
 از جنس خشونت یدیخشونت ساختاری، مجازات فردی و بازتول 

 مقدمه 

 ییآباد مهرشهر كرج زندگی می کند وتنهاتا سوم راهنما نیدر محله حس. هم ندارد یفریكار است و سابقه كیسالش نشده، ب 81هنوز 

كل یه یكه مرد قو ی، درست مثل روزده بودیترس. دیش لغزیه ومجازات اعدام دوبار پایچهارپا یرفتن رو یبرا... درس خوانده و 

قصد آن را . ت را به كار گرفتیشه ابزار امنیدفاع از خودش مثل هم یده بود و برایاما ترس. ساد، یریك درگیستاد بر سر یش ایروبرو

با خودم چاقو  شیا چهارسال پیاز سه ». دیكش یدك مین مرد جهان را یتر یزد كه نام قو یم یبه گردن و قلب مرد ینداشت اما صدمات

خواست از آن به بعد با  یپول م یدم كه به زور چاقو از نوجوانیرا د یمرد یش  در پاركیچند سال پ. تم بود یامن یكردم برا یحمل م

 8شه چاقو داشتمیخودم هم

نیت و اعتماد های مرسوم نشان از بحرانی عمیق در ام افزایش روز افزون خشونت در جامعه ایرانی و عدم کنترل آن با مجازات

 یهای خیابانی، تجاوز و خشونت های جنسی، اسید پاشی، چاقوکشی و کودک آزاری؛ برا ش آمار قتل و درگیرییافزا. اجتماعی دارد

 .نگران كننده بوده  وآن را به ترس و تاملی ژرف کشانده است یفضای عموم

ددکاران این مرکز با بررسی متوجه می شوند حدود دو سال پیش ان و میمساله حمل سالح سرد، مرب و کودکان کار: پاسگاه نعمت آباد 

.مورد تجاوز گروهی قرار گرفته  و سپس توسط متجاوزان به طرز فجیعی دار زده شده است ساله ای از كودكان كار، 81پسر 
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ها كودك گم  اگر ده یهند گرفت؛ حتت قرار نخوایمورد حما این شهر، یا هیدانند در مناطق حاش یاند و خوب م دهین صحنه را دیكودكان ا

یا جهیا به تجاوز و مرگ محكوم؛ تنها محمد بیشوند و 
3

 یباشد كه خودش محصول مناسبات اجتماع یا شود كه بالگردان جامعه یدا میپ 

ن حق یتر یعین برای تامین امنیت، خود باید شخصا دست به کار شوند تا در بزنگاه، از حق حیات شان که طبیبنابرا. آن جامعه است

 . اشان است، دفاع كنند یانسان

اند و یا  دهیكه از خشونت ترس یاگر چه این دو داستان هرگز قدرت تعمیم به  انواع خشونت را ندارد اما به خوبی نشان می دهد افراد

است كه خشونت،  یجامعه ا یدن داستان ها و داستان هایی از این قبیل تراژیا. قربانی آن شده اند،خشونت را با خود حمل خواهند كرد

گوناگون  یها خشونت در بخش یر آمار باالیدر چند ماه اخ. شود یت در آن ،بحرانی اجتماعی محسوب میو عدم امن یاعتماد یانتقام، ب

د یكه نه تنها با مجازات و بازتول یخشونت. دهد یران خبر میدر جامعه ا یق و ساختاریاست كه از بحران عم یجامعه ، زنگ خطر

، آنان را به سمت یا كنشگران اجتماعین بردن قبح خشونت در چشم ناظران یاز آن درمان نخواهد شد، بلكه تنها با از ب یچ دردیخشونت ه

مبادله فیلم ها و عکس . دارد یخشونت باز م یاصل یها به علت یابیدست یق برایدهد و جامعه را از كندوكاو عم یخشونت مجدد سوق م

ز خشونت و تجاوز و بلوتوث آن ها نشانه خشونت طلبی و لذت از نمایش خشونت است که ظاهرا در چشمان ناظران نه های وحشتناک ا

