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 چکیده 

دف این پژوهش تبیین جامعه شناختی موانع مؤثر بر وقوع جرائم خشونت آمیز در سطح کالن است. ه

رفت. روش مطالعه، شناخت سازوکار علّی وقوع نتیجه مدنظر قرار گاین راستا، با طرح یک تئوری تلفیقی،  در

نتایج شرایط الزم و کافی منفرد وقوع نتیجه منطق فازی استفاده شد. رویکرد تطبیقی کیفی بوده و از رهیافت 

در مجموع موارد مثبت نشان داد که شروط حاکمیت قانون، فرصت شغلی، فرصت اقتصادی و کارائی دولت به 

بری اقتصادی و فرصت شغلی، در بین مجموعه موارد اند. غیاب دو شرط براتنهایی شروط کافی وقوع نتیجه

در علّیت . منفی نیز، نشان از اهمیت نظری و تجربی این دو شرط در تبیین خشونت در سطح کالن است

ای، ترکیب شروط فرصت اقتصادی، سرمایه رابطهمعادله نهایی پژوهش حاضر نشان داد که عطفی و ترکیبی، 

رائی دولت، حاکمیت قانون و فرصت فرهنگی از قدرت تبیینی باالیی در مردمساالری، پاسخگویی دولت، کا

ارتباط با وقوع نتیجه مورد نظر برخوردارند و این ادعا در تبیین نتیجه در هر دو مجموعه موارد مثبت و 

منفی)یعنی کشورهائی که در آنها میزان خشونت کم است و همچنین کشورهائی که میزان خشونت در آنها 

ت( صادق است. نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد، آن است که برابری اقتصادی لزوماً در همه موارد زیاد اس

با نتیجه همراه نیست. چه بسا با تنظیم ساختاری کارا، نابرابری اقتصادی لزوماً موجد جرائم خشونت آمیز 

 ب عوامل بستگی دارد.نباشد. لذا نتیجه تا حد زیادی مجموعه عللی زمینه مند داشته و به ترکی

های متوازن، کیفیت حاکمیت، گرامر اجتماعی، منطق فازیخشونت، فرصتکلمات کلیدی:   
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 مقدمه

خشونت به عنوان یک واقعیت اجتماعی همزاد جدائی ناپذیر جامعه بشری است و جوامع مختلف پیوسته 

میزان این واقعیت اجتماعی در برخی از جوامع میزان متفاوت و متغیری از آن را تجربه نموده اند. اما گستره و 

اندرکاران حوزه گذاران و دستبه حدی است که تبدیل به یک مسئله فراگیر شده و ذهن بسیاری از سیاست

مربوطه را به خود مشغول ساخته است. حال پرسش محوری مرتبط با این مسئله این است که چرا در برخی 

در کشورهای دیگری تبدیل به شود، اما آن به نحوی مدیریت و کنترل میاز جوامع خشونت کم است و میزان 

های جامعه را با مخاطره و سایر حوزههای نظارت رسمی یک مسئله اجتماعی شده و ضمن افزایش هزینه

 چالش جدی مواجه ساخته است؟ 

وع جرائم عرضی انجام گرفته است، در صدد تبیین علل وق -این مطالعه که در سطح کالن و ملّی

زنی در خصوص چند متغیر کلیدی استوار چارچوب نظری آن بر گمانهآمیز در سطح کالن بوده و خشونت

. در این الگو ما برای جامعه قائل به وجود نوعی شبکه روابط اجتماعی)با حوائج چهارگانه معیشتی، است

اعی(، الگوی توزیع منابع ارزشمند و معاشرتی، تمشیتی و معرفتی(، شبکه قواعد هنجاری و معنایی)گرامر اجتم

ای هستیم. نکته مهم در این ارتباط بحث ترکیب علل است. یعنی بود و نبود آرایش مادی و نمادین صحنه

ای نظم یا اختالل اجتماعی فراهم نمایند. مطابق با توانند برای جامعهعلل مورد اشاره در ترکیب با هم می

شود. ه بعد تحلیلی متداخل و مرتبط به هم، به تبیین واقعیت پرداخته میالگوی نظری، در این مطالعه در س

گیرد. بعد دوم که کارائی نهادها را مدنظر ها و ساختارهای چهارگانه مرتبط با آن را در بر میبعدی که فرصت

