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بررسی انواع ریشه های خشونت در گفت وگو با  احمد بخارایی دکترای جامعه شناسی و استاد دانشگاه

خشونت  خیابانی نوک کوه یخ خشونت های ساختاری ماست

نزاع های  در آمارها می خوانیم که   :
در  ما  افزایش هستند. چرا  خیابانی در حال 
حال تبدیل شدن به مردمی خشن و ناآرام هستیم؟

به نظرم بهتر است نزاع های خیابانی را به صورت 
پدیده ای جدا در نظر نگیریم. نزاع های خیابانی 
یکی از نمودهای خشونت آشکار یا عریان است 
اما پیش از آن ما خشونتی پنهان داریم و مهم تر از 
آن هم خشونت دیگری  وجود دارد و آن خشونت 
نمادین است. خشونت نمادین یعنی اینکه خشونت 
»مشروع سازی« می شود. برای توضیح بهتر می توان 
گفت که برخی باورها و اعتقادات خشونت را 
مشروع و درست نشان می دهند و باوری اعمال 
آن خشونت را تایید می کند؛ یعنی خشونت قبل 
از آنکه عرف باشد، باور و ایده می شود. باورها 
و ایده ها ریشه ای تر از عرف ها و آداب و رسوم 
هستند. مثال اینکه بچه را باید تنبیه بدنی کرد، 
خشونتی است که در بسیاری از افراد این جامعه 
کامال مشروع به نظر می آید. درواقع درستی و 
حتی لزوم خشونت علیه کودکان باوری است 
که کم و بیش رواج دارد. مثال دیگر آن، خشونت 
علیه زنان است. شکل های متفاوتی از خشونت  
علیه زنان که در جامعه ما ساری و جاری است و 
آنقدر تکرار شده که بسیاری از مردم آن را عادی 
می دانند، ریشه در باورها و نگاه ما نسبت به زن 
به عنوان یک موجود درجه دو و زیردست دارد. 
ما به این باورها خشونت نمادین می گوییم. اغلب 
خشونت هایی که امروز پیدا و پنهان هستند، ریشه 

در باورهای خشونت آمیز ما دارند.
: خشونت های پنهان چیست؟

در نتیجه همین خشونت نمادین، یعنی باورهای 
خشونت آمیز، خشونت پنهان ایجاد می شود که 

شکل های بسیار زیادی دارد. نگاه تحقیرآمیز و 
شوخی های هدف دار که قومیت یا شهر و ملیت 
و حتی ظاهر و جنسیت را هدف قرار می دهند را 
می توان شکل های متنوع خشونت پنهان دانست. 
لطیفه های مربوط به شهرها یا زبان ها یا قومیت های 
مختلف که این روزها به وفور بین مردم و در فضای 
مجازی می چرخد، هرچند ظاهر خنده داری دارد،  
از مصادیق خشونت پنهان است و از آن دردناک تر 
شوخی هایی که به واسطه تفاوت ها یا ناتوانی های 

جسمی یا ذهنی افراد می شنویم.
: تخلف های رانندگی را در تعریف 

خشونت چطور می بینید؟
نوع  از  رانندگی  خشونت های  من،  نظر  به 
خشونت های عریان است؛ یعنی هرچند نام تخلف 
به آن می دهیم، درواقع خشونتی است که چه پیاده 
باشیم و چه سواره، هر روز چند بار شاهد آن 
هستیم و متاسفانه اغلب ما آن را خشونت نمی دانیم. 
در خیابان های ما اعمال خشونت در رانندگی به 
سبک غالب رانندگی ما تبدیل شده و در خیلی 
از موارد اگر از این الگوی خشونت آمیز پیروی 
نکنیم، نمی توانیم در شهرهای بزرگ رانندگی کنیم 
و آدم های بی دست و پایی محسوب می شویم و با 
سیل متلک های رانندگان دیگر روبرو خواهیم  شد.
حرکات مارپیچی ناگهانی بدون چراغ راهنما زدن یا 
ترمزهای ناگهانی، الیی کشیدن، نزدیک شدن بیش 
از حد به ماشین جلویی که خطر یک تصادف و 
درنتیجه استرس و اضطراب را بیشتر می کند، ورود 
با سرعت به خیابان های ورود ممنوع یا انحراف های 
پی در پی در خطوط رانندگی، یا وقتی راننده ای در 
جلوی ماشینی دیگر آنقدر آهسته حرکت می کند 
تا راه را بر او ببندد، عالوه بر تخلف های قانونی، 