 !افته استیخاص  یست بلكه لذتیتنها نامطلوب ن

.گریا افراد دیبه فرد  یا اجتماعی ی، روانیكیزیب فیا پنهان به قصد وارد آوردن آسیاست آشكار  یدر تعریف، خشونت رفتار
4

خشونت  

 یپاسخ ییساده و ابتدا یا راهكارهاینگر و  یسطح یها لیافته با تحلیش یران به شدت افزایا یكه در جامعه كنون یبه عنوان رفتار

.شود یجاد میزنانه ا یشناس با اغواگر نه به گفته آن جامعه. نخواهد گرفت
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ه و مجازات كاهش یروانشناسان با تنب ینه به گفته برخ 

.ابدی یم
6

 یاجتماع یآنچه كه از ساختارها. بندد یران و مسئوالن با اشد مجازات در مأل عام از جامعه رخت بر میمد ینه به گفته برخو 

 .قابل درمان است یر ساختارییزد تنها به واسطه تغیخ یبر م

 یل ساختاریتحل 

كنند، تمركز  ید میها تاك ها، نهادها و سازمان عه، مجموین فردیكه بر ابعاد گوناگون جامعه از جمله ارتباطات ب یساختار یها لیتحل

ها و  ن منظر افراد و حالتیاز ا. دهند یدهند كه در واقع رفتار فرد را شكل م یقرار م یاسیو س یاقتصاد -یاجتماع یها خود را بر شبكه



ت، منافع و كنش متقابل آنها یكه هو ییختارهار ندارد بلكه افراد در سایآنان تاث یاجتماع یها بر انتخاب و كنش ییآنان به تنها یرفتارها

.اند دهند؛ احاطه شده یرا شكل م
7
  

ن مورد استفاده واقع شد، یتوسط محقق یمتفاوت یها نهیبه كار رفت و در زم Joham Galtungن بار توسط یكه نخست یخشونت ساختار

.كند یفراهم م یرقابل دسترس انسانیغاما  یاساس یازهاین خشونت ونیررابطه بییتغ یرا برا یك مجموعه كاربردی
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ق خشونت یمصاد 

ع نابرابر یك توزیم یجه مستقیو فقر نت یماریب. به بهداشت، آموزش، منافع و قدرت در جامعه است یدر دسترس ی، نابرابریساختار

.است
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ل گوناگون در معرض ابراز تواند افراد را به اشكا یشود م یم یع نابرابر قدرت در جامعه ناشیكه از توز یخشونت ساختار 

 .افت آن قرار دهدیا دریخشونت 

نهفته و خود  یاسیو س ی، اجتماعیاقتصاد یچرا كه در ساختارها. روزمره ماست یاز زندگ یبخش یخشونت ساختار"دگاه، ین دیاز ا 

"را احاطه كرده است
8
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ه نامناسب و ینابرابر به آموزش و بهداشت، تغذ یرس، دستیتیض جنسی، تبعی، فقر اقتصادید طبقاتیشد یگر نابرابریبه عبارت د

امروز به مسئله  یرانیزند كه در جامعه ا یرا رقم م یمتعدد و گوناگون یها ده قدرت، خشونتیچیگاه نازل افراد در ساختار پیجا

شود و  یم یناش یرانین دو جنس در جامعه ایق بیعم یكه از نابرابر یتیمثال خشونت جنس یبرا. ل شده استیتبد یمهم یاجتماع

 یقیبا مصاد... و  یو اجتماع یابانی، خیمانند خشونت خانگ یت است، در ابعادیبر اساس جنس یاز خشونت ساختار یمصداق كامل

ن یتوان گفت ا ین میبا وجود ا. كند یرا طلب م یگریآن مجال د یر و بررسیشود كه تفس یده مید... و  یدپاشیچون تجاوز، تعرض، اس

دارتر یتر و پا قیآن به مراتب عم یكیزیر فیو غ یپنهان یها شوند و نمونه یان در جامعه محسوب میآشكار و ع یها ا، خشونته نمونه

 .است

آن، زن را در  یو اقتصاد ی، فرهنگیاجتماع یحقوق یرشد كرده كه ساختارها یا پاشد در جامعه ید میاس یكه به صورت زن یمرد

