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 چکیده

با پیشرفت بشر و اینکه این پیشرفت باید سبب رفاه مردم همه جوامع شود ولی شاهد هتسیم که خشونت در جوامع     

جهانی افزایش یافته است .این خشونت ها در بعد درون جامعه و بیرون از جامعه یعنی یک جامعه قوی برعلیه جوامع 

 ضعیف تر وجود دارد .

 فیزیکی بازتاب همواره خشونت است . اجتماعی گروه یا فرد یا شی یک بر فیزیکی نیروی یک مالاِع  خشونت   

  اجتماعی خشونت و اقتصادی خشونت روانی، خشونت بدنی، خشونت: وجود دارد خشونت نوع چهار چنانچه ندارد

 و طمع جویی، تقامان حس نفرت، حسادت، رقابت، حسرت، کینه، چون هایی خصلت با مستقیمی ی رابطه خشونت

 یافت توان می را ناروا های خصلت این از یکی ها خشونت از بسیاری عوامل و علل بررسی در .دارد خواهی افزون

 .باشد داشته خشونت از عاری دنیایی تواند نمی یقین به کند غبله ناشایست های خصیصه این بر نتواند آدمی تا و

جام شده است به بررسی مساله خشونت و راه های جلوگیری آن چه در روش کتابخانه ای ان که بادر این پژوهش 

 جامعه و چه در سطح جهانی و داشتن جهانی عاری از خشونت می پردازیم.

 نکات کلیدی :

 داشن جهانی عاری از خشونتخشونت ، منشا خشونت ، ایستادگی در برابر خشونت ، 
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 مقدمه

گیرد، اما بر اساس یک  های مختلف تاثیر می عریف آن بشدت از فرهنگای است با بار منفی که ت خشونت پدیده   

تعریف کلی و پذیرفته شده هر نوع رفتار عمدی که باعث وارد آمدن آسیب روحی، روانی و جسمی به خود یا 

  .شود دیگری شود، خشونت نامیده می

 دیگری علیه قدرت یا فیزیکی یروین از استفاده به اقدام یا تمایل تهدید، شامل خشونت جهانی، تعریف در   

 ملل سازمان. شود می شامل هم را آن به تهدید حتی چون است، فیزیکی خشونت از فراتر تعریف این یعنی شود، می

 آمیز خشونت رفتار انجام به تهدید با شود، رنج به منجر که رفتاری نوع هر که کرده تعریف طور این را خشونت هم

 .شود می تلقی خشونت باشد همراه اش  آزادی از کشور یک کردن محروم یا

 به خویش اطراف و زندگی به اگر. است کرده جلب خود به را همگان توجهء که زمانیست دیر خشونت پدیدهء    

 قرار خشونت معرض در پیدایش، بدو از خود که است شده باعث انسان گری پرخاش و خواهی خود بنگریم، دقت

 .شود آمیخته یو سرشت با خشونت گرفته،

 فقیر، یا غنی بزرگ، یا کوچک چه انسانی اجتماعات همهء در. انسانیست خاص عمدتاً پدیدهء یک خشونت    

 داشت .خورد بر آن با توان می پیشرفته، یا مانده عقب

 رابطهء آن، برعکس و زنان با شوهران روابط در می توان را خشونت. شود می آغاز خانواده محیط از خشونت  

روابط انسانها در اجتماع و در بعد  قومی، و فامیلی روابط خواهران، مقابل در برادران برخورد اطفال، با والدین

 بزرگتر خشونت جوامع بر علیه یکدیگر مشاهده کرد.
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 اهمیت مسالهبیان مساله و 

 در آن، از بشر زاریبی و تنفر رغم به كه است 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 كوچك و نخستین كه گرداند می بر زمانی به را آن پیشینه خشونت، تاریخ از وحیانی روایت. است داشته ـ

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

 جمله آن هبوط با ابلیس، و آدم میان شده كاشته دشمنی و كینه بذر و شدند رانده بهشت از رفت روا آنها بر كه

 .شد آورده همراه به زمین، به

 تمدن دوران تمامی طی هایش، تالش تمامی علیرغم و زیسته، خشونت با همواره انسان كه 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 كه ای مسئله. است معاصر انسانی جهان معضالت و مسائل مهمترین از یكی خشونت