نوعی خشونت و تجاوز به حریم فردی هستند.
وقتی به دلیلی ضمن رانندگی فریاد می زنیم یا فحاشی 
می کنیم، حتی وقتی صدا به راننده دیگر نرسد، با 
حرکات دست و سر و نگاه های غضب آلودی که 
این روزها دیگر عرف رانندگان شده، اعتراض 
خود را نشان می دهیم، فضای خشونت آمیزی ایجاد 
می کنیم که باعث افزایش تنش های فردی و اجتماعی 
می شود. این نوع خشونت فقط منحصر به ارتباط 
رانندگان خوروها با هم نمی شود. شاید بتوان گفت 
خشونتی که بر عابران پیاده اعمال می شود، از خشونت 
راننده های دو خودرو شدیدتر و خطرناک تر است. 
عمال در فرهنگ شهری ما، عابر پیاده حقی ندارد 
و در طراحی های خیابان ها و کوچه های ما آخرین 
حقی که در نظر گرفته می شود، حق عابر پیاده است. 
طراحی شهری به کنار، خود ما ساکنان شهرها 
ابزارهای اعمال فشار و خشونت بر یکدیگر هستیم. 
متاسفانه این خشونت ها آنقدر تکرار شده اند که ما 
آنها را غیرعادی و نقض حقوق فردی نمی دانیم 
اما ناظرانی که از کشورهای به نسبه آرام و پیشرفته 

می آیند، از دیدن این رفتارها کالفه می شوند.
: یک جامعه شناس این خشونت ها را 

چطور می بیند؟
فقط  خشونت ها  این  جامعه شناس،  یک  برای 
موارد کج خلقی های فردی نیستند. اینها درواقع 
در  جاری  اقتصادی  و  سیاسی  خشونت  نمود 
جامعه ماست. جامعه شناس خشونت را در 3 
سطح کالن؛ یعنی ساختارها، سطوح میانی مانند 
آموزش و پرورش و رسانه و خانواده و سطح خرد؛ 
یعنی در سطح افراد بررسی می کند. ما صحنه عریان 
جامعه را می بینیم که همان مشاهده خشونت عریان 
است که مثال آن هم رانندگی خشونت آمیزی بود 
که درباره آن گفتیم اما مساله این است که در این 

نوع خشونت عریان، آستانه پایین تحمل به سرعت 
تبدیل به خشونت رفتاری می شود. این خشونت 
عریان در روابط دیگر اجتماعی هم خود را نشان 
می دهد. در گفت وگوی بین زن و شوهر یا پدر یا 
مادر با فرزند یا معلم با شاگرد، نوعی رنگ و بوی 
خشونت آمیز می تواند وجود داشته باشد که بیش از 
آنکه ریشه های فردی داشته باشد، برآمده از ساختار 
کالن بیمار است. معلمی که شاگرد خود را به هر 
دلیل تحقیر و تمسخر می کند، درواقع خشونتی 
را بر او اعمال می کند که شاید زخم آن عمیق تر 
و ماندنی تر از خشونت آشکاری مثل توهین های 
مستقیم باشد. رنگ و روی طنزآمیز کالم نباید 
در این موارد گولمان بزند. در همه این موارد، 
نوعی همگونی و همسانی در رفتار خشونت آمیز 
را می بینیم. اگر در جاده و خیابان این رفتار دیده 
می شود، مطمئن باشیم روی دیگر آن در کالس 
بین معلم و دانش آموز یا در خانه اتفاق می افتد. 
همه اینها به این دلیل است که ساختارها طوری 
شکل گرفته که افراد مهارت های کالمی و ارتباطی 
را یاد نگرفته اند و می خواهند با خشونت حرف 

