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Ilam province, as a border province, has the largest border line with 

neighboring Iraq, which has led to the smuggling of weapons and 

access to weapons in the province, and social problems such as murder 

with firearms occur due to easy access to weapons in the province. 

Access to firearms in Ilam province has social, cultural, psychological 

and economic roots. From a social dimension, due to the rule of tribal 

culture and the possibility of tribal violence and conflict, having 

weapons is a form of readiness to defend the tribe. From a cultural 

dimension, in the culture of the people of Ilam province, having 

firearms is a sign of one's superiority over the other. Psychologically, 

having weapons spiritually strengthens the sense of superiority and 

authoritarianism in individuals, and from an economic perspective, 

unemployment in the province leads to the employment of provincial 

citizens to smuggle weapons as false jobs. 
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 مقدمه
خصوص در  بهیکی از مسائل مهم علل دسترسی به سالح 

ارتباط این الگوی رفتاری مربوط به نحوه تعامل و استان ایالم 
له أشناختی و پیوندی است که این مس های جامعه با نظریه

شناسی  ما در جامعه. شناسی دارد های جامعه اجتماعی با بحث
در این . میهای نظری مواجه هست با طیف وسیعی از رهیافت
 تواند یمهستیم که چه عللی  سؤالمقاله درصدد پاسخ به این 

را در استان ایالم توجیه نماید؟ از علل  دسترسی به سالح گرم
به علل  توان یمبندی  صورت دسته دسترسی به سالح گرم به

از گذشته کسی که سالح گرم داشته است در میان ) یفرهنگ
با ) یاقتصادو علل ( ایل دارای ارزش و اعتبار بوده است

عنایت به فقر و بیکاری در استان ایالم و عدم وجود صنعت 
تقویت آن زمینه نگهداری سالح و خریدوفروش  در استان،

ازجمله علل دیگر که در این تحقیق . اشاره کرد( گردد یم
مورد مداقه قرار گرفته است علل روانی دسترسی به سالح 

در این حالت شخص از بعد روانی با داشتن ) .باشد یمگرم 
 کند یمکه احساس  نحوی سالح احساس آرامش خاطر دارد، به

هدف این پژوهش،  .(دینما ینمی وی را تهدید دیگر خطر
به نسبت  المیبه سالح گرم در استان ا یدسترس یهیعلل توج

رغم جمعیت  که علی. استهای دیگر  جمعیت نسبت به استان
  .شود یمکم، بیشترین سالح گرم در این استان مرزی یافت 

که به دالیل ی است ا نهیشیپبا ایران کشوری کهن و 
و فرهنگی از  علمی ، سیاسی، جغرافیایی، نظامیگوناگون 

و  تنوع بسیار باالی زبانی، قومی گذشته تاکنون همواره
ای متنوع  توان آن را جامعه فرهنگی را تجربه کرده است و می

رغم  ای که به گونه به. کرد های خاص خود معرفی با ویژگی
 ،دانستن ایران  اعتقاد برخی از محققان مبنی بر چند قومی

مثل آمریکا،  یتیایران اساسًا با کشورهای چندمل  تنوع قومی
کانادا، استرالیا، سنگاپور، اتحاد جماهیر شوروی سابق و نیز با 

و غیره  مثل هندوستان، آفریقای جنوبی یجوامع چند قوم
همین تفاوت در ساخت تاریخی و . های بنیادی دارد تفاوت
 مناسبات بیناجتماعی موجب شده است که  یها یبند صورت

ها با اقوام ایرانی با الگوهای رایج  و نیز روابط دولت قومی

را نشان  یتوجه اختالفات قابل  های قومی روابط و سیاست
 .(621 :8690کریمی، )دهد 

های خاص نیروهای  بندی در استان ایالم شکل و صورت
فرهنگی، بازتاب پیشینه تاریخی،  -اجتماعی و تنوع قومی

و جغرافیایی، مبانی فکری  یکیتیعوامل ژئوپلشرایط سیاسی، 
در سایر  یها را با تنوع قوم و فرهنگی این استان، برخی تفاوت

تواند چارچوب  ها می دهند که این مشخصه جوامع نشان می
شناختی مسأله دسترسی به سالح گرم را در این استان  جامعه

