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نقش طوایف در شکل گیری نزاعهای دسته جمعی؛
مطالعه موردی شهرستان چرام
مصیب جمشیدی ،1محمدرضا برومندزاده
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 -4کارشناس ارشد جامعه شناسی انقالب از دانشگاه شاهد تهران
 -1دانشجوی دکتری جمعیت شناسی ،دانشگاه تهران

چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناخت و تبییی ،،نقیش اوایی

در شیل یییری نی ا هیای دسیته

جمعی ،به عنوان یلی از مهمتری ،مسائ اجتماعی اسیتان کهگیلوییه و بویراحمید در شهرسیتان
چرام اجرا شیده اسیتب بیه ایی ،منپیور پیر از بررسیی اجمیالی تاریخ،یه موضیو  ،ملاتی
نپریه های مختل

و

موجیود در ایی ،زمینیه بیا اسیتفاده از روش پیمایشیی و تیدوی ،پرسشینامهای

مشتم بر  34سؤال در نمونهای به حجم  381نفر از جوانان باالی  41سال شهرستان چرام اقیدام
به جمعآوری ااالعات یردیدب پر از استخراج دادههای جمع آوری شده و تهیه شاخصهیای
آماری مناس

متغیرهای مستق و وابسته تحقیق ،با استفاده از نرم اف ار  SPSSو آزمونهای تیی

تست و پیرسیون ( )rمورد تج یه و تحلی قرار یرفیت و نتیایح حاصی از آن حیاکی از وجیود
رابطه معنادار بی ،اوای

و ن ا های دسته جمعی است و مشاهده میشود که فرضیههیای چیون

جنسیت ،تحصیالت ،انسجام اجتماعی ،پرخاشگری ،رضایت اززندیی ،قوم یرایی ،محرومییت
نسبی در یرایش افراد به ن ا دسته جمعی تاثیر مثبت داشته استب
* نویسنده مسؤول

marezabru@yahoo.com
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واژههای کلیدی :خشونت ،ن ا دسته جمعی ،اوای  ،پرخاشگری ،قوم یراییب
مقدمه
جمعیت ایران ترکی

متنوعی از یروههای قومی است ،اما تفلیك محدودههای جمعیتیی و

فرهنگی ای ،یروهها همواره نژاد ،زبان ،دی ،یا مذه

نبیوده اسیتب ایی ،ییروههیای قیومی هیر

کدام در فرهنگ ،آداب و رسوم ،زبان و دی ،یا مذه

دارای تفاوتهایی با یلدیگر هستندب

ای ،اقوام برای ای ،که بتوانند به اور مسالمت آمیی بیا یلیدیگر در کنیار همیدیگر زنیدیی
کنند باید از قوم مداری و یرایشات تعص

آمی قومی دوری ی یده و به سیمت نسیبی یراییی

فرهنگی می کنند ،یعنی باید هویتهای فرهنگی و قومی یلدیگر و تفاوتهای آنها را پذیرفتیه
و سعی در شناخت وجوه اشتراك و افتراق فرهنگ خود با اقوام دیگر برآیند و به وجوه افتیراق
و ویژیی های خاص هر قوم در جهت رشد روابط بی ،فرهنگی و بی ،قومی احترام بگذارنیدب بیا
توجه به تجارب تیاریخی و وقیایع امیروزی میی تیوان یفیت کیه ایی ،احسیاس تعلیق و هوییت
مشترك (ما) که معموالً همراه با احساس غرور و سیربلندی و تعهید در برابیر هنجارهیای قیومی
بود ،هم عام وفاق و همبستگی اجتماعی بی ،اعضای هر قیوم و هیم عامی نفیاق و تعیار

آن

قوم با اقوام دیگر بوده استب به اوری که احساس تعهد ،وفاداری ،اعتماد و احترام بی ،افراد هیر
قوم را تقویت و انسجام آن قوم با اقوام دیگر را تضعی

کرده استب

یاهی ای ،احساس تعلق و تعهد قیومی بیا احسیاس برتیری و قیوم میداری همیراه بیوده و بیه
خصومت بی ،قومی و یرایش به جنگ سلطه ،دام ،زده استب شیاید بتیوان اصیطالو قیوم را بیا
تعریفی که از آن به عم آمده مترادف ملت دانست ،با ای ،تفاوت که اوالً مطابق تعری
باید قوم را در ذی آن تعری

ملت،

معنی کردب

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر ،تنو معیشیتی ،فرهنگیی ،فراوانیی ارتباایات
درون یروهی ،کمی ارتبااات برون یروهی ،محرومیتها ،نابرابریها و غیره ،زمینه سیاز بیروز
ن ا های جمعی بوده اند کیه اغلی

ایی ،نی ا هیای جمعیی را رمییمهیای مسیتبد سیرکوب میی

نمودهاندب ای ،ن ا های جمعی با تضعی

یا از میان رفت ،فشارهای سیاسی از باال به اشلال دیگر

نمود می یافته و در نهایت باز هم رمیمهای سیاسی رسمی و غال

بر جامعه اقیدام بیه سیرکوب

نقش اوای

آنها نمودهاندب بدی ،ترتی
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ن ا هیای جمعیی در هیر جامعیه ،همیشیه بیه عنیوان یلیی از مسیائ

اجتماعی مطرو بوده و ای ،مسأله در یذشته و امروز هم ،منشأ خسارتهای جانی و مالی فراوان
و مانع توسعه اجتماعی بوده استب منپور از ن ا جمعی ،درییری یا دعوایی اسیت کیه معمیوالً
با انگی ه های فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در درون یا بی ،جوامع عشایری یا روستایی
به اور محدود یا یسترده و یا به صورت مسلحانه و غیر مسلحانه بی ،عیدهای از افیراد بیه وقیو
می پیوندند که معموالً با وارد آمدن خسیارتهای میادی و معنیوی منجیر میی شیود(پورافلاری،
)318 ،4383ب
به اور معمول ن ا جمعی ،از جمله مسائ اجتماعی است که عالوه بر ایجاد فضایی آکنیده
از خشم و نفرت و کدر کردن روابط انسانی ،امنییت اسیتان رانیی از جنبیههیای مختلی

تهدیید

نموده و به نوعی انسجام جامعه را با مشل روبه رو میسازدب اهمیت موضو در ایی ،اسیت کیه
بر اساس اعالم نپر معاونت اجتماعی و ارشیاد ناجیا در شهرسیتان چیرام مسیأله نی ا جمعیی بیه
عنوان مهمتری ،معض اجتماعی شهرستان مطرو بوده و بر اساس جمیع بنیدی پیشینهاد اعضیای
کاریروه اجتماعی در خصوص مسیأله اجتمیاعی شهرسیتان ،نی ا جمعیی ،دارای اولوییت اول
جهت بررسی استب بنابرای ،با شناخت عوام میؤثر بیر نی ا جمعیی ،مییتیوان در جهیت رفیع
ملانیسمهای آن یا فرهنگ سازی کرده و با نپارت صحیح (به جای اعمال رویههیای نیامطلوب
برای ای ،مسأله) بسترهای الزم و مناس