خود را به کرسی بنشانند.
: در این مواقع باید دنبال ریشه های 
خشونت در ساختارها باشیم یا فکر می کنید 
آموزش مهارت های کنترل خشم که این روزها 
به خصوص در فضای مجازی و رسانه ها زیاد 
از آن صحبت می شود یا مجازات های قضایی 

می تواند خشونت را مهار کند؟
گاهی شما ساختارهای اجتماعی دارید که در کل 
مقبولیت نسبی دارند. همه افراد جامعه را شامل 
می شوند، افراد را به خودی و غیرخودی تقسیم 
نمی کنند و کم و بیش فرصت های برابری برای 
آنها پیش بینی شده و در مجموع ساختارها، منظورم 

برنامه های بلندمدت و قوانین و سایر اشکال کالن 
اداره کشور و دموکراسی به معنای کلی آن رایج است 
و ساختارهای اقتصادی تبعیض را دامن نمی زنند و 
در وضعیت متعادلی به سر می برند. در این وضعیت، 
آموزش مهار خشم با مجازات های قضایی یا اقدامات 
قضایی پیشگیرانه می تواند خالءهای موجود در 
جامعه را پر کند؛ یعنی وقتی ساختارها درست 
چیده شده باشند، اقدام های میانه که همان آموزش 
و اقدامات قضایی هستند، می توانند موثر واقع شوند 
اما وقتی ساختارها معیوب باشند؛ یعنی سرچشمه 
آلوده باشد، دیگر نمی توان آبی را که از آن جاری 
می شود، پاک کرد. در جامعه ما که ساختارها درست 
عمل نمی کنند، راه حل های میانه مانند مشاوره های 
روان شناسی یا آموزش راه حل های نهایی نیستند، 
همان طور که می بینیم با وجود مراکز مشاوره و 
برنامه های صدا و سیما درباره مهارت های ارتباطی، 
تعداد طالق و مشکالت خانوادگی و خشونت های 
عریانی مانند نزاع های خیابانی روز به روز در حال 

افزایش است.
: منظور شما از ساختارهای خشونت زا 

چیست؟
فکر می کنم بهتر است اول به خشونت ساختاری 
اقتصادی بپردازیم. منظورم این است که افراد براساس 
شایستگی های خود امکان اشتغال و درآمدزایی 
ندارند و این بیش از آنکه به قابلیت های فردی 
ارتباط داشته باشد، به نظام اقتصادی مربوط است 
که فرد در آن قرار گرفته است. فرد در مقابل کار 
مساوی به پاداش مساوی نمی رسد. آمارها گویاتر 
هستند؛ ما می شنویم که هزاران فارغ التحصیل دکترای 
ما یا 50درصد از فارغ التحصیالن دانشگاه های ما 
بیکارند یا کاری غیرمرتبط با رشته دانشگاهی خود 
دارند یا ماهانه 1/5میلیون چک برگشت می خورد 

