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مند: تحلیلی کیفی از خشونت ساختاري و  حرمان نظام

  پیامدهاي آن در شهر سنندج

  

  محمد صدیق محمدي ،یعقوب احمدي ،محمد گنجی

  

 )05/10/98، تاریخ پذیرش 07/05/98(تاریخ دریافت 

  

  چکیده

با هدف بررسی وضعیت خشونت ساختاري در شهر سنندج و  حاضر پژوهش

عنوان  به مند نظام حرمان اي  هسته شد. مقوله انجام اي زمینه نظریۀ روشپیامدهاي آن با 

شده از محرومیتی بنیادین، فراگیر و همه جانبه کشف و معرفی شد. مطابق با  نظامی القاء

دست آمده، با تأثیرگذاري متقابل خشونت ساختاري در کنار شرایط  روایت نظري به

تالش براي سازگاري، تغییر شرایط و یا شکل  گر، راهبردهاي فرد به اي و مداخله زمینه

اي خود جهت کنترل افراد  راهبردهاي مقابله انحراف ظاهر شده و در مقابل، جامعه به

 فقر، دیتشدگیري پیامدهاي اقتصادي شامل  شود. نتیجه آن، شکل منحرف متوسل می

ی و پیامدهاي اجتماعی شامل طرد اجتماعی، شتیمع سخت طیشرا ی وگرسنگ ،يکاریب

مند  دیدگی خانواده است که در چهارچوبی ازحرمان نظام تکرار جرم و آسیب گرایش به

 يساختار خشونت درمقابل واکنش يبرا فرد و تالش او تیعامل ،نیبنابرا نمایند. عمل می

 ازگذشته تر گسترده و دتریشد را خود خشونتگردد که ساختار،  عاملی  تبدیل می عمالً به

  . دینما اعمال
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  مقدمه

 رساندن آسیب براي که است رفتاري خشونت گوید می خشونت تعریف در صدیق سروستانی

 و اموال تخریب تا جرح و ضرب و تجاوز توهین، و تحقیر از آن دامنه و زند می سر کسی از دیگري به

 صورت کلی، خشونت به). 113: 1386 صدیق سروستانی،( است گسترده او قتل و مقابل طرف دارایی

 قصد به که است رفتاري دیگر عبارت به است. رنج و آسیب اعمال هدفش کهشود  می اطالق رفتاري به

 .)77-76: 1377بهار،  و ارمکی آزاد( پذیرد صورت می دیگر فرد به روانی یا جسمانی رساندن صدمه

بندي  در مورد خشونت انجام گرفته است انواع گوناگونی از این پدیده تقسیمهایی که  ضمن بررسی

 تحقیر، (فحاشی، روانی ابعاد است ممکن بلکه ندارد، فیزیکی (بدنی) جنبه صرفاً اند. این پدیده شده

مزاحمت  و (آزار جنسی وسایل) وحتی (شکستن و...)، اقتصادي فریادزدن و داد منزوي کردن،

(نسبت  فیزیکی نوع چهار به را خشونت دیگري بندي تقسیم باشد. در داشته نیز تجاوز) و جنسی

 یا اموال شخصی از اعم اموال، و اشیا به نسبت خشونت و فردي میان و فردي درون از اعم انسان، به

 اند کرده تقسیم از مقررات) (سرپیچی اجتماعی و قبلی) نوع دو از (ترکیبی ترکیبی کالمی، عمومی)،

      ).4: 1382، (سجادي

 هاي بندي کند که در میان تعاریف و تقسیم اما خشونتی نیز وجود دارد که افراد بسیاري را قربانی می

اند  هاي مالی و ترکیبی پرداخته خشونت تر نیز که به آید. حتی تعاریف کلی چشم نمی مرسوم به

گیرند. یوهان گالتونگ صورت ویژه آن خشونت را در برنمی به
1

ی بسیار وسیع و فراگیر از تعریف 

بالقوه  حاالت  هرآنچه که فاصله میان« توان عقیده وي خشونت را می خشونت ارائه نموده است؛ به

: 1969تعریف نمود (گالتونگ، » را افزایش داده و مانع کاهش این فاصله گردد انسانو بالفعل 

و بالفعل وجود آدمی است و اعتقاد دارد  ). در واقع منظور گالتونگ از این عبارت، حاالت بالقوه168

که خشونت با ایجاد مانع بر سر رفع نیازهاي انسانی سبب فاصله گرفتن بالقوه و بالفع انسان 

تواند دربرگیرنده خشونتی باشد که در پژوهش درپی  رسد تعریف گالتونگ می نظر می گردد. به می

  ست. تحلیل آن هستیم؛ خشونتی پنهان که فاعل آن مشخص نی

اند که از سوي ساختارها  ها پرداختیم، قربانی خشونتی قرار گرفته آن ها به افرادي که در این مثال

خشونت ساختاري از جمله وجوه و انواع پنهان خشونت است که آنان تحمیل شده است. ازاینروي،  به

تر مورد توجه قرار که فاعل و عامل مستقیمی ندارد کم دلیل این شود و به توسط ساختارها اعمال می

آسانی قابل  که خشونت فیزیکی یا دیگر اشکال خشونت در سطح خرد به گرفته است. با وجود این

گردند  دهد و معموالً سبب می مشاهده هستند اما صرفاً بخش باالییِ کوه یخیِ خشونت را تشکیل می

ختارهاي اجتماعی عمل اند و در قالب سا تر خشونت که در طول تاریخ شکل گرفته از اشکال مخفی

 

١. Galtung 
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عبارت دیگر تأکید و تمرکز بر اشکال آشکار خشونت، باعث غفلت از مسأله  کنند غافل شدیم؛ به می

  ).  17: 2010، 1بسیار با اهمیت خشونت ساختاري شده است (بورجویس

 را شهر نیا نظر هر از که است يا ژهیو طیشرا يدارا کردستان، استان مرکز عنوان به سنندج شهر

 مرز در کردستان استان سازد، یم آماده ينظر لحاظ از يساختار خشونت نهیزم بودن فراهم يبرا

 همواره استان نیا عالوه، به ؛است مذهب یسن و زبان کرد تیجمع تیاکثر يدارا ران،یا یغرب شمال

هاي  شاخص در کشوري سطح در هم کردستان . استاناست بوده کشور يها استان نیمحرومتر جزء

 سرانه و زیر ناخالص تولید انسانی، توسعۀ آب، بحران نشینی، و حاشیه اجتماعی سرمایه چون میمه

هاي پائینی  از رتبه همجوار هاي استان هاي کشور و حتی نسبت به سایر استان به نسبتها  ساخت

 سطۀوا به کردستان به امنیتی شاید نگاه جنگ دوران و انقالب آغازینهاي  سال برخوردار است. در

 از بعد دهه سه به نزدیک در تداوم آن اما است، بوده الجرم امنیتی -سیاسی و مقطعی ضرورت یک

 نیز که کردستان سبب شده و است نداشته استان براي یافتگی توسعه عدم جز حاصلی مقطع آن

 نشد کار گماشته به از امیدي نا. کند ایفا کشور توسعه در باید که آنچنان را خود سهم نتواند

 پایین درآمد سطح استان، و کشور کالن مدیریتی مناصب در کردستانیهاي  کرده تحصیل و نخبگان

 هستند مواردي همگی... و آموزشی بهداشتی، ارتباطی،هاي  زیرساخت و امکانات کمبود فقر، وجود و

 وضعیت آمدن پیش و زمان گذشت با که حسی باشند. شده حس این ایجاد سبب توانند که می

است (فتاحی و همکاران،  شده نیز تشدید رسد می نظر به باال بیکاري نرخ نشینی وخیم و یهحاش

1395 :3.(  

باشد که از این لحاظ  هاي داراي باالترین آمار بیکاري در کشور می استان کردستان جزء استان

و آذربایجان  هاي چهارمحال و بختیاري، کرمانشاه بعد از استان 17,2رتبه چهارم را با نرخ بیکاري 

 18,8 يکاریب نرخ با سنندج. همچنین )8: 1396 ران،یا آمار مرکز( خود اختصاص داده است غربی به

 رفاه و کار تعاون، وزارت(باشد یم استان مرکز 32 انیم در باال يکاریب يدارا استان مرکز نیدوم

 31در میان  26ایگاه سنندج در ج  شهراز لحاظ رقابت پذیري اقتصادي  ).43-35: 1397 اجتماعی،

عنوان مرکز استان  ؛ شهر سنندج به).33: 1396 همکاران، و فر نظم(است  مرکز استان قرار گرفته 

درصد، پنجمین شهر مرکز استان داراي  17,6کردستان و بزرگترین شهر آن، با نرخ باالي فقر 

 . )65-55: 1395 ،يسور و انینیع(شود  نسبت جمعیت محسوب می هاي فقیر به بیشترین خانواده

 جزء سنندج شهرمیزان برخورداري از امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی، همچنین از لحاظ 

بندي  در رتبه ).45: 1389 ،يوندیشاه و ییتقوا( است شده يبند طبقه محروم يشهرها

چهار  هاي ایران به زندگی فرهنگی و اجتماعی شهرهاي ایران با تقسیم بندي مراکز استان کیفیت

 

١. Bourgois 
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سنندج را در طبقه متوسط پائین ارزیابی  دسته خوب، متوسط، متوسط پائین و ضعیف، شهر 

هاي کیفیت  درصد از شاخص 58در شهر سنندج . )85: 1394 همکاران، و یمرصوص(اند  نموده

(مکرونی و ها در وضعیت مطلوب قرار دارند  درصد از آن 12زندگی در وضعیت نامطلوب و تنها 

 که دهد پاسخ پرسش نیا به کند یم تالش پژوهش نیا شد گفته بنابرآنچه ).1394همکاران، 

و خشونت ساختاري در سنندج چه  است؟ چگونه سنندج شهر در ساختاري خشونت تیوضع

  نماید؟ پیامدهایی را ایجاد می

  

  پیشینه و چهارچوب مفهومی 

ؤسس اصلی مطالعات صلح م - 1اصطالح خشونت ساختاري براي اولین بار توسط یوهان گالتونگ

اي براي توصیف  شیوه خشونت ساختاريکار برده شد. عبارت  به -و جنگ و مجله تحقیقات صلح

شوند. از یک سوي،  ها می افراد یا گروه شرایط اجتماعی است که باعث وارد آمدن آسیب و صدمه به

سازمانِ جهان اجتماعی این شرایط، ترتیباتی ساختاري هستند چرا که در پیکره سیاسی و اقتصادي 

کار برد چرا که موجب  آن به توان تعبیر خشونت را در ارجاع به اند و از سوي دیگر، می ما تجسد یافته

). گالتونگ خشونت ساختاري را 2: 2006و همکاران،  2شوند (فارمر مردم می ایجاد صدمه و لطمه به

ردن صدمه بدنی یا روانی و یا ایجاد ایجاد آسیب و لطمه و وارد ک«این گونه تعریف نموده است: 

گفته وي،  ) به168: 1969(گالتونگ، » محرومیت از طریق ساختارهاي اقتصادي، اجتماعی یا سیاسی

گردد اما در خشونت  خشونت مستقیم خشونتی است که با فاعل مشخص خشونت آشکار می

ختار یکپارچه شده و در  ساختاري خبري از عامل خشونت در میان نیست، بلکه خشونت در پیکره سا

عبارت دیگر، خشونت ساختاري محصول  یابد. به هاي زندگی نابرابر تجلی می قدرت ناموزون و مجال

  )15: 2012، 3فرایند تاریخی تغییرات اجتماعی، اقتصادي و سیاسی است (روسون

در  پرداز اساسی خشونت ساختاري مورد بحث قرار گرفت، خشونت عنوان ایده گالتونگ که به

هرآنچه که فاصله میان بالقوه و بالفعل را افزایش داده و مانع کاهش این «عنوان  معناي کلی آن  را به

).منظور وي از این تعریف آن است که 168: 1969نماید (گالتونگ،  تعریف می» فاصله گردد

ت دیگر هرآنچه عبار حاالت بالفعل گردد و به هرچیزي را که مانع تبدیل شدن حاالت بالقوه انسان به

عنوان خشونت قابل تعریف است. وي در بیانی  گردد به که مانع شکوفایی استعدادهاي انسان می

زندگی که سطح  تر به صورت کلی نیازهاي اساسی انسان و به تجاوزِ قابل اجتناب به«دیگر، خشونت را 

: 1990نماید (گالتونگ،  ف میتعری» تر از سطح بالقوه آن فرو بکاهد پایین بالفعل ارضاي نیازها را به

 

١. Juhan Galtung 
٢. Paul Farmer 
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کند که در آن، امکان در نظر  ) وي با این تعریف از خشونت، حوزه مفهومی جدیدي را باز می292

دو  آید. گالتونگ، خشونت را به وجود می تري از مسائل تحت عنوان خشونت به گرفتن طیف گسترده

ته وي، خشونت مستقیم گف کند. به نوع عمده خشونت مستقیم و خشونت ساختاري تقسیم می

گردد اما در خشونت ساختاري خبري از عامل  خشونتی است که با فاعل مشخص خشونت آشکار می

عنوان یک شخص عینی مشخص در میان نیست، بلکه در پیکره ساختار یکپارچه شده و  خشونت به

عبارت  ). به171-170: 1969یابد (گالتونگ،  هاي زندگی نابرابر تجلی می در  قدرت ناموزون و بخت

عنوان عامل خشونت است  دیگر، خشونت شخصی، در بردارنده وجود شخص یا اشخاص مشخصی به

که در خشونت ساختاري، هیچ  ها، ارتش و یا دولت باشند در حالی تواند افراد، گروه که این عامل می

  عامل قابل شناسایی وجود ندارد و خشونت، در پیکره ساختار شکل گرفته است. 

