و محبت بسیار بر ایشان داشت.  قوى و پرتوان بود برترى مى خدمت نداشتند بر برادران یوسف که

 سالها که ساره. بود هاجر و السالم علیه ابراهیم بر او خشونت اصلى عامل ساره حسادت نیز السالم علیه ابراهیم
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ب فرزند دید بر او علیه السالم بخشیده بود، وقتى هاجر را صاح مین جهت هاجر را به ابراهیمه به و بود نابارور

   .علیه السالم را ناگزیر ساخت هاجر و فرزندش را به سرزمین مکه ببرد حسادت کرد و ابراهیم

   ب: باورهاى ناروا    

یکى دیگر از عوامل خشونت خانوادگى باورها و اعتقادات نادرست خشونت گرا است. براى نمونه خشونت عرب 

ه کردن دختران و زنان، ازدواج با مادر خوانده و دریافت مهریه دختر و به جاهلى علیه زنان، کشتن دختران، مبادل

شناخت،توان او را در تأمین  ارث بردن ایشان، از آن جهت بود که عرب جاهلى زن را فرومایه، پست و حقیر مى

 أن لکم الیحلّ آمنوا الّذین ایّها یا»  دانست.  مخارج خویش باور نداشت و او را سربار دیگر اعضاى خانواده مى

 اى»  ( 09/ نساء) «مبیّنةٍ بفاحشةٍ یأتین أن إالّ ماءتیتموهنّ ببعض لتذهبوا التعضلوهنّ و کرهاً النساء ترثوا

ارث ببرید. آنان را تحت فشار قرار  اکراه روى از زنان، از که نیست حالل شما براى! اید آورده ایمان که کسانى

  « اید، تملك کنید مگر این که آنها عمل زشت آشکارى انجام دهند. ا دادهندهید که قسمتى از آن چه را به آنه

 کثر او منه قلّ ممّا االقربون و الوالدان ترک ممّا نصیب للنّساء و االقربون و الوالدان ترک ممّا نصیب للرّجال»

 سهمى گذارند، مى جاى رب خود از خویشاوندان و مادر و پدر چه آن از مردان براى»  ( 7)نساء/ « مفروضاً نصیباً

 این زیاد؛ یا باشد کم مال آن خواه سهمى؛ گذارند مى خویشاوندان و مادر و پدر چه آن از زنان براى و است؛

  نت عرب جاهلى بر زنان دارد. خشو از نشان شریفه آیه این نزول سبب   «.پرداختنى و شده تعیین است سهمى

 بگوید سخن اى گونه به پدر با که کشاند مسیرى به را او کنعان نادرست باورهاى نیز السالم علیه نوح داستان در

  ( 41/ هود) «الماء من یعصمنى جبل الى سآوى»: شود مى یاد روانى و روحى خشونت عنوان به آن از امروزه که

است،  ما السالم نیز وجود خشونت خانوادگى که در قرآن از آن به خیانت یاد شدهعلیه لوط و نوح خانواده در

 ضرب»تافتند:  بیشتر از آن جهت بود که همسر نوح و لوط علیهما السالم کافر بودند و دین نوح و لوط را بر نمى
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ن فخانتاهما فلم یغنیا عنهما صالحی عبادنا من عبدین تحت کانتا لوط امرأت و نوح امرأت کفروا للّذین مثالً اللَّه

 است، زده مثل لوط همسر و نوح همسر به اند شده کافر که کسانى اىبر خداوند»  ( 01)تحریم/ « من اللَّه شیئاً

 پیامبر دو این با ارتباط و کردند خیانت دو آن به ولى بودند ما صالح بندگان از بنده دو سرپرستى تحت دو آن

ون چنان که در خانواده فرعون نیز خشونت فرعون بر آسیه از آن جهت بود که فرع   «.نداشت حالشان به سودى

دید و چون منافع و قدرت خویش را در خطر دید، به  تابید و خویش را رو در روى او مى دین آسیه را برنمى

سلمان نیز به م هاى خانواده میان در ناروا باورهاى  خشونت پناه برد و نهایت همسر خود رابه شهادت رسانید. 

هاى غلط از قیمومیت مرد و  نمونه برداشت عنوان یکى از عوامل اصلى و کلیدى خشونت خانوادگى است. براى

شود و خشونت  هاى خانوادگى خوانده مى جواز خشونت مرد بر زن و عدم قصاص پدر، از عوامل برخى خشونت

ى النّساء... و الالّتى تخافون نشوزهنّ فعظوهنّ و عل قوّامون الرّجال»   کنند:  گران به دالیل زیر استناد مى

 نگهبان و سرپرست مردان»  ( 14)نساء/ « اضربوهنّ فإن اطعنکم فالتبغوا علیهنّ سبیالً اهجروهنّ فى المضاجع و

 دورى آنها از بستر در و! دهید اندرز و پند دارید بیم مخالفتشان و سرکشى از که را زنان از دسته آن... زنانند

   «.ایید و آنها را تنبیه کنید! و اگر از شما پیروى کردند راهى براى تعدى بر آنها نجوییدنم

 ج: مشکالت اقتصادى

 مالى خشونت خصوص به ها خشونت از بسیارى. است خانوادگى خشونت اساسى و مهم عوامل از یکى فقر   

ندگى سرپرست خانوار در برابر خانواده و کسراف. است زندگى هاى هزینه تأمین از خانوار سرپرست ناتوانى نتیجه

کند که  اى شدت پیدا مى کند، گاه به اندازه مشکالت روحى و روانى بسیارى که از این سرافکندگى سر باز مى

دهد. بر این اساس اعضاى خانواده به  پردازد و با خشونت خویش را تسکین مى سرپرست خانوار به خشونت مى

دهند. دخترفروشى  شوند یا یکدیگر را مورد خشونت قرار مى خشونت پدر یا مادر مى اندک بهانه به شدت قربانى
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آیند و  یابد، براى کاهش بار اقتصادى خانواده دختران نوجوان را به عقد پیران در آستانه مرگ در مى رواج مى

د فقر و خشونت نچ هر  شود.  گیرند و زن خانواده وادار به کسب درآمد مى پسران تحت فشار شدید قرار مى

خانوادگى الزم و ملزوم یکدیگر نیستند، اما پیش از اسالم وقتى عرب جاهلى خویش را ناتوان از تأمین مخارج 