را (حداق به منپور کیاهش آن) فیراهم آوردب مسیائ

اجتماعی به عنوان پدیدههای نامطلوب ،اذهان صاح

نپران و افلار عمومی را به خود مشیغول

داشته اند و ن ا جمعی ،از جمله مسائ اجتماعی هستند که نه تنهیا متیأثر از جنبیههیای مختلی
حیات بشری است؛ بلله بر آنها تأثیر ییذار خواهید بیودب نی ا جمعیی ،بیه عنیوان ییك مسیأله
اجتماعی ،به ویژه در منااق اایفیهای و قبیلیهای بیه صیورت جیدیتیری مطیرو اسیت (نپیری،
)411 ،4383ب
با توجه به اهمیت مسأله اایفه یرایی و خویشاوندساالری در شهرستان چرام ،که چند سالی
است به یك مسئله تبدی شده است و زمینه شیل یییری نی ا هیای دسیته جمعیی و جنیگ و
جدلهای میان اقوام و قبای را فراهم میکند لیل ،پرداخت ،به آن میتواند به برداشت ،موانع بیر
سر راه یفتمانهای متعدد در ای ،زمینه کمك نموده تا شاید بتوان در تقااع ایی ،یفتمیانهیا بیه
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راه حلی برای مسأله دست یافتب سودایران سیاست در شهرستان چرام به جای برخیورد فلیری
و عقالنی با مسائ و به جای تشلی یروههای فلری در جامعه برای رسیدن به اهداف خیویش
با دام ،زدن به اختالفات قومی و قبیلهای سعی در نیی بیه مقصیود داشیتهانیدب ایی ،افیراد کیه ییا
انسانهایی کوته فلر و یا افرادی سودجویند چنان احساسیات میردم را تحرییك میی کننید کیه
تودههای مردم فلر می کنند در تمامی دنیا غیر از اایفه رقی
در برخی موارد زد و خوردهایی بی ،مردم و اوای

مختل

دشم ،دیگری ندارندب
چنان وسیع اسیت کیه نیه تنهیا

ریش سفیدان محله نمی توانند مسأله را ح کنند؛ بللیه خودشیان نیی در معیر

تعیر

عنوان عضوی از دعوا مورد حتك حرمت قرار میییرندب بنیابر یفتیههیای باالتوصیی

و بیه
و تبییی،

عوام مؤثر بر ن ا های جمعی ،از لحاظ (علمی و اجتماعی) اهمیت فراوانی داردب
تعریف مفاهیم و بیان نظری تحقیق
نزاع دسته جمعی و خشونت:
ن ا دسته جمعی یك نو رفتار جمعی است کیه از جملیه آسیی هیای اجتمیاعی بیه شیمار
میرود «رفتار جمعی به رفتاری یفته میشود که بر اثر وضع حادثه ای از شیخص ییا اشخاصیی
سر میزند و بر اثر واییری اجتماعی به دیگران منتقی مییشیود و در نتیجیه ییروه کیم وبییش
متجانسی را به وجود مییآورد» (آیبیرن)473 :4316 ،ب نی ا هیای دسیته جمعیی معمیوالً بیدی،
صورت اتفاق میافتند که ابتدا بی ،دو یا چند نفر بنا به دالی مختل

مشاجره و برخیورد لفپیی

به وجود میآید و به دنبال آن درییری و ن ا فی یلی آشلار میییردد و سی ر دامنیه مناقشیه
یسترش یافته و پای تعدادی از اارافیان ،ن دیلان و قوم و خویشهیا و فامیی هیا و افیراد ایی و
اایفه و تیره وببب نی به آن کشیده میشود (حیدری و هملاران)114 :4386 ،ب
طوایف و اجتماعات محلی
وامه «قومیت» بیشتر استفاده ی کاربردی دارد و برداشتهای متفاوتی در آن صورت یرفتیه
استب اسمیت ( )4377اظهار ارد «قوم عبارتست از یك جمعیت انسانی مشخص ،با ییك افسیانه
اجداد مشترك ،عناصر فرهنگی ،پیوند با یك سرزمی ،تاریخی و یا وا ،و می انی از حر منافع

نقش اوای
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و مسئولیت است»  ،عناصر محوری ایی ،تعریی  ،هوییت ،اعتقیاد ،آییاهی و فرهنیگ مشیترك
استب از نپر تئودورس ،،قیوم عبیارت از یروهیی اسیت کیه دارای سینت فرهنگیی مشیترك و
احساس هویتی است که آن را بیه عنیوان ییك ییروه فرعیی از ییك جامعیه ب ریتیر مشیخص
میکندب اعضای هر قومی از لحاظ ویژیی هیای خیاص فرهنگیی از سیایر اعضیای جامعیه خیود
متمای هستند (ویور)1111 ،ب
محققان در مورد ماهیت قوم و ناسیونالیسم ،که پدیدههیای کهی ،هسیتند ،معتقدنید کیه ایی،
پدیده ها محصول دوران مدرن و به ویژه چند قرن اخیر هسیتندب از مفهیوم کهی ،یراییی ،بیشیتر
برای توصی

ریشیههیا و اسیتحلام وابسیتگی هیای قیومی اسیتفاده شیده اسیتب کسیانی کیه بیر

جنبههای که ،قومیت تأکید میکنند و به وجود نوعی ارتباط میان قومیت و خویشیاوندی و نیی
روابط قومی – عاافی میان مردمی تأکید دارند که اجیداد مشیترك و ییاه سرنوشیت مشیترك
ای ،جهانی برای خود تصور میکنند (اسمیت و رنان 11 ،4376 ،و )16ب
نظریههای مرتبط
تبیی ،رفتار کجروانه به عنوان یك مجموعه به هم پیوسته ،نیازمند بررسیی کلییه ی عوامی و
متغیرهای اجتماعی ،روانی ،فرهنگی ،زیستی و اقتصیادی در ارتبیاط متقابی بیا یلیدیگر اسیتب
بررسی مسأله ن ا جمعی از دیدیاه هیای مختلی  ،بیه میا ایی ،املیان را مییدهید تیا ابعیادی از
موضو را که هری مورد توجه قرار نگرفته است؛ کش

نمائیمب

تبیینهای جامعه شناسی:
نپریه های جامعه شناسی درباره ی ب هلاری را کتله و یری عنوان نمودندب یری و کتلیه بیا
بررسی سالنامه های آماری ،به ای ،نتایح دست یافتند که مجمو سیاالنه ب هلیاری بیه یونیه ای
غیر عادی در چند دهه بوده و نسبت به انوا ب هلاری در ای ،مدت به اور تقریبی ثابیت مانیده
بود و نتیجه ای ،ب هلیاری ییك امیر اجتمیاعی محسیوب مییشیود (محسینی تبریی ی:11-11 ،
)4383ب با مطرو شدن نپریههای کتله و یری ،بررسیی ب هلیاری در نی د جامعیه شناسیان وارد
مرحله جدیدی یردیدب لذا جامعه شناسان با نگرشهای متفاوت به ای ،موضو پرداختندب
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ابقییه بنییدیهییای متعییددی از ملتی هییا و نپریییههییای جامعییه شناسییی در زمینییه انحییراف و
ب هلاری اجتماعی در منابع مربوط صورت یرفته استب هیارامبوس نپرییههیای انحیراف را بیه
چند یروه از جمله :نپریههای کارکرد یرایی  ،4نپریههای ساختاری 1و خرده فرهنگ انحراف
و فرضیههای بوم شناختی انحراف ملت