اقتصادي و سیاسی نهفته است.  -شونت ساختاري در پیکره تجربه روزانه از ترتیبات اجتماعیخ

منابعی نظیر قدرت سیاسی، تحصیالت و مراقبت بهداشتی از تبلورات خشونت  یابی ناعادالنه به دست

هاي  بیماري سان ابتالي مردم به همین ساختاري هستند. گرسنگی نوعی خشونت ساختاري است. به

سرپناهی،  خانگی و بی اند، محرومیت و یا منع از تحصیالت، بی گیري بوده یدي که قابل پیششد

فقدان فرصت کار، فقدان امکانات تشکیل خانواده، عدم امکان خودابرازي، و عدم ایفاي نقش فعال در 

) 106: 2001، 1تعیین سرنوشت سیاسی از دیگر مصادیق خشونت ساختاري هستند (کریستی

عدالتی و نابرابري است که در پیکره ساختار  بی خشونت ساختاري، خشونت مربوط به بنابراین

:  2001اجتماعی جاي گرفته است و توسط نهادها و مقررات هنجاري شده است (وینتر و الیتون، 

  شود. ). که در نهایت موجب سلب فرصت هاي زندگی می99

منابع (همچون  خدمات بهداشتی و  بهرسی نابرابر  هاي زندگی شامل توزیع و دست این فرصت

عقیده  گیري سیاسی هستند. به پزشکی، آموزش و مشاغل خاص) و فقدان توانایی تأثیر در تصمیم

شوند  دست افراد خاصی اعمال نمی گالتونگ، این اشکال از خشونت، ساختاري هستند و مستقیماً به

جسم یا روان قربانیان صدمه  أثیر قرار داده و بههاي افراد را تحت ت ها و فرصت که انتخاب اما از آنجائی

که  عنوان مثال، تصور این ) به171: 1969گردند (گالتونگ،  زنند، نوعی خشونت محسوب می می

زندگی  خدمات پزشکی سالمت عمومی، انتخابهاي زندگی و امید به رسی به چگونه فقدان دست

دهد، تصور دشواري نیست (سولیوان،  ر میکنند تحت تأثیر قرا افرادي را که در فقر زندگی می

). خشونت ساختاري از افراد کارگزار این خشونت مستقل است و در صورت تغییر افراد 106: 2013

کنند، قوانینی که ساختاري  ها تنها قوانین ساختار را اجرا می ماند، افراد درون موقعیت نیز پایدار می

  ).178: 1969ونگ، وجود فرد نیستند (گالت بوده و وابسته به
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محققان و اندیشمندان بسیاري از گالتونگ تبعیت کرده و همانند او خشونت ساختاري را یکی از 

اند. از زمانی که گالتونگ مفهوم خشونت ساختاري را براي اولین بار  شمار آورده انواع خشونت به

ه و مورد تأمل قرار گرفته کار برده شد کار برد تاکنون این مفهوم توسط پژوهشگران متفاوتی به به

اوج خود رسید، وي خشونت ساختاري را  به 1است اما شاید بتوان گفت این امر در کارهاي پاول فارمر

صورت غیر  این معنی که به گردد به خشونتی که توسط سیستم اعمال می«دهد:  گونه شرح می این

صورت خالصه،  گردد. به مال مینظم اجتماعی تعلق دارند اع مستقیم و توسط تمامی کسانی که به

). فارمر 307: 2004(فارمر، » رود کار می ماشین سرکوب اجتماعی به خشونت ساختاري در ارجاع به

دهد، او اوالٌ بر درك  مفهوم ابتدایی گالتونگ از خشونت ساختاري را از دوجهت عمده بسط می

اقتصاد  و ثانیاً توجه فراوانی بهکند  هاي تاریخی شرایط کنونی خشونت ساختاري تأکید می سرچشمه

دهد، منظور فارمر از مادي، پیکر انسان، مواد  مورد استفاده در کنترل فضا و  سیاسی نشان می-مادي

وارة بوردیو مقایسه  هاي تولید است. فارمر مفهوم خشونت ساختاري را با مفهوم عادت همچنین شیوه

کار  فهوم ساختاربندي شده ساختاربندي کننده بهمنزلۀ یک م واره را به بوردیو عادت«نماید:  می

برد، اما خشونت ساختاري یک مفهوم ساختاربندي شده محدود کننده است که عاملیت قربانیان  می

افکند که منابع، غذا، درمان و عواطف آنان را  نماید، زنجیري بر گردن آنان می خود را محصور می

) ارائه 2000نیز توسط پیر بوردیو ( 2وم خشونت نمادین). مفه315: 2004نماید (فارمر،  کنترل می

هاي فرهنگی اجتماعی و روابط نا برابر قدرت و سلطه اشاره دارد که در ارتباطات  مکانیسم شده و به

بین شخصی و دیگر فضاهاي زندگی وجود دارد. خشونت نمادین در پیکره زندگی اجتماعی تنیده 

یابند که هم قربانی و هم ادامه دهنده این  ها تجلی می کنششده است و از طریق زبان، نمادها و 

خاطر این مسأله  بخشِ ناگزیر و ظاهراً خنثیِ نظم اجتماعی طبیعی هستند. خشونت نمادین دقیقاً به

عبارت دیگر قدرت خشونت نمادین را باید در ناآشکار بودن آن  قدرتمند است که پنهان است، به

گردد تا قربانیانش، خود را زیر سؤال ببرند  نمادین سبب می وجو نمود، چرا که خشونت جست

  ) 448: 2006(مورگان و بجوکارت، 

عنوان مثال در کتاب  کار برده است به البته بوردیو واژه خشونت ساختاري را نیز در آثار خود به

ر خشونت ساختاري بیکاري و عدم امنیت شغلی و ترس از دست دادن کا«نویسد:  می کنش مقاومت

(بوردیو، » صورت مستمر وجود خویشتن را ابقا کنند گردد تا صاحبان قدرت بتوانند به سبب می

1998 :99.(  
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ترکیبی از انواع خشونت (تبعیض، نابرابري، سرکوب و «نیز خشونت ساختاري را  1سولیوان

جربه صورت غیر مستقیم ت سلطه) که با شرایط تاریخی، سیاسی و اقتصادي خاصی مرتبط بوده و به

تصور » گردند هاي زندگی افراد می ها و فرصت ها، انتخاب شوند و سبب محدود شدن فرصت می

  .)108-107: 2013کند (سولیوان،  می

عقیده او، هنگامی که منابعی  یکی دیگر از نظریه پردازان خشونت ساختاري است، به 2هویویک

در دست طبقات باال متمرکز شده  هاي پزشکی با کیفیت نظیر آب پاك، غذاي سالم و یا مراقبت

تري از انتظار زنده ماندن هستند، هویویک مفهوم انتظار  است، اکثریت افراد دیگر، داراي نرخ پائین

داند. از  ترین شاخص براي تعیین میزان خشونت ساختاري در جامعه می زندگی از بدو تولد را اصلی

هایی هستند که شرایط ساختاري  ها و جمعیت هنظر هویویک، قربانیان خشونت ساختاري، افراد، گرو

تبع آن انتظار زنده ماندن از بدو تولد آنان  ها شده و به سبب فاصله گرفتن وضعیت بالقوه و بالفعل آن

را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین، بهترین راه براي سنجش خشونت ساختاري، مشخص نمودن 

  ). 60: 1977ها است (هویویک،  انتظار زندگی از بدو تولد این جمعیت

کاري در منابع شده و خشونت  هاي عمیقتر قدرت سبب دست از نظر هو، آسیب شناسی

آورد. این امر موجب محدود شدن عاملیت برخی از بازیگران درون سیستم  ساختاري را پدید می

رود که رفع نیازهاي  جا پیش می گرد، از نظر هو،  این امر تا آن ها می حقوق آن شده و سبب تعدي به

نقض حقوق بشر تبدیل  گردد و خشونت ساختاري به اساسی و بنیادین انسان با مشکل مواجه می

  ).15: 2007شود (هو،  می

هم  به ینوع خشونت نوع نیا نامد؛ یرا خشونت کنشگرانه م یو علن یکیزیخشونت ف ژكیژ

شدن را دارد؛  نینماد تیقابل که یاست. خشونت هیاول زیهنجار و مسالمت آم به تیخوردن وضع

نوع خشونت قانون  نیو کنشگرانه است. بستر حضور ا ابدی یم افتهیتبلور  يگفتار يها زبان و قالب به

و مناسبات سلطه  یختگیشده برانگ یبررس اریآشکار و بس يها خشونت تنها در نمونه نیا«است. 

 يادیبلکه شکل بن ستیدر کار ن شوند یم دیعادت شده مان بازتول يگفتار يها که در قالب یاجتماع

 ینیجهان مع لیتحم به یعنیکلمه  قیدق يزبان در معنا از خشونت هم وجود دارد که باز هم به يتر

است و اغلب روح را در معرض تعرض قرار  یکه پنهان ی. اما خشونتگردد یتوسط زبان باز م یمعان از

 يآن، امر که ما با توجه به داستینوع خشونت ناپ نیا شود؛ یم دهینام رانهیپذ خشونت کنش دهد یم

 یکیشامل دو نوع خشونت است:  رانهیپذ . خشونت کنشمیپندار یخشونت کنشگرانه م يرا دارا

نوع خشونت که  نیا ،یستمیخشونت س يگریعرصه زبان تعلق دارد و د که به نیخشونت نماد
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 يها است که از عملکرد نظام يه بارفاجع يامدهایهمراه است؛ همان پ گرانید بیهمواره با فر

  ).10: 1389 ژك،ی(ژ »دیآ یوجود م به یاسیو س ياقتصاد

در بحث از خشونت ساختاري، منظور از ساختارها، نظام ترتیبات اجتماعی کالنی است که نحوه 

دهند. خشونت ساختاري، خشونتی است  ها در داخل نظام اجتماعی را شکل می تعامل افراد و گروه

ها و افراد جامعه  بطن ساختارهاي جامعه وجود دارد، ساختارهایی که فراتر از وجود انسان که در

نمایند، اما در عین حال  ها را محدود می هاي آن وجود دارند و بر عملکرد آنان تأثیر گذاشته و انتخاب

  هاي انسانی نیز هستند. نوعی محصول کنش خود به

هر نوع صدمه «تعاریف  هش خشونت ساختاري را با توجه بهچه که گفته شد، در این پژو بنابر آن

هرگونه تنزل قابل اجتناب در رفع «و » افراد اعمال گردد قابل اجتناب که از سوي ساختارها به

هاي  شیوه گیریم. بنابراین، خشونت ساختاري بر اساس این تعاریف به در نظر می» نیازهاي انسانی

هاي مختلف اقتصادي و  افراد تجلی پیدا کند و خود را در شاخصتواند در زندگی عینی  متفاوتی می

اجتماعی نشان دهد. بر همین اساس، و بر مبناي این تعریف از خشونت ساختاري، هرگونه 

یابی از این مفهوم حداقل باید در دو حوزه اقتصادي و اجتماعی صورت پذیرد. طبیعتاً در  مصداق

هاي اقتصادي و  ها و تبیعض ی شرایط معیشتی و نابرابريحوزه اقتصادي مسائلی نظیر فقر و سخت

صورت کلی شیوه معیشت و گذران اقتصادي زندگی افراد و نحوه رفع نیازهاي اقتصادي و معیشتی  به

هاي تجلی یافته در  ها مد نظر خواهد بود. از نظر اجتماعی نیز طبعاً مسائلی همچون نابرابري آن

ها مد نظر قرار خواهند گرفت. هرچند با توجه  عی انسانزندگی اجتماعی و نیازهاي اجتما

توان آن را بر اساس ابعاد و زوایاي دیگري نیز در نظر  گستردگی مفهومی خشونت ساختاري می به

گرفت اما پژوهش حاضر بر اساس پیشینه مفهومی بررسی شده، ابعاد اقتصادي و اجتماعی خشونت 

مفهوم خشونت ساختاري مفهومی بسیار نظر خواهد گرفت. منزلۀ دو محور اصلی در  ساختاري را به

گسترده و کلی است و هنگامی هم که مورد پژوهش قرار گرفته و مورد بازشناخت توسط 

گیرد این کلیت و گستردگی ممکن است در هر امر اجتماعی تجلی پیدا کند. با  پژوهشگران قرار می

دهد که پژوهشگران  شونت ساختاري نشان میهاي انجام شده در زمینه خ وجود این، مرور پژوهش

اند که در جدول زیر  عمدتاً این مفهوم را در چند امر اجتماعی متمایز تعریف و مصداق یابی نموده

  نشان داده شده است.