یا مثال قاچاق کاال عمال فعالیت های دیگر اقتصادی 
مانند تولید یا ورود قانونی کاال را تحت الشعاع قرار 
می دهد یا تمرکز ثروت عمدتا در دست افراد خاصی 
است که بعد از انقالب طبقه نوظهوری به وجود 
آورده اند یا به واسطه رانتی که وجود دارد، کسب 
و کارها در دست عده ای خاص جمع می شوند. 
خروجی همه آنچه که گفتم، تبعیض است که آن را 
مصداق بارز خشونت می دانیم. تبعیض همان توزین 
نابرابر فرصت هاست. حاال آن کسی که مورد این 
تبعیض واقع شده، فکر می کند سهمش را خورده اند 
و راه برون رفت آن را رفتار خشونت آمیز می داند. 
فقط نگاهی به میلیون ها پرونده مفتوح در محاکم 
قضایی می تواند سرنخی از خشونت اجتماعی 
جاری در جامعه به دست ما بدهد. وزیر دادگستری 
به خبرگزاری ها گفته: »تعداد 13 میلیون و 5۶3 هزار 
فقره پرونده در یک سال اخیر به دادگستری های 
کل کشور وارد شده که نسبت به سال قبل حدود 
0/07 درصد افزایش یافته.« اگر طبق نظر مسووالن، 
پرونده های موجود را 18میلیون بگیریم و برای هر 
پرونده 2 طرف فرض کنیم که در بسیاری از موارد 
از 2 نفر بیشتر است، در خوشبینانه ترین نگاه کمتر 
از نیمی از جمعیت کل ایران درگیر نوعی دعوای 

حقوقی هستند.
: فقط ساختارهای اقتصادی خشونت زا 

هستند؟
نه، ساختارهای فرهنگی معیوب هم می توانند 
خشونت را بازتولید کنند؛ یعنی وقتی فرهنگ 
فرهنگ های  پذیرای  نخواهد  جامعه  در  غالب 
دیگر باشد و آن را بپذیرد، اقوامی که حتی در 
یک جغرافیا زندگی می کنند، عمال با هم بیگانه 
می شوند. خشونت های نمادین درواقع ریشه در 
همان خشونت های فرهنگی کالن دارند. ما نسبت 
به خودمان خشونت می ورزیم، چقدر اقوام ایرانی 
با هم تعامل و گفت وگوی سازنده دارند؟ حتی تا 
امروز ما ترجیح می دهیم از همشهری و هم قومی 
و اقوام خودمان همسر انتخاب کنیم تا از غریبه ها یا 
تمسخر لهجه آذری یا سادگی اقوام لر یا تساهل و 
تسامح گیالنی ها تبدیل به خشونت ورزی می شود. 
آمارها بین بعضی اقوام بیشتر است که زنجیره 
خشونت به دنبال هم می آید. این خشونت تا جایی 
پیش می رود که اقوام یکدیگر را قبول ندارند یا 
به واسطه وجود برخی تفاوت های فرهنگی یا 
قومی یکدیگر را تحقیر می کنند. راه های مهار این 
چنین خشونت ریشه دار و نهادینه ای دیگر مشاوره 
فردی نیست. خروجی این اقدامات چه بوده؟ چند 
خانواده توانسته اند با این مشاوره ها به سامان برسند؟ 
نمی خواهم روان شناسی را کم اهمیت جلوه بدهم 
اما بدون توجه به ساختارها، اقدامات میانی مانند 

مشاوره نمی توانند راه حل نهایی باشند.
: نمونه های دیگری هم می توانید نام 

ببرید؟
نمونه دیگر اوباشی گری و خشونت در فوتبال 
است که در همه جای دنیا می بینیم اما خشونتی 
که امروز در جامعه ایران دیده می شود، از جنس 
برخوردهای هیجانی و موردی نیست، بلکه نمودار 
خشم هواداران فوتبال از مدیریت ناکارآمد و 
جریان قوی رانت در آن است. امروز آرامشی 
در بازی های فوتبال نمی بینیم و سوءمدیریت در 
فوتبال که قاعدتا باید موضوعی برای تفریح و 
آرام سازی جامعه باشد به بروز خشونت بین مردم 

و هواداران منجر شده است.

