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جامعه

سمیرا سرچمی

سـاعت دو بامدا ِد دوشـنبه رفتگران شـهرداری
در مخـزن زبالـهای واقـع در خیابـان خـزر بـا
صحنـهای مواجـه شـدند کـه شـاید تا سـالها
فراموششـان نشـود .سـر بریـدهی یـک زن
جـوان درون پالسـتیک .آنهـا وحشـتزده بـا
پلیـس  ۱۱۰تمـاس میگیرنـد.

در تحقیقـات پلیـس مـردی  ۴۵سـاله متهـم بـه
قتـل میشـود .او اعتـراف میکنـد کـه این زن را
بـه طـرز فجیعی کشـته اسـت .به گفتـهی روابط
عمومـی دادگسـتری زن یـا همان مقتـول تقریبا
سـی سـاله بـوده .قاتـل متاهـل بـوده ،دو فرزنـد
داشـته و معتـاد بـه مـواد روانگـردان .بـه دلیل
توهـم ناشـی از همیـن مـواد هـم ابتـدا با سـنگ
بـه سـر زن ضربـه وارد میکنـد و بعد بـا چاقوی
میوه خـوری....
بـه روایـت آنچـه در خبرهـا آمـده آن دو در
پـارک بـا هـم آشـنا شـدهاند .قاتـل از مقتـول
تقاضـای وجـه نقـد کـرده و دیگـر چـه شـده که
ایـن آشـنایی بـه جنایـت ختـم شـده چیـزی در
خبرهـا منعکـس نشـده اسـت.
خبر کوتاه بود اما سـنگین و خارج
از تحمل و تصور