 ر قرار دهد و نهایتاً بعدی دیگر که کارائی گرامر اجتماعی)هنجارهای رسمی و غیررسمی( را مدنظقرار می

 دهد. می

برای این منظور در چارچوب علّیت عطفی و ترکیبی این مطالعه در صدد آن است که ترکیب عللی که 

منطق شوند، را شناسایی نماید. در این راستا، با کاربرد بود یا نبود آنها منجر به بروز جرم در سطح کالن می

وکارهای علّی آن از طریق ترکیب علّی مسیرهای فازی، احصاء شرایط الزم و کافی وقوع جرم و شناخت ساز

به عبارتی در این مطالعه در صدد آزمون یک مدل نظری تلفیقی هستیم که مختلف مدنظر قرار خواهد گرفت. 

بدانیم در مجموع حضور/غیاب چه عؤاملی در قالب یک علّیت عطفی و ترکیبی منجر به بروز جرائم خشونت 



 د

ای تحقق هدف مذکور، در این مقاله ابتداء به واکاوی تجربی موضوع پرداخته شود. برآمیز در سطح کالن می

شده و در ادامه به معرفی چارجوب نظری پژوهش اقدام خواهد شد. در ادامه با استفاده از رهیافت فازی، 

  شروط الزم و کافی وقوع نتیجه احراز خواهد شد.
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 مسأله  بیان: 1-1

که بر ضد آن  جوز قانونینادرست و بدون مکاربرد سوء استفاده از قدرت، خشونت، مصداق خارجی 

به نقل از حبیب زاده و همکاران،  911:  1988)کمپ بل، است حقوق عمومی، قوانین و آزادی های همگانی

 همزاد جدائی ناپذیر جامعه بشری است و در اشکال گوناگون در طول تاریخ رخ داده است. (، 2: 1383

تضاد بوده و تاریخ بشر دارای پیوستار مستمری از  شناسی بطور کلی همواره با دو مسئله اساسی نظم وجامعه

  خشونت و نظم بوده است.

توان از منظرهای گوناگون تعریف نمود. از نظر فوکو خشونت همان وجه منفی قدرت است خشونت را می

بخشد و به انقیاد ها را شکل میکه چه به صورت آشکار و چه پنهان، چه کنشگرانه و چه کنش پذیرانه، سوژه

دهد ها به زندگی، آنان را به سوی جنگی سوق می(. هابز معتقد است میل انسان43: 1392آورد)فوکو، در می

( انسان فقط در 1387(. در اندیشه هابز)7: 2008، 1یا جنگ بر سر منابع نام دارد)سیوت« جنگ ضرورت»که 

های به ظاهر ، آنان را حتی در وضعیتهای خودخواهانهکند، بلکه انگیزهمقابل حمله دیگران از خود دفاع نمی

شود بروز خشونت نماید. چنانچه هابز در لویاتان متذکر میآرام، به کنش خشونت آمیز علیه دیگری ترغیب می

چه در وضع طبیعی و چه مدنی امری اجتناب ناپذیر است. در وضع مدنی، رقابت بر سر حیات، به رقابت بر سر 

گردد. در وضع مدنی این جامعه است که خشونت را بر فرد دارانه بدل می های سرمایهثروت و دیگر ارزش

کند) به نقل از توانا پذیرد و به دیگران منتقل میکند و فرد بنا به وضعیت پایدار خشونت آن را میتحمیل می

 (. 11-16: 1396و اله دادی، 

ای و اجتماعی است. در دی، رابطهای چند الیه و متأثر از عوامل مختلف در سطوح فراین مسئله پدیده

ها برای تبیین خشونت اساساً ماهیت زیست شناختی داشته است و کانون اصلی سطح فردی، نخستین تالش

های زیست شناختی، ژنتیکی و ارثی های افراد بوده است. در نظریه هایی از این نوع به ویژگیتوجه به ویژگی

ون این ساختارها به گونه ای متفاوت از دیگران، رفتارهای مجرمانه را از شود که افراد به ناچار در دراشاره می

(. روان پزشکان با تکیه بر 159: 1391به نقل از کشکولی و صادقی،  1380دهند)ولد و دیگران، خود بروز می