برد و یا ایشان را به  برد و فرزندانى که توان کار و کسب نداشتند از میان مى دید به خشونت پناه مى خانواده مى

)اسراء/ « م خشیة امالق نحن نرزقهم و ایّاکم إنّ قتلهم کان خطأً کبیراًکاوالد تقتلوا ال و»  فروخت:  دیگران مى

 بزرگى گناه آنها کشتن مسلماً دهیم؛ مى روزى را شما و آنها ما! نکشید فقر ترس از را فرزندانتان و»  ( 10

ده برجسته اهل ننویس رازى فخر  ( 050/ انعام) «ایّاهم و نرزقکم نحن إمالق من اوالدکم تقتلوا ال و»   «.است

( یکى از عوامل این گونه 52)نحل/ « و اذا بُشرّ احدهم باألنثى ظلّ وجهه مسوّداً»سنت در تفسیر آیه شریفه 

   .«و تارة خوفا من الفقر و الفاقه و لزوم النفقه»داند:  ها را فقر اقتصادى مى خشونت

  د: بیمارى 

نت گرا است و در این بیماران روانى بیش از بیماران هاى خانوادگى، بیمارى خشو یکى از عوامل مهم خشونت

کند و دختر  کنند. بر این اساس وقتى آن عرب جاهلى با دستان خویش قبر دختر خود را مى جسمى خشونت مى

نهد و  طلبد و پدر به التماس و درخواست او وقعى نمى زداید و رهایى خویش را مى او گرد و غبار از چهره پدر مى

برد. بیمارى  سازد، این پدر مسلماً از یك بیمارى روانى مزمن رنج مى تمام او را زنده به گور مىبا سنگدلى 

شود. درد شدید، بیمار جسمى را کم حوصله و  ها مى جسمى نیز چونان بیمارى روحى عامل برخى از خشونت

افراد خانواده را مورد خشونت شوند و  اى که این نوع از بیماران به سرعت خشمگین مى کند؛ به گونه ناشکیبا مى

 دیده مردم از بسیارى نامالیمات برد، مى رنج بیمارى از شدت به که السالم علیه  ایوب نمونه براى  دهند.  قرا مى

 براى را شیطان سخن همسرش وقتى. بود برده پناه صحرا به و بود آمده ستوه به مردم اذیت و آزار و رنج از بود،
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فحلف باللَّه لئن عافاه اللَّه »خشم آمد و همسرش را به خشونت جسمى تهدید کرد:  هب شدت به کرد، نقل او

 بیدک خذ و»  و پس از بهبودى به عهد خویش وفادار ماند و همسر خویش را تازیانه زد: « لیجلدنّها مائة جلدة

وب سوگند خورده بود که یکی از ایّ)  ( 44/ ص) «أوّاب إنّه العبد نعم صابراً وجدناه إنّا تحنث ال و به فاضرب ضعثاً

ای  اش را تنبیه کند و چندین ضربه چوب بزند . ما برای رفع این مشکل نیز بدو دستور دادیم ( بسته افراد خانواده

های گندم و همانند آن ( را برگیر و ) او را ( با آن بزن ، و سوگند  ) از چوبهای نازک ، یا رشته خرما ، و یا ساقه

ترین اذیّت و آزاری قسم خویش را به مرحله اجرا درآور ( . ما ایّوب را شکیبا یافتیم .  ) و با کم  خود را مشکن .

  داد . چه بنده خوبی بود ! او بسیار توبه و استغفار سر می

 ه: بدآموزى

یکى دیگر از عوامل مهم خشونت خانوادگى بدآموزى افراد بزرگتر به خصوص والدین است. وقتى والدین با   

کنند و او را ناگزیر از پذیرش  خشونت جسمى و روحى و روانى، خواسته خود را بر قربانى خشونت تحمیل مى

پردازند و با  کنند، دیگر افراد خانواده نیز با الگوگیرى از والدین به خشونت در خانواده مى خواست خود مى

یابد که پدر و  اى وسعت مى ونت به گونهکنند و گاه دامنه خش خشونت، خواست خود را بر دیگر اعضا تحمیل مى

شوند. در عصر جاهلى نیز انواع خشونت در خانواده را عرب جاهلى از پدران  مادر خود قربانى خشونت فرزندان مى

دانستند و  آموخت. به همین جهت در جاى جاى قرآن این گروه خویش را پیرو پدران خود مى خویش مى

 خانوادگى خشونت عوامل از دیگر یکى   گمانى بد: و   کردند.  ده پیاده مىهاى ایشان را در محیط خانوا درس

روحى و  خشونت در بدگمانى وجود از هایى نشانه نیز وحى آیات در. است یکدیگر به نسبت خانواده افراد بدبینى

 شد، کشیده بیرون بنیامین بار از قدح که گاه آن السالم علیه یوسف داستان در نمونه براى  -روانى وجود دارد. 

 آزار را بنامین و یوسف و خواندند دزد را یوسف و بنیامین بدبینى روى از السالم علیه  یوسف محضر در برادران
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« فقد سرق أخ له من قبل فاسرّها یوسف فى نفسه و لم یبدها لهم یسرق إن قالوا»: دادند کالمى و روحى

جاى تعجب نیست( برادرش )یوسف( نیز قبل از او دزدى کرد! برادران)گفتند: اگر او دزدى کند، )( »77)یوسف/ 

در قصه   -« یوسف )سخت ناراحت شد، و( این )ناراحتى( را در درون خود پنهان داشت، و براى آنها آشکار نکرد.

علیه السالم تصور کرد که هارون در  علیه السالم نیز خشم موسى بر هارون از آن جهت بود که موسى موسى

ود کوتاهى کرده است؛ چه اینکه وقتى موسى سر هارون را با خشم به سوى خویش کشید هارون در مسؤولیت خ

                 جواب گفت: 

)اعراف/ « کادوا یقتلوننى فالتشمت بى االعداء و ال تجعلنى مع القوم الظالمین و استضعفونى القوم إنّ امّ ابن قال»

 پس بکشند؛ مرا بود نزدیك و کردند؛ ناتوان و گذاردند فشار در مرا ،گروه این! مادرم فرزند»: گفت او»  (051

 که دهد مى نشان جواب این  « مده! قرار ستمکاران گروه با مرا و! کنند شماتت مرا دشمنان       که نکن کارى

ادآور گفت تا نسبت خود را ی« ابن ام»علیه السالم بود به این جهت  موسى سخت برخورد نگران هارون کم دست