گـزارش میدانـیام را از دختـران شـروع میکنم
اینکـه آیـا خبـر را دیدهاند و نظرشـان چیسـت؟
بـه طـرز عجیبـی از همـان ابتـدا حـدس زدهانـد
کـه قتـل ناموسـی بـوده و بـدون شـک پـدر،
بـرادر یـا شـوهرش ایـن بلا را بـه سـرش
آوردهانـد .بـدون هیـچ شـک و شـبهای ایـن
نسـخه را میپیچیدنـد و بـرای توجیه حرفشـان
رسـانههای کشـوری را مثـال میزننـد کـه از
خبـر قتلهـای ناموسـی پر اسـت .انگار نسـبت
بـه موضـوع کرخـت شـدهاند و برایشـان
شـنیدن خبـر عـادی بـوده.
یکـی از سـه دختـری کـه ازشـان سـوال
پرسـیدهام ،میگویـد از صبـح کـه خبـر
را شـنیده ،احسـاس ناامنـی میکنـد« :از
سـطلهای بـزرگ زبالـه ترسـیده شـدم.
از اینکـه هـر لحظـه ممکنـه بمیـرم دلهـره
میگیـرم و اضطـراب بهـم دسـت میـده .خبرهـا
واقعـا آدمـو از پـا در میـاره».
دو دختـر دیگـه اما احسـاس خاصـی ندارند .حتا
میخندنـد و بـا این خبـر شـوخی میکنند.
سـوار تاکسـی میشـوم .راننـده مـردی حـدودا
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پنجـاه سـاله اسـت .مشـعول حـرف زدن بـا مسـافرش
هسـت و طبـق معمـول مشـعول صحبـت دربـارهی
سیاسـتاند .سـر بحـث را بـاز میکنـم تـا بـه ماجـرای
قتل زن سـی سـاله برسـم .خبـر را شـنیدهاند .رانندهی
تاکسـی میگویـد« :بـه وهلل از صبـح کـه شـنیدم قلبـم
تیـر میکشـه و درد میکنـه .خـودم سـه تـا دختر دارم
حتـا تصـورش بدنمـو میلرزونـه .سـیرجون شـده عین
جنـگل .هنـوز حیوونـا رحمشـون میـاد بـه همدیگـه».
مسـافر تاکسـی بـه خبرهـا و بـه صـورت کلی رسـانه و
فضـای مجـازی و روزنامه مشـکوک اسـت« :حاجی اینا
همـش دروغـن .همش چـرت و پرت .عیـن فیلم هندی
داسـتان سـر هـم میکنن کـه آدم دور خودشـون جمع
کنـن ».کرایـهی تاکسـی را میدهـد و در حالـی کـه
پیـاده میشـود میگویـد« :قدیمـا روزنامههـا خبـرا
بهتـری مینوشـتن ».در تاکسـی را میبنـدد و مـیرود.
راننـده تاکسـی امـا کـه در خبـر تشـکیک نمیکنـد
هنـوز درحـال افسـوس خـوردن اسـت و میگویـد:
«وای وای .برگشـتیم بـه اون قدیمـا کـه سـر میبریدن
بـرا هـم هدیـه میفرسـتادن! همه کشـورها رو بـه جلو
میـرن ،مـا عقـب عقبکـی و رو بـه پـس».
بـازار آخریـن جاییسـت کـه بـرای تکمیـل گـزارش
میدانـیام مـیروم .تقریبـا بـا افـراد زیـادی صحبـت
میکنـم تـا ببینـم نظرشـان دربـارهی خبـر چـه بوده؟
دو سـه نفـر اصلا از موضـوع بیخبرنـد و بـا حـرف من
خبـردار میشـوند.
امـا دو نفر خبـر را در اینسـتاگرام دیدهانـد و میگویند
خبـر را کـه خواندهانـد بدنشـان سسـت شـده چـون
تصـور دیـده شـدن چنیـن چیـزی در مخـزن زبالـه
خیلـی وحشـتناک اسـت .تحلیلهایشـان متفـاوت
اسـت .ریشـه ایـن اتفاقـات را رواج گنـاه در شـهر
میداننـد کـه روز بـه روز در حـال گسـترش اسـت.
دیگـری مصـرف مـواد صنعتی را ریشـهی ایـن اتفاقات
میدانـد و بـا عصبانیـت و افسـوس کسـانی کـه ایـن
مـواد را میفروشـند ،نفریـن میکنـد .زن دیگـری
در مـورد ایـن مسـاله اخبـار حـوادث دو حالـت
دارنـد .یکـی ناشـی از یک اتفـاق فردی بوده یا خشـم
خانوادگـی و جنـون آنی از روی خصومـت چنین اتفاقی
افتاده .امـا گاهی دلیل گسـتردهتر از این حرفهاسـت
و ریشـه در یکسـری باورها و افکار فرهنگـی دارد .مثل
ماجـرای رومینـا کـه بـا داس و توسـط پدرش کشـته
شـد .یـک جنـون لحظـهای نبـوده و ممکـن اسـت به
اشـکال دیگـهای تکرار بشـه.
میگویـد کـه بـا خـودش عهـد بسـته کـه صبحهـا کـه
از خـواب بیـدار میشـود گوشـی را بـر نـدارد کـه ایـن
قبیـل خبرهـا را ببینـد« :از بـس قتـل و غـارت و کرونا
و مـرگ و میـر خوندم خسـته شـدم .دلم میخـواد برم
یـه جایـی کـه اصلا آدمیـزاد تـوش نباشـه ».بـه نظـر
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جامعه

تحلیل و بررسی خبر منزجرکننده قتل اخیر در سیرجان؛

میرسـد اخبـار مربـوط بـه قتـل و اتفاقات ایـن چنینی
عـدهای را کرخـت و عـدهای را عصبانـی و رنجـور کرده
کـه شـوربختانه تعدادشـان هـم کـم نیسـت .مـردم از
شـنیدن ایـن خبرهـا خسـته شـدهاند و بیـش از پیـش
نگـران آینـده و وضعیت شـهری هسـتند که بـه گفتهی
آنهـا دیگـر امنیت نـدارد.
امـا چـرا در ایـن چنـد مـاه اخیـر خبـر قتـل فـراوان
شـده؟
جامعه دارد به چه سـمت و سویی میرود؟
چرا بایـد این زنگ خطرها را جدی گرفت؟
اگـر مصرف مـواد توهمزا مثل شیشـه ،چنیـن فاجعهای
را آفریـده ،چـه باید کرد؟
انزجار خبری