شیلایو ،تقسیم می کند (اشرف)41-46 ،4311 :ب

کوئ )4371( ،،سه نو راه ح را تبیی ،رفتار انحراف آمی بر حس

اجتماعی شدن نیاقص،

مطرو می سازدب بر اساس یلی از ای ،راه حی هیای فیردی کیه درسیت اجتمیاعی نشیده اسیت،
هنجارهای فرهنگی را در شخصیت خود عجی ،نمی سازد و لذا نمی تواند میان رفتیار شایسیته و
ناشایسته تمای ی ایجاد نمایدب بر ابق راه ح دوم فرد منحرف باید نخست منحرف شدن را ییاد
بگیردب راه حی سیوم ،انحیراف را نتیجیه ی نارسیاییهیای موجیود در ییك فرهنیگ و سیاختار
اجتماعی یك جامعه میداندب هر جامعه ای نه تنها هدفهای فرهنگی تجوی شیده ،بللیه وسیای
مشروعی را نی برای دستیابی به ای ،هدفها در اختیار دارد و در صورت عدم دسترسی فیرد بیه
ای ،وسای آن شخص به رفتار انحراف آمی اقدام می نمایدب
تبیینهای زیست شناختی
برخی از آسی

شناسیان اجتمیاعی ،بیه بررسیی انیواعی از علی کجیروی ،از جملیه آسیی

پذیریهای منتیك ،اضافات موجود در کالبد افراد ،نارسیاییهیای جسیمی وببب مییپیردازد کیه
میتواند زمینه ساز زیستی ای ،یونه رفتارها باشد و بعدها در خالل کنشهای متقابی محیطیی و
اجتماعی دراز مدت ،به یونههای خاص از رفتار کجروانیه بیدل شیودب ایی ،تبییی،هیا متغیرهیای
جسمی و زیستی را عام پیدایش کجروی به شیمار میی آورنید و بیرای نمونیه میواردی ماننید:
نقص جسمی ،نابهنجیاریهیای کرومیوزمی ،وضیعیت خیاص منهیا ،جینر ،سی ،وببب را علیت
کجروی محسوب میدارد که از جمله نپریههای ای ،رویلرد می توان ،نپرییه لیومبروز ،نپرییه
تیپ بدنی ویلیام شلدن و ارنسیت کرچمیر ،نپرییه کرومیوزوم ،نپرییههیانر آی نیك و نپرییه
تراسلر را نام بردب
1

Functionalism
Structuralism

2

نقش اوای
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تبیینهای روان شناختی
روان شناسان که فرد را واحد مطالعات خود می پندارنید ،پدییده انحیراف را ناشیی از عیدم
رشد کام شخصیت فرد دانسته و در پی آنند تا میان کجروی و ویژیییهیای شخصییتی انسیان
رابطه ای ایجاد نمایندب در تبیی ،روان شناختی ب هلاری ،سه نیو راه حی قابی مالحپیه اسیت
(محسنی تبری ی)4383 :413 ،ب
ال – نپریههایی که بر عام رفتار تأکید دارند ،فرد منحرف را به اور ذاتیی کژرفتیار میی
دانندب
ب -نپریههایی که به وضعیت رفتار می پردازند و به آن اهمیت می دهند ،باور دارند که هر
کر در وضعیت نامناس

قرار بگیرد کژرفتاری می کندب

ج -نپریه هایی کیه بیر تیأثیر هم میان عامی رفتیار و وضیعیت رفتیار تأکیید دارنیدب در ایی،
نپریه ها ،ای ،احتمال که فرد کجرو در وضعیت مناس

با کژرفتاری از رفتار نادرسیت ب رهیی د،

تا حدی وجود داردب در ای ،راه ح  ،کژرفتاری را محصیول کینش متقابی مییان عامی رفتیار و
وضعیت رفتار می داندب ای ،فرضیهها پایه و اساس انحراف را به تجربه نابهنجار مربوط میداننیدب
ای ،تجربه موج

بروز کمبودهای شخصیتی در اشخاص کژرفتار می یردد از دیید نپرییههیای

روان شناسی" ،پرخاشگری" را میتوان عملی تعری

کیرد کیه هیدفش اعمیال صیدمه و رنیح

است؛ بنابرای ،پرخاشگری را میتوان معمول هر موقعیت ناخوشایند یا مالل انگیی از قبیی درد،
دلتنگی و غیره دانستب مهمتری ،عام در ایجاد پرخاشیگری از مییان همیه موقعییتهیای میالل
انگی " ،ناکامی" استب در ای ،فرضیه ،پرخاشگری فرآیند جریانی در نپر یرفته میشود کیه در
خالل آن افرار از دستیابی به هدف یا اهداف خویش باز مییماننید و احسیاس ناکیامی در آنیان
شل می ییردب ناکامی حاص از چنی ،جرییانی ،در نهاییت سیب

بیروز حرکیات و رفتارهیای

پرخاش جویانه و خشونت آمی در بی ،افراد می یردد که از آن به پرخاشگری تعبییر میی شیود
(محسنی تبری ی)4371 :7 ،ب
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نظریههای جامعه شناسی انحرافها
از جمله نپریههای جامعهشناسی که در ارتباط با مسأله ن ا جمعی قاب مطرو است ،مفهیوم
بی هنجاری (آنومی) از نگاه "دورکییم و میرت "،اسیتب نابهنجیاری متضیم ،فقیدان ،یسسیت،
شلست یا تعار

هنجارهای اجتماعی استب به ایور سیاده ،بیی هنجیاری مربیوط بیه وضیعیتی

می شود که انجام امیور فیارا از هریونیه هنجیاری صیورت میی پیذیرد و در آن حالیت چیی ی
نمی ماند ،ج اشتهای فردی و کنترل ناپذیر اشخاص کیه بیی حید و حصیر اشیبا ناپیذیر اسیت
(چلبی)4371 :447-441 ،ب ایده ی اصلی دورکیم در ای ،خصوص آن بیود کیه زنیدیی بیدون
وجود ال امهای اخالقی یا ضرورت های اجتماعی ،تحمی ناپذیر می شیود ،و در نهاییت نیی بیه
شل ییری پدیده ی آنومی ،یعنی نوعی احساس بی هنجاری می انجامد که اغلی  ،مقدمیه ای
برای بروز کجروی و خودکشی استب وی اشاره می نماید که معیارها و ناهنجیاریهیای سینتی،
در جوامع امروز خواه در سطح جامعیه و خیواه در سیطح برخیی ییروههیای تشیلی شیده آن،
وضعیتی در حال تضعی