گوید تا نشان دهد که تمام سعى و تالش  مى« واستضعفونى و کادوا یقتلوننى»شود و از خشم موسى بکاهد و 

فال تشمت بى االعداء و التجعلنى مع القوم »خود را براى جلوگیرى از گوساله پرستى قوم انجام داده است و 

یش را کنترل کند. افزون بر این سخن ترسد موسى نتواند خشم خو گوید از آن جهت که مى مى« الظالمین

دهد که آن حضرت از این که با تصور خاصى بر هارون خشم کرده  نیز نشان مى« ربّ اغفرلى»علیه السالم،  موسى

کند نه از آن جهت که بر هارون خشم  است و او را مورد خشونت قرار داده پشیمان شده است و طلب آمرزش مى

دهد  نیز نشان مى« و الخى»طبیعى است چنان که طلب آمرزش براى هارون  کرده است چه این که خشم امرى

دهد که او در انجام وظیفه  علیه السالم عذر هارون را به صورت کامل نپذیرفته است و احتمال مى که موسى

 عصر در  و تمام سعى خویش را براى جلوگیرى از انحراف قوم به کار نگرفته است.  خویش کوتاهى کرده است
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 قرار کالمى و روحى خشونت قربانى را خویش دختر و همسر بدبینى روى از مردان از برخى نیز وحى نزول

   .خواندند مى هرزه را ایشان و دادند مى

 ز: کبر و خودبینى  

 به افراد دیگر از بیش متکبر هاى انسان. است خانوادگى خشونت بروز عوامل از دیگر یکى خودبینى و کبر   

 اى گونه به افراد این روحیه. کنند مى اقدام خانواده اعضاى آزار و اذیت به دیگران از بیشتر و پردازند مى خشونت

 کنند.  کنند و بر ایشان خشونت مى و به شدت مخالفان را سرکوب مى تابند نمى بر را دیگران مخالفت که است

 خستگى: ى 

 دیگر نوع»  نویسد:  گرا است. دکتر ورا پیفر مى یکى دیگر از عوامل خشونت خانوادگى خستگى مفرط خشونت  

زردگى مفرط است. ممکن است در مدتى بسیار طوالنى با مشکلى خاص کلنجار آ یا خستگى از ناشى عصبانیت

 .بروید و با همه وجود از آن خسته شده باشید، یا با عقل و فکر خود نتوانید کارى براى حل آن انجام دهید

 شونت در جامعه و ایجاد جامعه ای پر از رافت و مهربانیراه های پیشگیری از خ

 هایي که جنبه فرهنگي دارد پیشگیری -الف   

شود که  های ذهنی، تربیتی و تعلیمی افراد مربوط می های پیشگیری از خشونت به زمینه در دسته اول، اغلب راه

کنیم. جامعه پذیری،  دار است، تعبیر میپذیری و فرهنگ پذیری، که از عمق تأثیر بیشری برخور از آن به جامعه

های فرهنگی و  دائمی است که الگوها، مفاهیم اجتماعی، ضوابط رفتاری، زبان، ارزش  فراگردی مستمر و

که در آن نمایندگان گوناگون جامعه اعم از والدین، معلمان و  دهد هنجارهای گروهی به افرد جامعه انتقال می
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پذیری از مهمترین مسائلی است که فرایند ثبات و بقاء  جامعه دهند. وزش میهای زندگی را آم رهبران شیوه

به نسل  -به عنوان فرهنگ و تمدن -ها و اطالعات نسل امروز اجتماعی به آن بستگی دارد و به وسیلة آن داده

عی بیشتر و تر صورت گیرد یگانگی اجتماشود. به هر مقدار که جامعه پذیری در یك جامعه موفقفردا منتقل می

شود و در این صورت، نیل به اهداف مشخص تری بین مردم ایجاد میبه دنبال آن انسجام اجتماعی مستحکم

های رشد و تر شده که نتیجة آن توسعة پایدار جامعه خواهد بود. در واقع یکی از معیارها و شاخصشده آسان

و قواعدی است که دریك جامعه وجود دارد. این  ها توسعه یك جامعه، میزان انطباق افراد با هنجارها، ارزش

قواعد هرچه به سوی تعادل جامعه پیش رود به توسعه جامعه کمك خواهد کرد. یقینا پیشگیری از انواع خشونت 

های دیگر در  اگر از کودکی و از نهادهای خانواده و آموزش در افراد نهادینه شود سبب کاهش بسیاری از تنش

 تر جامعه خواهدشد. ر و در سطوح کالنهای سنی باالت دوره

فرد یا افراد جامعه در صورتی که دوران تربیتی خود را در فضای فرهنگی، اعم از خانواده یا آموزش گذرانده 

باشند که حد و مرزهای انسانی که بر مبنای معنویت و تدین شکل گرفته رعایت شود، مسلما چون همواره خود 

کند. اعتقاد به  بیند، به وظایفی که به دوش دارد بدون لزوم نظارت کسی عمل می را در منظر و مرآی الهی می

جهان اخروی و فرهنگ پذیری دینی، خود مانع بزرگی برای جلوگیری از میل به خشونت و عموما انحرافات در 

انحراف فرد است. بنابراین چنانچه فرد در درون خود محدودیت و پرهیزی از روی آوردن و میل به خشونت و 

« بحران هویت»نبیند این را باید در عدم جامعه پذیری و فرهنگ پذیری او جستجو کرد که در اینجا از آن به 

 کنیم. یاد می

هاست که در زمینه روی آوردن  شان در محیط زندگی آن افراد نسبت به وقایع، بازتابی از جامعه پذیری  واکنش

هایی که با آنان رشد کرده بسیار مهم است. آیات و  فراد یا گروهبه خشونت یا عدم خشونت و نیز مصاحبت با ا
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ها را در همراهی و همنوایی با افراد  بختی ها و یا تیره روایات زیادی وجود دارد که عامل بسیاری از رستگاری

 بیند. می

، همانگونه که [4]ددان ای مهم برای رستگاری می السالم، مجالست و مصاحبت با صالحین را انگیزه امام سجاد علیه

کشاند. از امام صادق )ع( نقل  یم ها همنشینی با بدکاران و اهل دنیا انسان را خوار و ذلیل کرده و به گمراهی

از مجالست با اهل دنیا بر حذر باش که موجب بر باد رفتن دین شماست و موجب راه یافتن نفاق و »شده است: 