نت دانند. اندیشمندان روان شناس، خشوشناختی شان، خشونت را ناشی از اختالالت عصبی می دیدگاه زیست
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: 1391اند)نقدی، را یکی از وجوه اجتماعی پرخاشگری دانسته و مهمترین سرچشمه آن را ناکامی بر شمرده

کنند و کانون توجه و سطح (. نظریه های روانشناختی رفتار انحرافی را با انواع خاص شخصیت تبیین می9

فروید، دوالرد، نظریه های تکامل  توان به نظریه هایهای عمده این رهیافت میتحلیل فردی است. از نظریه

 (. 65: 1395شناختی، ناهماهنگی شناختی، مبادله، ناکامی و پرخاشگری اشاره کرد)قادرزاده و قادری، 

هایی به کمیت و کیفیت روابط میان والدین، روابط سایر افراد خانواده با یکدیگر و روابط فرد با نظریه

ارند. در واقع این نظریه ها در تبیین خشونت به چگونگی و نحوه دوستان صمیمی و همکاران نزدیک اشاره د

ای از روابط ساختار خانواده به عنوان یک واحد اجتماعی نسبتاً مستقل و مجزا و همچنین شبکه پیچیده

(. بخش دیگری از 160: 1391اجتماعی خودمانی که فرد را احاطه کرده است، اشاره دارند)کشکولی و صادقی، 

هایی مثل محله یا همسایگان تبیین خشونت به شبکه های روابط اجتماعی که افراد در محیط هاینظریه

، 2004، 1دهند)سامپسوندرگیر آن هستند، توجه دارند و مؤلفه های مرتبط با آن را مورد بررسی قرار می

قوله فرهنگ و ها به دو م(. تعداد دیگری از تئوری160: 1391به نقل از کشکولی و صادقی،  1989، 1991

های مساعد کننده خشونت را ساختار اجتماعی هم به صورت جداگانه و هم در تعامل با یکدیگر که زمینه

اند. این نظریه ها بر این باورند که برخی نیروهای ساختاری از جمله فقر یا فقدان کند، توجه داشتهفراهم می

به نقل از  2005، 2گردد)بروکمنبه خشونت میکنند که در نهایت منجر ها شرایطی را ایجاد میفرصت

های یادگیری اجتماعی، توان به نظریههای عمده این رهیافت می(. از نظریه160: 1391کشکولی و صادقی، 

 سازمانی اجتماعی و ... اشاره کرد. های انحراف فرهنگی، بیفشار اجتماعی، کنترل اجتماعی، تئوری

در صدد ترکیب عوامل ساختاری و نهادی و احصاء نقش گرامر  در کار پیش رو نویسنده به نحوی

ای نتیجه و اجتماعی در تبیین خشونت است. لذا در این مطالعه سعی خواهد شد به علل ساختاری و زمینه

رخداد )خشونت( و ویژگی های منحصر به فرد و کلی موارد پرداخته شده و شروط الزم و کافی وقوع رخداد 

 احصاء شود. 

     

 

                                                           
1. Sampson 

2. Brookman 
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 تحقیق و فرضیات سؤاالت : 2-1

عرضی( به دنبال پاسخ به این سئوال است که در مجموع  -بطور کلی این پژوهش در سطح کالن )ملّی

 کنند. اهمترکیب چه عواملی)علّیت عطفی و ترکیبی( به عنوان علل ممّد و مخلّ جرائم خشونت آمیز عمل می

 فرضیات این پژوهش به قرار زیر است:

  غیاب جرائم ای، مادی و فرهنگی( وهای چهارگانه )سیاسی، رابطهانواع فرصت بین حضور -

 آمیز رابطه وجود دارد.خشونت

 بین دو متغیر کیفیت تنظیمات نهادی و جرائم خشونت آمیز رابطه وجود دارد. -

 آمیز رابطه وجود دارد.بین دو متغیر میزان حاکمیت قانون در جامعه و میزان بروز جرائم خشونت -

 بین میزان پاسخگویی دولت و کاهش جرائم خشونت بار رابطه وجود دارد    -

بین میزان کارائی هنجارهای اجتماعی)ارزش کرامت انسان( و میزان جرائم خشونت آمیز در جامعه  -

 رابطه وجود دارد.