دارد بدون آنلیه هنجارهیای جدییدی جیایگ ی ،آن ییرددب بیه نپیر

دورکیم ،علت آشلار تحقق آنومی نی به تحولها شتابان اقتصاد است ،چیرا کیه ایی ،تحیوالت
نوعی بحران را در نپام ارزشی و هنجاری جامعه بیه دنبیال میی آوردب بیدی ،ترتیی

در اندیشیه

دورکهایم ،ن ا و سایر اشلال کژرفتیاریهیا معمیول ملانیسیمهیای معیی ،و عوامی احتمیاعی
مشخص هستند (کوئ)111 :4371 ،،ب
نظریه برچسب زنی
ای ،نپریه عمده کنش متقاب نمادی ،راجع به مسئلهای اجتماعی اینگونه اسیتدالل میی کننید
که در صورتی وضعیت اجتماعی یا یروهی مسأله دار تلقی شده که بیه همیی ،عنیوان برچسی
خورده باشدب بر اساس تئوری برچس

زنی یاهی ح مسائ اجتماعی مشتم بر تغییر معیانی و

تعاریفی است که به افراد وضیعیت هیا نسیبت داده شیده اسیتب بنیابرای ،از ایی ،دییدیاه مسیای
اجتماعی موضوعی کامالً ذهنی تلقی میشوند ،لذا یك وضعیت اجتمیاعی بیشیتر بیه ایی ،دلیی
مسأله تلقی شده که کسی که در تعری
وضعیت را اینگونه تعری

کندب

آن به عنوان یك مسأله اجتماعی مؤفق شیده اسیت آن
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(رابینگت ،و دیگران )4377 ،پر با توجه به چگونگی برخورد افراد با یك وضعیت خاص
است که سب

می شود تا آن وضعیت مسأله اجتماعی تلقی شود یا تلقی نشودب

نظریه ناکامی – پرخاشگری
برکوتی و بسیاری از روانشناسان دیگیر پرخاشیگری را یلیی از مهمتیری ،عیوار

ناکیامی

میدانندب فروم با اعتقاد به فطرت خوب انسانها مهمتری ،عام بروز ناهنجاریهای اجتمیاعی را
از جمله جنگ و سیتی ه را متیأثر از زمینیههیای اقتصیادی – اجتمیاعی و عیدم ارضیای نیازهیای
اساسی روانی دانسته و در چارچوب نپریه ی ناکامی – پرخاشگری ایی ،سیرکوفتگی روانیی را
موج

اشلالی از پرخاشگری و ویران سازی نسبت به خود و جامعه تحت عنوان خودآزاری و

دیگر آزاری میداندب
«الیوت ارونسون» و «تیدرابرت ییر» معتقدنید پییش شیرط الزم بیرای دریییری و خشیونت
مدنی ،محرومیت نسبی به معنیای وجیود فاصیله مییان انتپیارات ارزشیی ییا کاالهیا ،املانیات و
خییدماتی کییه مییردم در زنییدیی بییه صییورت توجیییه پییذیری خییود را مسییتحق آن دانسییته لیییل،
قابلیت های موجود در محیط اجتماعی و فی یلی پاسخگوی آن نیست ،اسیتب بیر مبنیای نپرییه
«یادییری اجتماعی» پرخاشگری از اریق ایجاد محیدودیتهیای شیدید قیانونی ،سیاسیتهیای
شخصی ،برقراری آموزش ها و انجام امیور تبلیغیاتی و نیی نهادهیای اجتمیاعی چیون خیانواده و
مدرسه قاب کنترل ،اصالو و کانالی ه شدن استب
تحقیقات «برکوتی » در چهارچوب نپریه تسلیح ،مؤید ایی ،اثراسیت کیه در دسیترس بیودن
همگانی سالو نپریه «پارسون » کار ویژه اصلی جامعه محیدود سیاخت ،امییال بیی حید و حصیر
انسان و وضع قواعد و مقرراتی بر امیال استب کمبود منابع و ارزشها موج

رقابت می ییردد و

از ای ،رقابت ،کنترل اجتماعی پیش می آیدب از دیدیاه وی عوامی همبسیتگی و اسیتمرار نپیام
اجتماعی است و از ای ،رو ضرورت نهادها و نقشها می باشدب هر نپام اجتمیاعی جهیت حفی
تداوم و استمرار خود چهارکارکرد ویژه اصلی را انجام میدهد که عبارتند از:
 ) 4حف انسجام و همبستگی اجتماعی ،ای ،کیار وییژه بیه وسییله نهادهیایی چیون میذه ،
فرهنگ و خانواده انجام می شود که روی هم رفته تشلی دهنده نپام ارزشی جامعه هستندب

 / 31دو فصلنامه تخصصی مطالعات ایالت و عشایر ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)41بهار و تابستان 4316

 )1ایجاد همبستگی و ح منازعه به موج

نپام هنجاری یا حقیوقی ؛ نپیام حقیوقی در هیر

جامعهای مجری ای ،کار ویژه استب
 )3کار ویژه نی به اهداف که بوسیله نپام سیاسی انجام می شودب
 ) 1کار ویژه انطباق با شیرایط متغییر و جدیید کیه بیه وسییله نهادهیای نپیام اقتصیادی اجیرا
مییردد (بشیریه)17 :4376 ،ب
پدیده نزاع در استان کهگیلویه و بویراحمد:

تاریخ ای ،منطقه جنگهای خانمان سوز و غارتهای زیادی را در خود ثبت نموده است و بیا
مطالعه ای ،حرکتها هر وقت ذه ،علت را جویا می شود در مییابد که بیشیتر زد و خوردهیای
داخلی ریشه در تعص

داشته و غیرت و شجاعت مردم را در ای ،زمینیه خیورده و اسیتعدادهای

بالقوه آنها از بی ،رفته استب ایرچه ای ،غیرت بعضاً باعث میشده که عشایر ای ،دیار ب ریتری،
قدرت نپامی بیگانه و امنیههای داخلی را به هیچ یرفته اما با مطالعه تاریخ سیاسی ای ،مرز و بوم
مشاهده می شود که ن ا های قومی و قبیله ای بیشتر جنبه قدرت نمایی و کس

مدال قلیدری و

افتخار برای ای و اایفه صورت می یرفته و بیشتری ،امتیاز و ب ریتری ،افتخار بیرای هیر قیومی
کس

توان و ایجار زمینه قلدری و تسلط بر اقوام دیگر بوده ولیی متأسیفانه ایی ،جرییان شیوم و

بدسرشت از حریم و اایفه و دسته یذشته و حتی در خانهها هم نفوذ کرده و هنوز هیم آثیارش
از بی ،نرفته استب مطالعه جنگ های معروف که درای ،منطقیه بیه وقیو پیوسیته پیرده از چهیره
کریه تعصبات منفی برداشته و واقعیتها را هویدا می کند که انشاء اهلل برای همه درس عبرت و
پند باشدب از جمله ای ،جنگها ،جنگ با کردکی میرزا در سال  ،4113جنگ با شیخ خ عی در
سال  ،4313جنگ سی سخت در سال  ،4311ماجرای کشته شدن اسدخان بویراحمدی که فقط
ریشه در تعص

