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صالحه وهاب واصل

علل و عوامل عمدۀ خشونت
در نبشته های قبلی گفته های داشتیم در ارتباط با خشونت ،انواع خشونت و تحقق و احصائیه گیری از خشونت.
دراین مبحث ،بررسی علل و عوامل عمدۀ خشونت را مورد مطالعه قرار میدهیم.
خشونت و رفتار های ضد انسانی و خارج از دایرۀ اخالقی یکی ازعریان ترین جرایم حقوقی ،قانون و اجتماعی در
جهان امروز است که در ممالک و ملیت های مختلف ،از کم و کیف یکسان و مشابهی برخوردار نبوده با شکل و
فورم مختلف به نظرمیرسد و عوامل آن هم نظر به کلتور ،مذهب ،و سطوح آموزشی ،جامعه در کشورها فرق
میکند ،اما ویژگی های مشترکی است که آنها را به هم پیوند می دهد و نیازمند بررسی میباشد .قسمی که در نبشته
های قبلی هم یاد آور شدیم ،بحث ما روی خشونت در کل بوده ،کدام گروه یا طبقۀ خاصی را در بر نمی گیرد.
نظر به روایات و تجارب مطالعه شده ،زنان شرقی عمومأ با تکیه برتأثیرات و پیامدههای رفتار ضد
انسانی«خشونت» ،بر این عقیده اند که مهمترین رفتار خشونت آمیز اعمال قدرت بالمنازعی است که هر نوع
تالش برای تغییر وضعیت را با حمالت جسمی پاسخگو میباشد .اما مردان شرقی ،خشونت را رفتار آگاهانه و
اختیاری دانسته ،از زاویه شرایط حاکمه بر رابطۀ قربانی و مجرم توضیح میدهند .روی این اساس ضرب و شتم
های غیر عمدی و خارج از اختیار را اعمال خشونت ندانسته ،بلکه آن را "دعوی" نامیده اند و بدینسان تالش می
کنند که به اعمال وکرده های خود شان مشروعیت داده ،سلب مسئولیت خودی کنند .ازین رو در همچو حاالت
خشونت ،در واقع حل منازعات و تضاد ها نبوده بل سر پوش مؤقتی برای این مخالفتها میگردد.
نکتۀ کوچک اما دلیل بزرگ که در خشونت های دو جنس مخالف در زندگی اشتراکی طی سه مرحله قابل یاد
آوریست ،اینست که نخست طرفین هنوز تسلطی بر همدیگر نداشته حین مباحثات تند و غضب آلود ،در به کرسی
نشاندن خواست و هدف خود و تضعییف موقف جانب مقابل شان سعی و تالش میورزند .در ثانی ،مشاجره و
خشونت به وقوع می پیوندد و اکثرأ به نفع مردان می انجامد و باالخر زن زمام قدرت را با وجود مؤقتی بودن آن،
بدست میگیرد و مرد برای نجات زندگی و حفظ موقفش از خشونت خود داری میکند و تقاضای بخشش می نماید.
البته تکرار این مراحل در وجود زن یک احساس بی پناهی و توانایی می آفریند که میتواند در آینده ها ،امری باشد
که منجر به اعتیاد خشونت گری در زن گردد.

علل خشونت
اینک علل وعوامل بسیارعمدۀ زمینه ساز خشونت را در ذیل نام می بریم .که اکثر آنها ،نکات مهم دیگری را تحت
شعاع خویش قرار داده در بر میگیرد.
-1
-4
-

تبعیض جنیسی
ترویج نابرابری ها میان دو طرف(مرد و زن)
توانایی جسمانی
سن و سال
عدم تساوی سطح تحصیلی
عدم تساوی شغل و کسب و کار
کمبودی و جبر گرایی اقتصادی
فقر معیشتی
بیکاری
د پاڼو شمیره :له  1تر9

افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-

بی خانگی و بی سر پناهی
گرسنگی
مزدوری با مزد بسیار کم

-3
-

نارسایی و خالء های قانونی
قانون اساسی کشور
قانون اجتماعی
قانون فرهنگی
قانون مدنی
قانون تحصیلی و آموزشی
قانون کار گری
قانون تجارتی
قانون امنیتی