 .توجیه نماید

 شناسی اجتماعی علت -8
شناسان با رویکردی نوین، رفتارهای انحرافی  امروزه جامعه

مانند ارتکاب جرم را کشمکشی بین فرد و جامعه قلمداد 
عنوان یک مسأله اجتماعی تأثیرات  ارتکاب جرم به. کنند می

ی ها چالش. گذارد نامطلوبی بر روی جامعه بر جای می
مل و شرایط مختلف موجود در جامعه، ااجتماعی مربوط به عو

های  هماهنگ و ترکیب نامتوازن ارکان و مؤلفهتغییرات نا
ازجمله علل اجتماعی دسترسی به درونی و بیرونی جامعه 

علل اجتماعی . استسالح گرم و ارتکاب جرم با سالح 
به ساختارهای  ،دسترسی به سالح گرم در استان ایالم

بافت جامعه استان  فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی
عمده دسترسی به سالح گرم از بعد  دالیل .شود مربوط می

های فرهنگ  توان در عواملی نظیر وجود زمینه اجتماعی را می
به داشتن اسلحه، جایگاه  خاطر خشونت در جامعه استان، تعلق

بیکاری و  ، فقر، نابرابری اجتماعی،اسلحه در فرهنگ مردم استان
وس ، دفاع از خاک و نامهم اشتغال به زندگی عشایری در کنار آن

 البته در کنار دالیلی که اشعار گردید،. نام برد ...و تعرضاندر برابر 
بیشتر مناطق استان  هایی که در باورهای غلط فرهنگی و سنت

سبب گرایش به سمت نگهداری سالح گرم و ارتکاب  وجود دارد
 توان یرو، م ازاین. جرم با این وسیله را فراهم نموده است

 وتبار لیمتأثر بودن او از جامعه، قبیله، ااجتماعی بودن انسان و 
شناختی دسترسی به سالح  عنوان یکی از مبانی جامعه خود به

هیرشی اعتقاد دارد که، اجزاء تعلق و وابستگی  .گرم مطرح نمود
ارتباط با سایر افراد و مشارکت در  :به جامعه شامل مورد زیر است

؛ جی بر آینده داردهای اجتماعی که ارزش و نتای ها و فعالیت نقش
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های اخالقی و هنجاری و فرهنگی و امثال آن  اعتقاد به ارزشو 
 .(63: 8693عابدینی و جعفری، )

توان دسترسی به سالح گرم  با توجه به مطالبی که بیان شد، می
آن  ذیل از شناختی ، بر اساس مبانی جامعهیا لهیرا در جوامع قب
 .استخراج نمود

 (تعلق به قبیله)نوع زندگی مردم  -8-8
ها در  رغم تغییرات روش زندگی و رنگ باختن برخی سنت به

هنوز در بسیاری از ( نوگرا)ها و زندگی مدرن  رویارویی باارزش
ای  ایران و خصوصًا استان ایالم که دارای بافت عشیره اطقمن

های استفاده از اسلحه در برخی مراسم  است، سنت یا لهیو قب
غافل از . گیرد راحتی مورد استفاده قرار می رجا است و بهپاب

بار در  مرگ یءش به وجود بدون توجه دستان به اینکه اسلحه
کم . اندازند دست، سالمت و آرامش دیگران را به خطر می

شدن  ینیستند خبرها و حوادثی که در آن از کشته و زخم
وسی های عزاداری و عر کنندگان در مراسم شماری از شرکت

های مسلحانه  به دلیل سنت نادرست تیراندازی یا درگیری
به دلیل اختالف، در ... ها، طوایف و دوستان و میان خانواده

رسد متأثر بودن  به نظر می. شود های استان منتشر می رسانه
استان ایالم و نوع زندگی  یا لهیفرد از جامعه در مناطق قب

در دستیابی به استفاده از عوامل مؤثر  دیگر یکی... عشایری و
 .باشد و ارتکاب جرم با سالح از سالح گرم

 بینی وجود اختالفات و نزاع پیش -8-2

ها  در روابط اجتماعی میان افراد و گروهی نظم ینزاع، نوعی ب
پدیده نزاع و اختالف در معضالت ترین  است، یکی از مهم