قومی دارد در سال  4318وببب

ایی ،پدییده در اسیتان کهگیلوییه و بویراحمید از ویژیییهیایی برخیوردار اسیت کیه دارای
مشترکات زیادی با سایر استانهای محروم کشور از جمله لرستان ،ایالم و سیسیتان و بلوچسیتان
استب ای ،استانها با بافت سنتی و قبیله ای که دارا هستند از فقیر فرهنگیی ،فقیر اقتصیادی و فقیر
سیاسی رنح می برند ساختار سنتی ای ،منااق بیه یونیه ایی ،اسیت کیه زمینیه الزم بیرای بیروز و
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اشاعه ن ا های دسته جمعی با توجه به بافت سینتی علیت بیشیتری ،مراجعیات مراجعیه میردم بیه
دادیستری بوده (خبری اری فارس)4387 ،ب
بنا به اظهار مدیرک زندانهای کهگیلویه و بویراحمد تعداد شیش هی ار و هشتصید زنیدانی
تحت عناوی ،مختل

در زندانهای ای ،استان در بازداشت به سر می برندب به یفته وی بیشیتری،

آمار با توجه به آمارهای موجود میتوان یفت که ن ا های دسته جمعی ،مواد مخیدر و سیرقت
بوده است (دسترنح)4387 ،ب با توجه به آمارهای موجود می توان یفت که نی ا هیای جمعیی و
محلی در استان کهگیلویه و بویراحمد مهمتری ،مسأله اجتماعی ای ،استان تلقی می شودب یرچیه
مسائ اجتماعی دیگر نپیر اعتیاد  ،االق ،سرقت و قاچاق مواد مخدر وجود دارد ،در رأس همه
آنها منازعات دسته جمعی قرار می ییردب
ای ،منازعات موقعی خطرناك می شود که در آن سالو یرم میورد اسیتفاده قیرار یییردب بیا
توجه به استفاده از سالو ییرم در مراسیم عروسیی ایی ،اسیتان میی تیوان پییش بینیی کیرد کیه
دسترسی به سالو ییرم آسیانتر حاصی میی شیودب بیه یفتیه کارشناسیان نییروی انتپیامی اسیتان
کهگیلویه و بویراحمد ساالنه بیش از  11الی  31نفر از مردم ایی ،اسیتان در مراسیم عروسیی بیه
واسطه استفاده از ای ،سالحها جان خود را از دست میدهند (خبری اری ایران)ب
زمینههای نزاع و ستیزه:
 -4یاهی اایفه ای برای به دست آوردن منابع بیشتر همانند زمیی ،،بیاا ،مرتیع ،چراییاه وببب
اقدام به تخری

اموال و تصاح

آن می نمایند و ن ا دسته جمعی علیه اایفه ای دیگر را سب

می شوند و مشلالت اجتماعی یسترده ای را باعث می شوندب  -1یاهی پدر برای اقتیدار خیود
در خانواده اقدام به ضرب و شتم و یا حتیی قتی فرزنید خیود مییکنید و ییاه بیه آزار و اذییت
جسمی و روحی همسر خود می پردازد و ضربات جسمی و روحی جبران ناپیذیری بیه اعضیای
خانواده دارد می کند که تا سالها ترمیم نمیشودب
 -3یاهی اشخاص با بی رحمی کام مواد مرگ زا از جملیه میواد مخیدر ،داروهیای روان
یردان و دهها ماده آسی

رساننده دیگر را در جامعه توزیع می کنند کیه بخیش اعپیم آنهیا بیه

درییری و خشونت می انجامد و ابق آمیار سیازمانهای ذییربط اکثیر جناییات و دریییریهیا و
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ن ا ها ،ناشی از مصرف ای ،یونه مواد بوده اسیتب متأسیفانه در منیااق محیروم بنیا بیه زمینیه ی
محرومیت و آسی

پذیری که ذکر شد ،شدت آن بیشتر استب

 -1قاتلی ،و ضاربی ،که با قساوت قل

به اشخاص حمله کردهاند هیم یلیی از عوامی مهیم

درییری و ن ا هستند« ،مرسوم است که خون ،خون میالبد» افرادی بدون رجیو بیه قیانون و
تسلیم نشدن در مقاب حلم و داوری و قانون به اور خودسر با افراد خانواده و فامیی ضیارب و
قات درییر شده و سعی دارند خودشان حلم را اجرا کنند کیه متأسیفانه ییاهی بازتیاب آن در
روستاها و اوای  ،دهها سال انعلاس می یابد و هر چند مدت یلباره منجر به دریییری و نی ا
و خشونت و کشت و کشتار تبعید و فیراری شیدن مییییرددب بیه ایور کلیی تلفیقیی از عوامی
محیطی (زندیی در کوهستانها ،محییط روسیتایی و عشیایری بیا توجیه بیه محرومییت و بافیت
ناهمگون و فقر و تنگدستی مردم) روانی (با توجه به نپریة فرویید و روانلیاران و شیل یییری
شخصیتی هر فرد) زیستی (زندیی و نحوه ادارة خانواده و فشیار ناشیی از محرومییت) و عوامی
متعدد دیگر در فرد یا افرادی ناامیدی و ناکامی بوجود می آورد که خیود منجیر بیه خشیونت و
ن ا می یرددب بررسی نپریه کارشناسان و دست اندرکاران و تشخیص راه حی هیای مناسی

و

درست برخورد با مشلالت با توجه به ابقه بندی نو مشیلالت توسیط نهادهیا و سیازمانهیای
مسئول می تواند در رفع و جبران ای ،یونه برخوردها چاره ساز باشدب
 -1جوانان و نوجوانان پر از تالش برای دست یابی به اهداف مورد قبول جامعه و
سرخوردیی در رسیدن به آنها روی هم جمع شده و خرده فرهنگ خود را ایجاد می کندب
در چنی ،موقعیتی افلار مخرب در جامعه شل میییرد و یسترش پیدا می کنید ،ارزشهیا
و اهداف دیگری جایگ ی ،اهداف مورد قبول جامعه میی شیوند و ناهنجیاری بیه هنجیار تبیدی
می یرددب ای ،جوانان و نوجوانان به راحتی اقدام بیه تخریی

امیوال دیگیران مییکننید و آمیاده

ارتلاب جرائم به صورت سازمان یافته از قبی توزیع مواد مخدر ،سرقت وببب هستندب در بی ،ای،
اشخاص با توجه به س ،و سال فرهنگی خاص رشد میکند که آنها را آماده ارتلیاب جیرم میی
کند (کی نیا)113 :4381 ،ب
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ریشه و مقدمات نزاع:
ناامنی شخصی :با توجه به ای ،که اکثر مردم استان از فرهنگ قدیمی برخورد دارند و کمتیر
از فرهنگ جدید با ااال هستند و با توجه به روحیه عشایری و اینله مدت زیادی نی خودشیان
برای خودشان تأمی ،امنیت مینمودند و روحیه قدیمی در آنها هنوز وجود داردب لیذا ب ریتیری،
عام را برای خود ناامنی دانسته و چون برای خود احساس ناامنی میکنند ،لذا امنیت دیگران را
نی سل