سازمان پزشکی قانونی ایران از ثبت روزانه یک هزار و ۶۰۰ 
پرونده نزاع منجر به جرح خبر داده و مسائل اجتماعی، روانی، 
فرهنگی و اقتصادی را دالیل اصلی بروز نزاع ها برشمرده 
است. پزشکی قانونی در گزارش مربوط به سال گذشته این 
سازمان آورده است که در این سال بیش از ۵۹۰ هزار شهروند 
 به دلیل ضرب و جرح در نزاع راهی پزشکی قانونی شده اند.

شعبه ۷۱  رئیس  اما  ایران  در  نزاع  باالی  آمار  با وجود 
دادسرای کیفری استان تهران که به قتل اختصاص دارد، 
این آمار را واقعی نمی داند. وی معتقد است آمار نزاع 
بیش از این میزان است و از آن رو که برخی از نزاع ها به 
 ضرب و جرح ختم نمی شوند، جایی هم ثبت نمی شوند.

درگیری و نزاع در سال های گذشته آمار باالیی را میان 
گاهی  داده اند.  اختصاص  خود  به  قضایی  پرونده های 
موضوعاتی مثل جای پارک خودرو یا حتی نگاه چپ 
دلیل درگیری خشونت آمیزی بوده است. این درگیری ها 

در مواردی حتی منجر به قتل شده است. 
کارشناسان کاهش میزان تحمل شهروندان به دالیل اقتصادی 
و فرهنگی و آموزشی  و در عین حال ناامیدی از احقاق حق 
در دستگاه های قضایی  را دلیل اصلی بسیاری از نزاع ها 
می دانند و معتقدند به دلیل سیر طوالنی و فرسایشی پیگیری 
پرونده ها در دادگاه های ایران، اغلب شهروندان به این نتیجه 
 رسیده اند که باید شخصا و با اتکا به زور بازو حقشان را بگیرند.

برای بررسی موضوع خشونت های اجتماعی با دکتر احمد 
بخارایی، جامعه شناس و استاد دانشگاه، گفت وگوکرده ایم.

چطور باید خشونت را مهارکرد؟
رسانه های  در  که  آماری 
خشونت،  درباره  رسمی 
منتشر شده نشان می دهد ما 
وضعیت خوبی نداریم. برای 
مثال قوه قضاییه آماری اعالم 
کرده که تعداد پرونده های قضایی ایران در سال 2 برابر پرونده های 
قضایی در هند است، در حالی که جمعیت کشور هند تقریبا ۱2 برابر 
جمعیت ایران است. این آمار به این معنی است که هر ایرانی تقریبا 2۵ 
برابر هر هندی ممکن است درگیری شدیدی با همشهری خود داشته 
باشد که به دخالت قوه قضاییه منجر شود. همچنین آمار دیگری که در 
این زمینه می توان به آن اشاره کرد سخنان نایب رئیس کمیسیون قضایی 
و حقوقی مجلس با انتقاد از حجم بسیار پرونده های قضایی در کشور 
است؛ در کشور ما 2 برابر استاندارد جهانی پرونده در دستگاه قضایی 

است که هر قاضی ماهانه به ۱۰۰ تا ۱2۰ پرونده رسیدگی می کند. 
)خانه ملت(

این اعداد و ارقام نشان می دهد تصور ما از خودمان که ملتی فرهیخته 
هستیم و شیوه زندگی ایده آلی داریم که باید سرمشق ملت های دیگر 
قرار بگیرد، اشتباه است و در مقایسه با دیگران  وضعیت خوبی نداریم.
 باید ریشه این مساله را بررسی کنیم. معموال رفتار انسانی از 3 وجه 
بررسی می شود؛ زیستی، روانی و اجتماعی. به هر حال بخشی از رفتار 
انسان زیستی است و اساسی ترین محور رفتارهای زیستی ما هم ناقالن 