 در مختلف اشكال به همواره و كرده معطوف خود به پیش از بیش ار تجربی و انسانی علوم گوناگون های رشته

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

 .است بوده مطرح و داشته محوری نقش است،

هور محترم که پرسش مهر را در آغاز سال مساله خشونت ، مساله پیش پا افتاده ای نیست و رئیس جمدر نتیجه 

 .درباره خشونت مطرح نمودند ، حاکی از اهمیت این موضوع برای جامعه و کشور ما تلقی می شود 95-96تحصیلی 

 در این مقاله در نیز به مساله خشونت و راه های جلوگیری از آن در بعد جامعه و چه در بعد جهانی می پردازیم.
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 خشونتمنشا و ریشه  – 1

 منشا خشونت از دیدگاه روان شناسان – 1-1

 .دارند وجود مختلفی های نظریه زند می خشونت به دست متمدن انسان چرا که این درباره    

 دانست، می( لیبیدو) جنسی غریزه را انسان در انگیزش مرکزی هسته که روانکاوی گذار پایه"فروید زیگموند"

 پل قاضی" کتاب از ای روانکاوانه تحلیل در فروید مثال برای.  دانست می خشونت ریشه را غریزه این سرکوبی

 شربر قاضی که دانست می این از ناشی را اش توطئه تئوری و انگاری دشمن و دیگران به نسبت او خصومت ، "شربر

 سبتن که را کسانی وی که شده باعث غریزه این سرکوب و است بوده گرایی همجنس شده سرکوب تمایل دارای

 بنای و بیانگارد دشمن "فرافکنی" و "سازی وارونه" دفاعی های مکانیزم از استفاده با را دارد جنسی تمایل آنها به

 .باشد داشته را آنها با خصومت

 هر آدلر نظر از. دانست می "حقارت عقده" از ناشی را خشونت فروید برخالف دیگر، وینی پزشک "آدلر آلفرد  "

 به فرد که این برای است جبرانی رفتاری خشونت. دارد خشونت برای بیشتری تمایل باشد شده تحقیر بیشتر کس

 روانکاو "اشپربر مانس". است گفته ترک را خود ضعف موضع و است قدرت موضع در کند ثابت دنیا و خودش

 یابی ریشه اشیستف های نظام در را خشونت تحلیل شیوه این با "خودکامگی و استبداد روانشناسی" کتاب در آدلری

 .است کرده
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 دارد اعتقاد او. دارد دیگری نظر زمینه این در بود فروید پیروان اولین از که آلمانی روانکاو "هورنای کارن" 

 .شود می کمتر خشونت به او تمایل کند رشد تری امن فضای در کودکی چه هر. دارد ترس در ریشه خشونت

 را هورنای نظر دادند انجام مختلف های فرهنگ روی بر که تحقیقاتی در "روهنر رونالد و "بوآ دو کارو" بعدها  

 را مادر از بیشتری روانی و فیزیکی حضور نوسالی و نوزادی دوران در کودکان که ای جامعه هر در. کردند تایید

 آستاه و کند می ایجاد امنیت احساس او در کودک نزد در مادر بیشتر حضور. است کمتر خشونت کنند می تجربه

 ناامنی و تهدید احساس دیرتر عمر سراسر در کودکی چنین. برد می باالتر را او مغز "گریز -ستیز" سیستم تحریک

 .زند می خشونت به دست و رود می در کوره از دیرتر و کند می

 نظر از. رنددا بیشتری تاکید یادگیری و همانندسازی بر رفتارگرایان نظریات روانکاوانه، نظریات این کنار در  

 کودکان این برای که زمانی. شود داده آموزش مستقیم غیر و مستقیم صورت به تواند می خشونت رفتارگرایان،

 امپراتوری طالیی دوران به راجع کودکان به تاریخ های کتاب در که زمانی یا کنیم می تولید بازی اسباب تفنگ

 .هستیم آنها به نتخشو آموزش حال در دهیم می "اطالعات شبه" مان بزرگ

 این و خشونت پنهان دالیل به روانکاوان و اند پرداخته خشونت آشکار دالیل به بیشتر رفتارگران رسد می نظر به