می نمایند ،زیرا اولی ،نیاز بشر با عقیده مازلو نیاز به امنیت استب

تصمیمات آنی :ضعی

بودن سطح فرهنگ یفتگو در جهت حی معضیالت و مشیلالت و

کم بودن آستانة تحم مردم
عدم تنبیه متناسب با رفتارهای مجرمانه مجرمین و منازعه گران:
از روشهیای تربیتییی و اصییالو رفتارهیای ناسییازیار در جامعییه تنبییه متناسی
مجرمانه مجرمی ،است و باید افراد مجرم را متناس

بییا رفتارهییای

با رفتار مجرمانه شیان تنبییه کیردب اییر ایی،

عم اتفاق نیفتد آثار سوئی بر جامعه مییذاردب
برتری البی ،رقابت منفی :روان شناسان اعتقاد دارند چون انسان در بدو تولد در مقاب افراد
ب ریتر احساس کمبود و حقارت می کند بیه میرور زمیان و بیا ب ریتیر شیدن بیرای جبیران ایی،
کمبود به رقابت برمی خی د که در نهاییت محصیول رقابیت منفیی ،برتیری البیی اسیت کیه در
نهایت برتری البی برخی انسانها منجر به درییری ومنازعه می شودب
خودبینی :از ویژیی های منفی و بیمار یونه افرادی است که خود محدودند و در ارتباایات
فی مابی ،فقط خود و منافع شخصی خود را می بینندب
تمامیت خواهی :تمام خوبیها و نعمتها را برای خود خواست ،و دیگران را از ایی ،مواهی
الهی محروم کردن
حساسیت و کینه توزی :در رقابتهیای منفیی کیه مییان افیراد بیرای اسیتفاده از منیابع پییش
میآید ،حسادتها و کینهها آشلار مییردد ،چه بسا ادامیه ایی ،اخیتالالت منجیر بیه دریییری
شودب
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خود ب رگ بینی ،اب ار وجود :خود ب رگ دانست ،،بدون فراهم نمیودن مقیدمات ب رییی و
بدون توجه به امور انسانی دردسر ساز می یردد و در نهاییت بیه اخیتالالت روانیی میی انجامید
(افراد ضعی

به خود می پردازند ؛ افراد ب رگ به ابیعت و کش

مجهوالت می پردازند)ب

اختالل شخصیت (ضد اجتماعی ،پارانوپید ،دیگر آزاری):
ای ،اختالالت از ناخوشایندتری ،و شاید بدتری ،اختالالت روانی بعد از اسیلی وفرنی باشیدب
اختالل شخصیت ضد اجتماعی ،سابقه ای از ن ا  ،درییری ،قانون شلنی و کالهبیرداری دارنید
و از تجارب تلخ و شلستهای یذشته هم درس نمیییرنیدب مشخصیاً مییتیوان یفیت کیه در
منازعههای محلی ای ،افراد جلوه دار و آتش بیار معرکهاندب
تحقیر ،سرزنشها ،برچسی

زدنهیا :تحقییر کیردن ،سیرزنش نمیودن و برچسی

زدنهیای

فردی ،خانوادیی ،فامیلی و اایفه ای از جمله عواملی است کیه زمینیههیای دریییری و نی ا را
فراهم می کند و در تداوم آن نقش داردب
اعالم موجودیت به بهای حدف دیگران :فرد یا افرادی به علت محرومیتها و شلستهیای
یذشته که در ابعاد شخصی ،خانوادیی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دیدهاند برای جبران ایی،
شلست ها دست به اقداماتی تالفی جویانه و پرخاشگرانه می زنند تا خیود را مطیرو نماینید کیه
ای ،اعالم موجودیت به نادیده یرفت ،دیگران و حق و حقوق دیگران می انجامد که زمینیههیای
درییری و منازعه را مهیا می سازدب
همانند سازی و الگو سازیهای منفی :الگوسازی یلی از ملانیسمهای دفاعی اسیت کیه در
جهت مثبت ساماندهی می شود در تلمی و تلامی انسیانهیا نقیش مهمیی دارد ،امیا وقتیی در
الگوسازی ،شخصیتهای منفی و منازعه یر مورد نپر باشد ،الگو سازی دردسیر آخیری ،اسیت
(زاده باقری)4387 ،ب
عوامل مؤثر بر شیوع نزاع:
ساختار قوی قبیله ای حاکم بر برخی استانها ،یلی از عل عمیده بیروز منازعیات خیونی ،در
اول زمان بوده استب بی سوادی و یا کم سوادی ،فقر و بیلاری ،عیدم آشینایی بیا راهلارهیای
قانونی جهت احقیاق حیق ،پیایی ،بیودن آسیتانه تحمی میردم ،اختالفیات مللیی و خیانوادیی،
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احساساتی شدن افراای برخی از منازعی ،،دفا از قوم و قبیله ،از عل شیو ای ،عارضیه ناپسیند
اجتماعی استب
ای ،اثرات مخرب ،زمانی ابعاد وسیع تری میییرند که منازعی ،با حمایت و پشیتیبانی جمیع
دوستان ،اایفه و قوم ،خش ،تر مییردند و بر شدت ن ا می اف اینید و در هنگیام نی ا دریییر
مسائ احساسی زیادی از قبی حر قهرمانی ،پهلوانی ،زورمندی و قدرت البی خود مییشیوند
که ریشه همه ای ،احساسات به نو زندیی ،محییط پیرورش فلیری و شیل یییری شخصییت
اجتماعی هر فرد بر مییرددب عوام متعدد محیطی ،اجتماعی ،فرهنگی و شخصیتی مانند پیایی،
بودن سطح تحصیالت و تعصبات ناموسی ،بیلاری ،تقسیم ارث ،قوم یرایی در ارتلاب جیرایم
مؤثر استب اختالف فرهنگهای متفاوت با آداب و رسوم مختل  ،مهاجرتهای کنترل نشیده از
سایر استانها و شهرها به ای ،منااق و عدم توجه کافی برخی مسئوالن اجرایی بیه ایی ،منیااق ،از
دیگر عل شیو ن ا استب
بنا به دالی تاریخی و سیاسی ن ا در ایران یك ریشه ی قومیتی دارد که ای ،قومیت یرایی
اغل

بر مسائ اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی استب ن ا با توجه به شرایط اقلیمیی ،جغرافییایی

و اقتصادی هر منطقه فرق دارد و در میان اقوام ترك ،فارس ،بلوچ ،کُرد و دیگر اقوام بر اسیاس
نو معیشت و موقعیت اجتماعی و شغلی آنها متفیاوت اسیتب یلیی از ریشیههیای نی ا را بایید
یادییری کودك از والدی ،خود دانستب کودك در سنی ،کم با مشاهده نو رفتار پدر و میادر
خود از آنها یاد می ییرد و ایجاد رفتار پرخطر به عنوان یك امر عادی پذیرفته شده در مییآیید
که بعدها بدون فلر و زمینه قبلی وارد ن ا خواهد شدب
ناآییاهی اجتمیاعی ،یلیی دیگیر از عوامی مهییم دریییریهیای اجتمیاعی اسیت ،افییراد در
لحپهای که درییر میشوند به عواق