کاران روز قیامت  قرآن، احوال زیان«. تردید در شماست و این بیماری خوارکننده ای است که درمان پذیر نیست

گوید: اى کاش با پیامبر راهى  گزد و مى ت که ستمکار دست هاى خود را مىروزى اس»کند:  را چنین توصیف می

 «.گرفتم، اى واى، کاش فالنى را دوست نگرفته بودم برمى

استحکام نظام خانواده نیز از جمله عواملی است که به خاطر فرآیند اجتماعی کردن صحیح در فرد، در اجتناب از 

ن گفت تزلزل و بحران در نظام خانواده چون نظام فکری و ذهنی فرد توا گرایی مؤثر است؛ به جرأت می خشونت

کند، فرد را در مسلك و مرام خود در روی آوردن به خشونت و عدم رعایت حقوق  های زیادی می را دچار تناقض

که سازد. مسلما تعادل در این نهاد با اهمیت، و ایجاد الگوهای رفتاری و تربیتی مناسب  تر می دیگران پرجرأت

 کند. ها ایفا می سزایی در کاستن بسیاری از خشونت جانب توازن را مراعات کند، نقش به

  

 هایي که جنبه اجتماعي دارد پیشگیری   - ب

های طبقاتی و  تر دارد. وجود فاصله تر و کالن های پیشگیری از خشونت جنبه اجتماعی در دسته دوم، معموال راه

صورت  زایی تأثیر زیادی دارد، زیرا در این گرایی و جرم ی است که در خشونتفقر و غنای بیش از حد، از عوامل

های گوناگون طغیان را در  سطوح باالی جامعه که از زر و زور بیشتری برخوردارند برای حفظ موقعیت خویش راه

http://www.dte.ir/Tmodir/fckeditor.html?InstanceName=_ctl0_EditPlaceHolder_Edit1_txtRichDescription_FCKEditorContent&Toolbar=Default#_ftn4
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زنند تا موقعیت  هایی می طور انتقام جویانه دست به خشونت گیرند و در مقابل، سطوح نازل جامعه نیز به پیش می

 از دست رفته را به دست آوردند یا بهتر سازند.

به کارگزارانت روزی فراوان ارزانی دار که با گرفتن حقوق »فرماید:  اش به مالك اشتر می امام علی)ع( در نامه

بر  زنند و اتمام حجتی است المال نمی نیازی دست به اموال بیت کوشند و با بی کافی در اصالح خود بیشتر می

 «آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند

است، شاید چندان   های اجتماعی بیشتری زاست و موجب خشونت که فقر یا غنا کدامیك بیشتر جرم البته در این

اند. آن حضرت در  دو موجب برهم خوردن تعادل جامعه با قطعیت نتوان قضاوت کرد، اما باالخره هریك از این

نیاز گردد، مست و مغرور شود و اگر تهیدست گردد، مأیوس و  اگر بی» فرماید:  یف اخالق رذیله انسانی میتوص

تر جامعه سهم بیشتری در برهم زنندگی این تعادل دارند، اما  گرچه شاید بتوان گفت طبقه مرفه«سست شود

شود.  ندازه جرائم قشر ضعیف نمایان نمیخاطر قدرت الپوشانی جرائم خود، شاید بروز و ظهور آن در جامعه به ا به

انسان »فرماید:  قرآن، طغیان ناشی از غنای زیاد را در آیات زیادی خاطر نشان کرده است. در سوره علق می

و دارایی بسیار به او بخشیدم... »گوید:  و در وصف کافران می«شود گر می نیازی کند طغیان زمانی که احساس بی

 «.کردم، باز هم طمع دارد که بیفزایم، ولی نه، زیرا او دشمن آیات ما بود و برایش عیش خوش آماده

از دیگر عواملی که در دسته دوم، در پیشگیری از خشونت دارای جنبه اجتماعی است و توجه به آن از 

هایی باید  های ارتکاب خشونت است. زمینه های ناشی از خشونت خواهد کاست، از میان برداشتن زمینه آسیب

ای برای نظارت و کنترل اوضاع جامعه گمارده شوند  راهم شود تا آحاد جامعه چشم بینای دیگران باشند و عدهف

 های وقوع خشونت در جامعه به محاقِ فراموشی سپرده شود. تا بسیاری از زمینه

  

 هایي که جنبه کیفری دارد پیشگیری  -پ
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بر آن اهتمام زیادی دارد، بخشی از سیاست جزایی  ها که جنبه کیفری دارد و اسالم گیری این قسم از پیش

ها و مقابله با  رود و به منظور جلوگیری از سقوط و انحطاط جامعه و برای درمان آسیب اسالم به شمار می

ای به  باعث گردیده عده -در احکامی مانند حدود، قصاص، جهاد و...-های داخلی و خارجی تعبیه شده، خشونت

 باری را از اسالم معرفی کنند. ز فلسفه وجودی آن، چهره ی خشونتدرک ناصحیح ا  خاطر

ها و تأمین مصالح جامعه و برقراری امنیت و دفاع  تشریع احکام جزایی و کیفری با هدف جلوگیری از ناهنجاری

 آید، از این رو در قرآن، اجرای قانون قصاص به عنوان تضمین کننده حیات از حقوق اکثریت مردم به وجود می

ای که قرآن در برابر هرج و  لذا راهکارهای باز دارنده «.وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ » است:   اجتماعی قلمداد شده

هایی است که  ورزی دانست، بلکه خود نوعی جلوگیری از خشونت ها جعل کرده را نباید از مصادیق خشونت مرج

الم با توجه به حقوق از بین رفته افراد و حقوق جامعه و ها در اس ممکن است در جامعه رخ دهد. تشریع مجازات

تعالی شخص مجرم در آخرت بوده و هرگز خاستگاه انتقامی و تالفی ندارد. در واقع استیفای حقوق و ایجاد 

های آتی است که صالح جامعه  زمینة مساعد تربیتی، امنیت اجتماعی و حقوقی و جلوگیری از جرائم و خشونت

شود. یادآوری این نکته الزم است که اجرای این قوانین جزایی و کیفری نه اولین راهکار اسالم  یدر آن تضمین م

ای از  های مسالمت آمیز و مهرجویانه برای ممانعت از بروز خشونت، که آخرین راهکار است و پیش از آن راه

اد جامعه، اشاعه باورهای پذیر ساختن افر پذیر و فرهنگ های منطقی فقرزدایی، جامعه جمله اتخاذ سیاست