 بین میزان فقر در جامعه و جرائم خشونت آمیز رابطه وجود دارد. -

 جرائم خشونت آمیز رابطه وجود دارد.  بین میزان بیکاری در جامعه و -

 بین رضایت از کارائی دولت و میزان جرائم خشونت آمیز رابطه وجود دارد.  -

ای با میزان پایین جرائم خشونت آمیز همراه ترکیب حضور مجموعه متغیرهای فوق در هر جامعه -

 ت آمیز همراه است.ای با میزان باالی جرائم خشوناست. فقدان/غیاب این متغیرها در هر جامعه

  ضرورت و اهمیت: 3-1

منجمله خشوونت و بوا توجوه بوه اینکوه       ،های اجتماعی در جامعهبا توجه به تشدید بروز مسائل و آسیب

ای اتخاذ هر برنامه توسعه، مستلزم ایجاد فضائی است کوه در آن تضواد اجتمواعی در حوداقل بووده و بوه گونوه       

ماعی صدمات جدی به برنامه های توسعه وارد نسازد، ایون مطالعوه در   تنظیم و مدیریت شود که اختالالت اجت

توانود  شود. بدون شک نتیجه این مطالعه موی صدد احصاء عؤاملی است که منجر به بروز خشونت در جامعه می

به ما در امر شناخت این مسئله کمک نماید، چرا که ترکیبی از عؤامل و موانعی که منجر به بوروز ایون مسوئله    
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چوون ایون    ای روشن و شفاف بیان خواهود شود.  آن در قالب معادلهحاکم بر شود، احصاء شده و قانونمندی می

های آنان موجود است. لذا به گیرد که دادهعرضی بوده و اکثراً کشورهائی را در بر می -مطالعه یک مطالعه ملّی

ناخت علّت بوروز جورائم خشوونت آمیوز     تواند به ما در امر شدلیل پوشش تجربی بیشتر، نتایج این پژوهش می

کمک کند تا دست اندرکاران این امر با اشراف تئوریک و تجربی بیشتر به موضوع، در امر سیاسوت گوذاری در   

این حوزه موفقیت حاصل نمایند. این مطالعه شناختی از عؤامل مؤثر بر بروز جرائم خشونت آمیوز را در اختیوار   

های کالن در راستای رفع موانع گام برداریم. با نتوایج  ین مطالعه به اتخاذ سیاستدهد، تا بر  مبنای اما قرار می

توان به یک علَیت عطفی و ترکیبی چندگانه و یا یک مسیر علَی واحود در ارتبواط بوا    حاصل از این پژوهش می

تواند بوه  عؤامل مؤثر بر خشونت دست یافت. بدون شک دستیابی به مسیر علَی دارای پوشش تجربی بیشتر می

های اجرائی بر اساس نتایج به دست آمده و کاربست ها و سیاست ما در فهم درست واقعیت و تدوین استراتژی

   .ها پرداخته شودبه اهم آن شودیم یدارد که سع تیپژوهش از چند نظر اهم نیاآنها کمک نماید. 

هوای  تعلّیو و دسوتیابی بوه    پوژوهش  یتئوور  دییپژوهش آن است که در صورت تأ نیا دیجمله فوا از -1

مسوائل اجتمواعی    حووزه  انودرکار دست انیو مجر گذاراناستیدر برابر س ی نوین، افقعطفی چندگانه

عمول بوه    کمتر در عرصهکه در تبیین این مسئله تأثیرگذار است و  یاملؤعمجموع تا  شودیگشوده م

 شده، مطمع نظر قرار گیرد.  آن توجه 

 ابیو غ ایو در اسوتخرا  و سونجش حضوور     یفورد اسوت سوع    به نحصرپژوهش که در نوع خود م نیا -2

  و هوا در حووزه  نیکوه محققو   ییرهوا یبوا متغ  بیو در ترک یاز جنبه نظور  تواندیدارد که م ییرهایمتغ

ای را در ارتبواط بوا   میوان رشوته  و  یاچنودانگاره  کورد ینووع رو  کی اند،پرداخته آن به گرید هایرشته

     .دینما تیتقوشناخت مسئله مورد نظر 

دنبوال   یچند سوطح  یعلّی مناسب را به صورت یندهایمند، فرآنظام یمطالعه با اتخاذ نگاه نیا تاًینها -3

عوأمول   تیو فیپرداختوه شوود کوه از ک    یبه سطوح و ابعاد مختلف یوستاریقصد دارد در قالب پ نموده