 !هم رقیب نه یکدیگرند مکمل ها دیدگاه

 منشا خشونت در جامعه – 1-2

 باعث مواقع گاهی طبیعی حساسا یک  عنوان به ناکامی البته و گیرد می نشات ناکامی از اجتماع در ها شونتخ   

 مسئله حل مهارت نداشتن و ناکامی احساس با نادرست برخورد اما کند، بیشتری تالش خود تامین برای فرد شود می
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 و زور به توسل کند، می خشن و زننده آسیب را پرخاشگری چه آن شود می پرخاشگری باعث خشم، کنترل و

 .است فرد خواسته نتامی یا سلطه کسب برای قدرت از استفاده

 در آمیز خشونت رفتارهای رواج عامل ترین مهم گریزی قانون کنار در سیاسی و اقتصادی اجتماعی، مشکالت   

 جوامع در ما رود می انتظار است انسانی اصول جز اسالمی  دیدگاه از خشم کنترل اینکه به توجه با جامعه می باشد.

 برخی دلیل به متاسفانه اما باشیم خشم و پرخاشگرانه رفتارهای شاهد کمتر از جمله کشور خودمان ایران ،  اسالمی

و همچنین برخی دعواهای سیاسی بین حزب سبب افزایش خشونت  اقتصادی اجتماعی، های بخش در ها عدالتی بی

  در جامعه شده است . 

 جهان و منطقهمنشا خشونت در  – 1-3

 نیروهای حضور و دموکراسی نبود ، عدالتی بی ، اقتصادی فقر فرهنگی، فقر در ریشه خشونت در منطقه و جهان ،    

 و جهان منطقه در موضوعات بزرگترین از یکی تروریسم و گرایی افراط ، خشونت. دارد آنها دخالت و خارجی

 با بشر حقوق به درست نگاه فقدان و جنسیتی و قومیتی تبعیض ، دموکراسی عدم و عدالتی بی همراه به که است

 سبب بروز خشونت علیه کشورهای ضعیف تر شده است . بیگانه نیروهای حضور اثر در خارجی مداخالت

 جلوگیری از خشونت  - 2

 و داشتن جامعه ای با رافت اسالمی جلوگیری از خشونت در جامعه  - 2-1

 ناشی های آسیب و خشونت مصادیق با آشنایی عمومی، آگاهی درمانی، نوع هر درآمد پیش خشونت، مورد در     

 آن، درمان راهکار ترین مهم اما بگیرد، قرار ارزیابی مورد باید خشونت کنترل و درمان در متنوعی عوامل.است آن از

 از باید فرد شک، بدون مسیری چنین در که است و قانون مداری تحمل افزایش و خشم کنترل مهارت یادگیری

 های کلینیک و شناس روان و روانپزشک ما کشور در تاسفانهم. بگیرد کمک روانپزشک و شناس روان متخصصان

 .ندارد وجود کافی اندازه به شناسی روان خبره
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 به توجه با است شده گرفته نظر در سختی و سفت قوانین گریز قانون افراد برای پیشرفته جوامع در اینکه بر عالوه   

 به افراد به جوامع این در خشم کنترل های مهارت روانپزشکی و روانشناسی ای، مشاوره خدمات توسعه و گسترش

 به مراجعه هنوز اسالمی و نیافته توسعه کشورهای در که حالی در شود می داده آموزش یادگرفتنی فن یک عنوان

 .شود می شمرده انگ یا بیماری روانشناسی مراکز

 رو روبه ای حرفه درمانی روان خدمات هارائ مشکل با نیز جامعه واقعی نیاز درصد 11 به دادن پاسخ برای ما حتی  

 عمومی سالمت و بهداشت مسئوالن در موضوع این به پرداختن برای ملی عزم گیری شکل از هایی نشانه اما هستیم،

 کشور، در خانگی خشونت از پیشگیری شده، تدوین سند شدن اجرایی با که امیدواریم بعالوه. شود می دیده کشور

 .باشیم آینده سال پنج طی ، ها ونتخش درصدی 21 کاهش شاهد

 از خشونت در جوامع بشری جلوگیری - 2-2 

 رحم بی و خشن طبیعی محیط در انسان كه اند بوده معتقد عدل پروفسور جمله از اندیشمندان از بسیاری  