در میـان اهالـی رسـانهی سـیرجان ایـن بحـث بـه
طـور گسـتردهای مطـرح هسـت کـه چطـور بـه ایـن
دسـت خبرهـا بایـد پرداخـت؟ آیـا ایـن قبیـل اخبـار
بایـد بـا جزییـات و تیتـر درشـت کار شـوند و یـا بـا
محافظـهکاری و بـدون آب و تـاب؟ چگونـه بایـد افـکار
عمومـی را از ایـن خبرهـا مطلـع کـرد؟

توهم و توحش شیشهای!

توسـط پـدرش کشـته شـد .یـک جنـون لحظـهای
نبـوده و ممکـن اسـت به اشـکال دیگهای تکرار بشـه.
تـوی مـدل اول تقریبـا نیـازی نیسـت که بـه گزارش
شـدت بدهیـم و جامعـه رو تحـت تاثیـر قـرار بدیـم.
چـون یـک مـورد اسـتثنا محسـوب میشـود و کـم
پیـش میآیـد که دوبـاره تکرار شـود .چـون جامعه را
دچـار تـرس و اضطـراب سـنگینی میکنـد.
بـه خصـوص جامعـهی زنـان که خـود به خـود دچار
ترسهایـی هسـتند .تـرس از حضـور در خیابـان و
جامعـه .ایـن تـرس بـه صـورت پیـش فـرض بـا زنان
همـراه اسـت .پـس اگـر این اخبـار را پر و بـال بدهیم
بـه ایـن ناامنـی دامـن زدهایم.
امـا وقتـی خبـر از باورهـای غلـط نشـات گرفتـه ،نیاز
داریـم بـه آگاهـی بخشـی بـرای فرهنگسـازی و
جلوگیـری از اتفـاق مشـابه .پـس بایـد دقیقتـر و بـا
شـدت بیشـتری بـه خبـر بپردازیـم .امـا باز هـم بهتر
اسـت کـه بـه سـمت نقدهـا و رویکـرد آگاهی بخشـی
در الیـه کالن فکـری جامعـه برویـم .پـس بـه ایـن
خبرهـا بایـد بیـن شـوک وارد کـردن و نقـد اندیشـه
پنهانـی و فرهنـگ غلـط تمایـز قایـل شـد.

زهرا اردکانی

زهـرا اردکانـی؛ پژوهشـگر و مـدرس رسـانه و اهـل
تهـران اسـت .او معتقـد اسـت اخبـار مربـوط بـه
حـوادث بـه دو دسـته تقسـیم میشـوند و بدیـن
ترتیـب پرداختشـان در روزنامـه هـم متفـاوت
اسـت« :در مـورد ایـن مسـاله اخبـار حـوادث دو

حالـت دارنـد .یکـی ناشـی از یـک اتفـاق فـردی بـوده
یـا خشـم خانوادگـی و جنـون آنـی از روی خصومـت
چنیـن اتفاقـی افتـاده .امـا گاهـی دلیـل گسـتردهتر از
ایـن حرفهاسـت و ریشـه در یکسـری باورهـا و افـکار
فرهنگـی دارد .مثـل ماجـرای رومینـا کـه بـا داس و

فهیمه نظری متخصص اعصاب و روان

توهمهای خطرناک
از فهیمـه نظـری؛ متخصـص اعصـاب و روان دربـارهی
ایـن موضـوع میپرسـم کـه مـواد مخـدر توهـمزا با
مغـز انسـان چـه میکننـد کـه میتواننـد بـه چنیـن

عکس تزیینی است

فجایعـی ختـم شـوند .او بـه سـخنتازه میگوید« :دو
دسـته از مـواد باعـث توهـم میشـوند .یک دسـته مواد
توهـمزا هسـتند که دسـته خاصی هسـتند .دسـته دوم
کـه االن مصرفشـان یـک دغدغـه جهانـی اسـت و بعد