دهد که در دو مورد قبل بدان  های سازنده برای استحکام نظام و جامعه را پیشنهاد می و اجرای برنامه  دینی

 .اشاره شد

 در جوامع منطقه جلوگیری از خشونت
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 شود می باعث همین و است بلند صدایشان اما اند، اقلیت در اسالمی های سرزمین در خشونت منادیان هرچند  

 .است اسالم جهان در صلح به رسیدن برای هایی راه زیر پیشنهاد یازده شود، تخریب مسلمانان چهره

 و دارد بلندی صدای اما است، اقلیت در اگرچه خشونت و ترور جبهه. نیست دفاع قابل اسالم جهان «وضعیت»

 بخشی در آنچه اما. نیست پوشیده مسلمانان چهره تخریب و اسالمی کشورهای کردن پرآشوب  در آن موثر نقش

 رخ اندیشه عرصه در عمل، حوزه از پیش خشونت الیه ترین عمیق نیست، فاجعه تمام دارد، جریان اسالم جهان از

 .دهد می

 :خشونت از جلوگیری برای قرآن راهکار عدالت،

 چندگاهی از هر که هایی خشونت و نزاع فرونشاندن برای گفت توان می قرآنی و دینی نصوص و متون از الهام با

 دادن تن جز سازوکاری جنگ، و گری خشونت جای به آشتی و صلح استقرار برای و دهد می رخ انسانی جوامع در

 و متجاوز سوی از آمده وارد های خسارت و زیان جبران و شده ضایع حقوق ستاندن مفهوم به) عدالت و قسط به

 عرف هم و عقالنیت هم که جست توان نمی( آن صاحب به یحق هر اعطای سخن، یك در و خشونت کننده آغاز

 .باشند داشته توافق آن روی بر انسانی گوناگون جوامع

 و نزاع طرف دو از یکی گاه هر که شود می یادآور عقالنی ـ عرفی واقعیت این یادکرد بر افزون کریم قرآن در

 و مبارزه به گر طغیان با که است جوامع و ها هگرو افراد، سایر بر ندهد در تن عادالنه آشتی و صلح به خشونت

 :کنند وادار عدالت به دادن تن و صلح پذیرش به را او فشار اعمال با و برخیزند ستیز

 تفیء حتی تبغی التی فقاتلوا االخری علی احدیهما بغت فان بینهما فاصلحوا اقتتلوا المؤمنین من طائفتان ان و»

 هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه و  المقسطین؛ یحب اهلل ان اقسطوا و بالعدل ینهماب فاصلحوا فائت فان امراهلل الی

 کنید پیکار متجاوز گروه با کند، تجاوز دیگری بر دو آن از یکی اگر و دهید آشتی را آنها بپردازند، جنگ و نزاع به
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 برقرار صلح عدالت به دو، نآ میان در( شد فراهم صلح زمینه و) بازگشت هرگاه پس بازگرد، خدا فرمان به تا

 «دارد می دوست را گان پیشه عدالت خداوند که کنید پیشه عدالت و سازید

 فرآیند ایجاد و منظور به هرگاه شدید، و سخت های اقدام که گرفت نتیجه چنین شود می قرآنی راهکار این از

 به عادالنه عملکرد و رفتار یعنی ین،ا و رود، نمی شمار به خشونت باشد جامعه در عدالت اجرای و آرامش ثبات،

 ظالمانه رفتار که بود خواهد این طبیعی طور به فرآیند این دیگر سویه. نیست خشونت یابد، تحقق که صورت هر

 .است خشونت گیرد، صورت که ابزاری و شمایل و شکل هر به

 اندیشه عرصه در خشونت

 اقدامات اتخاذ قطعا. است محتوایی و فکری ای همسال است، جریان در دین بنام اکنون که خشونتی بخصوص

 در اندیشه جریان. است اضطراری امری و حیاتی ضرورتی خشونت، و ترور با مقابله برای پژوهشی و تئوریك

 .کند خشونت با مقابله برای هنری و فرهنگی علمی، محتوای تولید مصروف را خود هم تمام باید اسالم جهان

 بنیادی ای وظیفه هنری، و های رسانه پژوهشی، مختلف های قالب در اسالم دین خالقیا و رحمانی  چهره ارائه

 ناپذیر جبران تاریخی ضررهای امر، این در درنگ قطعا.  است اسالم جهان فکری نخبگان و اندیشوران برای

 نیازمند مختلف های حوزه در موثر و مشخص عملیاتی، های برنامه به کنونی، بحرانی وضع از عبور. داشت خواهد

 اجرا معتبر و ای حرفه شکلی به همچنین و باشند داشته محتوایی و علمی ماهیت باید ها برنامه این قطعا.  است

 .باشند داشته باالیی نفوذ ضریب بتوانند تا شوند

 امکان ها، امهبرن این در اهمال و تعلل. دانست تکلیف سر از و تشریفاتی نباید را اسالم جهان المللی بین های برنامه

 پروفسورهای» و ترور منادیان فکری کار با خشونت. کند می فراهم را طلبان خشونت فیزیکی و فکری حضور
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 و معتدل متفکران از تشویق و حمایت ضمن باید آن با مقابله برای. کند می پیدا توسعه و رود می پیش «وحشت

  الگوپردازی بستر و تشویق سازوکار تعامل، امکان گفتگو، فضای ایجاد به گرا، اخالق وران اندیشه و صلح فیلسوفان

 .کرد اقدام سازی چهره ابزار و

 های سازمان و نهادها حمایت با باید که است عملیاتی و دقیق مشخص، های طرح فهرست آید، می ادامه در آنچه

 گرفت پیش ای حرفه رویکرد باید ها طرح این از یك هر اجرای در قطعا. برود اجرا عرصه به اسالم جهان مختلف

 .شوند برخوردار باالتری تاثیرگذاری سطح و اعتبار از تا

 رفت برون های راه و بحران شناسایی طرح

 به. است ضروری فعلی، بحران از رفت برون های راه و اسالم جهان کنونی وضع شناسایی طرح اجرای و طراحی

 اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، وضعیت بررسی برای ای یکپارچه و عمیق گسترده، تحقیقاتی طرح رسد می نظر

 .باشد ضروری اسالم جهان اقتصادی و زیستی محیط جمعیتی، بشری، حقوق

 دقیقی برنامه آن برای توانیم نمی دلیل همین به و نداریم دقیق اطالعات اسالم، جهان امروزی وضعیت از ما