آن آیاه نیسیتندب بسییاری از مشیلالت مملی ،اسیت بیه

شیوه مذاکرده و یفت و یو ح شودب اما متأسیفانه افیراد تنهیا راه آسیان بیرای حی مشیل را
درییر کردن در ماجرا می دانند ،در صورتی که برای ح آنها راه ح قانونی وجیود داردب ایی،
افراد احساس می کنند از پشتوانه ای مث قوم و دوستان برخوردارند و با ای ،وجیود بیا ورود بیه
ن ا در واقع ه ینه ن ا را کمتر می کنندب فیردی کیه شیرو کننیده نی ا اسیت ،بیا حماییت و
پشتیبانی جمع دوستان ،اایفه و قبیله ،پرادعاتر و خش ،تر می شود و بیر شیدن نی ا میی اف اییدب
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یعنی لحپه ای که احساس می کند چند نفر ای ،دریییری را تماشیا مییکننید ،حیر قهرمیانی،
پهلوانی ،زورمندی و قدرت البی در او اف ایش می یابد ،و در نتیجه بر شدن ن ا می اف ایدب
روش تحقیق
تحقیق حاضر به روش پیمایش ،در مقطع زمانی  4314و در شهرستان چیرام صیورت یرفتیه
استب ای ،شهرستان بر اساس آمیارییری عمیومی نفیوس مسیل ،در سیال  4311دارای 11111
ه ار نفر جمعیت اسیت (مرکی آمیار اییران)4311 ،ب در ایی ،روش هیدف محقیق ازانجیام ایی،
تحقیقات توصی

واقعی و منپم خصوصیات یك واقعییت بیا ییك موضیو اسیت بیه عبیارت

دیگر یك پژوهشگر در ای ،یونه تحقیقات سعی میکنند تیا آن،یه هسیت را بیدون هییچ یونیه
دخالت ییا اسیتنتاج ذهنیی یی ارش دهید و نتیایح عینیی از موقعییت بگییردب ابی ار جمیع آوری
ااالعات بهره ییری از پرسشنامه بستة محقق ساخته ،با نحوة اجرای مستقیم بوده ضیمنأ از فنیون
تلمیلی هم،ون مطالعات کتابخانه ای اسنادی و استخراج مقاالت و تحقیقات صورت یرفته که
به بررسی حوزه های اعتقیادی ،حقیوقی ،فرهنگیی ،اجتمیاعی و اقتصیادی تیأخیر سی ،ازدواج و
بررسی آماری مدد یرفته شده استب روش تج یه و تحلی دادهها در ایی ،بررسیی در دو سیطح
توصیفی و استنباای با استفاده از نرم اف ار SPSSتحت برنامه  EXCELصورت یرفته است ،در
سطح توصیفی با استفاده از مشخصههای آماری نپیر جدول توزیع فراوانی ،بیه تج ییه و تحلیی
داده ها پرداخته و در سیطح اسیتنباای از آزمونهیای  )tset t( tو پیرسیون ()rبهیره یرفتیه شیده
استب در ای ،مطالعه  381پرسشنامه توزیع شده استب
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مدل تحقیق

نتایج بدست آمده از تحقیق
تحقیق حاضر قصد بررسی نقش اوای
یفته شد که کشور ایران دارای اوای
فرهنگی و ازدیاد اوای

در پیشگیری ن ا های دسته جمعی را داشته اسیتب

زیاد و فرهنگهای متنوعی اسیت کیه خیود ایی ،تنیو

میتواند تاثیر بس ایی در پیشگیری و یا وقو نی ا هیای دسیته جمعیی

داشته باشدب در میان استانهای موجود در ایران استان کهگیلویه و بویر احمد به عنوان استانی بیا
اوای

متنو مطرو است که درییریهای اایفهای موجیود در ایی ،اسیتان باعیث بیر هیم زدن

امنیت منطقه شده استب شهرستان چرام نی از درییریهای اایفهای بی نسی

نبوده و همه سیاله

خسارتهای بیشماری به ملانهای عمومی و حریم شخصی افراد از اریق ای ،درییریهیا وارد
شده استب با توجه به سوال اصلی تحقیق یعنی وجود اوای
میتوان یفت در جامعه چرام اوای

و نقش آنها در نی ا هیای جمعیی

نقش بسییار مهمیی را در دریییریهیا و نی ا هیای دسیته

جمعی بازی میکنند و عصبیتهای قومی قبیلهای موجود عام خسیارتهیای جبیران ناپیذیری
به فضای شهر وارد ساخته استب جدول زیر نی نشان دهنده همی ،واقعیت استب
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درجه

سطح

تفاوت

خطای انحراف

پایی ،تری،

باال تری ،سطح

آزادی

معناداری

میانگی،ها

از میانگی،

سطح میانگی،

میانگی،

81ب 178

371

111.

11ب 63131

31761.

11ب 1311

11ب 1113

11ب 111

361

111.

41ب 77117

46317.

41ب 1111

41ب 1111

T

متغیر
یرایش به ن ا
دسته جمعی
قوم یرایی

از ارف دیگر با بررسی می ان رضایت مندی مردم از زندیی خود و یرایش به نی ا دسیته
جمعی می توان یفت که خیلی از افراد شرکت کننده در ن ا های دسته جمعی از زندیی خیود
رضایت چندانی نداشته و غالباً بیلار یا داری شغلی بیا درآمید پیایی ،بیودهانیدب شیغ و جایگیاه
شخصیتی -حقوقی که آن به وجود میآورد خود میتواند عام مهمی در کم کردن نی ا هیای
دسته جمعی بوده و به برقراری امنیت در جامعه کمك شایانی کندب نتایح زیر تاییید کننیده ایی،
است که رضایت مندی از زندیی از عوام کاهش دهنده ن ا های دسته جمعی استب

مطل

درجه

سطح

تفاوت

آزادی

معناداری

میانگی،ها

81ب 178

371

111.

38ب 411

383

111.

T

متغیر
یرایش به ن ا دسته
جمعی
رضایت از زندیی

11ب
63131
3ب 31163

خطای

پایی ،تری،

باال تری،

انحراف از

سطح

سطح

میانگی،

میانگی،

میانگی،

31761.

11ب 1311

11ب 1113

18886.