عصبی و هورمون هایی هستند که برمبنای الگوی ژن های ما ساخته می شوند 
بنابراین ممکن است فردی یا قومی از لحاظ زیستی و بیولوژیک خشن تر 
باشند اما به نظر نمی رسد مساله خشونت در ما ژنتیکی باشد، به دلیل 
اینکه آمار نشان می دهد در 30 سال گذشته جمعیت ما 2 برابر شده، در 
حالی که جمعیت زندانی های ما 10 برابر شده است! تغییرات ژنتیکی 
هیچ وقت در 30 سال رخ نمی دهند پس باید دنبال عوامل دیگری باشیم. 
به نظر می رسد سازوکار های اجتماعی و فرهنگی باعث شده خشونت 
در ما افزایش پیدا کند و باید دنبال ریشه های فرهنگی و اجتماعی باشیم 
که هم می توانند مستقیم باشد و هم به صورت غیرمستقیم رخ دهند. 
تاثیرات مستقیم مثل همانندسازی فرد با رسانه است. اگر رسانه ها مدل های 
خشونت را به مردم نشان دهند، مثال اگر قهرمان فیلم ها همیشه مسائل را 
با تفنگ یا خنجر حل کنند به تدریج  تبدیل به »سرمشق« می شود و ما هم 
زمانی که تصادف رانندگی می کنیم با قفل فرمان از ماشین پیاده می شویم. 
 گاهی اوقات این فرهنگ سازی به صورت غیرمستقیم در رسانه انجام 
می گیرد. در واقع رسانه فضایی برای ما ایجاد می کند که اقتضای آن 
جنگیدن و خشونت است. مخاطبی که رسانه ای را باور می کند که 
همیشه به نوعی در حال نواختن شیپور جنگ است  همیشه در وضعیت 
آماده باش قرار دارد! امکان اینکه واکنش این فرد در موقعیت استرس  به 
صورت خشونت باشد خیلی زیاد است. اضطراب هم یکی از دالیل 
مهم و اساسی برای قرار گرفتن در موقعیت خشونت آمیز است. بی ثباتی 
اقتصادی منجر به وضعیت ترس و وحشت در مردم می شود و در 
وضعیت وحشت احتمال خشونت بیشتر می شود چون یک مرکز واحد 

در مغز ما مسوول ترس و خشم است.
با وجود همه دالیل اجتماعی هیچ گاه نمی توان مسوولیت را از شانه فرد 
برداشت و نمی توان گفت کسی که رفتار خشونت آمیز داشته تقصیری ندارد. 

وقتی راجع به زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خشونت صحبت 
می کنم، منظورم تبرئه فرد خشن نیست، منظورم این است که زمینه سازان 
خشونت از زیر بار بستری که خلق کرده اند شانه خالی نکنند. هرچقدر 
یک آدم از حیث روان شناختی قوی تر باشد، احتمال اینکه فضای عمومی 
جامعه او را وادار به خشونت کند، کمتر می شود. پس قسمت هایی از مغز 
که می توانند ترس و خشم را کنترل کنند باید قوی شوند و یکی از اقدامات 
برای قوی تر شدن این قسمت از مغز، تمرین های ریاضی و همین طور 
تمرین های تفکر انتزاعی است؛ یعنی احتمال ارتکاب خشونت در افرادی که 
با معادالت ریاضی یا تجزیه وتحلیل ها و استدالل های فلسفی سروکار دارند 
به علت فعال شدن این قسمت از مغز  کمتر می شود. همین طور بازی های 
استراتژیک مثل شطرنج این قسمت را تقویت می کند. تمرین مهم دیگر 
هم مدیتیشن یا همان مراقبه است. موسیقی کالسیک هم همین تاثیر را در 
مغز انسان دارد و متاسفانه این موارد در فرهنگ ایرانی خیلی رایج نیستند.
 فرد عالوه بر انجام این  اقدامات می تواند عواملی که باعث تحریک 
خشم در مغزش می شود را حذف کند، مثل فیلم های اکشن، بازی های 
رایانه ای که در آن سرعت مهم است و قسمت خشونت مغز را فعال 
می کند. همچنین باید مواد غذایی که باعث خشونت می شوند را کمتر 
مصرف کند، مثال کافئین زیاد که در نوشابه های انرژی زا وجود دارد، 
همچنین داروهای استروئیدی )هورمونی( که متاسفانه هم کافئین 
دوز باال و هم استروئیدها  مورد استفاده بدنساز ها قرار گرفته اند و  
با مد شدن بدنسازی بین جوان ها مصرف این دارو هم افزایش یافته 
است. این موارد راهکار های فردی است اما مقرون به صرفه نیست 
که به همه آدم های یک جامعه که دچار خشونت عمومی شده اند، 
نسخه بدهیم و تک تک آنها را در مطب روان پزشکی درمان کنیم. 
در این شرایط بیشتر باید به راهکارهای فرهنگی و رسانه ای توجه 