، یامد آن قتل ناموسیرا از قبل عارض كرده است كه پ یقیت خشونت عمینابرابر قرار داده است و در ماهو  ی، ابزار هیفروما یگاهیجا

ن یدانست كه در چشم كنشگر چن یاز ساختارها و روابط ید ناشین نوع عملكرد را بایا. گر خشونت استیا انواع دیو  ید پاشیاس

 .آورد یا انسان را بوجود میك رابطه یاز  یبرداشت

 یرانینش نامناسب جامعه اواك 

ا یخشونت در نظر گرفته شده است؟ آ یبرا یو چه پاسخ یلیر چه بوده است؟ چه تحلیاخ یها به خشونت یرانیواكنش جامعه ا

ن ید خشونت و از بیجهت تشد یا خود عاملیدر كاهش خشونت موثر بوده ...( اشد مجازات، قصاص، اعدام و) ارائه شده یراهكارها

 ن كنشگران بوده است؟یدر ب رفتن قبح آن

د چه ید پرسیشود ، با یل نمیو بعضاً جراحت و قتل تبد ی، فحاشیكیزیف یریل به درگیبا اتومب یابانیكه  كمتر تصادف خ یدر جامعه ا

اعدام  یدان هایرا به م یهزاران تماشاچ یاتیعمل یراهكار یكند و به جا یل میبزرگ تبد یكوچك را به فاجعه ها یتنش ها یعامل

رفته یصورت پذ یو تصادف یر عمدیغ یناگهان یها یریا درگی یثبت شده بر اثر سوانح رانندگ یاز قتل ها یارید؟ بسینما یدعوت م

كه در بستر  ییست؟ اگر چه آمار موجود در مورد خشونت هایك قتل عمد نیاز  یا مجازات آن ها توسط جامعه نمودیاست ، اما آ

. اند ن امر موفق نبودهیگر، در كاهش اید دیشد یهمچون اعدام و مجازات ها ییتاسف آور است اما واكنش ها اریدهد بس یاجتماع رخ م

ن یبا ا. دك بكشد و بار عذاب وجدان جامعه را كاهش دهدیاست كه نام مجرم را  یت به دنبال بالگردانیافتن واقعیا جامعه از ترس یگو

 .حل مساله به دست نخواهد آمد یبرا یواقع یو راهكارها یاصل یعلت ها یفرافكن

ح همانگونه كه سابقه قانون جزا نشان یتقب. ه و اثر بازدارنده وجود داردین شدت تنبیب یكم یا دهد كه رابطه ینشان م یاریمطالعات بس

 ین قبح تلقیردن ان بیاز ب یبرا یمرسوم خود عامل یها است كه مجازات ین درحالیا 88.ش از مجازات بازدارنده استیداده است؛ ب

 .شود یم



به  یمدت یاست كه ط یندیخشونت به مثابه فرا 81.ه نداردیبا ترس و تنب یا چ رابطهیه یكننده درون میارتقاء وجدان به عنوان تنظ 

پابرجا  یاز آن است كه حاالت خشم و انزجار تنها زمان یها حاك پژوهش یشود وبرخ یدرون فرد ساخته م یرونیواسطه عوامل ب

 .م شوندیتحك یمانند كه دائماً توسط محرك خارج یم

شدن افراد در كنار محروم  یارزش تلق یب یبه عبارت 83.كند یت میرفتار پرخاشگرانه او را تقو یادیاحساس كم بها بودن شخص درحد ز

شود كه  یم یمنته یتیشخص یریگ م با آنان است به شكلیمستق یكه خود با خشونت در تعامل یطیو مح یاساس یازهایبودن از امكانات و ن

كودكان در خانواده،  یموجود بر رو یو نابرابرها یروح -یهات بدنیر تنبیتاث. ندیگز ین رفتار را در مقابل مشكالت خود بر میتر ساده

به  یاوت زندگمتف یها ن مساله در دورهیا. نده استیآ یها نسل ینه كردن خشونت برایمدرسه، رسانه ها و سطح جامعه؛ آموزش و نهاد