امتداد ها ازن فرصتبه عؤامل ساختاری و توزیع متوسطح کالن تا شده و شروعمیانی در سطح نهادی 

است که تحقق آن  یو کالن هدف مهممیانی  یلیسطوح تحلعؤامل  قیتلف کی. لذا از منظر آکادمابدی

 مطالعه مورد انتظار است. نیدر ا
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 اهداف: 4-1

در میان عوامل و موانع متعدد بر سر راه توسعه، تلقی مفهومی از جامعه نقش بسیار مهمی دارد. هر 

ای از جدال، های)الگوهای( چندگانه منحصربفرد، همزمان بطور بالقوه یا بالفعل با درجهای با ساختارجامعه

رقابت، رفاقت)همبستگی( و وفاق در سطوح و ابعاد مختلف روبرو است. این در حالی است که در برخی جوامع 

نظم و بهگشت  عالئم همبستگی و وفاق و در برخی دیگر جدال و تضاد، برجسته است. لذا برای دستیابی به

اجتماعی، مدیریت تضاد و خشونت در عین کمیابی منابع، شناخت قوانین اجتماعی موجد خشونت ضروری 

است، چرا که خیلی از جوامع امروزی از جمله جامعه ما در اثر عوامل علّی دور  و نزدیکی در تحقق آرایش 

های مفتوحه در است. تعداد زیاد پروندهاجتماعی و نظم اجتماعی مطلوب با مسائل و مشکالت مختلفی مواجه 

های فردی و جمعی و انواع جرائم دیگر از مصادیق بارز چنین وضعیتی نظام  قضائی، میزان باالی خشونت

هدف اساسی و مهم این پژوهش، احصاء ترکیب عؤاملی است که در سطوح عطف به مطالب مذکور،  است.

شود. الزم به ذکر است که در مطالعات پیشین یک مطالعه متعدد منجر به تبیین خشونت در سطح کالن می

های دور و نزدیک، کیفی در سطح کالن با واحد تحلیل کشور که بتواند با در نظر گرفتن علّیت -تطبیقی

خورد. این مطالعه که در قالب مجموع عؤامل مؤثر بر بروز خشونت را در کنار هم احصاء کند، به چشم نمی

ی شده است در صدد آن است که به ترکیب عؤاملی بپردازد که در سطوح تحلیلی مختلف رهیافت فازی طراح

شود. برای این منظور با تدوین یک رویکرد نظری تلفیقی، مجموع عؤاملی که موجب جرائم خشونت آمیز می

رار شود، به طور تجربی مورد آزمون قحضور و یا غیاب آنها موجب افزایش یا کاهش عمل خشونت آمیز می

 خواهد گرفت.

 

 

 

 



 

 فصل دوم

 مبانی نظری تحقیق
 

 

 

 

 



 : چارچوب نظری1-2

دهد که هر کدام از این رویکردها در بررسی پدیده خشونت های نظری نشان میمرور رویکردها و دیدگاه

ی اند. اما برابه یک عامل توجه داشته اند و یا از میان متغیرهای مختلف نقش یک عامل را اساسی دانسته

درک پدیده خشونت بهتر است به تبیین هایی روی آورد که این کلیت و بر هم کنش عوامل مختلف را فرموله 

های آن ممکن باشد، نویسنده در کرده باشد. در این مطالعه در حدی که امکان تلفیق نظری و احصاء داده

تلفیقی در ارتباط با تبیین  تالش است طی یک آزمایش فکری، در قالب یک رهیافت نظری به ارائه الگویی

 کنند. خشونت بپردازد که از سطوح تحلیلی میانی و کالن تغذیه می

های متوازن در ابعاد توان گفت که تجهیز افراد به فرصتمیاین پژوهش با توجه به الگوی نظری 

های تعیین شده ارچوبتوانند رفتار افراد را به سمت چکنندگی بر رفتار افراد داشته و میمتفاوت، اثر تنظیم

سوق دهند. لذا ساختار جامعه با ضریب توانمندسازی و محدودسازی خود کار تجهیز و تحدید را برای 

سازند. ضمناً شود، فراهم میکنشگران فردی که نمود آن در اعمال مجرمانه/ همنوایی با هنجارها، متجلی می