 اول. دارند بزرگ ایراد دو عمدتا ها طرح آن اما باشد، شده نوشته هایی طرح این از پیش است ممکن. باشیم داشته

 شدت به اسالم جهان وضع تاکنون ها طرح  آن اجرای زمان از و است گذشته تاریخ برای آنها نتایج و ها داده اینکه

 در است الزم. هستند مجرد و موضوعی تك بعدی، تك ها طرح آن اکثر اینکه دوم و است کرده پیدا تغییر

 سیاسی، عقیدتی، جمعیتی، وضعیت ،(نشود کهنه تا) باالتر سرعت یا و ای رشته بین روز، به کپارچه،ی پژوهشی

 رصد تا شود بازنویسی و بازبینی بار، یك سال 5 هر باید طرح این البته. شود بررسی... و معیشتی اخالقی،

 .باشد تر دقیق و تر روز به اسالم، جهان وضعیت
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 خشونت نجریا به گرایش دالیل بررسی

 جهان در خشونت جریان مشهود رشد و خشونت به جوانان گروش دالیل بررسی طرح دیگر گام رسد می نظر به

 تروریستی های گروه جذب اسالم، جهان مختلف نقاط در جوانان از برخی چرا است؛ این بزرگ سوال. باشد اسالم

 جوانان جذب در تروریستی های گروه شود می باعث تئوریك و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، عوامل چه شوند؟ می

 شوند؟ موفق

 دقیق تبیین و سواالت این به پاسخ شوند؟ می خشونت جریان به خدمت آماده مرگ بهای به حتی آنان چرا

 پژوهشی طرح به نیاز امر، این. است موثر بسیار مقابله راهکارهای ارائه برای خشونت، به جوانان گروش عوامل

 .است پذیر امکان اجتماعی و دینی سیاسی، اقتصادی، پزوهشگران مشارکت با که دارد بعدیچند و ای رشته بین

 تروریسم ساالنه کنفرانس

 با مبارزه در دیگر گامی تواند می تروریسم موضوع با ساالنه پژوهشی المللی بین کنفرانس اجرای و طراحی

 غیر. شود می برگزار غیراسالمی های حوزه در تروریسم، حوزه پژوهشی های همایش عمده متاسفانه. باشد خشونت

 اسالم جهان سطح در پژوهشی و فراملی اقدام شاهد کمتر فرهنگی، بیشتر البته و فردی و بخشی های تالش از

 .ایم بوده تروریسم درباره

 ررسیب برای ساالنه و المللی بین پژوهشی، کنفرانسی است، الزم اسالم، جهان  ویزه شرایط در رسد می نظر به

 کنفرانس این. شود برگزار اسالمی کشورهای از یکی در سال هر آن، با مقابله راهکارهای ارائه و تروریسم وضعیت

 متفکران و اندیشمندان حضور و جذب و جهان سراسر در گسترده تبلیغات و باال سطح اجرای با تواند می ساالنه

 .شود منجر اسالم در خشونت و ورتر مروجان با علمی و تبلیغاتی مقابله به موثر و برتر
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 اسالم جهان در المللی بین های کارگاه

 بحران با مبارزه برای خوبی راه هم اسالم جهان سطح در المللی بین های کارگاه اجرای و طراحی دیگر سویی از

 روش و خشونت اندیشه آموزش» اسالم، جهان تروریستی و سلفی های گروه اقدامات ترین مهم از یکی قطعا. است

 سطح در تروریسم اگر. هستیم آن با مقابله و ترور نفی اندیشه آموزش شاهد کمتر ما متاسفانه. است «ترور عملی

 بر اخالقی و گرانه اصالح بشری، حقوق های آموزش به آن، با مقابله برای باید شود، می داده آموزش گسترده

 های حوزه تواند می ها کارگاه این. گماشت همت جوانان بخصوص مسلمانان میان در اسالم عزیز آیین اساس

 .باشد...  و اعتدال اندیشه افراط، با مقابله زندگی، سبك خشونت، نفی اخالق، بشر، حقوق چون متنوعی

 ماهانه های نشست

 نظر به. باشد خوبی تواندراه می هم اسالم جهان موثر اندیشمندان سخنرانی و حضور با ماهانه های نشست سلسله

 مختلف حوزه در اسالم جهان طلب صلح و موثر برجسته، های چهره وبغض، حب و اغماض بدون باید رسد می

 موضوعی های نشست سلسله آنگاه و شوند فهرست و شناسایی... و اقتصادی اخالقی، سیاسی، فلسفی، فقهی،

 این. شود دعوت نیادیب و کلیدی های سخنرانی برای آنان از و طراحی مهم و متراکم حساس، مراکز در متعدد

 بخصوص مهم این.  است صلح و تسامح فضای ایجاد برای ممکن راهکارهای ترین یافتنی دست و موثرترین از یکی

 نتایج قطعا و شود منجر فیمابین گفتگوهای و آشنایی به تواند می خود، وطن از خارج در اندیشمندان حضور با

 عضو کشورهای در پیشرفته های تکنولوژی از امداد با باید ها نشست کلیه. داشت خواهد هم فراوانی مثبت

 .شود پخش مستقیم صورت به
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 دینی اعتدال و تسامح حوزه در دینی آثار

 تسامح حوزه در مفید و موثر محتوای انتشار و ای رسانه های طرح طراحی اما نیست کم اسالم جهان در دینی آثار

  از آنچه از بیش ها رسانه خشونت جریان. باشد دینی خشونت با بلهمقا در دیگری گام تواند می اعتدال و دینی

 .کند می استفاده رسانه از ببرد، بهره سالح

. هستند واقف رسانه با کار اهمیت به اسالم، جهان دیگر جریان از بیش ها، داعشی بخصوص طلبان خشونت

 موثر و عمیق محتوای پژوهشی، دقیق های طرح ارائه با باید. است ها رسانه میان در آنان واقعی جنگ درواقع

 در موجود نازل بسیار محتوای به نباید  ها، تروریست ای رسانه جنگ با مقابله برای. کرد تولید ها رسانه برای

 را رسانه. دارد مدام پژوهشی کار به نیاز آن غنای و شوند غنی باید ها رسانه این. کرد بسنده طلب صلح های رسانه

 آنها اختیار در علمی و عمیق محتوای و بروند آنها مدد به باید پژوهشگران گذاشت تنها گارانشخبرن با نباید