  ساختاري در پژوهش هاي انجام شده  خشونت بازشناخت هاي شاخص :1جدول شماره 

  منبع  هاي بازشناخت خشونت ساختاري شاخص

قر (وضعیت اقتصادي، وضعیت اشتغال، بیکاري، ف

  مشکالت معیشتی)

 و هوت ) دانیل2016) بنجامین ایرل (2010(بورجویس، 

) کلیر 2013) دارین هاجتس و همکاران (2016پین ( آدام

ساندرا  )2015) مونتسانتی و تورستون (2015هریک (
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  منبع  هاي بازشناخت خشونت ساختاري شاخص

  )2010برنس ( کنس )، جوهانتان2008لین و همکاران ( دي

رضاء و حتی رفع نیازهاي انسانی، محدود عدم ا

  هاي فرد نمودن توانایی

 کنس ) جوهانتان2007) (گیورگی، 2010(بورجویس، 

  )2010برنس (

هاي  محرومیت( ازآموزش، از امکانات و فرصت

هاي پزشکی  زندگی، از امکانات بهداشتی و مراقبت

  و محرومیت از عشق)

) 1977ک، ) (هویوی2007) (گیورگی، 2010(بورجویس، 

  )2001) کریتس (2013(سولیوان، 

نرخ مرگ و میر، انتظار زنده ماندن از بدو تولد،  

  نرخ بیماري و نرخ زندانیان

) بنجامین ایرل 2007). گیورگی، 2003(جیمز و همکاران، 

  )1977) (هویویک، 2016(

ها و  نابرابري (اقتصادي و اجتماعی، تبعیض

  هاي نابرابر زندگی) فرصت

)، جین اچ. 2012) کاتلین ماري دایر (2007ی، (گیورگ

 ) جوهانتان2016پین ( آدام و هوت ) دانیل2009رابرتز (

  )2013) (سولیوان، 2010برنس ( کنس

  

یابی پژوهشگران و تعریف  شود، نحوه مصداق مشاهده می 5شماره  گونه که در جدول همان

یی مشترك و مشابهی است ها حاوي نکات معنا عملیاتی مسأله خشونت ساختاري در اکثر پژوهش

ها را خالصه نمود، مفاهیم اساسی مشاهده شده در مصداق یابی و  توان آن که در چند دسته می

صورت خالصه عبارت بودند از مسأله فقر، عدم  هاي مورد تحلیل به هاي بازشناخت در پژوهش مؤلفه

بیماري و نرخ زندانیان، و هاي مرگ و انتظار زنده ماندن،  ارضا نیازهاي انسانی، محرومیت، نرخ

  هاي اجتماعی و اقتصادي. نابرابري

  

  شناسیروش

اي استفاده شده و اطالعات مورد نیاز با استفاده از مصاحبه  در این پژوهش از روش نظریه زمینه

 يها دهیخود را از درون پد هینظر گر،ید يها وهیبرخالف ش خواهد یروش م نیاجمع آوري شدند؛  

 یو نادرست یدرست به دنیو رس ها نهیآزمون زم یدر پ نیبکشد، بنابرا رونیب نهیزم کیموجود در 

و  قیتحقوة یش نیا نیاست که ب یتفاوت نیتر عمده نیاست و ا ساز هیبلکه خود نظر ست،ین هینظر

گیري از نرم افزار  دست آمده با بهره هاي به داده ).358: 1389 ومن،یوجود دارد. (ن ها وهیش ریسا

 ينظر يریگ بر نمونه یکه مبتن یجیتدر يریگ نمونه ياستراتژی تجزیه و تحلیل شدند. اطلس ت

 ندی. منظور از آن عبارت است از فرآردیگیها انجام م داده ریو تفس يگردآور ندیفرا یاست ط

 ،يرا گردآور شیها بهطور همزمان داده لگریتحل ق،یطر نیکه از ا يپرداز هینظر يها برا داده يگردآور

ها را  و آن يرا در مرحله بعد گردآور يها که چه داده ردیگ یم میو تصم کند یم لیو تحل يگذارکد

در ). 138: 1392 ک،یکند (فل نیرا تدو اش يریگ در حال شکل هینظر لهیوس نیکند تا بد دایکجا پ
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مصاحبه بر اساس نمونه گیري نظري با افرادي از سه قشر ضعیف، متوسط و مرفه  6مرحله اول 

جامعه انجام گردید. این انتخاب به این دلیل انجام گرفت که هرچند مفهوم خشونت ساختاري نهایتاً 

در قشر ضعیف بیشتر واکاویده شد اما فرض تحقیق بر این بود که بر اساس وضعیت شهر سنندج که 

اري منزلۀ قربانی خشونت ساخت توانند به در بخش مقدمه توضیح داده شد تمامی اقشار جامعه می

ها با نرم افزار اطلس تی آغاز شده و با انجام  مصاحبه، تحلیل داده 3مطرح گردند. پس از انجام 

هاي  مرور تکمیل و اصالح شده و تغییر یافت. در مرحله دوم بر اساس یافته هاي دیگر، به مصاحبه

یدا کرد، از یک صورت همزمان در سه فاز ادامه پ ها، نمونه گیري نظري به ابتدایی حاصل از مصاحبه

هاي بیشتري با افراد  طرف با تشخیص وجود خشونت ساختاري در میان قشر ضعیف جامعه، مصاحبه

علت مشاهده پیامدهاي خشونت ساختاري در میان افراد معتاد،  این قشر انجام شد، در فاز دوم به

خیابان انجام شد. اعتیاد در  هاي ترك اعتیاد و یا افراد متجاهر به هاي بیشتري در کمپ مصاحبه

هاي بین  همچنین در فاز سوم بر اساس وجود پیامدهاي خشونت ساختاري در افراد مرتکب خشونت

هایی با زندانیان مرتکب خشونت بین فردي در زندان سنندج و  فردي و جرائم خشن، مصاحبه

حلیلی در نرم افزار کار ت هاي حاصل از هر مصاحبه بالفاصله به انجام رسید. داده بازداشتگاه سنندج به

که دیگر  رفت تا این صورت همزمان پیش می شدند و مرحله کدگذاري باز به اطلس تی افزوده می

دست نیامد و مفاهیم مورد نظر بر کدهاي قبلی افزوده  ها به کدهاي جدیدي از متن مصاحبه

ها تا جایی  حبهدرنگ آغاز شد و کار مصا شدند، همچنین مراحل آغازین کدگذاري محوري نیز بی می

ها تا اشباع نظري پیش  عبارت دیگر مصاحبه آمد، به دست نمی ادامه پیدا کرد که مقوله جدیدي به

 3 مرفه، قشر با مصاحبه 2 ها آن انیم از که گرفت انجام مصاحبه 35 تعداد یکل صورت بهرفتند. 

 افراد با مصاحبه 17 و فیعض قشر ندهینما مثابه به تنها افراد با مصاحبه 5 متوسط، قشر با مصاحبه

 و زندان در خشونت مرتکب افراد با مصاحبه 8 و سنندج، يمرکز زندان و ها کمپ در معتاد

  جدول مشخصات مصاحبه شوندگان در پیوست مقاله ارائه شده است. .شد انجام بازداشتگاه

فاده از تحلیل ها با است تر بر روي داده تر و موشکافانه کد ها با تحلیل دقیق استخراجپس از 

تحلیل  ؛ و بااز مفاهیم و کدهاي جنینی استفاده گردید موارداي و تحلیل خرد در برخی از  مقایسه

. در مرحله کدگذاري اند مفاهیم و کدها استخراج شده ،ها کلمه معاینه دقیق و نزدیک داده کلمه به

ها و  رگشت میان مصاحبهمحوري پس از مقایسه مفاهیم با یکدیگر، طی فرایندهاي مداوم رفت و ب

  هاي جدید انجام شده، مقوالت محوري تشکیل شدند. ها و مصاحبه تحلیل

کدگذاري گزینشی در واقع فرایند انتخاب  ها کدگذاري گزینشی بود، مرحله بعدي در تحلیل داده

ن، آن است (استراوس و کوربی اي و مرتبط ساختن مقوالت دیگر به بیان بهتر کشف مقوله هسته یا به

ها و پس از آن در فرایندهاي کدگذاري باز، انتخاب  ). همزمان با آغاز تحلیل مصاحبه165: 1394

منزلۀ وجه  اي به ها در مرحله کدگذاري محوري، مقوله هسته مفاهیم و مقوالت و دسته بندي آن
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ی خود تدریج رخ نموده و گوی ها و عامل سهیم در تمامی مفاهیم و مقوالت به مشترك تمامی مقوله

  اي کشف گردید. را براي پژوهشگر نمایان نمود، در این مرحله مدل پارادایمی و مقوله هسته

دست آمده را براي  اي این است که خط روایی به هاي تعیین اعتبار نظریه زمینه یکی از راه

واهیم در ها بخ ایم، بازگو کنیم یا بخواهیم آن را بخوانند و از آن ها مصاحبه کرده کسانی که با آن

)، در 181: 1394مورد میزان انطباق آن با مورد شخص خودشان نظر بدهند (استراوس و کوربین، 

دست آمده از این روش استفاده شد، داستان و یا همان خط  این پژوهش براي تعیین اعتبار نظریه به

تان نهایی روایی براي مصاحبه شوندگان بازگو شد و مصاحبه شوندگان توانستند خود را در داس

  بازشناسایی نمایند و بر شرح ارائه شده توضیحات قابل قبولی یافتند.

  

  ها یافته

  مشاهدات 

دیدم که  خانمانی را می هاي سرد زمستان سنندج، هر روز در میدان اصلی شهر، فرد بی در صبح"

که چند  هایی هاي بسیار کثیف و مندرس و موهاي ژولیده با دیدن اتوبوس با ظاهري آشفته، لباس

خزید و پشت اتوبوس  رو بیرون می اش در پیاده کردند از الي پتوي خاکی دقیقه در ایستگاه توقف می

هایش را گرم کند. البته هرازگاهی سر و  کرد با دود اگزوز اتوبوس دست زد و تالش می چمباتمه می

لرزید خودش را  ان میکه بدنش از سرماي خیاب داشت و در حالی صورتش را نیز در مقابل دود نگه می

اعتنایی از کنار او عبور  اش را نیز گرم کند. رهگذران با بی کرد صورت یخ زده جمع کرده و سعی می

باره راه خود را کج  یک شدند، به صورت ناگهانی با این موجود بدسیما مواجه می کردند و اگر به می

این  اي از او بروز کند. گاه با دیدن او به سرزده وي برخورد کنند و یا احیاناً رفتار کردند که مبادا به می

شناسی درباره چنین افرادي چه حرفی براي گفتن دارد؟ آیا باید  راستی جامعه افتادم که به فکر می

شناسی انحرافات، وي را فرد منحرفی بدانیم که نتوانسته است  هاي کالسیک جامعه مطابق با دیدگاه

تطابق دهد؟ یا جامعه نتوانسته است اهداف و وسائل متناسبی را  خود را با معیارهاي زندگی عادي

در اختیار او قرار دهد؟ یا او نتوانسته است با تطابق این اهداف و وسائل راه زندگی خود را پیدا کند؟ 

کلی  سادگی او فردي داراي اختالل روانی است که سبب شده است ارتباط او با واقعیت به یا نه به

  اند؟  جا کشانده هاي طرد اجتماعی، روزگار وي را به این که مکانیسم اینقطع گردد؟ یا 

افتد مرا از این افکار بیرون  تر بین کارگران اتفاق می طرف هیاهو و جنجالی که چند قدم آن

هاي کارشان جمع  جا در میدان آزادي، هر روز صبح کارگران ساده با بقچه لباس آورد. این می

گاه وانتی  ها را براي کار با خود ببرد، البته گه مانند تا شاید یک نفر بیاید و آن شوند و منتظر می می

ترند با هر ترفندي که شده  تر و ورزیده خواهد، کسانی که زرنگ از راه رسیده و چند نفر از آنان را می
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نند، گاه و ما که مانند این پیرمرد نحیف، نزارتر هستند جا می کنند و آنان خود را سوار بر وانت می

صبح ادامه دارد و معموالً  9کشد. البته این جریان تا حوالی ساعت  دعوا و کشمکش می بیگاه کار به

پرسه  جامانده با ناامیدي مشغول به آید و تعداد زیادي از کارگرانِ به دنبال کارگر نمی دیگر کسی به

کنم  این فکر می ها به این صحنه گردند. گاهی با دیدن کم متفرق می شوند و کم زدن در آن اطراف می

ها را چگونه تأمین  شان دارند؟ یا معیشت آن خانواده اند چه حرفی براي گفتن به که آنان که جا مانده

آیند؟ یا  کنند؟ یا اگر بیماري در خانه داشته باشند چگونه از پس هزینه مداواي او بر می می

شناسی چه حرفی براي گفتن در مورد آن پیرمرد  راستی جامعه کنند؟ به سادگی چگونه زندگی می به

هاي مرتبط با  هاي مارکسیستی با زندگی او تطابق دارد و نه دیدگاه جامانده دارد؟ نه اندیشه

  دهد. ما نشان می قشربندي اجتماعی جایگاه او را به

کم باال  مشوند. ترافیک خودروها و رهگذران، ک شلوغ می ها تدریج خیابان بعد به به 11از ساعت 

رسد.  اوج خود می شود که در ساعات عصر و غروب به هیاهویی تبدیل می  تدریج به گیرد و به می

دهد، رهگذرانی که اتفاقاً  ها را جوانان تشکیل می روها مملو از انبوه رهگذرانی است که اکثر آن پیاده

کند، این نوع  حرکت میشود و سیل جمعیت، با طمأنینۀ خاصی  شان دیده نمی اي در حرکات عجله

حرکت این جمعیت زیاد، یادآور راهپیمایی است اما راهپیمایی خاصی در جریان نیست بلکه این 

که  کنم تا جایی هاي اصلی شهر است. با خود فکر می رفتار جمعیِ هرروزة این مردم در خیابان

ل در شهرهایی که از لحاظ ام، حداق آورم این شلوغی خیابان را در شهرهاي دیگر ندیده خاطر می به

ترین  ام، گویی واژه پرسه در جمعی اي را ندیده سنندج هستند چنین پدیده جمعیت و وسعت شبیه به

وجوي علت این مسأله،  راستی علت این امر چیست؟ در جست جا متبلور شده است، به حالت خود این

له سنندج جزء شهرهایی است که داراي افتم که مرکز آمار ایران منتشر کرد، ب یاد آمار بیکاري می به

ربط نباشد. البته با  ها با این قضیه بی باالترین آمار بیکاري در کشور هستند و شاید این پرسه زدن

که اکثر این  رسد. از این ذهنم می گذرد مسائل دیگري نیز به چه که در برابرم می مشاهده دقیقتر آن

خاطر وضعیت  ن در مورد باال رفتن سن ازدواج بهشا هاي همیشگی ها مجردند و از حرف جوان

یاد ماجراي  گذرم اما با تداعی واژه وضعیت اقتصادي و معیشتی در ذهنم به معیشتی و اقتصادي می

  افتم. چند روز پیش در نایسر می

اي شهر سنندج است که تحت عنوان ناحیه منفصل شهري نایسر از  نایسر یکی از محالت حاشیه