 پرخاشگرانه طبیعی غرایز تصعید سبب یا و كند مهار را او تواند می جامعه در تربیت و نظم برقراری تنها و است

 .بشود او

 تمدنهای در كه كند می بیان چنین( ۹۱۹۱) تمدن فرآیند كتاب در آلمانی شناس جامعه الیاس، نوربرت 

 زندگی مرز و حد و حقوق قبول به مجبور را جامعه در افراد كه بود عاملی اجبار و زور از استفاده بشری، ابتدایی

 در كه دانست منطبق«  تقوا»مفهوم به قبولی قابل حد تا توان می را بودن متدین از تعریف این. كرد می دیگران

 رعایت در مهمی عامل داشتن تقوا و بودن متدین اینكه نتیجه. است شده بسیار تأكید آن به نسبت الهی ادیان

 از هنگامی شخص كه است چنین نیز واقعیت. است دیگران با آمیز خشونت رفتار از پرهیز و مدارا حقوق،
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 دیگران با شدن مواجه در و كند تحمل را دیگران باشد نتوانسته كه كند می استفاده گرایانه خشونت روشهای

 .نكنند عمل درونش ترمزهای دیگری، تحمل و رعایت برای

 از و شود می آموخته شدن اجتماعی فرآیند در كه است ای پدیده خشونت كه است معتقد الیاس نوربرت 

 و دیگران عقاید و شخصیت به احترام فرهنگ رشد و جامعه تمدن سطح به ورزی خشونت عدم كه آنجایی

 می نظر به است مربوط جامعه در دموكراسی فرهنگ گیری شكل و دیگری رفتاری های شیوه و زندگی روشهای

 خرد( خانواده و مدرسه مانند) غیررسمی و رسمی نهادهای همه در آنكه مگر نیست ممكن خشونت محو كه رسد

 ورزی خشونت فرهنگ صورت این در تنها گیرد، صورت پایدار و مستمر و بنیادین تحولی و تغییر جامعه كالن و

 .سپرد خواهددر سطح جامعه و جهان  اجتماعی مدارای به را خود جای

 بحث و بررسی

 خشونت عدم بنابراین کند؛ می رد را خشونت از استفاده عقالنیت، بر مبتنی اجتماعی تغییرات ایجاد ی فلسفه  

 های روش از خشونت عدم فعاالن. است ظلم با مسلحانه مقابله یا و ظلم مقابل در شدن تسلیم از متفاوت ای گزینه

 مبارزه مدنی، نافرمانی کردن، ترغیب و آموزش شامل که کنند می استفاده اجتماعی تغییرات ایجاد برای مختلفی

 مبارزه خشونت عدم. است ها رسانه طریق از عمومی افکار و دممر عموم با ارتباط و خشن، غیر سیاسی فعالیت منفی،

 شمشیر نباید متجاوز شمشیر برابر در بنابراین است؛ تر فعال و تر قوی کشتار و انتقام حس از و هاست بدی کلیه علیه

 شود می موجب روحی مقاومت داد؛ نشان خود از روحی مقاومت باید جسمی مقاومت جای به بلکه برداشت بلندتری

 بر تأکید با خشونت عدم جنبش مبارزان ترین مهم از یکی عنوان به گاندی. شود تسلیم و افتاده تشویش به متجاوز

 .کند می توصیه دیگری بر آن تحمل جای به را خود به رنج تحمیل خشونت، عدم مثبت وجه
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 دیگری بردن رنج خواهان که کسی ، شود می تعریف طلبی خشونت دایره در است، مثل به مقابله طرفدار که کسی 

 نفرت به نفرت با که است گفته بودا. یابد نمی پایان خشونت با خشونت،. است ورزی خشونت انرژی دارای است،

 و نفرت توانیم می دهیم، پاسخ خشونت به همدلی با اگر اما دهد؛ می افزایش برابر هزاران را نفرت فقط دادن، پاسخ

 .برداریم میان از را کینه

 حساب به سرزمین این تاریخ قرن آلودترین خون و بارترین خشونت توان می تسامح کمی با را خاورمیانه در 21 قرن  