 .بگذارند

 دوست صلح مسلمانان سیره ترویج

 مسلمان دوست صلح های شخصیت نظری و عملی سیره ترویج و الگوپردازی باشد، مفید تواند می که دیگری کار

 یاد  «اجتماعی یادگیری» عنوان با آن از که است آموزش موثر بسیار های روش از یکی الگوپردازی. است

 حال و گذشته در بسیاری اخالقی و طلب صلح های شخصیت مختلف، های ملت میان در اسالم جهان. کنند می

 جهان ای، اسطوره های شخصیت این وجود با متاسفانه. شوند معرفی و شناسایی الگو مثابه به باید اکنون که  دارد

 باید و است ای رشته میان تخصص یك الگوپردازی. شود می شناسانده سلفی های تروریست با بیشتر اکنون ماسال

 .نوشت علمی دقیق های طرح آن، هماره فرجام و انجام برای
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 ستیز خشونت درسی محتواهای

 تسامح تبلیغ و ترور رد خشونت، نفی محتوای با اسالم جهان های دانشگاه و مدارس برای درسی محتوای طراحی

 هر از بیش ها تروریست. است خشونت موج محدودسازی های راه دیگر از سنی مختلف های رده در صلح و

 .کنند می یارگیری خود برای تر پایین سنی های رده میان از ای حوزه

 را آنان ،... و ها بازی ها، فیلم ها، انیمیشن خشن محتوای با بخصوص جوانی و نوجوانی دوران خاص های ویژگی

 و بوده  ترور سرکردگان برداری بهره مورد وضعیت، این. کند می آشنا خشونت مقوله با تسامح و صلح از بیش

 دوستی و صلح درس آنان به و رفت جوانان میان به باید ای، حوزه هر از بیش خشونت، از جلوگیری برای. هست

 و مدارس برای مستقیم و موثر مفید، درسی حتوایم طراحی مهم، امر این سازی امکان های راه از یکی. آموخت

 برای دوستی و صلح یکسان  محتوای طرح سازی پیاده امکان به توان می. است اسالم جهان سراسر های دانشگاه

 .بود امیدوار اسالم، جهان دانشجویان و آموزان دانش همه

 انیمیشن و سینمایی تولیدات برای پایه محتوای طراحی

 همت ای یارانه های بازی و انیمیشن سینمایی، تولیدات برای محتوا طراحی به باید درسی، محتوای طراحی کنار ر

 و فکری نخبگان. شوند می متحمل ها حوزه همین از را آمیز خشونت آسیب بیشترین نوجوانان و کودکان. کرد

 و ها انیمیشن ها، بازی ولیدت به توانند می حوزه، این در محتوایی گذاری سرمایه با باید مربتط های سازمان

 دلیل هستیم ضعیف انیمیشن، و بازی بخصوص حوزه این در ما متاسفانه. کنند کمك موثرتر و تر قوی های فیلم

 .است هنری و فنی نخبگان با اسالم جهان فکری نخبگان پیوند عدم نیز، امر این اصلی
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 نمسلما نخبه جوانان دوساالنه المللی بین های جشنواره طراحی

 امروز، جهان در متاسفانه. کرد معرفی هم به را اسالم جهان جوانان تسامح، و صلح اتمسفر در بتوان باید

 شناخته های چهره مسلمان، جوان میلیون صدها میان از. است غیراسالمی عرصه به متعلق بیشتر ها سیلیبریتی

 در تواند می المللی، بین واقعی معنی به و ای حرفه معتبر، های جشنواره این. داریم جهان سطح در کمی بسیار شده

 بسیار اسالمی برجسته های چهره ساخت مهمتر همه از و تعامل و گفتگو فرهنگ ایجاد هم، به جوانان نزدیکی

 .کنند می نقاشی را آینده روشن های افق ها، جشنواره این درواقع،. باشد موثر

 صلح و رحمت پیامبر ساالنه جایزه

. است بشر حقوق توسعه برای ارجمند روش یك این. شوند تشویق اخالق، و بشر حقوق و لحص کنشگران باید

 کنند تصویر را پیامبر آیین رحمانی چهره اند، کرده تالش عمر تمام که هستند اسالم جهان در بسیاری نخبگان

 شناخته کمتر مواقع از یبسیار در ارجمند های تالش این. کنند ارائه اخالقی قرائتی اسالمی قوانین و فقه از و

 معتبر و المللی بین جایزه. است آنان اساسی تشویق ها، اندیشه این شناساندن و شناسایی مهم راه یك. شوند می

 و ای حرفه کاری جایزه، یك کردن معتبر گفت، باید البته. کند عملی را مهم این تواند می رحمت و صلح پیامبر

 و ضعیف ای جایزه اجرای واال. کرد اندیشه آن برای باید که دارد متعدد لوازم و شرایط به نیاز و است سخت

 جایزه. رحمت و صلح چون های واژه بلند قامت در نه و است پیامبر شأن در نه( ص)محمد حضرت بنام غیرمعتبر

 به نیاز مهم، امر این به نیل. باشد جهان جوایز ترین پرآوازه و معتبرترین از یکی باید صلح، و رحمت پیامبر

 .دارد جدی پزوهشی طرح و بررسی
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 بحث و بررسی و نتیجه گیری

خشونت معموالً از دو چیز نشأت میگیرد، یکی از زیاده خواهی و روحیه تجاوزگری مستکبرینی که مدتهاست  

منافع خود را از هر طریقی از جمله خشونت دنبال کرده اند و دیگری ناشی از افراطیون مذهبی که مبانی شان 

ر استفاده از خشونت خارج از چارچوب دین و عقل است و وای به وقتی که مستکبران، افراطیون مذهبی را به د

 :تسخیر خود درآورند

مسلماً آنجایی که با مستکبران زیاده خواه طرف هستیم باید ایستادگی کرد و باج نداد واال زیاده خواهی  -الف

ستقبال جنگ برویم ولی باید در پاسخ به پالسهای تعدی گری شان بیشتر خواهد شد، البته قرار نیست به ا

چنین دشمنانی، پالسهای معادل فرستاد تا بداند هزینه دشمنی و خشونت دربرابر ما باال است. آمریکا به عنوان 

کشوری که برای رسیدن به منافع خود از جنگ، ترور و کودتا هیچ ابایی ندارد، دقیقاً مصداق آن دسته از 