هایی است که با  از آن دسته آسیب این پدیده. است جامعه
ایجاد اختالل در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه، 

آورد که این  دشمنی و حسادت را در میان افراد به وجود می
های  تنش ینیب شیبرای ایجاد نزاع و پ یساز نهیامر با زم

. سازد بعدی، جامعه را ازنظر مادی و معنوی متضرر می
است که تبلور  یوانفعاالت ذهن فعل نهینزاع زماختالفات و 

 .(191: 8692نیا،  آقایی)آن، رفتار مرتکب است  یخارج

در  جادشدهیهای ا در چند سال اخیر تنشدر همین راستا 
شرق و غرب ایران،  هیخصوص در کشورهای همسا منطقه به

صورت  باعث شده است تا مقادیری سالح گرم در بازارها به

طبیعی است وقتی عرضه وجود  .پنهانی و قاچاق عرضه شود
داشته باشد فروشندگان با تبلیغات پنهان، کاالی خود را به 

. (82: 8699زرگوش نسب و عباسی، )رسانند  فروش می
روش برای  نیتر آسان ازآنجاکه قتل یا ترساندن با سالح گرم

تواند بدون درگیری،  مقابله با دشمن و حریف است، فرد می
دارندگان . هدف را ترسانده و به مقاصد خود دست پیدا کند

محض قرار گرفتن در تنگنا حتی در  سالح گرم غیرمجاز به
هم از سالح گرم استفاده  تیاهم برخوردهای عادی و کم

 .(99: 8693روزبه، )کنند  می

بهترین قانون برای  عنایت به مرزی بودن استان ایالم،با 
هایی است که  مبارزه با استفاده از سالح گرم بستن ورودی

شود و این در چند سال گذشته به  اسلحه ازآنجا وارد کشور می
دلیل نظارت ضعیف کشورهای همسایه افزایش پیدا کرده 

 .(29: 8691دیدا و ابوالحسنی، )است 

استان هرلحظه امکان وقوع  یا لهیو قب در زندگی عشایری
اختالفات و برخوردهای اجتماعی وجود دارد و هرلحظه امکان 
اینکه یک اختالف کوچک تبدیل به یک درگیری مسلحانه و 

بینی  وجود دارد، به همین دلیل پیش گردد استفاده از سالح
همواره ضرورت  لهیو دفاع از قوم و قب یا لهیوقوع اختالفات قب

خصوص  بهوجود دسترسی به سالح گرم در استان ایالم 
 .دینما یمعشایر، را توجیه 

  شناسی فرهنگی علت -2
ها، هنجارها،  بدون شک هر انسانی تحت تأثیر ارزش

هایی است که در جامعه تبلیغ و منتشر  ورسوم و ایده آداب
وامع در و سّنتی که برخالف ج یا لهیاما در جوامع قب. شود می

شود،  تغییرات سریع فرهنگی حاصل می  که در آن حال گذار
لذا میزان  .این تغییرات فرهنگی بسیار کند و آرام است

های بیشتری را  تأثیرپذیری و قربانیان این نوع فرهنگ نسل
اصواًل سبک زندگی و نحوه تعامالت و . شود شامل می

ا های یک شخصی که به سالح گرم دسترسی پید انتخاب
با فشار فرهنگی اجتماع بر او با میزان دسترسی وی  ،نماید می

همچنین جایگاه فرهنگی شخص مذکور، . ارتباط مستقیم دارد
با میزان دسترسی شخص به سالح  رابطه معنادار و مستقیمی

 یا لهیپذیرش ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه قب. دارد
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ت، از عواملی ترین آن دسترسی به سالح گرم اس که از مهم
منظور همراهی در ساختارهای فردی،  است که فرد به

 .خود دارد یا لهیجامعه قب... اجتماعی و

 نظام ارزشی حاکم -2-8
های موجود در یک  ها و فرهنگ نظام ارزشی حاکم بر قومیت

با سالح جامعه با رویکردهای مختلفی در مسأله ارتکاب جرم 
دار و عمیقی  احساسات ریشه .تواند موردبررسی قرار گیرد می