 غرق چنین گاه هیچ خاورمیانه مذهبی خونین های جنگ و مهاجمان متعدد حمالت های فالکت باوجود شاید آورد

 خاکستری زیر آتش و خفته های زخم و ها عقده نبرآورد سر فصل کنونی قرن نگارنده، باور به. باشد نشده خون در

 اینک و است مانده پوشیده تاکنون گرا اسالم و گرا ملی های نهضت برآوردن سر و استعمارگران غلبه از بعد که است

 های حکومت دهه چند ناکامی. افزاید می بشری های خشونت و کشتارها کتاب به را دیگر ای صفحه تاریخ

 کنار در گرا اسالم های گروه بر فشار و نوین استعمار غلبه مذهبی، و قومی های اقلیت سرکوبی ک،الئی و ناسیونالیست

 در کشی انسان و انفجار و انتحار درس های کالس امروز است شده موجب خاورمیانه مردم سیاسی و اقتصادی اوضاع

 نرسد گوش به انفجاری نفت، و دین و ادنژ سرزمین از ای نقطه در نیست روزی و شود برپا سرزمین این کنار و گوشه

 .نشوند قربانی جغرافیا جبر به گناه بی هایی انسان و

 و ایمان که است خواهی تمامیت و انحصارطلب های ایدئولوژی ترویج خشونت به گرایش در مسئله ترین اساسی

 و رواداری. نمایند می ترویج را غیر مشروعیت عدم و خود بودن مشروع و بودن برحق بر مبنی را کورکورانه اعتقاد

 برابر در آیینی و دینی کیفری جزای و غضب و قهر شدیدترین. است بربسته رخت جامعه از تسامح و تساهل

 در و مدار را خود که افرادی گفت یقین به توان می اما شود؛ می کاربرده به کیشان هم دیگر انگاری سهل ترین ساده
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 درازمدت در کنند می اجرا زمان هم و اقدام دیگران اعمال برابر در حکم مودنن صادر به و دانند می حق جایگاه

 .داشت نخواهد مشروعیتی جزایی و قانونی ساختار گونه هیچ

 کشتار و ترور مذهبی پوشش در سستی یا و دینی مناسک اجرای عدم جزای بار این که است شده میدانی خاورمیانه 

 تعامالت و تقابالت در معمول زبان تنها خشونت و است رفته ازمیان تسامح حد رینت پایین و داشت خواهد دنبال به را

 و سامرا در آیینی زائران دیگری آن و دیاربکر در دیگری کرکوک، در انفجاری که میدان این در است شده روزانه

 فاصله یک در بود ممکن که بود داده قرار خشونتی آماج و قربانی را انسان صدها پاکستان در شهری جمعه نماز در یا

 به کمر ها انسان که است چنین و شود عوض( تروریست) کننده قربانی و قربانی یا و مقتول و قاتل جای کوتاه زمانی

  اند؛ بسته هم هالکت

 طمع جویی، انتقام حس نفرت، حسادت، رقابت، حسرت، کینه، چون هایی خصلت با مستقیمی ی رابطه خشونت    

 یافت توان می را ناروا های خصلت این از یکی ها خشونت از بسیاری عوامل و علل بررسی در دارد خواهی افزون و

 به. باشد داشته خشونت از عاری دنیایی تواند نمی یقین به کند غبله ناشایست های خصیصه این بر نتواند آدمی تا و

 خشونت رفتارهای از بسیاری انسان همین آری !را "توجیه انسان و آفرید را انسان خدا ":  گویند¬می جد به یا طنز

 خشونت رفتارهای بدترین به شود می موجب او نفرت شود؛ آرام تا کند می جویی کینه. کند می توجیه را خود آمیز

 می او بر نهایت در و کند می قلمداد شر دارد، نمی خوش و پسندد نمی را چه آن بیاورد؛ روی پرخاشگرانه و آمیز

 کند؛ غلبه رقیب بر تا شود می عمل وارد خشونت با رقابتی سیر یک روند در برد؛ بین از باید را تشرار که تازد

 به ها خشونت از برخی امّا کند؛ می جویی انتقام خود، ی یافته جراحت دل تسلّی و تشفّی برای است، خورده زخم