عنوان یک از روستاهاي اطراف سنندج مطرح بود که با رشد  ، این ناحیه قبالً بهشود آن یاد می

نشینی سنندج  مثابه مظهر و نماد مشکالت حاشیه یکی از نواحی سنندج تبدیل شده و به جمعیت به

و حتی استان کردستان مطرح شده است. با یکی از آشنایان که مددکار اجتماعی کمیته امداد است 

اي که توجه مرا جلب کرد، صف  نایسر رفتیم، اولین مساله وضعیت چند خانواده بهبراي بررسی 
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اي بود که مردم جلوي یک تانکر آب کشیده بودند، با پرس و جو متوجه شدیم که آب لوله  طوالنی

رسانی با تانکر صورت  کشی برخی از نقاط نایسر در بسیاري از ساعات شبانه روز قطع بوده و آب

هاي اقتصادي بسیار وخیمی را شاهد بودیم؛ از جمله چند  ها وضعیت سرکشی از خانه گیرد. در می

نام فرش یا زیرانداز هم  کردند و چیزي به خانواده که واقعاً روي زمین سرد و چند کارتن زندگی می

شان از رنج جانکاهی حکایت  شد. مادران سرپرست خانواري را دیدیم که چهره در خانه شان پیدا نمی

اي در کار نبود، بلکه  اند، اما شکنجه کرد، گویی اینان سالهاست که مورد شکنجه قرار گرفته یم

ها را به این حال و روز انداخته بود. کودکان نحیفی را دیدیم که آثار  شرایط سخت زندگی آن

ده شد مشاه سوءتغذیه در ظاهرشان کامالً آشکار بود. ناراحتی و بغضی دائمی را در چشمانشان می

ها را  اند اما در حقیقت کسی آن کرد که انسان تصور میکرد گویا این کودکان از کسی کتک خورده

کردم  ها را به این شکل درآورده بود. باز هم با خودم فکر می کتک نزده بود بلکه سوء تغذیه و فقر آن

شد؟ آن فرد تواند داشته با شناسی چه صحبتی در رابطه با این افراد می راستی جامعه که به

خانمان، آن پیرمرد نحیف کارگر، آن جوانان بیکار ازدواج نکرده، آن زنان سرپرست خانوار و آن  بی

زد، گویی دستی  هم شبیه بودند. رنج و ناراحتی در چهره آنان موج می کودکان فقیر، همگی به

حقیقت اثر این  زار بههاي متمادي آنان را شکنجه کرده بود. در مواردي مثل آن پیرمرد ن نامرئی سال

هاي بسیار  ها و مثال اش نمایان شده بود. بله همه این مثال دست روي صورت بیمار و چروکیده

دیگري در شهر سنندج وجود دارند که در یک مساله اشتراك دارند و آن این است که گویی تمامی 

اده و تعذیب کرده است. اي قربانی هستند. قربانی دست خشنی که آنان را سختی د گونه ها به ن آ

ها دیده  هاي آن ها و روان ها را مورد شکنجه قرار نداده است اما آثار خشونت در بدن ن هیچ شخص خاصی آ"

  ".شود می

  

  ها تحلیل یافته

پردازیم، مرحله  اي می دست آمده بر اساس روش زمینه هاي به تحلیل یافته در این بخش به

ها شد، در مرحله کدگذاري محوري پس از ترکیب  کد از داده 72استخراج  کدگذاري باز منتج به

 23ها،  هاي مفهومی و معنایی آن هاي حوزه ها و قرابت دست آمده بر اساس شباهت مفاهیم اولیه به

بندي خرده مقوالت و مقوالت فرعی،  دست آمد که با ترکیب و دسته خرده مقوله و مقوله فرعی  به

اي:  اي و مداخله علی: خشونت ساختاري، راهبردها، عوامل واسطهمقوله شامل شرایط  5نهایتاً 

نشان داده  2دست آمدند که در جدول  مدها بهها و پیا هاي فردي تسهیل و توجیه، زمینه مکانیسم

  اند. شده
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  ها مقوالت استخراج شده طی مراحل تحلیل داده: 2جدول شماره 

  ها خرده مقوله  مقوله فرعی  مقوله  اي مقوله هسته

  حرمان نظام مند

علل: خشونت 

  ساختاري

خشونت ساختار 

  اقتصادي

پائین درآمد با سخت مشاغل  

 فقر و شرایط سخت معیشتی

 بیکاري

خشونت ساختار 

  اجتماعی

 نابرابري اجتماعی

 محرومیت اجتماعی

  ها زمینه

  احساس بدبختی، تقدیرگرایی، احساس پوچی  -

  کودکی از دست دادن والدین در  -

  اعتیاد پدر و مادر  -

  خالف بودن هم محله اي ها  -

اي:  عوامل واسطه

هاي فردي مکانیسم

  تسهیل و توجیه

  درد و رنج ناشی از بیماري  -

  جانب بودن حق به  -

  نا امیدي  -

  انتقامجویی  -

  جابجایی خشونت  -

  راهبردها

  راهبردهاي فرد

  اعتیاد) انحراف (شامل سرقت، خشونت و

  تالش براي تغییر شرایط

  سازگاري

راهبردهاي 

  جامعه

زندانیان،  از حمایت راهبردهاي حمایتی (انجمن

  امداد...) اي، کمیته ان جلسات

  اي (کمپ و زندان) راهبردهاي مقابله

  پیامدها

پیامدهاي 

  اجتماعی

  طرد اجتماعی (تحقیر، عدم پذیرش، انزوا...)

  گی خانواده (طالق، انحراف و....)آسیب دید

هاي جدید  تکرار جرم (آموختن شیوه گرایش به

  جرم..)

پیامدهاي 

  اقتصادي

  تشدید فقر

  تشدیدگرسنگی

  تشدید شرایط سخت معیشتی

  بی خانمانی

  تشدید بیکاري
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  شرایط علی: خشونت ساختاري

حتواي مرتبط با مفهوم رنج قابل اجتناب حاصل از ها مواردي که داراي م پس از تحلیل مصاحبه

اند و پس از ادغام و مرتب سازي مفاهیم،  اند، استخراج شده و در قالب مفاهیم درآمده ساختارها بوده

اند. خشونت  دو مقوله  فرعی خشونت ساختار اقتصادي و خشونت ساختار اجتماعی را تشکیل داده

نهفته در ساختارهاي اقتصادي اشاره دارد، همچنین مقوله  نامالیمت و خشونت ساختار اقتصادي به

خشونت ساختار اجتماعی حاکی از وجود خشونتی نهفته در ساختارهاي اجتماعی است که افراد را با 

هاي حاصل از  نوعی دال بر سختی سازد، این مقوالت، همگی به نابرابري و محرومیت قربانی خود می

هایی که فرد را در رفع نیازهاي اجتماعی و اقتصادي با  مالیمتها و نا ساختارها هستند، سختی

مشکل مواجه نموده، او را از حقوق و امکانات زندگی محروم ساخته و سبب گرفتار شدن وي در 

عنوان مقصر  توان به صورت مشخص فرد خاصی را نمی شود که به اي می تنگنا و محرومیت همه جانبه

صورت کلی  ختارهاي اقتصادي و ساختارهاي اجتماعی و یا بهو مسئول آن دانست بلکه این سا

آورند. ساختارهایی که  وجود می ساختارهاي جامعه هستند که این تنگنا و محرومیت را براي افراد به

افراد جامعه هستند؛ این خشونت، موجب رنج  دربردارندة سختی و خشونتی در وجود خود نسبت به

ها شده،  زند، باعث محرومیت همه جانبه آن وارد کرده  و صدمه میها آسیب  شود، به آن افراد می

ها نیز گردد. بر  کند و حتی ممکن است سبب بیماري و مرگ آن ها تنگ می عرصه زندگی را بر آن

هاي فرعی خشونت ساختار اقتصادي و خشونت ساختار اجتماعی  همین اساس، با ترکیب مقوله

  ت. مقوله خشونت ساختاري تشکیل شده اس

شناسانه که در سطح عمومی جامعه مبنی بر وابستگی شرایط و  علی رغم تبلیغات فراگیر و روان

ها وجود دارد، عمومیت مسائل و فشارهاي اقتصادي  انگیزه و کار و تالش خود آن موفقیت افراد به

که  عبارت دیگر، هنگامی دهنده آن است که این شرایط محصول ساختارهاي اجتماعی است به نشان

فرد  فشارهاي اقتصادي، وضعیت دشوار معیشتی، بیکاري و سایر مسائلی از این دست، تنها منحصر به

نماید این امر نشان  اي از آن را درگیر می هاي گسترده یا افراد معدودي نبوده و کل جامعه یا بخش

نیست بلکه  تنهایی مسئول این شرایط دهنده این است که یک مساله عمومی وجود دارد و فرد به

وضعیت او تحت تاثیر عواملی قرار دارد که خارج از اختیار و اراده او هستند، مسائلی که ساختارهاي 

کنند و فرد را همچون یک قربانی تحت تاثیر  ها را ایجاد کرده، تحمیل و بازتولید می اجتماعی آن

نتی را در درون خود دارند و ها و اصطالحاً خشو دهند، این ساختارها سختی و نامالیمت خود قرار می

نوعی  اند همگی به نمایند؛ تمامی مفاهیمی که در این قسمت جاي گرفته فرد تحمیل می ها را به آن

این فشار، تنگنا و خشونتی اشاره دارند که در ساختار اقتصادي جامعه وجود داشته و فرد را تحت  به

هاي مشاغل سخت با درآمد پائین، بیکاري و فقر و  دهند، بنابراین با استفاده از مقوله تاثیر قرار می

  گردد. شرایط سخت معیشتی، مقوله خشونت ساختار اقتصادي تشکیل می



 1398بهار ، 1 رهشمام، شناسی ایران، دوره بیست مجله جامعه

64 

مساله بیکاري، متاثر از شرایط اقتصادي و سازوکارهاي تولید در جامعه است  و عالوه بر آن، 

ن کار و شغل خاص، هم تواند مولد آثار سوء اقتصادي، اجتماعی و روانی نیز باشد. داشت خود می

منزلۀ یک نیاز روانی براي افراد مطرح است و هم منبع کسب درآمد و رفع سایر نیازهاي اقتصادي  به

حرکت  رود، از طرف دیگر در سطح کالن، کار و شغل مولد باعث به شمار می و معیشتی فرد به

انسانی و اجتماعی و  شود و در نبود آن رفع نیازهاي درآمدن چرخ هاي اقتصادي جامعه نیز می

 سخت طیشرا ياعال حد یگرسنگ تحمل و هیتغذ سوءگردد.  اقتصادي فرد و جامعه دچار مشکل می

. یکی از مصاحبه رود یم شمار به یزندگ سخت طیشرا نماد ینوع به و شود یم محسوب یشتیمع

 هیچی وما بود شمپی ام نوه که بود عید شب نمیره یادم اصال«...گوید:  شوندگان در این رابطه می

(مصاحبه شونده کد ...». نداشتیم هیچی شب اون یادمه. .. کردیم گریه چقدر ام نوه و منو نداشتیم

غیر از اقشار باال است، البته پس از  به شوندگان مصاحبه اکثر یعموم مشخصه نیپائ درآمد )34

سمت قشر ضعیف جامعه  ها به گیري نظري بیشتر مصاحبه انجام چند مصاحبه اولیه بر اساس نمونه

 که گردند یم مساله نیا به منجر نیپائ درآمد با مشاغل و يکاریب که است یعیطب است هدایت شده

 نیا تبلورات از گرید یکی باشد، نداشته اریاخت در خانواده و خود یزندگ گذران يبرا یکاف درآمد فرد

 عموماً که است کار افتنی يبرا گرید يشهرها به رفتن ای موقت و یمقطع درآمد با ییکارها مساله

 یمشاغل به درآنجا و کنند می سفر یجنوب يشهرها ای تهران به کار يجستجو در یسنندج جوانان

)؛ 14(کد » آواره شهرهاي بزرگ شدم براي کارگري و بدبختی...«...: شوند یم مشغول يکارگر رینظ

  )28(کد » تهران رفتم با دوستانم... براي کارگري به«... 

از طرف دیگر، از ترکیب دو خرده مقوله نابرابري اجتماعی و محرومیت اجتماعی مقوله فرعی 

خشونت ساختار اجتماعی تشکیل شده است. مفاهیمی که مقوله نابرابري اجتماعی را تشکیل 

عدالتی در جامعه اشاره دارند. این  شرایط بی هاي قومی، جنسی، مذهبی و به وجود تبعیض اند به داده

دلیل ماهیت اجتماعی فرد  فرد انضمامی خاصی نبوده و به ائل، شرایطی هستند که منحصر بهمس

این جور «... که داراي جنسیت خاصی است:  خاطر این عبارت دیگر فرد به شوند، به وي تحمیل می به

» و چون زن بودم بیشتر بهم ظلم میشد!!!...)  «... 3(کد » چیزا براي جنس زن بیشتر پیش میاد..

خیلی بهم برخورد از این رفتار و طرز برخودشون. و «... که مذهب خاصی دارد:  دلیل این به)، 13(کد 

که عضو  خاطر این و یا به )32(کد » گفتم سنی و شیعه چه فرقی داره که باید این طور رفتار کنن....

جا شاهد  در این  )34(کد » خاطر زبان سنندجیم مسخره میشدم... بازم به«... قومیت خاصی است: 

صورت  خاطر جنسیت هم به آن هستیم که زنان عالوه بر تمامی مصادیق خشونت ساختاري، به

گیرند، همچنین عالوه بر آن  مورد تبعیض قرار میمضاعف قربانی خشونت ساختاري قرار گرفته و 

ویژگی شود بلکه تمام افراد داراي یک  فردي اعمال نمی شخص منحصر به عدالتی نسبت به بی

و غیره باشد:  نداشتن رابطه، پارتیگیرد که ممکن است این ویژگی  اجتماعی مخصوص را در بر می
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 سگ شب تا صبح ما مثل باید بعضیا خوشی، اوج در اي عده و هستند محتاج شب نون به اي عده«...