ها، اعمال و  این ارزش. اند کیکه اعضای جامعه در آن شر
 ی ارزشی حاکمها نظاماز نمونه . کنند رفتار جامعه را تعیین می

ترها، حفظ موازین دینی،  توان ادب و احترام به بزرگ می
 .را نام برد... رعایت حقوق والدین و

 
 یشخص یخانوادگ طیمح کیکه داشتن  یطور همان درواقع

برعکس متشنج و ناآرام،  ایهماهنگ، آرام و مطبوع و 
 ایمورد انتظار  اتیاعمال و رفتارها و جنا جادیدر ا مًایمستق

 یرا که انسان برا یشغلچنانچه  ،خالف انتظار مؤثر است
، کند یخود انتخاب م یزندگ نیو تأم شتیمع نیتأم

او نباشد، موجب  یقلب تیو رضا لیبر اساس م که یدرصورت
جرم را در وی تقویت ارتکاب  نهیشده و زم وی ینگران

 .(08: 8699نظری و بیرامی، ) دینما یم

که فرد در آن مشغول به کار و تعامل با افراد مختلف  یطیمح
افراد  یها و باورها ها و ارزش فرهنگ خرده ریاست تحت تأث

برخورد  لیها به دل خانه مثال کارکنان در سفره عنوان به. است
از  شیبا طبقات و اقشار مختلف جامعه ازجمله مجرمان ب

 گرید یکین یهمچن. در معرض ارتکاب جرم هستند گرانید
و  و سرزنش نیافراد، تفاوت والد یاز عوامل مؤثر بر بزهکار

که آثار آن بر ست ا ها آن نیتمسخر پرخاشگرانه مداوم ب
: 8693، و دیگران نژاد علی) گذارد یم ریخانواده تأث یاعضا

 باوجوددر این موارد و دیگر موارد مشابه  نیبنابرا. (51
ی رفتاری، فرهنگی خانوادگی و شغلی دسترسی به ها نهیزم

که  گونه همان چراکه. سالح باید به محدودیت مواجهه باشد
به دلیل عدم  مورداشارهبه دلیل اینکه در افراد  .معروض گشت

باب میل این نوع اشخاص نیست،  آنچهی در مقابل آور تاب

در صورت دسترسی به سالح گرم با برخوردی نسنجیده 
 .مواجهه خواهد بود

 یزیگر فرهنگ قانون -2-2

عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی، معضل  به یزیگر قانون
به  یا لهیبنیادین بسیاری از جوامع کنونی و خصوصًا جوامع قب

گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن، ریشه . آید شمار می
در عوامل بسیار دارد و این عوامل ممکن است در هر کشوری 

برخی از  .(62: 8691دیدا و ابوالحسنی، )متفاوت باشد 
تصویب برخی قوانین  یزیگر ترین عوامل مؤثر بر قانون مهم

قوانین است که  ازحد شیپراکندگی بو نیز  ناکارآمد و ناعادالنه
تشریفات  .شود توان گفت باعث ناکارآمدی قوانین می می

، یزیگر قانون تیدر اجرایی شدن کامل قانون، درنها دهیفا یب
گریزی  ی هم که قانونوقت. نیز قابل ذکر استسازمانی 

سازمانی در جامعه رواج پیدا کند عامه مردم که تمایل به 
زرگوش نسب و )پیوندند  گریزی دارند به این حرکت می قانون

 .(85: 8699عباسی، 

 فقر فرهنگی -2-6
و  پدر و مادر ریشدت تحت تأث باورند که فرد به نیمحققان بر ا

 تیوضع لیدل نیو به هم ردیگ یخانواده قرار م یاعضا ریسا
خطرناک و ارتکاب جرم  یاو با بروز رفتارها یخانوادگ

گیری منش افراد و  در شکل ریتأث نیا. ارتباطی دوسویه دارد
. ها، موردتوجه اکثر متفکران بوده است آن ندهیدرنتیجه رفتار آ

افراد در  تیبر رشد و تکامل شخص یزندگ یها سال راتیتأث
 یتیترب فیمشهود است و در صورت انجام وظا اریبس ندهیآ