 .است که جز با قدرت و مقاومت، نمیتوان فکر تعدی و خشونت را از ذهنش بیرون کرد کشورها

آنجا که با جاهالن خشونت طلب مواجه هستیم، باید هم مهارشان کرد و هم روشنگری را تا جای ممکن  -ب 

د که عامل اصلی انجام داد، اگر در داخل کشور یا در برخی از کشورهای همسایه، افراد یا جریان هایی وجود دارن

روحیه خشونت طلبیشان، کج فهمی از دین است، تا جایی که میتوان باید تالش نمود با زبان  منطق و 

روشنگری و البته با دستانی قدرتمند کاری کرد که طرف مقابل اگر شد با منطق و اگر نشد از ترس قدرت تان، 

 .به شما و دوستانتان تعدی نکند

تکبران و افراطیون مذهبی مواجه باشیم کار پیچیده تر و خشونت ها بعضا بیشتر آنجا که با تلفیق مس -ج 

میشود اما آن چیزی که مهم است درک صحیح از دشمن اصلی و فرعی است، با این فهم اوال باید تالش کرد 
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دشمن فرعی را نیز به شناخت دشمن اصلی ترغیب کرد و از سوی دیگر این فهم میتواند منجر به مواجهه 

صحیح در برابر دشمن اصلی گردد، اگر چنین فهمی در روسیه وجود داشت، آتش بس های صوری در روسیه به 

 .میانجی گری آمریکا که خود دشمن اصلی و ایجاد کنند و حامی اصلی داعش است، پذیرفته نمیشد

دشمنان، شدید باشند و  مسلماً قرآن کریم بهترین نسخه را برای حیات طیبه اهل ایمان نوشته است تا در برابر 

در برابر مؤمنین، مهربان. حال اگر دولتی آمد و در برابر مؤمنین داخلی و خارجی به تندی سخن گفت و ایشان 

را افراطی و تندرو نامید و دربرابر دشمنان خونی به مهربانی دست زد، مسلماً این اقدام باعث میشود حمایت و 

شود و از سوی دیگر، دشمنان نسبت به جسارت و تجاوز بیشتر به  همبستگی مومنین در برابر دشمنان سست

 .خصوص با استفاده از اهرم نفوذ و تهدید، طمع بیشتری کنند

برای ایجاد امنیت در برابر دشمنان و ایجاد دلگرمی در دوستان هم باید به توصیه قرآن عمل کرد و هر آنچه از 

اهیم توان بازدارندگی باالیی داشته باشیم، چاره ای جز قوی بودن قوه ی مشروع که میتوان، فراهم نمود. اگر بخو

در امان  …نداریم. اگر میخواهیم از شر نمادهای تروریسم مثل اسراییل، آمریکا، عربستان سعودی، داعش و

باشیم، باید به ایشان نشان دهیم که هرگونه تعدی به ما بسیار پر هزینه خواهد بود، وقتی نخست وزیر انگلیس 

میگوید از این که از بمب اتمی استفاده کند هم ابایی ندارد، حرف از کنار گذاشتن قدرت نظامی مشروع اگر 

 .خائنانه نباشد حتما جاهالنه خواهد بود

نقش ما در ارتقای امنیت جهان و منطقه نیز دقیقا بستگی به این دارد که جناح مستضعف چقدر بتواند متحد 

الم بایستد، وقتی کشورهای استکبار ستیز بتوانند همیگر را پیدا کنند و از همدیگر شود و در برابر مستکبران ع

حمایت کنند و در برابر تحریمهای دشمن با یکدیگر همکاری کنند، از نهادهایی مثل شورای عدم تعهد در برابر 

ینها میتواند مستکبرینی نهادهای تحت سلطه مستکبران استفاده مطلوب کند و بر پویایی و انسجام آنها بیفزاید، ا
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برای اهداف خود استفاده  …را که به راحتی از هر گزینه خشنی اعم از جنگ، کودتا، ترور و تربیت تروریست و 

 میکند را در عملیات های خود دچار تعب و شکست نماید

 جهانيبرای جلوگیری از خشونت در جامعه و جوامع  یشنهاد

 جامعه پیشنهادات جلوگیری از خشونت در – 1

 :کرد ریزی برنامه آنها مورد در توان می که دهند می ارائه را عملی راهکارهایی ذیل پیشنهادهای 

 تحت کودکان مشاهده موارد در که شود داده اختیار مدارس مدیران و انتظامی نیروی پرستاران، پزشکان، به -  

 .باشد داشته دوجو پیگیری برای نیز کافی نیروی و بدهند گزارش شده واقع خشونت

 از آنان کردن آشنا و جزایی حقوق از مردم آگاهی سطح بردن باال گروهی، های رسانه طریق از سازی فرهنگ - 

 .باشد جرم ارتکاب از جلوگیری برای حلی راه تواند می عملشان عواقب

 .برسانند حداقل به را خشونت کارگیری به که آنجا تا اجتماعی های رسانه بر کنترل - 

 صورت پایدار و مستمر و بنیادین تحولی و تغییر غیررسمی و رسمی نهادهای همه در خشونت محو برای - 

 .گیرد

 .اجتماعی مدارای به خشونت فرهنگ تبدیل - 

 .آمیز خشونت رفتار عواقب از جامعه سازی آگاه - 

  .مهربانی و عطوفت جایگزینی و نفرت و کینه از جامعه سازی عاری - 
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 ات جهت جلوگیری از خشونت در جوامع منطقه و جهانپیشنهاد – ۲

 دوست و معرفی آن به جهانیان صلح مسلمانان سیره ترویج - 0

 معرفی مفاهیم قرآنی که به صلح و دوستی بین تمامی مردم جهان اشاره دارد . – 1

 درمورد صلح اسالم جهان در المللی بین های کارگاهبرگزاری  – 1

 م برای جلوگیری از حرکات افراطی ها در منطقه و جهانمتحد شدن جهان اسال – 4
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 .مرادی بهروز دکتر اثر خشونت شناسی جامعه ، 1915 شماره همشهری - 
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 .پرورش و آموزش معاونت نشر نوجوانان، و کودکان در رفتاری مشکالت شناخت شهال، رئیسی، فرقانی - 

 .77 سال جهاد نشر اجتماعی، مسائل رسیبر مهری، بهار و تقی ارمکی، آزاد - 

 .نگاه انتشارات یونیده محمد ترجمه زندگی ،راه آ. ماکارنکو - 