از ماریجوانـا دومیـن مـاده مـورد مصـرف هسـتند کـه
همـان مـواد آمفتامیـن یـا شـبه آمفتامیـن که به اسـم
شیشـه شـناخته میشـود .در بیـن مـواد آمفتامیـن یـا
همـان مـواد محـرک ،آمفتامینهـای محـرک هسـتند،

کـه برخیشـان ترکیـب آمفتامینهـای کالسـیک
بـا آمفتامینهـای محـرک جدیـد مثـل ال اس
دی موجـود در بـازار هسـتند و در بیـن محرکهـا
بیشـترین توهـم را اینهـا ایجـاد میکننـد و دو
خاصیتـی میشـوند».
وی دربـاره عـوارض مصـرف بیشـتر توضیـح
میدهـد« :مصـرف ایـن مـواد خصوصیـات
بالینیئـی دارد کـه عالئـم جسـمی مثـل کاهـش
وزن شـدید و افـکار پارانوئیـد کـه همـان افـکار
بدبینانـه اسـت کـه بـا سـوءمصرف مسـتمر هـر
دو بـروز پیـدا میکنـد .بدبینـی شـدید کـه در
همـه ایـن افـراد وجـود دارد .تغییرات شـایع تری
هـم مثـل تغییـرات غیرقابـل توجیـه شـخصیت،
تحریـک پذیـری ،اختلال تمرکـز ،رفتارهـای
تکانشـی و ناگهانـی و...
در دوز بـاالی مصـرف ،بی قـراری ،اختلال قضاوت،
هذیـان گویـی ،اختلاالت خلقـی ،اضطـراب،
وسـواس ،رفتارهـای جنسـی خطرنـاک و تکانشـی،
پرخاشـگری ،افزایـش فعالیـت فیزیکـی همـراه بـا
پرحرفـی زیـاد ،میـل جنسـی زیـاد ،ولخرجـی زیـاد
و بیـدار و خوابـی زیـاد دیـده میشـود».
از دکتـر نظـری میخواهـم اصطلاح اختلال
شـخصیت پارانوئیـد ناشـی از مصـرف اینگونـه مـواد
را تشـریح کنـد .او میگویـد« :توهم و هذیان ناشـی
از مصـرف شیشـه را پارانوئیـد میگوینـد.
توهـم و هذیـان پارانوئیـد همـان بدبینـی خیلـی
شـدید اسـت .توهـم شـنوایی شـایع ترینـش اسـت
امـا توهـم بینایی و المسـه هم گزارش شـده اسـت.
هذیـان از جنـس بـاور ایجـاد مـی شـود که فـرد به
آن اعتقـاد صـد در صـد پیـدا مـی کنـد».
وی داروهایـی را مثـال میزنـد کـه در کلوپهـا و
رقصهـا و مهمانیهـا و پارتیهـا مصـرف میشـوند
کـه خاصیـت ایجـاد اختالل توجـه را دارنـد« :اینها
بـه عنـوان داروهای منجـر به تجاوز در قـرار مالقات
زیـاد اسـتفاده میشـوند و از ویژگیهایشـان
ناهشـیاری نسـبت بـه زمـان و مـکان اسـت».
در مصـرف مـواد ترکیبـی توهـم زا ادراکات روشـن و
عمیـق میشـوند .رنگهـا و جنسهـا غنـی میشـوند.
طرحهـا واضـح میشـوند .موسـیقی در ایـن حالـت
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کفتربـازی ،پرخاشـگری ،آزار حیوانـات و
شـرارت بود هانـد و رفتارهـای انحرافـی در
طـول زندگـی آ نهـا توسـعه یافتـه اسـت.
لـذا شناسـایی ریسـک فاکتورهـا و کنـش و
واکنـش در بررسـی واقعیـت اجتماعـی قتل از
اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت.
بیشـتر قتلهـا در کنـش و واکنشهـای
فاطمه رضوانیپور
یـک یـا چنـد نفـر کـه یکدیگـر را