 که هم ها بعضی کنن، تامین باشن زرنگ اگه هم اون رو ساده ازدواج یک هزینه بتونن تا بزنن دو

 اي دغدغه هیچ و تامینه همیشه زندگیشون وصلن، جاهایی یه به چون ولی نمیکنن کاري هیچ

شود بلکه در پیکره  عدالتی توسط یک شخص خاص اعمال نمی این تبعیض و بی) 10(کد » ندارن...

  گردد.  ساختار اجتماعی نهفته بوده و توسط آن اعمال و تحمیل می

کند؛ حاشیه  م تشکیل دهنده مقوله محرومیت اجتماعی نیز صدق میاین مساله در مورد مفاهی

نشینی و سکونت غیررسمی، بافت فرسوده و قدیمی محل زندگی، ضعف امکانات شهري و محرومیت 

از تحصیل همگی حاکی  محرومیت افراد از امکانات اجتماعی هستند، محرومیتی که مختص شخص 

گروهی از افراد و توسط پیکره ساختار اجتماعی اعمال  خاطر شرایط اجتماعی خاصی نیست بلکه به

 يشهردار و دولت نداره، یامکانات چیه نداره، یخوب اسم که سرهینا ما یزندگ محل«...گردد؛   می

 و ابونایخ رو يجور نیهم جاها یلیخ و افتضاحه فاضالب تیوضع رسه، ینم محله نیا به اصال

 ای قطعه آب ای دارن آب مشکل شهیهم ها خونه از یلیخ ،هیرقانونیغ ها آب و ها برق هاست، کوچه

 بال. هیشهر یزندگ يِ اسمش فقط و سخته واقعا یزندگ سرینا يجاها از یلیخ خالصه نداره، فشار

 تیوضع یول م،یدار گاز م،یدیکش هیهمسا از یعنی هیقانون ریغ برقمون هیطور نیا هم ما خونه هست.

شوندگان از تجربه خود در زندگی در  همچنین مصاحبه) 32. (کد ». ...قطعه وقتا یلیخ گفتم که آب

کنند:  هاي محل زندگی صحبت می هایی با بافت قدیمی و فقیرنشین و فرسودگی ساختمان محیط

 ساختمون چون داریم را خانه شدن خراب احتمال بیاد شدید بارون اگه است کهنه ساختمون«...

) این مسائل فقط 2(کد ...»  ممکنه رو سرمون خراب شه یادب تند باد اگر اصال کرده نشت قدیمیه

هاي زندان ها و  اي انجام گرفته، بلکه مصاحبه هایی نیست که در محالت حاشیه در ارتباط با مصاحبه

  چنینی هستند. کمپ ها نیز در بردارنده موارد این

  

  راهبردهاي مواجه با خشونت ساختاري

هایی است که در مقابل شرایط موجود اتخاذ  یا واکنش منظور از راهبردها مجموعه اقدامات

گردد، مقوله راهبردها از دو مقوله فرعی راهبردهاي فرد و راهبردهاي جامعه تشکیل شدند،  می

راهبردهاي فرد شامل سه خرده مقوله انحراف (با ترکیب مفاهیم خشونت بین فردي، اعتیاد و 

د)، تالش براي تغییر (با ترکیب مفاهیم تالش سرقت، که بیشتر در میان قشر ضعیف مشاهده ش

هاي غیر مجاز) و سازگاري (که بیشتر در  هاي مجاز و تالش براي تغییر از راه براي تغییر شرایط ار راه

میان قشر متوسط مشاهده گردید) است، همچنین مقوله فرعی راهبردهاي جامعه از ترکیب دو 
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مفاهیم کمپ و زندان) و راهبردهاي حمایتی  (متشکل  اي (با ترکیب خرده مقوله رهبردهاي مقابله

  از مفاهیم انجمن حمایت از زندانیان، کمیته امداد و انجمن ان. اي.) تشکیل شدند. 

هاي زندگی حاصل از ساختارهاي جامعه که از  طبیعی است که فرد در مقابل شرایط و نامالیمت

دهد. فرد در زیر بار و در میان  ان میآن تحت عنوان خشونت ساختاري نام بردیم، واکنش نش

شود. فردي  دهد و دچار پرخاشگري می تنگناي حاصل از شرایط موجود کنترل خود را از دست می

اي بسازد، با برخورد  صورت غیرقانونی خانه کند تا به اي بخاطر فقر تالش می اي حاشیه که در محله

شود، یا در  را از دست داده و درگیر نزاع می ها براي تخریب خانه کنترل خود مامورین و تالش آن

خاطر تنگنا و  فشار اقتصادي کنترل رفتاري خود  مثال دیگري فردي که مشغول مسافرکشی است به

جا تنش و کشمکش و تنگناي فرد که حاصل از  شود. در این را از دست داده و مرتکب خشونت می

شود. واکنشی که  خاشگرانه شخص همراه میگردد که با واکنش پر شرایط موجود است مشاهده می

شود،  شرایط مشاهده می جا واکنش فعال فرد به گردد. در این بروز خشونت توسط شخص می منجر به

آره با «....دهد:   گویی خشونت واکنشی است که فرد در مقابل شرایط موجود از خود بروز می

(کد » یارو... درگیر شدیم، با بیل زدم بهبدبختی طاق رو بردیم باال ریختن سرمون که تخریب کنن 

مصرف مواد  اعتیاد فرد به تواند منجر به از طرف دیگر واکنش منفعالنه فرد در مقابل شرایط می )؛29

اي  گونه مخدر گردد، گویی شخص که تحت تاثیر فشار و تگناي حاصل از ساختارها قرار دارد به

(کد » اعتیاد دارم...«آورد:  مصرف مواد مخدر روي می هشرایط نشان داده و ب اي به واکنش انزواگونه

)، انحرافی که در اکثر موارد 31(کد » مصرف کننده هستم...«)؛ 30(کد » کنم مصرف می«)؛ 29

ها در زندان و در  ویژه سرقت را نیز در پی دارد. از آنجایی که بسیاري از مصاحبه انحرافات دیگر، به

هاي اجباري  بین فردي و بسیاري دیگر نیز از افراد حاضر در کمپ با افراد مرتکب خشونت مصاحبه 

انجام شده است ارتکاب این اعمال توسط افراد محرز بوده است، عالوه بر آن خود مصاحبه شوندگان 

هاي مصاحبه  ها، صحبت اند، در مورد مجموعه ابتدایی مصاحبه ارتکاب این اعمال اذعان داشته نیز به

جرم سرقت نیز در  گرفته است، برخی از افراد نیز عالوه بر اعتیاد و یا خشونت به شوندگان مالك قرار

  اند.  برده سر می زندان به

ویژه در  کار برده و به هاي خاصی را به از سوي دیگر، جامعه نیز در برابر راهبرد فرد، واکنش 

گیرد. دو مفهوم  کار می داده بهمقابل انحراف فرد، راهبردهایی را براي مقابله با وي و یا انحراف روي 

اي،  دهیم. منظور از راهبردهاي مقابله اي جامعه قرار می زندان و کمپ را در مقوله راهبردهاي مقابله

کار برده  هایی است با هدف مقابله با فرد و محدود کردن راهبردهاي وي توسط جامعه به مکانیسم

اي است که گویی جامعه در برابر  ک راهبرد مقابلهعنوان مثال زندانی نمودن فرد مجرم ی شود. به می

کند. همچنین معتادان متجاهري که در اماکن عمومی و معابر شهر دیده  فرد خطاکار اتخاذ می
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شوند توسط نیروي انتظامی دستگیر شده و با دستور مقام قضایی تحویل کمپ هاي ترك اعتیاد  می

  گردند.  می 16اجباري یا همان کمپ هاي ماده 

کند،  اي را در برابر فرد اتخاذ می اي از راهبردهاي مقابله گونه که جامعه مجموعه همان

شوند. از سوي دیگر  فرد اتخاذ می اي از راهبردهایی را نیز در اختیار دارد که براي کمک به مجموعه

با برخی از راهبردهاي اتخاذ شده توسط جامعه با هدف حمایت از فرد شکل گرفته و تالش دارند 

تقویت مالی و روانی و اجتماعی وي، آالم وي را کاهش داده و او را در مقابل مسائل محفوظ نمایند. 

و جلسات انجمن معتادان گمنام از این راهبردهایی است  ن حمایت از زندانیانمانجعنوان مثال،  به

  هاي آنان کمک نماید. افراد زندانی و خانواده کند به که تالش می

  

  اي (مکانیسم هاي فردي تسهیل و توجیه) اي و مداخله هعوامل واسط 

منظور از مکانیسم هاي فردي تسهیل و توجیه، مکانیسم هایی است که فرد جهت انطباق با 

عبارت دیگر این مکانیسم ها شرایط عینی و یا صرفاً  نماید. به شرایط و یا توجیه رفتار خود اتخاذ می

واسطه آن رفتار خود اعم  پروراند تا به که فرد در نزد خود می ها و افکاري هستند ذهنی و طرز تلقی

عنوان  مثابه علت رفتار خود از آن یاد نموده و آن را به از رفتار بهنجار یا انحرافی را توجیه نماید و به

تصمیم گیري و یا حالت کنونی خود بداند. طبیعی است که افراد مختلف در  عوامل کمک کننده به

دهند و واکنش آنان بسته  هاي یکسانی از خود نشان نمی یط ساختاري واکنششرا واکنش به

شرایط و عوامل فردي و شخصی ممکن است متفاوت و گوناگون باشد، این که فرد در نزد خود چه  به

چه راهکارهایی در مقابل شرایط دست  اي دارد و بر اساس تجربیات و عوامل درونی خود به اندیشه

گذارد، در واقع فرد بر اساس تفسیر خود و تجاربی زندگی  نحوه واکنش او تاثیر می پیدا کرده است بر

ها عمل  شخصی در اختیار او قرار گذاشته است مکانیسم هایی را در نزد خود پرورانده است که با آن

دسته  این جا به نماید. ما در این عنوان تسهیل کننده رفتار او عمل می نماید و یا به خود را توجیه می

گذاریم، مفاهیم درد و رنج ناشی از  از عوامل و فرایندها نام مکانیسم هاي فردي تسهیل و توجیه می

جایی خشونت در این امر مشترك هستند  جانب بودن، نا امیدي، انتقامجویی و جابه بیماري، حق به

را توجیه نماید و یا گیرد تا انحراف خود  کار می ها را به که نوعی مکانیسم فردي هستند که فرد آن

واقعاً امکان انحراف را براي فرد تسهیل نموده است (این مکانیسم ها بیشتر در میان قشر ضعیف و 

حاشیه نشینان مشاهده شد)، بنابراین این مفاهیم را در مقوله مکانیسم هاي فردي تسهیل و توجیه 

  نمائیم.  انحراف دسته بندي می

منزلۀ توجیه یکی از مصاحبه شوندگان جهت گرایش  ز بیماري بهعنوان مثال درد و رنج ناشی ا به

 خاطر به است العالجی بیماري دارم اس ام من بله«...اعتیاد و مصرف مواد مخدر بیان شده است:  به

یکی از علتهاي اعتیادم همین «...)؛ 15کد »(ناامیدم... خیلی ام شده معتاد و ام نگرفته زن هم همین
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در برخی از موارد فرد احساس  )26(کد » ها ست منو آزار میده... المشکل عصبی است که س

طور مثال  خاطر شرایط خاصی که وجود دارد حق دارد رفتار خاصی را انجام دهد به کند که به می

که  کنند در حالی آن پیدا نمی کنند که برخی از مردم پول زیادي دارند که نیازي به وقتی احساس می

دهد تا مرتکب سرقت  فرد می زهاي ضروري بسیاري است این مساله حق را بهخود فرد داراي نیا

 که حق البته میدي حق خودت به لحظه يِ اما نیستم وجدانی بی آدم من که درسته «...شود:  

 پنجا چهل حداقل باالشهر هاي خونه از هرکدوم تو که زنی می گول خودتو طوري این اما نمیدي

 پس کشی، می گرسنگی داري جا این تو اما ندارن باهاش کاري هیچ و خوابیده فقط طال میلیون

  )36(کد  »بزنی... زندگیت زخماي از یکی به و برداري  بري تونی  می

  

  ها زمینه

مثابه بسترهاي تاثیرات متقابل کنش و واکنش فرد و  ها، شرایطی است که به منظور از زمینه

عبارت دیگر شرایط خاص  نمایند؛ به الی آن عمل میساختارها در برابر یکدیگر و پیامدهاي احتم

وضعیت زندگی و محیط رفتاري فرد هستند که بر راهبردهاي وي و نتایج آن تاثیر  مربوط به

ها عواملی نظیر احساس بدبختی فرد و پوچی توسط فرد، از دست دادن  گذارد. با تحلیل مصاحبه می

اي  عنوان عوامل زمینه اي ها به خالف بودن هم محله والدین در دوران کودکی، اعتیاد پدر و مادر و

«... ها عواملی نظیر احساس بدبختی فرد و پوچی توسط فرد  اند؛ با تحلیل مصاحبه باز شناخته شده

نیامده بودم  به دنیا کاشکی اصالً است زهرماري که زندگیم - ).27بودم.. (کد  بدبخت کودکی از من

 مادرم که بود سالم11 «...ین در دوران کودکی، اعتیاد پدر و مادر: ، از دست دادن والد)34کد ...»(

 موقع اون ولی بودم دیده کرد می مصرف پدرم وقتی هم قبال البته کرد، مصرف چشمم جلو

 خوب«...ها:  اي ؛ و خالف بودن هم محله)32(کد ..» .کنه می چیکار آدم با و چیه که فهمیدم نمی

 مواد جاي معتاده جاي که میدونید خودتون زندگیشم محل گفتم بهت که من زندگی وضعیت دیگه