-2
-

بی توجهی مقامات و ادارات دولتی در قانونمندی
بیرو کراسی
رشوه عدم انتظام کاری در شعبات

-5
-

ضعف قدرت های اجرائیوی حکومت
اختالس
رشوه خوری
بیرو کراسی
اختالف وعده های زبانی و کتبی
خویش خوری
نه سپردن کار به اهل کار

-6

قصور و بی توجهی ارگانهای عدلی و قضایی

-7

بی باز خواستی و بی خبری حقوق دانان از حقوق حقۀ ملت مربوط در جامعه و حقوق بشر

-8

بی توجهی ارگانهای حمایتی

-9

بی عدالتی

اختالالت روانی
دیوانگی
َ
اوتیزم
افسردگی
معلولیت های مغزی
کمبودات جسمانی
-19
-

کمبودی های شخصیتی
کم خردی
داشتن پدربا زنان متعدد در یک خانواده

د پاڼو شمیره :له  4تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-

پرورش در پرورشگاه ها
نا توانیهای کسب تحصیالت
در سنین ُخرد مجبور به گدا شدن
ُ
کار های شاقه و مسئولیت های سنگین و بزرگ داشتن در سنین خرد
معیوبی و معلولی (جسمانی)
کم جرأتی

-11
-

عدم امنیت روانی ملت
کمبود دکتوران و تداوی های روانی
نبود و یا کمبود روانشناسان متخصص
قصور در حفظ امنیت ملی
باز رسی بر ناامنی های سرحدی کشور
کمبود و نبود شعبات و ارگانهای امنیتی و حمایتی در منطقه
نا امنی درجاده ها و بازار ها
نا امنی اوقات فراغت مکاتب

-14
-

عدم امنیت راههای مواصالتی
سرقت های گروهی
بمب گذاری و مین گذاری
اختطاف
انجام اعمال تخریبی در راه ها و سرک ها
بند سازی عبور و مرور وسایط نقلیه

 -13پخش بر نامه های نا مطلوب و خشونت بار در رسانه های صوتی و تصویری
فلم های اکشن با قتل و قتال
ویدیو های متأثر کننده
اخبار خشونت آمیز(ژان كازنو میگوید :بطور قطع باید گفت كه نمایش صحنه های خشن به انجام عمل خشن
می انجامد و تکنیك های خشونت را می آموزاند).
فلم های ترسناک
پروگرام های مبتذل پر مصرف در جامعۀ غریب که دست رسی به آن مشکل باشد .
فلم های عریان
-12
-

معیوب بودن برنامههای تبلیغاتی و آموزشی نهادهای مدافع حقوق بشر
تبلیغات نا درست
تبلیغات یک جهتی
تبلغات باال تر و یا پایانتر از سطح دانش و فهم مردم
در نظر نداشتن سن و سال گروپ مورد نظر
استعمال جمالت و تصاویر توهین آمیز و نا مطلوب

-15
-

زورآزمایی و قدرت طلبی
به زور ثروت چیزی را بدست آوردن
استفاده جویی از مقام و منزلت کاری
استفادۀ سو ِء از توانایی جسمانی
استفادۀ سو ِء از دانش

د پاڼو شمیره :له  3تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-16
-

بیچاره گی و درماندگی
اسارت
بد دادن زنان و دختران
برای حفظ جان و یا اعاشه و اباطۀ خود و خانوادۀ خود جبرأ عملی را با نا رضایتی انجام دادن.