قـدرت تاثیرگـذاری بیشـتری پیـدا میکنـد .بـو و
میشناسـند ،رشـد میکننـد و گاهـی اوقـات
مـزه تقویـت هـم میشـوند .تـا جایـی کـه اصطالحـا
انحرافات ضد اجتماعی
منازعـات مسـلط بین افـراد باعث شـکلگیری
گفتـه میشـود افـراد رنگهـا را میشـنوند و صداهـا
قتـل میشـود.
فاطمـه رضوانیپـور؛ دانشآموختـهی جامعهشناسـی
را میبیننـد .ایـن افـراد تصویـر ذهنـی از خودشـان
و اهـل سـیرجان اسـت .تحلیـل او از ایـن ماجـرا به
تحلیـل کیفـی قتلهـای مشـخص و متمایـز،
ایـن صورت هسـت:
نکتـه مهمـی را برجسـته میسـازد و آن تضـاد
توهـم و هذیان ناشـی از مصرف شیشـه را پارانوئید
بیـن افـراد متفـاوت در موقعیتهـای متفاوت و
«قتـل یکـی از جد یتریـن انـوع جرایـم خشـن اسـت
میگوینـد .توهـم و هذیـان پارانوئیـد همـان بدبینـی
در زما نهـای متفـاوت اسـت .به لحـاظ ماهیت
کـه خسـار تهای جبـران ناپذیـری را بـر قاتـل،
خیلـی شـدید اسـت .توهـم شـنوایی شـایع ترینـش
متنـوع قتـل ،توسـعه نوعـی نظریه کـه آن را
قربانـی خانواد ههـا و اعضـای اجتمـاع محلـی وارد و
اسـت امـا توهـم بینایـی و المسـه هـم گزارش شـده
توضیـح دهـد اگـر غیرممکـن نباشـد بسـیار
احسـاس امنیـت اجتماعـی را خدشـهدار میسـازد.
اسـت .هذیـان از جنـس بـاور ایجاد می شـود کـه فرد
سـخت اسـت .شـاید بتـوان قتـل را انحـراف
نتایـج نشـان میدهـد کـه در فهـم قتـل بایـد
بـه آن اعتقـاد صـد در صـد پیدا مـی کند
فـردی شـده تلقـی کـرد کـه در موقعیتهـای
بـه تعاقـب رفتارهـای ضداجتماعـی و ریسـک
اجتماعـی ظاهـر میشـود و دربرگیرنـده نوعـی
فاکتورهایـی کـه در سـطح فـردی ،خانوادگـی،
تضـاد بینشـخصی ،رقابتهـای مالـی و
محلـی و اجتماعـی در طـول زمـان بـر سـبک
جنسـی و یـا دفـاع از قلمـرو و نامـوس
زندگـی اثـر گذاشـتهاند ،توجـه کـرد و ایـن مسـاله
و درک زمـان و مکانشـان بـه کلـی هـم تغییـر مـی
اسـت .قتـل و خشـونت نوعـی پاسـخ اسـت
را در نظـر گرفـت کـه چگونـه رفتـار انحرافـی از
کنـد .توهـم بینایـی پیـدا میکننـد و اشـکال هندسـی
موقعیتـی کـه کاربـرد خشـونت بـه عنـوان
سـنین پاییـن توسـعه مییابـد و در طـول زندگـی
خاصـی میبیننـد .تجربـه پیـدا کـردن همزمـان دو
یـک امـر الزامـی بـرای آن موقعیـت تعریـف
بـه چیزهـای دیگـر تبدیـل میشـود .بـه عبارتـی
حـس متضـاد از دیگـر ویژگیهـای مصـرف ایـن مـواد
شـده اسـت .قبـل از اینکـه چنیـن رفتـاری
بایـد رفتـاری کـه سـنگ بنـای رفتـار دیگـر میشـود
روان گـردان اسـت .همچنیـن تلقیـن پذیـری مصـرف
اتفـاق بیفتـد ،کلیـۀ افـراد درگیـر بـه ایـن باور
و یـا حتـا رفتارهـای غیـر جرمـی کـه میتوانـد بـه
کننـدگان بـه شـدت افزایـش پیـدا میکنـد».