 مثالً است بیرونی مسائل به مربوط گردد، نمی باز انسان درونی و باطنی امور به قولی به یا انسانی ناروای های خصلت
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 و ها دولت است دیگر ای گونه به وضع موارد این در دارد اجتماعی نابرابری و عدالتی بی فحشا، فقر، در ریشه

 راهکارهای اصولی های برنامه و درست تصمیم با بتوانند باید ها آن دارند سنگینی وظایف موارد این در ها حکومت

 .ببرند بین از را ها خشونت نوع این عوامل و ندبیاب مناسب

 های جنگ غالب که دهد می نشان ها پژوهش و تأمّالت گفت باید نیز بشری های جنگ و خشونت باب در     

 نظر از که گروهی دارد کثیر گروهی بر خاص ای عدّه استثمار و جویی سلطه حسّ خواهی، افزون در ریشه بشری

 شده موجب ها نعمت همین و برخوردارند خوبی طبیعی و خدادای های نعمت از که یکشورهای اند ضعیف قدرت

 در تا است مظلوم گروه این حق رو این از بگشایند طمع و شَرَه به دهان زورمدار، و صفت گرگ استثمارگران تا

 خصلت خود وجود در انسان که این سخن پایان. خشونت نه است خشونت با مبارزه این، و کنند مبارزه ها آن برابر

 همواره نیز او اجتماعی محیط در است حتمی او پرخاشگری و خشونت کند غلبه ها آن بر نتواند اگر که دارد هایی

 این به توان می تر وسیع نگاه یک در برد می پرخاشگری و خشونت سوی و سمت به را او که که است مسائلی

 پایانی را مظلوم و ظالم کشی صف و اند داشته وجود مداران قدرت تاریخ طول در همواره که رسید مهم ی¬نکته

 ادامه برای آزمند، موجود این انسان، دارد؛ وجود جهانی این های نعمت و است باقی انسان و دنیاست تا و است نبوده

 را انستمدیدگ و کرد خواهد دراز دیگران منافع و منابع به تعدّی دست خواهی، افزون سبب به بلکه و خود بقای ی

 !نیست ها خشونت برابر در مقاومت و مقابله جز ای چاره نیز
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 خشونت جلوگیری از راهکارهای پیشنهادی در برابر

 هدر سطح جامع -الف  

 تحت کودکان مشاهده موارد در که شود داده اختیار مدارس مدیران و انتظامی نیروی پرستاران، پزشکان، به  -1

 .باشد داشته وجود پیگیری برای نیز کافی نیروی و دبدهن گزارش شده واقع خشونت

 از آنان کردن آشنا و جزایی حقوق از مردم آگاهی سطح بردن باال گروهی، های رسانه طریق از سازی فرهنگ - 2

 .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  - 3

 .گیرد صورت پایدار و مستمر و بنیادین تحولی و تغییر غیررسمی و رسمی نهادهای همه در خشونت محو برای -4 

 .اجتماعی مدارای به خشونت فرهنگ تبدیل -5 

 .آمیز خشونت رفتار عواقب از جامعه سازی آگاه -6 

  .مهربانی و عطوفت جایگزینی و نفرت و کینه از جامعه سازی عاری - 7

 منطقه و جهاندر سطح  - ب
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 و خشونت با مقابله پیشنهاد ارائه ، پرداخت ها ریشه به باید تروریسم و گرایی افراط خشونت، با مبارزه برای - 1   

وگیری از از سوی دولت ما در همین راستا می باشد . باید یک ساختار منسجم برای جل ملل سازمان در گرایی افراط

 افراط و خشونت در جهان شکب گیرد .