 -17پنهان کردن خشونت های سطحی و ساده ویا بدیهی ساختن "خشونت" حتی اگر در حد جزئی باشد .مثأل
گفتن چی شده ؟ ،فقط یک لگد خوردی کسی که ترا نکشت....
 -18تبلیغ وترویج نا درست ترجمۀ قرآنی در قسمت حقوق بشری توسط علمای دینی کم تجربه و نارس ازطریق
منابر و مساجد محالت
-19
-

ازدواج های تحمیلی
دختران ُخرد سال وزیر سن با مردان مسن
پسران زیر سن با زنان مسن
عروسی بیوۀ برادربزرگ با برادر کوچک
عروسی دختران و پسران بدون رضائیت خود شان
نه پرداختن جهزیه
تقاضای طویانه

-49
-

غصب آزادی های منحصر به فرد
ممانعت در کار
ممانعت در کسب تحصیالت
در اختیار داشتن پول و دارایی کسی
هدایات و مشوره های تحمیلی
مخالفت در رشته های منتخبۀ تحصلی و کاری

 -41عدم مصونیت محیطی
سستی و سهل انگاری دولتها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت در محیط و رهای خشونت
کننده گان
زورمندی باندهای مافیایی و روابط همکاری شان با مأموران انتظامی
تهاجم فرهنگ کشور های غیر
عدم تطبیق قانون و برخورد قاطعانه با مجرمین
تبعیضات
نژادی
ملیتی
قومی و قبیلوی
مذهبی
جنسیتی
رنگ
زبانی
اجتماعی
کلتوری و فرهنگی
-

د پاڼو شمیره :له  2تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-

فرق میان دختر و پسر در خانواده

-44
-

تجاوزات جنسی و فحشا ِء
استفادۀ جنسی اطفال زیر سن اعم از دختر و پسر
تجاوزات جنسی باالی دختران و پسران خود شان
بر قرار سازی روابط جنسی با زنان در صورت عدم خواست زنان
ارعاب جنسی در محل كار
قاچاق زنان
فحشای اجباری
تجاوز های گروهی
مضاجعه

-43
-

اعتیاد
مواد مخدر
قمار
الکول
روابط جنسی نامشروع
زنا
دزدی ،چور و چپاول
قاچاق اطفال

-42

مرد ساالری ویا زن ساالری

-45

کم حوصله گی و ناتوانی در مباحثات جمعی

-46

عدم انتقاد پذیری

-47
-

غصب ملکیت افراد
ارث
حق مهر
مال یتیمان
شغل رسمی و مرد غیر رسمی
مضاربه

-48

تمسخر و توهین و تحقیر

-49
-

تشویق اطفال در سنین ُخرد در شهامت مردانگی
شکار حیوانات
غیرت
ننگ و ناموس
حفظ آبرو و عزت خانواده
حفظ ناموس

-39

بیتوجهی به آثار مخرب و الگو سازی منفی از دیگران

د پاڼو شمیره :له  5تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-

تتو و خال شانی
جراحی ای پالستیکی

-31
-

تنهایی
تجرد
عقیم و عقیر بودن
بیوه شدن
جدایی
کهولت و پیری
مرگ عزیزان
نا کامی
مهاجرت
نابلدی زبان

-34
-

ترس و توهم
کم جرأتی
فقدان دانش
نابلدی
نا دانی

-33
-

اضطراب و دلهره گی
تشویش های امتحانات (کانکور)
تشویش های مصاحبات کاری
تشویش ها و تفکرات در رفتار و کردار فرزندان
دلهره گی های آماده گی محافل خوشی و یا غم
اظطرابات سازماندهی محافل بسیار بزرگ
بر دوش کشیدن مسئولیت های باال تر از حد توانایی

-32
-

تربیه اجتماعی
فامیلی
خانوادگی
مکتب و مدرسه
محل کار

-35
-

ناکامی های مادی و معنوی
از دست دادن سر مایه های بسیار بزرگ
سقوط شرکت های تجارتی
آتش سوزی های خانه و مال خانه
تصادمات موترهای قیمتی و غیر قیمتی
از دست دادن عزیزان
مریضی های خطر ناک اعضای فامیل
سقط اطفال
معلولی و معیوبی فرزند
(دیمنسی) یا فراموش کاری و پاک شدن حافظۀ پدر و مادر در وقت کبر سن

د پاڼو شمیره :له  6تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-

حادثات وحشتناک طبعی

-36
-

مداخالت و تحریکات فامیلی و دوستان
پدر و مادر(والدین)
خسر و خشو(خسران)
دوستان
خواهران و برادران شوهر
خواهران و برادران خانم
عمعه ها
خاله ها
کاکا ها
ماما ها
همکاران