میرسـند کـه بـدون خشـونت و کاربـرد آن
رفتارهـای جرمـی کشـیده شـود و یـا داللتهایـی
از دکتـر نظـری میخواهـم دربـاره تلقیـن پذیـری
نمیتـوان تعارضـات را حـل کـرد .بـه راسـتی
بـرای کجـروی در مراحل بعدی زندگی داشـته باشـد،
بیشـتر توضیـح دهـد« :ناخـودآگاه شـان گاهـی آزاد
چگونـه میتـوان ایـن موضـوع را فهمیـد کـه
شناسـایی شـود.
میشـود و شـکلهای نمادینـی میبیننـد مثـل سـر و
فـردی میتوانـد جـان فـرد دیگـری را بگیـرد؟
مصاحبههـای عمیـق در پژوهـش دکتر سـهیال صادقی
شـکل یـک حیـوان.
مطابـق فهـم جامعـه شـناختی ،رفتارهـای
فسـایی مدیـر گـروه جامعـه شناسـی دانشـگاه تهـران
تغییـر نگـرش پیـدا مـی کننـد و خطرناکترینـش
انسـان نـه در خلا بلکه در زمینـۀ فرهنگی
اینکـه توهـم شـنوایی آمرانـه پیـدا مـی کننـد و
و اجتماعـی شـکل مـی گیرنـد و جامعـه
دسـتور مـرگ و قتـل کسـی را میشـنوند .توهـم
بیشـتر قتلهـا در کنـش و واکنشهـای یـک یـا چند
شناسـی میتوانـد بـا طـرح سـؤاالتی،
شـنوایی دارای افعـال دسـتوری نسـبت به آسـیب
مـا را در فهـم رفتارهـای اجتماعـی و
زدن بـه یـک آدم ،قتـل یـک آدم بـه خاطـر اینکه نفـر کـه یکدیگـر را میشناسـند ،رشـد میکننـد و گاهی
ضداجتماعـی کمـک کنـد.
توهـم بدبینـی دارنـد و فکـر میکنند طـرف مقابل اوقـات منازعـات مسـلط بین افـراد باعـث شـکلگیری قتل
جامعهشناسـی بـا طـرح سـواالتی مبنـی
دشمنشـان اسـت و بایـد او را از بیـن ببرنـد .یـا میشـود .تحلیـل کیفـی قتلهـای مشـخص و متمایـز ،نکته
بـر اینکـه چگونـه قاتـل در یـک زمینـه
توهـم بینایـی بـه شـکل دیـدن سـر یـک جانور و
مهمـی را برجسـته میسـازد و آن تضاد بین افـراد متفاوت در
اجتماعی-فرهنگـی میتوانـد بـه ارتـکاب
اینکـه میخواهنـد آن جانـور را از بیـن ببرنـد کـه
موقعیتهـای متفـاوت و در زمانهـای متفاوت اسـت.
جـرم دسـت بزنـد و یـا قربانـی دارای
منجـر بـه اتفاقـات تلـخ و ناگـواری میشـود.
هذیـان بدبینـی کـه گمـان مـی کننـد دشـمنی
وجـود دارد کـه میخواهـد بـه او حملـه کنـد و به
خاطـر داشـتن توهمـات بدبینانـه و رفتـار پرخاشـگرانه
دسـت بـه اقدامـات از دیـد خود تدافعـی بزنـد و فاجعه
بیافرینـد.

حاکـی از آن اسـت کـه افـراد درگیـر در خشـونت
قتـل در دوران کودکـی خـود بـه نوعـی درگیـر
رفتارهـای ضداجتماعـی چـون ولگـردی ،پرسـهزنی،

چـه ویژگیهایـی اسـت کـه در معـرض
آسـیبهای اجتماعـی قـرار میگیـرد،
زمینـۀ فهـم مـا را از رفتارهـای ضداجتماعـی
فراهـم میسـازد».

اولین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسالم

شهید حاج قاسـم سلیمانی
و ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) تسلیت باد