 این در که مستاجرم یک منم آباد عباس هستند داخلش افراد و اقسام انواع ولوتی الت جاي,فروش

  اند.  اي باز شناخته شده عنوان عوامل زمینه به  )؛35کد ...»(کنم  می زندگی محله

  

  پیامدها

ینی شده یا پیش بینی نشده راهبردهاي اتخاذ شده است که در منظور از پیامدها، نتایج پیش ب

کنیم که در کنش و واکنش نسبت  نتایج مجموعه راهبردهاي فرد و جامعه اطالق می جا به این

گیرند، بنابراین پیامدها برآیند رفتار فرد در مقابل شرایط خشونت ساختاري و  همدیگر شکل می به

فرد و رفتار او  و همچنین راهبردهاي اتخاذ شده جامعه نسبت بهاین شرایط  نحوه واکنش افراد به
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که در قسمت راهبردها توضیح داده شد، رفتار اقشار ضعیف در مقابل شرایط  خواهند بود. همچنان

گردد و واکنش جامعه در مقابل آن در مورد افراد  انحراف منتهی می ت ساختاري عمدتاً بهخشون

ها و یا طرد اجتماعی آنان است و در مقابل رفتارهاي خشونت  مپمعتاد، محدود کردن آنان در ک

ها سبب بروز پیامدهایی نظیر پیامدهاي  صورت کلی این مکانیسم آمیز زندان قرار دارد که به

هاي طرد  اجتماعی و پیامدهاي اقتصادي است. مقوله پیامدهاي اجتماعی از ترکیب خرده مقوله

پذیرش فرد از سوي اطرافیان و انزوا)، آسیب دیدگی خانواده  اجتماعی (شامل مفاهیم تحقیر، عدم

تکرار جرم (شامل  (شامل مفاهیم طالق، تعارضات زناشویی و انحراف اعضاي خانواده) و گرایش به

ی) تشکیل فروش مواد به شیگراو منحرف افراد با معاشرتهاي جدید جرم،  مفاهیم آموختن شیوه

 طیشرا دیتشدی، دگرسنگیتشد، فقر دیتشدي از ترکیب مفاهیم شده است و مقوله پیامدهاي اقتصاد

  ي شکل گرفته است. کاریب دیتشدی و خانمان یبی، شتیمع سخت

بروز تبعاتی  هاي انجام شده، برآیند رفتار فرد و جامعه در مقابل هم به بر اساس تحلیل مصاحبه

شوند، افراد بعد  ل فرد منجر میمحدود کردن روابط و آزادي عم گردد که بیشتر به اجتماعی منجر می

دهند،  هاي اجتماعی خود را از دست می از زندانی شدن و یا پس از معتاد شدن بسیاري از حمایت

گردند همچنین با محصور  ها و اقوام و همسایگان طرد شده و منزوي می شوند از گروه سرخورده می

پس از اتخاذ گردند.  انواده محروم میها از آزادي و همچنین از دیدار خ شدن در زندان و یا کمپ

آید، فرد پس از ارتکاب انحراف و  راهبردهاي فردي و واکنش جامعه به آن شرایط جدیدي پیش می

خاطر ظاهر و سبک رفتاري خود  طور مثال  فرد معتاد به گردد. به جرم با واکنش جامعه مواجه می

 ام شده مسخره من ها همین بخاطر کنی بلند سرتو تونی نمی معتادي وقتی«...  شود: تحقیر می

 دیگه واالن داشتم که مالی موقعیت خاطر به ام شده تحقیر ندارم االن و داشتم که اي قیافه خاطر به

 گیر که هم وقتی«... گیرد:  ) از طرف دیگر فرد توسط جامعه مورد پذیرش قرار نمی31(کد  »ندارم

 من دخترم روز اون بود زادم برادر عروسی«... )؛ 28(کد ...»میشن...  رونده زمان و زمین از افتن می

، فردي که )29(کد » باشیم... راحت ما بزار نیا عروسی این به داري دوست منو اگه که داد قسم رو

تواند در برخی از مشاغل فعالیت نماید و هم نگرش جامعه و  سابقه زندان داردهم از لحاظ قانونی نمی

شود نتواند هر شغل یا فعالیتی را شروع کرده و یا ادامه  اي است که سبب می گونه وي به اطرافیان به

رو  دهد، همچنین فرد معتاد و یا زندانی از طرف نزدیکان و اطرافیان نیز با واکنش منفی روبه

طور نمونه مثال اطرافیان وي تمایل ندارند که شخص در مراسم ازدواجشان شرکت کند  شود، به می

دانند. از طرف دیگر خود فرد  بب شرمندگی، بی آبرویی و یا کسر شأن خود میچرا که آن را س

خاطر تصوري که از واکنش و رفتارهاي دیگران دارد تنهایی و انزوا را  ممکن است دچار انزوا شده و به

افتد که فرد از جهات  بر گزیده و شرکت در جمع پرهیز نماید. در هر سه مورد فرایندي اتفاق می
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دلیل شباهت و قرابت مفهومی در  گیرد بنابراین مفاهیم فوق  به ورد طرد اجتماعی قرار میمختلف م

  گردند.  خرده مقوله طرد اجتماعی دسته بندي می

شود؛ اعتیاد  جا سبب بروز پیامدهاي اقتصادي نیز می از طرف دیگر کل فرایند مورد بحث در این

و اموالش را بر اي مصرف مواد مخدر از دست  گردد فرد خواسته یا ناخواسته دارایی ها سبب می

شود فرد نتواند کار کند و  گردد. همچنین زندان باعث می بدهد و بدین ترتیب فقر شخص تشدید می

شود که  گردد، این مساله خود باعث می منبع درآمدي داشته باشد بنابراین موجب تشدید فقر می

شود فرد از تامین اقالم ضروري خانواده  ب میشرایط سخت معیشتی فرد نیز تشدید شود و حتی سب

 بودنم زندانی دلیل به«... مانند:  ناتوان گردد. در این شرایط عمال خانواده فرد بدون درآمد باقی می

و   )؛29(کد » است... شده سخت برایم هم کشیدن نفس لحظات این در حتی و نداریم درآمدي هیچ

کنند. از طرف دیگر فرد معتاد و زندانی معموال هم در  می شرایط معیشتی بسیار ناگواري را تجربه

داخل کمپ و زندان توانایی کار کردن ندارد و هم بنابر آنچه در مورد طرد اجتماعی گفته شد بعد از 

حرفه خاصی مشغول گردد،  تواند کار کند و به دلیل سوء سابقه عمال نمی دوران کمپ و زندان هم به

شود که  چنان سخت می گردد، در برخی از موارد شرایط آن وي تشدید میبنابراین شرایط بیکاري 

خانمان  فرد بعد از آزادي جایی را براي ماندن نداشته و آواره کوچه و خیابان شده و اصطالحاً بی

تمامی موارد فوق  ).22(کد » باید تو خیابونا آواره شم...) «...12(کد » جایی رو ندارم... «...شود:  می

که  این آن پرداخته شد اما با توجه به با شرایط خشونت ساختار اقتصادي دارند که در ابتدا به مشابه 

شود و  جا از زاویه نتیجه و پیامد تاثیر مقابل راهبردهاي فرد و راهبردهاي جامعه نگریسته می در این

ز تحمل تشدید شرایط نامطلوب و سخت اقتصادي فرد پس ا از آنجایی که مفاهیم فوق همگی به

نحوي شرایط خشونت ساختار اقتصادي را که قبال مقوله  راهبردهاي فرد و جامعه اشاره دارند و به

نمایند، این پنج مفهوم در خرده مقوله پیامدهاي اقتصادي: بازتولید  بندي شد، بازتولید و تشدید می

  گردند.  خشونت ساختار اقتصادي دسته بندي می

  

  پارادایمیاي و مدل  معرفی مقوله هسته

ها و پس از آن فرایندهاي کدگذاري باز، انتخاب مفاهیم و  همزمان با آغاز تحلیل مصاحبه

منزلۀ وجه مشترك  اي به ها در مرحله کدگذاري محوري، مقوله هسته بندي آن مقوالت و دسته

براي  تدریج رخ نموده و گویی خود را ها و عامل سهیم در تمامی مفاهیم و مقوالت به تمامی مقوله

تمامی مقوالت از جمله خشونت ساختاري و مقوالت فرعی آن  پژوهشگر نمایان نمود. با توجه به

یابیم که وجه مشترك تمامی  شامل خشونت ساختار اقتصادي و خشونت ساختار اجتماعی در می

اریف مثابه یکی از تع ها، مساله محرومیت است، اساساً محرومیت به این مقوالت و مفاهیم سازنده آن
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اصلی و کلی خشونت ساختاري مطرح بوده و مبناي آن چیزي است که نظریه پردازان این حوزه 

نظري بدان فاصله گرفتن میان بالفعل و بالقوه، رنج بشري حاصل از ساختارها و تنزل در رفع 

ست ها، مسائلی نظیر احساس بدبختی، از د گویند. از سوي دیگر در مقوله زمینه نیازهاي انسانی می

هاي مملو از خالف و جرم یادآور مفاهیمی  دادن والدین، اعتیاد پدر و مادر و بزرگ شدن در محله

  بهرگی است.  نظیر آسیب، زیان، رنجش و بی

عنوان مقوله مکانیسم هاي فردي تسهیل و توجیه نیز   چه که به جالب توجه است که آن

باشد. راهبردهاي فرد  نا امیدي و انزوا می گذاري شده است در بردارنده معناي رنجش، ناکامی، نام

شامل سازگاري با شرایط موجود از طریق قناعت یا ارتکاب جرم و انحراف توسط فرد حامل معناي 

امتناع، خشم و انزوا است و راهبردهاي جامعه نیز دربردارنده محدودیت و خسران است. نهایتاً نتیجه 

منزله نامرادي، بی  د و بازتولید شرایط خشونت ساختاري بهتشدی اصلی و نهایی این فرایندها منجر به

شود که مفهوم محرومیت  نصیبی، ناکامی و همان محرومیت تشدید شده است. بنابراین مشاهده می

شکلی بسیار گسترده و بنیادین و ساختارمند در تمامی این مقوالت مشترك است. بنابراین  اما به

گردد. منظور از حرمان همان محرومیت  معرفی می مند ظامحرمان ناي تحت عنوان  مقوله هسته

این  تر؛ همچنین عبارت نظام مند براي اشاره به تر، عمیق است اما در معنایی بسیار فراگیرتر، گسترده

صورتی  گردد و گویی به شود که این محرومیت از سوي ساختارها اعمال می نکته آورده می

هاي فردي آنان را محدود ساخته و آنان  تحمیل و القا شده و تواناییافراد  ساختارمند و نظام یافته به

اي حرمان نظام مند  نماید. بنابراین مقوله هسته عمل در حوزه رفتاري مشخصی می را مجبور به

اي و قدر مطلق تمامی مفاهیم و مقوالت بکار رفته در این پژوهش معرفی  عنوان مقوله هسته به

اند  رکدام از مقوالتی که در مراحل قبل ارائه شده و دسته بندي گردیدهگردد. بر این اساس، ه می

گیرند و با همدیگر مدل پارادایمی  اکنون در رابطه مشخصی با مقوله حرمان نظام مند قرار می

مرور و با پیش  ذکر است که این فرایند به نمایند. البته مجدداً الزم به حاصل از پژوهش را ترسیم می

صورت مشخص مورد اشاره  جا به پژوهش تا حدود زیادي نمایان شده بودند که در اینرفتن مراحل 

  گیرند.  قرار می

اي حرمان نظام مند  مقوله هسته جا تمامی این مقوالت در ارتباط به باید توجه نمود که در این

نظام  عبارت دیگر، تمامی مقوالت معرفی شده حول محور حرمان نمایند، به مطرح بوده و عمل می

اي، راهبردها و پیامدها همگی هم خود وجهی از  ها، عوامل واسطه مند قرار دارند، شرایط علی، زمینه

چه که گفته شد  نمایند. بنابر آن عنوان عوامل مرتبط با آن عمل می حرمان نظام هستند و هم به

  گردد: صورت زیر ارائه می دست آمده به مدل پارادایمی به
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منزله قربانیان خشونت ساختاري در شرایطی  هاي انجام شده، افراد به بر اساس تحلیل مصاحبه

صورت کلی  برند که متاثر از خشونت ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی هستند که به سر می به

این شرایط علی با شرایط بریم، با تاثیرگذاري متقابل  عنوان خشونت ساختاري از آن نام می به

گر که  اي همچون احساس بدبختی، احساس پوچی و اعتیاد والدین در کنار شرایط مداخله زمینه

گیرد که عمدتاً انحراف  هاي فردي تسهیل و توجیه هستند راهبردهاي فرد شکل می همان مکانیسم

اي  هاي مقابله مکانیسم انحراف به و یا تالش براي سازگاري با شرایط است، جامعه در واکنش به

گیرد و همزمان موجب بازتولید و  متوسل شده و در نتیجه پیامدهاي اجتماعی و اقتصادي شکل می

تر در  صورت مبسوط گردد. این ماجرا به تر شدن شرایط زندگی می تشدید خشونت ساختاري و سخت

و نکات و مواردي است  انجام گرفته مصاحبه  35گردد، این روایت حاصل  خط روایی ذیل تشریح می

  ها مشترك بوده و مستمراً تکرار شده است. که در اکثر مصاحبه

  

شرایط علی: 

خشونت 

 ساختاري

  اي: مقوله هسته

 مندحرمان نظام

ها زمینه  

  راهبردها:

  راهبردهاي فرد و راهبردهاي جامعه

اي و مداخله کننده: عوامل واسطه  

هاي فردي تسهیل و توجیه مکانیسم  

پیامدها: پیامدهاي 

عی و اجتما

پیامدهاي اقتصادي 

بازتولید و تشدید 

شرایط خشونت 

 ساختاري
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  گیري (شرح نظریه)نتیجه