پردازند. می القوه به بالفعل، به بازتولید ساختار کالنهای بکنشگران خود بطور مستقیم از طریق تبدیل ظرفیت

در این میان کارائی نهادی بر عملکرد رفتار در سطح خرد تأثیرگذار است. کارائی قواعد و هنجار در چارچوب 

ها در ابعاد متفاوت مادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده و از خواست اکثریت، موجب تنظیم بهینه رابطه

 های در دسترسکند، ضمن اینکه انواع سرمایهای معدود جلوگیری میع ارزشمند در دست عدهتراکم مناب

شود. ای، فرهنگی، مادی و سیاسی(، موجب تدوین و اجرای قوانین کارآمد با مکانیسم اثر تکاثری می)رابطه

تقابالً عمل در های رسمی تعیین شده شده و مکارائی قواعد رسمی، موجب تنظیم رفتار فردی در چارچوب

 گذارد. پای قانونگذاران میهای تعیین شده، افق هنجاری نوینی پیشچارچوب

( بوسیله مسنر و 1984)1اولین تز ارتباط بین جرم و نابرابری اقتصادی از کار بالو و شوارتز

ی مشترک و ( استخرا  شد. این تز بر مبنای آگاهی از فقدان مزیت و درک آنها از منافع اقتصاد1992گولدن)

ناتوانی برای به دست آوردن بازتوزیع منصفانه منابع، یا دسترسی آزاد به ثروت استوار است که تولید خشم 

(. ادبیات بیانگر دو تئوری 304: 2006نموده و نهایتاً منجر به جرائم بیشتر می گردد)استولزنبرگ و همکاران ، 

                                                           
1 . Blau& Schwartz 
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ابری درآمد ممکن است جرم را تسریع کند. اولی مفهوم مکمل در ارتباط با مکانیسم بالقوه ای است که نابر

( 1968)1فایده است که در ادبیات اقتصاددانان با کار بیکر -رفتارهای مجرمانه به عنوان یک محاسبه هزینه

رود از جرم کند که جرم کارکردی از محاسبات فردی در ارزیابی است که انتظار میمنعکس است. وی بیان می

مند شود. این محاسبات متأثر از مکانیسم های های منطقی بهرهدی از تعقیب فعالیتدر مقابل سودمن

هایی برای جلوگیری از جرم است. مطابق با این تئوری، نابرابری منجر به جرم از ناحیه بازدارندگی و جریمه

ا افراد دارای درآمد باال بدارند در مقایسه که  برگشت پایینی از فعالیت در بازار شود میافراد با درآمد پایین 

(، بدین معنی حتی اگر فقر ثابت باقی بماند، شکاف 2000، 2)کلیآورندبه دست میکه چیزهای باارزشی را 

انجام فعالیت شود، بدین علّت که میدرآمدی بزرگتر بین فقیر و ثروتمند منجر به باال رفتن رفتارهای مجرمانه 

کالیر و (. 4: 2016، 3)اینامورادو و همکاراناست ایاهداف بالقوههای مجرمانه مربوط به ثروت و دارائی 

(. 193: 2011( معتقدند که انگیزه اصلی خشونت است سود و سطح باالی بیکاری است)براون، 2004)4هوفلر

. مطابق با این تئوری افراد معرفی شده است (1938دومین رهیافت در تئوری جامعه شناختی بوسیله مرتون)

: 2016، 5در مکان هایی که نابرابری است)اینامورادو و همکاران، ر محتمل به اعمال خشونت آمیزندفقیر بیشت

های کاری، ( معتقد است که نابرابری، تأثیر مکانیکی روی جرم دارد. با کاهش فرصت2006)6وسترن (.4

 . (343: 2007شود)نکرمن و تورچ، موقعیت برای افزایش رفتارهای مجرمانه تقویت می

کنند دسترسی نابرابر به منابع ارزشمند، تعهد هنجاری متفاوتی ( اشاره می2006جنسن و همکارانش)

آورد. لذا باید به انواع منابع کمیاب در جامعه)ثروت، قدرت، منزلت و پرسیتژ( و هنجارهای توزیع آن بوجود می

وجود دارد. با باال رفتن پاسخگویی نظر داشت. در جامعه تناقضی ذاتی بین کاالها و نیازهای اعضای اجتماع 