کنیم. باید گفتمان رسانه ای را کمی تلطیف کنیم. متاسفانه گفتمان 
رسانه فراگیر در حال حاضر به مردم ضربه می زند و باعث می شود 

خشونت بیشتری از خود نشان دهند.
یکی از عرصه های رفتار اجتماعی در حال حاضر شبکه های اجتماعی 
است. به نظر شما دلیل اینکه در این فضا خشونت بیشتری از افراد 
می بینیم، چیست؟ در ذهن ما اتاق های جداگانه  وجود ندارند که شاید 
ربطی به هم نداشته باشند. ذهن ما یک مجموعه به هم پیوسته است. 
وقتی فضای عمومی جامعه خشونت را در ذهن ما تحریک می کند، زمانی 
که در فضای مجازی گفتمان عاشقانه هم داریم، ذهنمان همچنان یک 
ذهن جنگجو است و در هر حالتی واکنش خشونت آمیز از خود نشان 
می دهیم. درنتیجه تنها به این دلیل  ظهور خشونت در فضای مجازی 
بیشتر است که هزینه ابراز خشونت در این فضا کمتر از فضای فیزیکی 
است. برای مثال در فضای واقعی اگر به کسی آسیب فیزیکی برسانید 
بالفاصله از طرف آن فرد واکنش می بینید یا از شما شکایت می کند اما 
حمله شما در فضای مجازی معموال هزینه ای برایتان نخواهد داشت 
چرا که اغلب هویت ها کاذب هستند و کمتر هم پیش می آید که فرد از 
شما شکایت کند و به دلیل خشونت در فضای مجازی برایتان پرونده 
بسازد. درنتیجه در فضای مجازی پدیده جداگانه ای برای تحلیل وجود 
ندارد، بلکه فقط فضایی است که کاربران به واسطه هویت مجازی خود 
با هزینه کمتری ابراز خشونت می کنند. ریشه خشونت در فضای مجازی  
در دنیای واقعی قرار دارد. زمانی که در جامعه افراد برای خشونت 
تحریک می شوند، تعداد کمی از آنها خشم خود را در فضای حقیقی 
جامعه تخلیه می کنند و بیشتر آنها در فضای مجازی با هویت مجازی 
ابراز خشونت می کنند و این فضا فقط زمینه ای برای تخلیه و سرریز 

شدن خشونت های رسانه ای و عمومی جامعه است.

 محمدرضا سرگلزایی
روانپزشک

 حرکات مارپیچی 
ناگهانی بدون 
زدن راهنما یا 

ترمزهای ناگهانی، 
الیی کشیدن، 
نزدیک شدن 

بیش از حد به 
ماشین جلویی که 

خطر یک تصادف و 
درنتیجه استرس 
را بیشتر می کند، 
ورود با سرعت به 

خیابان های ورود 
ممنوع یا وقتی 

راننده ای در جلوی 
ماشینی دیگر 
آنقدر آهسته 

حرکت می کند تا 
راه را بر او ببندد، 
عالوه بر تخلف های 

قانونی، نوعی 
خشونت و تجاوز 

به حریم فردی 
افراد هستند