 .خشونت موثر است یریگ ند شكلیمختلف در فرا یها وهیش

ر در ین تحقیدخشونت است، چه ایباز تول یبرا یر وخشونت همراه باشد بستر مناسب اجتماعیچنانچه با تحق یمتفاوت زندگ یها تجربه

كردن مراتب  یا طیافتن، شاغل شدن و ی حضور یبرا یاجتماع یچه در خانواده و چه در فضاها یمدارس باشد چه در دوران سرباز

 ...و  یشغل

 یریگ جهینت 

است، اگرچه  یعیطب یكنند امر یم یو نابرابر یقدرت ی، بیكه افراد در آن احساس ناامن یا نه شدن خشونت در جامعهینهاد

ن یندارد كه ا یو تعجب. است ت آنیاز ماه یدهد كه خشونت بخش یرخ م ییشدن افراد در ساختارها ینوع اجتماع. ز استیبرانگ تاسف

 یل سن قمریبا تعج ییبكشد و دستگاه قضا یدانیبه م یشب با شادمان یها مهیدر ن یقتل عمد فرد یهزار نفر را برا 85ش از یط بیشرا

 84.ردیتر اعدام صورت پذ عید تا سرینما ین شمسیگزیرا جا

 ی، فقر، نابرابریاقتصاد یفشارها. ش به همراه دارند یت خویاز هو ین فضا خشونت را به عنوان بخشیشده در ا یافراد اجتماع

مواجه  یتر قیابند بلكه جامعه را با بحران عمی ینه تنها كاهش نم یهستند كه با مجازات فرد یعوامل ساختار... و  یتیو جنس یطبقات

نت كمتر را در جامعه به حداقل برسانند تا با شتر، خشویا توهم مجازات بیكنند حس انتقام و  یتالش م یا هاست كه عده سال. سازند یم

ده گرفت اما یتوان ناد ینه نمین زمیاگرچه نقش فرد را در ا. خشونت در جامعه است یط بپردازند كه عامل اصلیر شراییبه تغ ینیب واقع

زنند  یخشن رقم م یا را به گونهط یها و نهادهاست كه شرا او را احاطه كرده است ساختارها، مجموعه یاجتماع یها آنچه كه فرد و كنش

 .ن مسئله مشاهده نخواهد شدیا یبرا یریین منوال است تغیبه هم یو اقتصاد یكه مناسبات اجتماع یو تا زمان

و پاسخ به  یخشونت، رها شدن از عذاب وجدان جمع یانگار ، سادهیت، جز فرافكنیل جمعیمجازات آن هم در برابرچشمان منتظرخ

 .همراه نخواهد آورد به یزیحس انتقام چ

ن بردن قبح خشونت یاز ب. است یدگان شهروندان در واقع گم شدن خشونت در چشمان ناظران اجتماعید در برابر دیشد یها مجازات

 .د خشونتیبه همراه ندارد جز بازتول یامدیپ

ت را بكاهد، فقر یكه عدم كفا یاریعهرگونه م»جامعه دامن خواهد زد و در مقابل آن   یسخت و خشن بر خشونت ساختار یها مجازات

«كاهد یرا باال ببرد، سطح خشونت را م یشخص یابید كند كه بر اثر آن ارزیباارزش تول یف دهد و كار اجتماعیرا تخف
8
  

 ی، نابرابریتیض جنسیكه فقر، تبع یموجود، جامعه را متجاوز، خشن و ناامن كرده است و تا زمان یو اقتصاد ینوع مناسبات اجتماع

 .ده و نافرجام استیفا یب یابد هر نوع عملكردیانه در قبال جرم كاهش نیجو كرد انتقامیو رو یاقتصاد -یاجتماع

به همراه نداشته  یگرید یزیچ  د جز دامن زدن به مسئله، كاهش قبح خشونت و رشد روزافزون جرمیا مجازات شدیهاست اعدام  سال

 .میازمندیموده شده ، نیر از آنچه پیغ یت مرسوم به راهنجات جامعه از خشون یرو برا نیاز ا. است

(جامعه شناس)ن فریالهام هوم  

ركانون مدافعان حقوق  كارگ  
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