(. اگر افراد زیادی در 1996یابد)اتزیونی،می اجتماع، حوزة این نوع تناقض بنیادی بطور چشمگیری کاهش

توان انتظار داشت که درگیر یمهایی چون ناکامی و محرومیت نسبی را تجربه کنند، درون یک جامعه، تنش

؛ 1968یک گروه یا جمع مشخص قابل مشاهده و بررسی است)گار،  رفتار جمعی مجرمانه شوند که به عنوان

                                                           
1. Becker 
2. Kelly 

3. Enamorado& et al  

4. Collier &Hoeffler 

5. Enamorado& et al 

6 . Western 
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ای که بطور همزمان توسط بخش بزرگی (. در حقیقت ناکامی1389به نقل از طالبان، 1972مارکوس و نسولد، 

شوند. از نظر فایرابندها منبع ای کالن را موجب میشود، در ترکیب با یکدیگر پدیدهاز جمعیت احساس می

ها و ها نسبت به داشتهدگی سیستمی عبارت است از شکاف میان انتظارات و خواستهعمده سرخور

تری خواهد بود که افزون اش، سرخوردگی سیستمیدستاوردهای بالفعل. هرچه این شکاف بیشتر باشد، نتیجه

 ؛1380؛ ساندرز، 1966/1379این سرخوردگی نیز منبع اصلی همه رفتارهای مجرمانه است)فایرابندها، 

 (. 1389به نقل از طالبان، 1972مارکوس و نسولد، 

 که تمامی نابرابری های بیرونی انسجام ارگانیک را به مخاطره  است دورکیم معتقددر این ارتباط 

رود. نابرابری بیرونی اندازد. در اثر این مخاطره، کارکرد تقسیم کار اجتماعی در جوامع صنعتی از بین میمی

تواند تبدیل به خشونت بلکه خود به معنی تبعیض است. این نابرابری به آسانی می شود،موجب تبعیض نمی

حتی با این فرض که نابرابری ریشه در رقابت منصفانه داشته (. 219: 1375انتشاری شود)به نقل از چلبی، 

تصادم و باشد، تشدید آن اثر منفی بر کارایی اجتماعی دارد و ممکن است حتی بدون تضاد شدید، منجر به 

ارتقاء جرم در جامعه شود. ناهمنوایی روابط اجتماعی خود عامل نامطلوبی برای کارایی است. افراد اغلب کمک 

دانند، در حالی که آن از کارایی به دور است. اما در واقعیت های فاقد امتیاز را منصفانه و عادالنه میبه گروه

ده و جامعه را باثبات سازد. و حفاظت از کارایی در چنین تواند جرائم را کاهش داها میکمک به این گروه

 (.74: 2009شرایطی طاعونی روانشناختی است)پیکسینگ، 

دهند: برجستگی درون بالو و شوارتز دو منبع عمده تضاد بین شخصی را در جامعه از هم تمیز می

آورد وضعیتی را بوجود می 1ازادگروهی مازاد و نابرابری که با پارامترهای ترتیبی همبسته است. برجستگی م

های درون گروهی که با توجه به پارامترهای اسمی تعریف شده اند؛ منجر به حذف برون که در آن رجحان

هایی برای برون گروه هاست و نتیجتاً تولید خصومت و ضد شود. این حذف در بر گیرنده هزینهها میگروه

د یک پارامتر اسمی تمایل به تولید خصومت بین گروهی و کند. بدین ترتیب، برجستگی مازاخصومت می

های قوام یافته کند که نابرابریمی ( در این باره چنین بحث1989پتانسیل برای تضاد و خشونت دارد. مسنر)
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یابد. مسنر دارند و در خصومت انتشاری مثل جنایت و آدم کشی تجلی می 1تمایل به تولید خشم محصور

کنند که ر اساس استدالل مزبور است که بالو و همکارانش این گونه فرضیه پردازی میکند که باضافه می

سطوح جرم خشونت آمیز در اجتماعات شهری باید به طور مثبت با سطوح نابرابری در درآمد، یک نمونه از »

سی به منابع بدین ترتیب مسنر تبعیض اقتصادی را به عنوان عدم امکان دستر«. قوام پارامترها، تغییر یابد

 کند. او دو فرضیه مطرح های اجتماعی همچون نژاد؛ مذهب و قومیت تعریف میاقتصادی بر اساس ویژگی