 يا هیحاش یکه ساکن نواح یو کسان تر نیافراد طبقات پائ الخصوص یعل یشهروندان سنندج

درآمد،  مشاغل سخت و کم اشتغال به ای يکاریب ،یشتیسخت مع طیهستند، با تجربه فقر، شرا

اي  اي و در خانواده اي فقیر نشین و حاشیه فرد در محله. دکنن یرا تجربه م يخشونت ساختار اقتصاد

آید، وجه مشخصه زندگی خانواده وي فقر و محرومیت بوده و فرد در  حسرت و  دنیا می کم درآمد به

همچنین تحمل شود،  در سفره خانواده معموال خبري از گوشت و میوه نیست و  حرمان بزرگ می

اي رایج است، فرد، قربانی خشونت ساختار اقتصادي است یک یا چند نفر از اعضاي  گرسنگی مساله

هاي درمان را ندارند . محل  علت فقر توانایی پرداخت هزینه خانواده دچار بیماري هستند اما به

غم شهري بودن ها شهرت دارد، علی ر محله مواد فروش زندگی فرد پر از جرم و خالف است و به

علت غیررسمی بودن سکونت در  منطقه، مشکل کمبود آب شرب و قطعی مداوم آن جدي است، به

نمایند. همراه با  شود و از گاز مایع استفاده می ساکنین داده نمی منطقه مجوز لوله کشی گاز به

صورت  یل شده که بههاي غیر قانونی انبوه تبد اي مهاجرپذیر با خانه منطقه بزرگتر شدن فرد، محله به

هاي متراکم خودنمایی  هاي برق بر فراز این آلونک هاي نامنظم سیم شوند، شبکه شبانه ساخته می

بارزترین شکل ممکن خود را نشان  کند و در نبود و ضعف امکانات شهري، محرومیت اجتماعی به می

سیاري از مجرمان فراري علت نداشتن پالك و گمنامی شدیدي که در منطقه وجود دارد ب دهد، به می

اي  آورند و عوامل زمینه هاي مواد مخدر صنعتی در این ناحیه سر بر می هاي تیمی و آشپزخانه و خانه

علت شرایط  کند، به شود و رشد می نمایند، فرد در چنین محیطی بزرگ می انحراف فرد را مهیا می

آورد. زنان  کم درآمد روي می مشاغل کاذب، سخت و سخت معیشتی فرد تحصیل را رها کرده و به

امید گرفتن کارت پایان  سن سربازي به کنند اما مردان با رسیدن به معموال در سنین پائین ازدواج می

شوند در دوران  شوند، و یا بعضاً  براي ادامه تحصیالت وارد دانشگاه می خدمت عازم سربازي می

و مذهبی را تجربه نموده و ادارکی از   قومیسربازي  یا دانشگاه برخی رفتارهاي مبتنی بر تبعیض 

کنند و خشونت ساختار  این نوع تبعیض و طرد شدگی حاصل از تفاوت مذهبی و قومی پیدا می

کنند. بروز تنزل در رفع نیازهاي اقتصادي و اجتماعی این افراد حاکی از وجود  اجتماعی را درك می

گردد. این خشونت، از  رهاي جامعه تحمیل میخشونتی پنهان علیه این افراد است که توسط ساختا

دلیل کمبود  شود بلکه در پیکره ساختار تنیده شده است و به طرف شخص عینی خاصی القاء نمی

  امکانات و محرومیتی فراگیر و بنیادین حاکم شده است. 

عنوان قربانی خشونت ساختارهاي جامعه، شرایط فقر،تبعیض، رنج، بی  صورت کلی فرد به به

نماید که سبب صدمه و  اي را تحمل می رگی، بی عدالتی و محرومیت همه جانبه و سازمانیافتهبه

هاي  وجود آمدن بیماري گردد و باعث به فرد در سطوح روانی و حتی جسمانی وي می آسیب به

گردد، فرد از پس مخارج  صورت کلی می جسمانی ناشی از سوء تغذیه، گرسنگی و فقر اقتصادي به
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کند، این شرایط مقصر فردي خاصی  آید و درد و رنج ناشی از بیماري را تحمل می د بر نمیدرمان خو

اند، شرایطی که در مفهوم حرمان نظام مند  صورت کلی ساختارهاي جامعه مولد آن بوده نداشته و به

رایط، کنند. اما در واکنش به این این ش صورت همه جانبه قربانی خود می گردد و فرد را به خالصه می

نوعی حاصل این شرایط  گیرد، راهبردهایی که خود نیز به فرد راهبردهاي خاصی را در پی می

هستند؛ کسانی که در برابر شرایط خشونت ساختاري راهبرد تالش براي تغییر شرایط را در پیش 

اري ناپذیر خشونت ساخت اند خود را تاحدودي از چرخه ابطال گرفته و حتی با موفقیت نیز توانسته

نمایند خود را با شرایط خشونت ساختاري موجود تطبیق داده و  بیرون بکشند، برخی نیز تالش می

چه که عمومیت  با در پیش گرفتن زندگی سازگارانه، امکان ادامه حیات خویش را فراهم آورند، اما آن

ستلزم وجود مثابه یک راهبرد است که البته این مسأله م انحراف به بیشتري دارد گرایش فرد به

مکانیسم درونی  طور مثال یک فرد با تکیه به هاي درونی توجیه و تسهیل انحراف است، به مکانیسم

مکانیسم درونی جابجایی خشونت  شود یا فرد دیگري با تکیه به جانب بودن، مرتکب سرقت می حق به

ي و ضرب و جرح خود را از طریق درگیر صورت ناحودآگاه، خشونت تحمیل شده به کند به تالش می

زعم او ممکن است نماینده کسانی باشند که حق او را با تبعیض و نابرابري  افرادي وارد کند که به به

اي از دانش  هاي درونی خود همچون ذخیره اند. در هرصورت فرد با تکیه بر مکانیسم پایمال کرده

کنشی خویش در مقابل نحوه برخورد با شرایط زندگی که در گذر زمان آموخته است راهبرد وا

  گیرد. شرایط خشونت ساختاري را در بر می

هاي فردي تسهیل و توجیه و  کنند با مداخله مکانیسم اي که احساس سرخوردگی و انزوا می عده

مصرف مواد مخدر روي آورده  هایی نظیر تسکین آالم ناشی از زندگی و یا حتی بیماري، به یا با توجیه

هاي  مواد فروشی نیز مبادرت ورزند. برخی نیز با مداخله مکانیسم است بهشوند و ممکن  و معتاد می

گردند. گروه دیگر، در این شرایط  جایی خشونت و یا انتقامجویی مرتکب اعمال خشونت آمیز می جابه

جانب بودن قرار داده و مرتکب سرقت و یا جرایم  احساس بی عدالتی را دست آویزي براي حق به

زندان یا کمپ هاي اجباري ترك  هایتاً فرد، دستگیر شده و طی حکم قضایی بهگردند. ن مالی می

گیرد و آزادي  کار می اي خود براي افراد منحرف را به افتد، در واقع جامعه راهبردهاي مقابله اعتیاد می

کند. افراد در زندان و یا در کمپ ها عالوه بر محرومیت از آزادي و محرومیت از  آنان را سلب می

رسد  و عموماً بعد از گذشت  مدتی  صفر می یدار خانواده عمال توانایی کسب درآمدشان بهد

هاي  شود. فرد بعد از آزادي در میان خانواده و جامعه جایگاهی ندارد، نگاه همسرشان از  آنان جدا می

ار کردن سنگین اطرافیان و عدم پذیرش فرد توسط دیگران بر زندگی او سایه افکنده است؛ توانایی ک

اعتیاد و طرد  کار گردد، با توجه به نداشته و کسی هم به او اعتماد ندارد تا در جایی مشغول به

اجتماعی و شرایط تشدید شده فقر و دشواري تامین معیشت،  فرد بی خانمان شده و در کوچه و 

تغییر  اما موفق بهگیرد  کار می جا جامعه راهبردهاي حمایتی خود را به کند، در این خیابان زندگی می
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کند از  شود، در هر صورت فرد بعد از آزادي از زندان احساس می شرایط اساسی زندگی فرد نمی

شود و شرایط وخیم اقتصادي او شدیدتر  پیدا کردن هیچ شغلی نمی جامعه طرد شده است؛ موفق به

ان و یا بیرون آمدن از شود، بعد از آزادي از زند گردد. از طرف دیگر فرد از طرف جامعه طرد می می

تواند شغلی پیدا کرده و درآمدي  گیرد و حتی نمی کمپ از سوي اطرافیان مورد پذیرش قرار نمی

افتد، از  کسب کند، معموال در طول دوران حبس تعارضات زناشویی تشدید شده و یا طالق اتفاق می

عنوان مثال فرزند  به سوي دیگر انحراف فرد ممکن است موجب انحراف اعضاي خانواده او شود،

شود، از  گردد، بنابراین خانواده فرد دچار آسیب می تدریج معتاد می دلیل اعتیاد پدر به خانواده به

خاطر شرایط خاص خود همچون معاضرت بیشتر با افراد منحرف و  سوي دیگر فرد منحرف به

کند، مثالً  ر جرم را پیدا میتکرا هاي جدید ارتکاب جرم از هر نظر آمادگی و گرایش به یادگیري شیوه

  سرقت بزند. شود دست به یک فرد معتاد که درآمدي هم ندارد براي تامین مواد مصرفی خود ناچار می

خشونت بین فردي  گردد قربانیان دست به که خشونت ساختاري، سبب می مخلص کالم این

افراد اتفاقی درونی را نیز  بزنند، مرتکب جرم شده و یا گرفتار اعتیاد شوند.  اما هرکدام از این

عنوان واسطه یا تسهیل کنندة  که به - هاي فردي از آن نام بردیم عنوان مکانیسم که به -اند کرده تجربه

تاثیر خشونت ساختاري عمل کرده است، شاید هرکسی که قربانی خشونت ساختاري باشد مرتکب 

هاي فردي  عال شدن برخی از مکانیسمخشونت بین فردي، اعتیاد یا هرنوع انحراف دیگر نشود اما ف

عنوان یک عامل از طرف ساختار فرد را  عبارت دیگر خشونت ساختاري به شوند. به موجب این امر می

تحت تاثیر قرار داده است اما این عامل ساختاري در ترکیب با عاملیت افراد موجب بروز رفتار از 

جتماعی سوق داده است. هرچند که خود این سمت یک یا چند مساله ا سوي کنشگر شده و او را به

  عاملیت نیز نهایتاَ متاثر از خشونت ساختاري بوده و در واکنش به آن شکل گرفته است.

از طرف دیگر، این واکنش ها در افراد و کشیده شدن آنان در مسائل اجتماعی سبب شده است 

اند اکنون شرایط جدیدي  شده که کسانی که معتاد ها حادث شود، چنان که شرایط جدیدي براي آن

اند اما اکنون که به آن  ها در گذشته قربانی خشونت ساختاري بوده گذشته خود دارند، آن نسبت به

ها  اند و خود این شرایط جدید (معتاد بودن) سبب ایجاد موقعیت جدیدي براي آن واکنش نشان داده

بنابراین فرد با واکنش خود نه تنها  کند شده که خشونت ساختاري در آنجا بسیار شدیدتر عمل می

رود، در موقعیت ایجاد  تواند سبب رفع خشونت ساختاري شود بلکه بیشتر در ورطه آن فرو می نمی

گیرد و همچین از لحاظ اجتماعی بسیار  شده جدید،  فرد از لحاظ مالی بیشتر تحت فشار قرار می

کند، زندانی شدن عمالً  انیان هم صدق میگردد، این مساله در مورد زند بیشتر از گذشته طرد می

ها گرفته است و در کنار طرد اجتماعی حاصل از برچسب زندانی شدن  فرصت کسب درآمد را از آن

بینیم که  تر کرده است. بنابراین می و یا مجرم بودن، زندگی را عمال براي خود و خانوده آنان سخت

افراد براي واکنش درمقابل خشونت ساختاري) گویی  عاملیت افراد (تالش ناخودآگاه یا آگاهانه این
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تر از گذشته  دست ساختار داده است تا خشونت خود را شدیدتر و گسترده در عمل بهانه بزرگتري به

ها فرد را عمال در  اعمال نماید. گویی فشار حاصل از ساختارها و محرومیت همه جانبه از سوي آن

ر چهارچوب رفتاري خاصی محدود نموده و فرد عمال تا حدود عرصه بزرگتري زندانی نموده، وي را د

  گردد. زندگی در شرایط حرمان نظام مندي است که از سوي ساختارها تحمیل می زیادي محکوم به

کنند  منزله عامالنی که قربانی شرایط خشونت ساختاري هستند تالش می شهروندان سنندجی به

تنهایی  توان به این شرایط را نمی ها به دهند، واکنش آن در برابر این شرایط ساختاري واکنش نشان

اي القاء شده از سوي شرایط ساختاري در نظر گرفت بلکه تفسیر ذهنی و  همچون مسأله

هاي درونی افراد در این واکنش دخیل و تاثیرگذار است، هرچند که نحوه تفسیر ذهنی و  مکانیسم

از طرف دیگر راهبرد اتخاذ شده توسط رایط ساختاري است. واکنش درونی افراد نیز نهایتاً متاثر از ش

اي نیز بستگی دارد، شرایطی نظیر احساس بدبختی، تقدیرگرایی، اعتیاد والدین و  شرایط زمینه فرد به

گردد، تا احتمال اتخاذ راهبرد انحراف توسط فرد در مقابل شرایط  از دست دادن والدین سبب می

عنوان  گونه که توضیح داده شد، خشونت ساختاري به بنابراین، آنخشونت ساختاري بیشتر گردد. 