-37
-

اختالفات طبقاتی
شاهان
گدایان
معتبرین
غربا
دانشمندان
بیسوادان
کارگر
کار دهنده

-38
-

تعصبات ،مضایقه(سنت ها و عقاید قالبی و متعصبانه)
سیاسی
فرهنگی
مذهبی
آموزشی
اقتصادی
اجتماعی
قومی و ملیتی
زبانی
نژادی
کلتوری

-39
-

عدم شناخت وظایف و مسئولیت ها
نابلدی در محیط کار
نا شناختن مردم منطقه و محیط کاری یا درسی
کم معلوماتی
کم تجربه گی
عدم توجه راهنمایان کار
کمتر پاسخگویی به راهنمایی کار به سواالت کار گر
فقدان دانش

د پاڼو شمیره :له  7تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-29

قدرت طلبی و استفاده از قدرت

-21

عذاب وجدان

-24
-

خود گرایی و خود پرستی
غرور
فضل فروشی
فخر فروشی
دیگران را زیر نظر نداشتن
خود خواهی
بدگمانی و شک
سو ِء ظن

-23
-

بیماری های بیدرمان
سرطان
کوری
ایدز
«استما» یا نفس تنگی
امراض مُدهش جلدی

-22

احساس تهدید از مراجع با قدرت و توانا

-25

طالق و از هم گسیخته گی خانواده

-26

عدم حضانت فرزند

-27
-

یتیم و بدون والدین بزرگ شدن
پرورش در پرورشگاها
پرورشده در موفق فرزندی بودن
پرورش در خانه های حمایوی اطفال
پرورش زیر سایۀ زن دوم پدر
پرورش زیر سایۀ شوهردوم مادر
پرورش در اجتماع و کلتور بیگانه

-28

نظم ،انضباط و دسپلین بیش از حد در خانواده و در اجتماع

-29

مهاجرت ها با تداخل فرهنگ تضاد و حاشیه نشینی شهر ها

-59

تنبیهات زورمندان

-51

حسادت و هم چشمی ها

-54

شیوه و محیط زندگی

د پاڼو شمیره :له  8تر9
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
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-

زندگی درمناطق جرم خیز
نواحی جنگ زده
اردوگاههای آوارگان
محله های فقیر

-53
-

ختنۀ دختران
که در ممالک افریقا و بعضی از شهر های هند صورت میگیرد.

-52
-

ازدواج های متعدد
دو تا سه یا زیاد تر زنها زیر یک سقف
زن نکاحی و زن صیغه یی داشتن
زن و رفیقه داشتن

-55

عدم آگاهی حقوقی و قانونی مردان و زنان از حقوق خود شان و حقوق بشر

قابل یاد دهانیست که علل و عوامل متذکره در باال ،بدوأ خود یک نوعی از خشونت است اما ،دلیل بروز و ایجاد
خشونت در اصل همان خشونتهای ریشویست که در کل به مانند درخت های جسیم با پنجه پر دازی های متعدد
نشا ِء نموده شاخ و پنجه می کشد و وسعت پیدا میکند .اعمال متذکره در باال میتواند عمدی و قصدی نباشد و یا از
روی کم تجربگی فرد صورت گیرد ،یعنی هدف عامل ایجاد خشونت نیست اما عمل و کار کردش در وجود
شخصی که در برابر همچو عملی قرار می گیرد ،ایجاد عکس العمل نموده سبب بروز خشونت در وی می گردد.
بعضأ دالیل خشونت و افزایش خشونت ها در جامعه هم قبول خشونت های خورد و کوچک از جانب فامیل ها و
اجتماع در یک کشور است ،که به مرور زمان به یک اصل قانونی و کلتوری و گاهی هم مذهبی قبول شده ،مبدل
میگردد و تطبیق قوانین جزایی بر این اعمال در قوانین حقوقی مملکت ضروری دانسته نمی شود.
پایان
منبع :مطالعه و بررسی مقاالت مختلفه دربارۀ عوامل خشونت ،در صفحات انترنتی.
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