( 2( سطح تبعیض اقتصادی رابطه مستقیم با نرخ های دگرکشی در سطح ملی دارد، 1کند که عبارتند از : می

تا نابرابری در درآمد. مسنر نابرابری  سطح تبعیض اقتصادی، پیش بین قوی تری برای نرخ های دگرکشی است

داند. وی در های محولی را منبع مهم خاص خشونت کشنده در جوامع معاصر میاقتصادی مبتنی بر ویژگی

نابرابری های بیرونی، یعنی نابرابری هایی که ریشه در » گویدکند که مینهایت به این اخطار دورکیم اشاره می

به نقل از چلبی،  1989مسنر، «)ر راه توسعه میثاق های اجتماعی قوی استخصائل محولی دارند، مانعی د

( تضاد آشکار احتماالً با نابرابری تنها زمانی قرین می شود که پارامترهای 1989به نظر مسنر)(. 218: 1375

ع رقیب را در اسمی برجسته با این نابرابری ها قوام یابند. به عبارت دیگر نابرابری های قوام یافته شناخت مناف

توزیع مجدد منابع تسهیل می کنند. این موجبات تضاد آشکار را فراهم می کنند. همچنین نابرابری های قوام 

یافته تمایل به تولید خشم محصور دارند که در خصومت انتشاری مثل جنایت و آدم کشی تجلی می نماید. 

و همکارانش این گونه فرضیه پردازی می کنند مسنر اضافه می کند که بر اساس استدالل مزبور است که بال 

که سطوح جرم خشونت آمیز در اجتماعات شهری باید به طور مثبت با سطوح نابرابری نژادی در درآمد، یک 

 (.217: 1386نمونه از قوام پارامترها تغییر یابد)چلبی، 

خشونت و شورش است. مهمترین اثر بالقوه نابرابری ثروت که بیشتر نظریه ها به آن توجه دارند، 

نابرابری در توزیع پاداش ها کنترل اجتماعی را بی ثبات می سازد و روابط بین شخصی را سست می نماید که 

سرانجام منجربه خشونت فزاینده می شود. مسنر نیز به تبعیت از بال و شوارتز معتقد است که نابرابری بیشتر 

 ابرابری سرانجام بین کسانی که ذیعالقه به کاهش آن یک منبع تضاد است. او همچنین فکر می کند که ن
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Fuzzy Analysis of Factors Affecting Violent Crimes at Macro Level 

Rasoul abbasi Taghidizaj 

 

The purpose of this study is to provide a sociological explanation for the occurrence of 

violent crimes at macro level. In this regard, by designing a consolidated theory, the 

recognition of the causal mechanism of the occurrence of the result was considered. The 

study method was a qualitative comparative approach and was usedfrom fuzzy logic 

approach. The results of the necessary and sufficient conditions indicated that the 

conditions of rule of law, unemployment, economic opportunity, and government 

efficiency alone are sufficient conditions for the outcome. The absence of the two 

conditions of economic equality and job opportunity, among the negative set of cases, 

illustrates the theoretical and empirical importance of these two conditions in explaining 

macro-level violence. In the combined causality, the final equation of the present study 

showed that The combination of conditions economic opportunity, relational capital, 

democracy, government accountability, government efficiency, rule of law and cultural 

opportunity have high explanatory power over the outcome. And this claim holds true 

for both positive and negative (ie, countries where violence is low and countries where 

violence is high). The important point to note is that economic equality is not 

necessarily associated with the outcome in all cases. Probably, with effective structural 

adjustment, economic inequality does not necessarily lead to violent crimes. Therefore, 

the result largely depends on the combination of factors. 

Keywords: Violence, Balanced Opportunities, Governance Quality, Social Grammar, 

Fuzzy Logic 

 

 

 

 

 



 

 

University of Mohaghegh Ardabili 

 
Final Report of Research Project 

 

 

Comparative analysis influence factors on 

violence crimes  in macro level 

 

 

By: 

Dr. Rasoul abbasi Taghidizaj 

Department of History & Sociology 

Faculty of literature and Humanities 
 

 

 

This Research Project Has Been Financially Supported By the Office 

of Vice Chancellor for Research and Technology  

 

 
 

Summer,2019 

 

 