3ب 1411

3ب 1613

نتیجهگیری
با توجه به مطالی

یفتیه شیده در میورد سیابقه نی ا هیای دسیته جمعیی در کشیور و اسیتان

کهگیلویه و بویراحمد میتوان یفت که چنیی ،نی ا هیای بیه خیاار کسیتردیی منطقیه نی ا از
اهمیت دوچندانی برخوردار است چرا که تعداد افراد خسارت دییده در چنیی ،نی ا هیایی قابی
مقایسه با ن ا های فردی نبوده و خسارتهای مالی زده شده در ای ،نیو نی ا هیا چنیدی ،برابیر
ن ا های کوچك و انفرادی استب با توجه به اینله امنیت و تامی ،آن نیاز به صرف ه ینه وقیت
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بسیار زیادی دارد باید هر چه بیشتر نسبت به ح معضی نی ا هیای دسیته جمعیی در شهرسیتان
اقدام مناس

و فوری ای صورت ییردب نتایح بدست آمده از تحقیق وجود رابطه بی ،قوم یرایی

و اوایفه یرایی و ن ا های دسته جمعی را تایید کرده استب ای ،مطلی خیود مییتوانید روزنیه
امیدی به سوی ح چنی ،مشللی باشدب چرا که با جهت ییری و تصمیمات درست مسیئوالن و
افراد زیربط و شناسایی افراد سرشناس و رییش سیفیدان اوایی
شایانی کردب ایر ریش سفیدان اوای

بهتیامی ،امنییت میردم کمیك

بتوانند بیه عنیوان عیاملی بازدارنیده در نی ا هیای دسیته

جمعی تقویت شوند و مسئوالن نی هملاری الزم را با آةنها به عم آورند بسا که بتوان بسیاری
از ایی ،نی ا هییا را در نطفییه خفییه کییرده و از ویرانییهییا و خسییارات وارده بییه فضییای شهرسییتان
جلوییری بعم آوردب
منابع
 – 4امان اللهی بهاروند ،سلندرب ()4381ب اقوام لر انتشارات قائم و چاپ اولب
 – 1احمدی ،حمید)4371( ،ب قومیت و قوم یرایی در ایران ،تهران ،نشرنیب
 – 3برتون ،روالن)4381( ،ب قوم شناسی سیاسی ،ترجمه ناصر فلوهی ،تهران ،نشرنیب
 – 1صادقی و مالیریعلیب ()4381ب جغرافیای سیاسی اجتماعی ممسنی انتشارات فریاد کبیر،
چاپ اولب
 – 1صفی نژاد ،جوادب ()4381ب عشایر مرک ی و تعصبات قومی ،انتشارات واحد ،چاپ اول
 – 6ع ی ی ،صلبعلی 4381 ،4381 ،ممسنی دشتی پر از نون تشتی پر ازخون ،انتشارات جاوید،
چاپ دوم
 – 7قهرمانی ابیوردی ،مپفر ،4381 ،وقایع عشایر فارسی ،انتشارات راسخ ،چاپ اول
 – 8کوئ ،،بروس ،مبانی جامعه شناسی ،ترجمه غالم عباس توسلی و رضا فاض  ،تهران،
انتشارات سمت4371 ،
 – 1مصطفوی ،محمدتقیب ()4381ب اقلیم پارس ،انتشارات جاوید ،چاپ سوم
 –41پورافلاری ،نصراهللب ()4383ب ن ا های جمعی محلیب مجموعه مقالههای اولی ،همایش
ملی ارو مسائ جامعه شناسی ایرانب تهرانب دانشگاه عالمه ابااباییب
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 –44عبداللهی ،محمدب ()4383ب ارو مسائ اجتماعی در ایران :اهداف و ضرورتهاب مجموعه
مقالههای مسائ اجتماعی ،تهران :مؤسسه نشر آیهب
 –41نپری ،جوادب ()4383ب مسأله اجتماعی از نگاه سه ملت

عمده جامعه شناسیب چلیده

مقالههای هفته پژوهش ،دانشگاه اصفهان
 –43محسنی تبری ی ،علیرضا ()4383ب وندالیسمب تهران :انتشارات آن
 –41اشرف ،احمدب ( )4311کژرفتاریب مسائ رفتاری و آسی

شناسی اجتماعی ،مجموعه

یفتارهای درسی ،تهران :آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی
 –41کوئ ،،بروسب ()4371ب مبانی جامعه شناسیب ترجمه غالم عباس توسلی و رضا فاض ،
تهران :سمتب
 –46محسنی تبری ی ،علیرضاب ( )4371خودکشی در استان ایالمب تهران :مؤسسه مطالعات و
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
 –47چلبی ،مسعودب ()4371ب جامعه شناسی نپمب چاپ اول ،تهران :نشر نی
 –48شیخاوندی ،داورب ()4373ب جامعه شناسی انحرافهاب چاپ سومب تبری ب نشر مرندی
 - 41سارخانی ،باقرب ()4371ب دایرة المعارف علوم اجتماعیب تهرانب مؤسسه کیهان
 - 11رفیع پور ،فرامرز ()4378ب آنومی یا آشفتگی اجتماعیب تهران :انتشارات سروش
 –14چلبی ،مسعود ؛ مبارکی ،محمد ()4381ب تحلی رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوو
خرد و کالن ،مجله جامعه شناسی ایران ،دوره ششم ،شماره 1
 – 11حیدری ،محمد و هملاران ()4386ب عوام مرتبط با مدیریت انتپامی ن ا های دسته
جمعی مسلحانه در شهرستان کهگیلویه ،فصلنامه مطالعات مدیریت انتپامی ،شماره چهارم
 – 13خادمی ،علی و هملاران ()4388ب بررسی می ان و رابطه امنیت اجتماعی و همگرایی
قومیت های آذری و کرد در شهر ارومیه ،فصلنامه علمی و تخصصی فرماندهی انتپامی
استان آذربایجان غربی ،شماره چهارم و پنجم
 – 11دفتر ت حقیقات کاربردی فرماندهی انتپامی استان کهگیلویه و بویراحمد ( ،)4311اولی،
همایش ملی نقش اوای

در پیش ییری از ن ا دسته جمعی ،تهران ،زیتون سب

نقش اوای
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 – 11کی نیا ،مهری ( ،)4381مبانی جرم شناسی جلد ،1تهران :مؤسسه چاپ و انتشارات
دانشگاه تهران
 – 16مسلنی ،علیرضاب ()4387ب مجموعه مقاالت و سخنرانیهای اولی ،همایش تأثیر ن ا بر
امنیت اجتماعی یاسوج دفتر تحقیقات کاربردی
 – 17خبری اری فارسhttp//www.farsnews.com/ )4387/1/17( ،
 – 18خبری اری ایران (http//www.Irana.ir/ )4387/1/17

 – 11صدیق سروستانی ،رحمت اهلل ()4383ب آسی

شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحراف

اجتماعی) تهران :انتشارات آن
 – 31شفرز ،برنهارد ()4381ب "مبانی جامعه شناسی جوانان" ،ترجمه کرامت اهلل راسخ ،نشر نیب
 _ 34بشیریه ،حسی) 4376(،ب جامعه شناسی سیاسی:نقش نیروهای اجتماعی در زندیی سیاسی،
تهران ،نشر نیب
 _31امی ،صارمی ،نوذر ()4381ب انحراف اجتماعی و خرده فرهنگهای معر  ،تهران:
انتشارات دانشگاه علو انتپامی
 - 33شیخاوندی ،داور()4373ب جامعه شناسی انحرافات ،تهران ،نشر مرندی
– 31دفتر تحقیقات کاربردیب ( )4311نخستی ،همایش ملی نقش اوای
دسته جمعی ،تهران ،نشر زیتون سب

در پیشگیری از ن ا

 / 11دو فصلنامه تخصصی مطالعات ایالت و عشایر ،سال هفتم ،شماره اول ،پیاپی ( ،)41بهار و تابستان 4316