 راستا این در. شویم متحد و عراق و  یمن سوریه در کشتار و جنگ توقف برای یکپارچه صورت به باید  - 2

 کشورهای برخی سوی از تروریستی های گروه به سالح ارسال و کمک از جلوگیری و حمایت توقف گام مهمترین

 این کشورها          خارج و داخل در کشور آن مردم به دوستانه انسان های کمک سالهم این بر عالوه. است منطقه

 .باشد نظر مد بایست می

 دوست و معرفی آن به جهانیان صلح مسلمانان سیره ترویج - ۹

 معرفی مفاهیم قرآنی كه به صلح و دوستی بین تمامی مردم جهان اشاره دارد . – 4

 اسالم درمورد صلح جهان در المللی بین های برگزاری كارگاه – 5

 متحد شدن جهان اسالم برای جلوگیری از حركات افراطی ها در منطقه و جهان – 6
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 نتیجه گیری  

 را آمریکا و اروپا از بخشی و آفریقا خاورمیانه، مناطق اغلب جنگ و خشونت نفرت، آتش اخیر، دهه سه در     

 و کشته است، انسان میلیون شصت از بیش آوارگی اش نتیجه و نیست تصورم آن برای پایانی گویی و فراگرفته

 نزدیکی همین و سومالی و نیجریه تا گرفته پاریس از و کلرادو تا گرفته استانبول از دیگر نفر ها میلیون شدن مجروح

 فجیع  به عادی مردم کشتار آن و آمده بوجود جدیدی وضعیت حاضر حال در... .  و افغانستان عراق، سوریه، ها

  .باشد "همدیگر از ها انسان عمیق نفرت" در ریشه تواند می تنها که است ممکن شکل ترین

  که نیست جهت بی. برسد است نابودی که خود مقصود به تا داد خواهد انجام را هرکاری باشد متنفر که انسانی  

 نابود همنوعانش از تعدادی همراه به را خود تنفر محیط در بارآمده اشخاص و شده باب گونه این انتحاری عملیات

 .کنند می

 حتی و دانشگاهیان ومذهبی، دینی رهبران سیاسی، رهبران تجارت، و صنعت صاحبان روشنفکران، نشده، دیرتا 

 و نفرت گسترش این حال به فکری متحد، ملل سازمان لوای زیر و شده جمع هم دور نظامی حوزه صاحبنظران

 .نندبک جهان در خشونت

 کودکان تر مهربان و تر متفاوت شخصیت ساختن مدت، دراز حل راه سیاسی، و مدت کوتاه های حل راه از گذشته

 بهره و عمومی های آموزش راهش. است خانگی های خشونت تقبیح راهش. است مدرسه و طفولیت دوران از

 اندیشه و افکار همه برای زدن حرف های کانال گذاشتن باز راهش. است اطالعات تکنولوژی از اقشار همه مندی

 آوردن بوجود راهش. لباس و شکل هر در است خشونت و نفرت ترویج عدم راهش. است مهربانی راهش. هاست

 ما پیش فقط حقیقت همه کنیم باور که است این اش حل راه باالخره و است همه برای رشد برای برابر فرصتهای

 .نیست



ای مشاهده می باشد . برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این تحقیق با قیمت فایل فقط براین 

 www.asemankafinet.irراجعه کنید.هزار تومان به سایت علمی و پژوهشی آسمان م 4فقط 
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 :کنیم می مرور دیگر بار یک را جوزف رئیس پند

 .«است سخت گذاشتنش زمین است، آسانی کار برداشتن زمین از را اسلحه»

 

 : مآخذ و منابع

 ایران، اجتماعی های آسیب مقاالت مجموعه اجتماعی، خشونت -خانوادگی خشونت(. 1383) شهال اِعزازی، -1

 آگه انتشارت: تهران ایران، شناسی جامعه انجمن

 ؛ ؟ شود می خشونت از زدایی حسّاسیّت به منجر گرفتن قرار خشونت معرض در آیا ؛(1389) فانک بی، جین -2

 . 31 تا 24 صص:  88 شماره غرب، سیاحت

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران جدید، ی¬دوره دوّم، چ نامه، لغت ؛(1377)اکبر علی دهخدا، -3

 237 تا 216 صص: 15 و 14 شماره تابستان، و بهار نقد، کتاب انسان، کرامت و خشونت ،(1379) مسعود راعی، -4

 .نی نشر ، تهران شهری، شناسی انسان ؛(1383) ناصر فکوهی، -5

 شماره پاییز، اجتماعی، رفاه شهرها، عمومی فضاهای در امنیّت احساس و خشوت و جرم ،(1385) آتوسا مدیری، -6

 . 28 تا 9 صص: 22

 