گر و از سوي دیگر، شرایط  عنوان شرایط مداخله هاي درونی تسهیل و توجیه به شرایط علی، مکانیسم

گردد که ممکن است شامل  اي در تعامل و تقابل با یکدیگر سبب بروز راهبردهاي فرد می زمینه

شکل سرقت، خشونت یا  ازگاري با شرایط و انحراف باشد. انحراف افراد بهتالش براي تغییر شرایط، س

  کند. اعتیاد تجلی پیدا می

گیرند و تالش  اي جامعه، همچون زندانی فرد را در بر می از طرف دیگر راهبردهاي مقابله

نش در شود فرد با تالش براي واک که مالحظه می کنند توانایی عمل او را محدود نمایند. همچنان می

دام گرفتار شده و  شود بلکه بیشتر به برابر شرایط خشونت ساختاري نه تنها از این شرایط خالص نمی

  گردد. تر می محدود

ارمغان دارد. از یک طرف  محدود شدن فرد در زندان و یا کمپ عمالً تبعات دیگري نیز براي او به

ي او چه در زمان زندان و کمپ و چه با محدود شدن توانایی کسب درآمد او، عمالً شرایط اقتصاد

صورت  گردد وضعیت فقر، بیکاري، گرسنگی و به شود و همین مسأله سبب می تر می بعد از آن وخیم

کلی شرایط سخت معیشتی او تشدید گردد. همین مسأله خود شرایط اقتصادي اولیه خشونت 

ناشدنی و دور تسلسلی از  اي قطع شود چرخه کند و سبب می ساختاري را تشدید و بازتولید می

هاي بعدي او  شرایط خشونت ساختاري پدیدار گردد که در طول زندگی فرد و حتی در میان نسل

شود.  تکرار شود. از طرف دیگر، کل فرایند خشونت ساختاري سبب بروز پیامدهاي اجتماعی نیز می

هاي جدید جرم گرایش  هافراد در زندان و کمپ با افزایش معاشرت با افراد منحرف و آموختن شیو

کند. همچنین با انحراف اعضاي خانواده در اثر انحراف فرد، بروز  تکرار جرم پیدا می بیشتري به

بیند و نهایتاً فرد چه  تعارضات زناشویی و طالق در میان زندانیان و معتادان خانواده فرد آسیب می
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شود. بنابراین در  رد اجتماعی میدر زمان گذراندن دوران زندان و کمپ و چه بعد از آن دچار ط

گردد.  وجود آمدن مسائل اجتماعی می شود که خشونت ساختاري چگونه سبب به جا مشاهده می این

صورت کلی  آثار و پیامدهاي خشونت ساختاري چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه اقتصادي به

نی خشونت ساختاري از همان شوند. بنابراین فرد قربا  سبب بازتولید چرخۀ خشونت ساختاري می

مند از آن نام  ابتدا با گرفتار بودن در میان محرومیتی فراگیر و بنیادین که تحت عنوان حرمان نظام

برده شد عمالً در زندان بزرگتري از زندان عینی قرار دارد و عمالً امکانات زندگی او و حتی توان 

  ود شده است.مند محد گیري او در چهارچوب این حرمان نظام تصمیم

منزله یک امر و یک پدیده داراي کلیتی واحد اما  پژوهش حاضر، خشونت ساختاري را به

عنوان موضوع پژوهش خود انتخاب نموده، و پیامدهاي آن را  العاده گوناگون را به هاي فوق مصداق

شرایط که گفته شد پیامدهاي خشونت ساختاري در واقع بازتولید  مورد بررسی قرار داد، همچنان

دربردارنده تحمیل مجدد این خشونت توسط ساختارهاي جامعه هستند. اما این دور باطل از کجا 

 شود و راه بیرون رفت از این چرخه تسلسل چیست؟ هاي تغذیه می نشئت گرفته از چه سرچشمه

ساختاري را باید همچون دیگر انواع  اند، خشونت که فارمر و سولیوان تأکید نموده همچنان

نت در بافت تاریخی و سیاسی اقتصادي آن بررسی کرد؛ بنابراین نیازمند تحلیلی تاریخی و خشو

وجود آمدن این شرایط را درك نمائیم، شهر سنندج هم،  سنندج هستیم تا علل به سیاسی از شهر

عنوان مصداقی از وضعیت کلی مناطق کردنشین غرب کشور شناخته  مرکز استان کردستان هم به

عنوان یکی از شهرهاي مهم و یکی از نمادهاي مناطق کردنشین  ر سنندج همواره بهشود. شه می

کشور شناخته شده است و از لحاظ تاریخی و اجتماعی نقش مهمی را در تحوالت سیاسی و 

ساختاري در این شهر  اجتماعی این منطقه ایفا نموده است؛ بنابراین، بررسی وضعیت خشونت

ستان کردستان و مناطق کردنشین کشور نیز هست. یقیناً مسائل ویژه از مستلزم تبیین شرایط ویژه ا

  تأثیر نیستند. ساختاري بی جمله مرزنشینی، وضعیت مذهبی و قومیت و زبان در تبیین مسأله خشونت

مثابه خشونت دولت  ساختاري یک مفهوم کلی است و نباید از آن به باید توجه داشت خشونت 

یهی است که منظور از ساختار، دولت نیست و در این پژوهش نیز ساختار علیه مردم تعبیر شود؛ بد

صورت کلی ساختارهاي اجتماعی،  کار برده نشده است. منظور از ساختار به معناي نظام حکومتی به به

نوعی تحت  هاي سیاسی هم به گیرد که دولت و نظام اقتصادي، بهداشتی و حتی فیزیکی را در بر می

شوند علیرغم این، دولت و  ها محسوب می صورت جزئی از آن رها بوده و هم بهتأثیر این ساختا

همدیگر  ساختارهاي جامعه در تعامل و رابطه متقابل قرار دارند و یکدیگر را تحت تأثیر قرار داده و به

) با این وجود تأمل بر نحوه رابطه مردم و دولت در این 4: 1386دهند (ابراهیمباي سالمی،  شکل می

  تر نماید.  ساختاري را آسان تواند بخشی از تبیین وجود خشونت ینه میزم
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نماید؛  پیرامون جستجو می-) عوامل ایجاد خشونت ساختاري را در رابطه مرکز1971گالتونگ (

نماید. او معتقد  مطرح می» تئوري ساختاري امپریالیسم«عنوان  وي نظریه مرکز پیرامون خود را به

یی در مرکز و پیرامون بوده و هر کشور نیز در درون خود داراي مرکز و است جهان شامل کشورها

نظر گالتونگ امپریالیسم نوعی تسلط است که در آن، مرکزِ پیرامون توسط مرکزِ  پیرامون است. به

گیرد و در کشور  عنوان پایگاه مورد استفاده قرار می مرکز در برقراري هماهنگی میان منافع به

گی منافع میان مرکز و پیرامون وجود دارد و این همان شرایطی است که خشونت پیرامون، ناهماهن

او مدعی است که کسانی که قدرت را در کشورهاي مرکز در دست دارند آورد.  ساختاري را پدید می

زیان  این رابطه به ،نتیجهدر  با کسانی که در کشورهاي پیرامون بر سر کارند منافع مشترکی دارند.

نفع اکثریت مردم کشورهاي مرکز  شود ولی تا حد زیادي به کشورهاي پیرامونی تمام می اکثر مردم

گرچه بین کشورهاي مرکز و پیرامون ناهماهنگی  نظر گالتونگ، ). به88- 81: 1971(گالتونگ، است

پیرامون در داخل کشورها مانع از ریشه کن شدن آن -مرکز  ۀبازتولید رابط، اما منافع وجود دارد

ي در جریان است (گالتونگ، د. بین مرکز و پیرامونِ داخل کشورهاي پیرامون نابرابري شدیدترشو می

1971 :83.(  

با وجود شرایط خشونت ساختاري در شهر سنندج، و تداوم عوامل موجبۀ آن، از جمله استمرار 

دي در پیرامونی و توسعه نامتوازن که مورد بحث قرار گرفت، شکل گیريِ بحرانی ج - رابطه مرکز

گیري آن  حوزه مسائل اجتماعی در این شهر قابل پیش بینی است، بحرانی که علت عدم شکل

وجو نمود که همچون سدي مانع از  ها و شرایط فرهنگی این شهر جست توان در ریشه تاکنون را می

رسد  نظر می جاري شدن سیل مسائل اجتماعی حاصل از خشونت ساختاري شده است، چراکه به

رهنگی بازدارنده همچون ارزشهاي سنتی و تداوم هنجارهاي اخالقی گذشته، تاکنون تا عناصر ف

هاي اجتماعی در سطح بحرانی گردند اما تداوم شرایط موجود و  حدي مانع از بروز مسائل و آسیب

  نقطه بحرانی تبدیل شود.  استمرار عوامل ایجاد کننده خشونت ساختاري، هر لحظه ممکن است به
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  مشخصات مصاحبه شوندگان :1پیوست شماره 

  شغل  جنسیت  سن  اسم  کد
محل 

  سکونت
  وضعیت تاهل

محل 

  مصاحبه
  دلیل انتخاب

1  
محمد 

  علی
  کانی کوزله  بیکار  مرد  50

همسر فوت 
  شده

  طبقه ضعیف  منزل فرد

  متأهل  نایسر  بیکار  مرد  32  شوان  2
کوچه محل 
  زندگی فرد

  طبقه ضعیف

  متأهل  ه بعثتمحل  بیکار  زن  28  هاوژین  3
مراجع 

  کمیته امداد

طبقه 

  متوسط

  محل کار  متأهل  خ وکیل  کارمند  مرد  31  مهدي  4
طبقه 

  متوسط

  مرد  40  یوسف  5
 کارمند
  (مدیر )

  محل کار  متأهل  بهاران
طبقه 

  متوسط باال

  کارمند بانک  مرد  44  حسن  6
شهرك اداره 

  راه
  محل کار  متأهل

طبقه 
  متوسط باال

  متأهل  نایسر  خانه دار  زن  28  نگار  7
مراجع 

  کمیته امداد
  طبقه ضعیف

  طبقه ضعیف  منزل  متأهل  کانی کوزله  خانه دار  زن  38  سعدیه  8

  مرد  60  ستار  9
نظافت 

  منازل
  طبقه ضعیف  محل کار  متأهل  کانی کوزله

  مرد  45  کمال  10
(کار در آزاد 

میدان تره 
  بار)

  محل کار  متأهل  بهاران
طبقه 
  متوسط

  مرد  17  سیروان  11
عات ضای

  جمع کن
کمربندي 

25  
  مجرد

کمپ 
  اختیاري

  اعتیاد

  مطلقه  چهارباغ    زن  27  گشین  12
کمپ 
  اجباري

  اعتیاد

  مجرد  بیخانمان    زن  17  روژین  13
کمپ 

  اجباري
  اعتیاد

  اعتیاد  خیابان  متأهل  تقتقان  بیکار - کارگر  مرد  47  حبیب  14

  اعتیاد  خیابان  متأهل  -  بیکار - کارگر  مرد  45  حسین  15
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  شغل  جنسیت  سن  اسم  کد
محل 

  سکونت
  وضعیت تاهل

محل 

  مصاحبه
  دلیل انتخاب

  مرد  52  ح ا...فت  16

کارگر 

شرکت 
ریسندگی 

 - وبافندگی
  بیکار

  اعتیاد  خیابان  متأهل  چهار باغ

  کول بر  مرد  47  بهروز  17
-قطارچیان
  کیوان راه

  متأهل
کمپ 
  اختیاري

  اعتیاد

  مرد  33  فرهاد  18

شاگرد 
-مکانیک 

 -ضایعاتی
  بیکار

  مجرد  عباس آباد
کمپ 

  اجباري
  اعتیاد

  مرد  48  اشرف  19
- جوشکار
  بیکار

  زندان  مجرد  جی آبادحا
ضرب و 

اعتیاد  -جرح

  هم دارد

  مرد  25  امید  20
کارگر 

  نانوایی
  قتل  زندان  مجرد  سیروس

  ضرب و جرح  زندان  مطلقه  تقتقان  ضایعاتی  مرد  40  سعید  21

  مجرد  نایسر  بیکار  مرد  19  هیوا  22
کمپ 
  اجباري

  اعتیاد

23  
محمد 

  علی
  ضرب و جرح  زندان  مطلقه  چهارباغ  بیکار  مرد  55

  متأهل  عباس آباد  آزاد  مرد  34  رحیم  24
کمپ 
  اختیاري

  اعتیاد

  بیکار-آزاد  مرد  52  توفیق  25
- جورآباد
  بهاران

  ضرب و جرح  زندان  متأهل

  زندان  متأهل  تپه حنیفه  آزاد  مرد  45  نصرا...  26
محکومیت 

  اعتیاد - مالی

  ضرب و جرح  زندان  متأهل  چهارباغ  جوشکار  مرد  37  رئوف  27

  بیکار  ردم  31  زانیار  28
چهار راه 

  سیروس
  اعتیاد  زندان  مجرد

  بیکار  مرد  39  جمال  29
کمربندي 

25  
  زندان  مجرد

 -سرقت
اعتیاد هم 

  دارد
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  شغل  جنسیت  سن  اسم  کد
محل 

  سکونت
  وضعیت تاهل

محل 

  مصاحبه
  دلیل انتخاب

  مرد  40  تحسین  30
شاطر 
  نانوایی

  ضرب و جرح  زندان  متأهل  نایسر

  مرد  34  رشید  31
-کشاورز

  بیکار
  ضرب و جرح  زندان  متأهل  -

  اعتیاد  شتگاهبازدا  مجرد  نایسر  بیکار  مرد  37  خبات  32

  اعتیاد  بازداشتگاه  متأهل  کانی کوزله  بیکار  مرد  39  ایرج  33

  مرد  32  بهنام  34
-کشاورز
  بیکار

  اعتیاد  بازداشتگاه  متأهل  اسالم آباد

  بازداشتگاه  مجرد  تختی  جوشکار  مرد  32  وریا  35

 -سرقت

اعتیاد هم 
  دارد

 

  