و فرزندان  نیوالد نیبودن روابط ب یخانواده و در صورت عاد
و محبت و درنهایت،  یدوست ،یعاطف یفضا یدارا طیو مح

 یعیطور طب به چنانچه نیازها ،برآورده شود ازهایاگر همه ن
و در روابط  کند یراحتی معاشرت م د، کودک بهگرد نیتأم

خواهد  یو معتدل یعاد یو خارج از آن رفتارها یگخانواد
 یتیخانواده ازنظر ترب یعنیمتفاوت باشد  طیاما اگر شرا. داشت

باشد و  دیشد یدچار کمبود باشد و کودک دچار نقص عاطف
 جیزود نتا ای ریاست که د یهیبداز هم جدا شوند،  نیوالد

خانواده نقش . خواهد شد انیبار آن در کودک نما زیان
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در  جوانان یبزهکار زهیدر انگ یا کننده کننده و تعیین تعیین
 .دارد خصوص ارتکاب جرم با سالح

محیط امن و آرام در خانواده برای هر کودکی باید براثر توجه 
والدین نسبت به یکدیگر به وجود آید تا آنان بتوانند بدون 

ن طفولیت و نوجوانی هرگونه ناراحتی در محیطی مناسب دورا
تفریح و ورزش با کودکان همیشه  .خود را به پایان برسانند

بخش است و در زمان بازی است که کودک تجربه  لذت
پرخاشگری . آموزد کند و رعایت حقوق دیگران را می می

والدین نسبت به یکدیگر یا نسبت به فرزند خود، کودک را از 
د و ممکن است این ساز محیط خانواده فراری و ناراضی می

و تشویق به استفاده  سوی بزهکاری عدم رضایت او را به
و  نژاد علی)سوق دهد ناصحیح از سالح گرم مجاز یا غیرمجاز 

 .(10: 8693، دیگران

 پر نبودن اوقات فراغت -2-0
درواقع ابزاری برای  اکثر جوامعها در  رسانهو مطبوعات 

سازی هستند تا اعضای آن جامعه  اجتماعی شدن و فرهنگ
بتوانند یکدیگر را به رعایت قوانین و مقررات آن جامعه ملزم 

با سالح  جرایممانع از ارتکاب بعضی از کرده و از این طریق 
اما . دنرا کاهش ده ارتکاب جرم با سالح یا میزانو  گردند

زمان و  اتیعدم توجه به مقتض لیلمتأسفانه امروزه به د
منجر به  ،ینیو اعتقادات د یورسوم، اصول اخالق مکان، آداب

افراد جامعه شده و موجب بروز  یانحراف و گمراه
: 8691دیدا و ابوالحسنی، ) شود یخطرناک م یها تیموقع
68). 

و کسب درآمد، اخبار  شتریب یجذب مشتر یمطبوعات برا
ی که با سالح گرم جرایمبخصوص  مربوط به مجرمان
 یلیبرجسته و تخ ز،یآم صورت اغراق را به ارتکاب یافته است

سبب تشهیر جرم و مجرم که  شکلی، به ندینما یارائه م
شهرت  یکه آرزو یافراد شود یامر باعث م نیو هم .گردد یم

نموده و همان رفتار را  دینوع رفتار مجرمانه تقل نیاز ا، دارند
 .(91 :8693روزبه، ) انجام دهند

اغلب بدون  یینمایو س یونیزیتلو یها لمیف کنندگان هیته
جلب منافع  در جهتو  یتیترب ،یاخالق یها توجه به جنبه

 یکه حاو زنند یم ییها لمیدست به ساخت ف شتر،یب
شکنانه است که موجب  قانون و زیآم خشونت یها صحنه

 یبرا نهیزمدر مواردی  و شود یجوانان م قیو تشو جانیه
و ارتکاب جرم سالح گرم در دسترسی به ها  آن یساز آماده

 .ندینما یمتشویق 

 ورسوم خاص در مراسم آداب -2-5
 یخیبزهکار متأثر از دو عامل تار تیگیری شخص شکل

 طیمح ریتأث یعنی یرونیو عوامل ب( و استعداد یفرد یها یژگیو)
. مسکن و محله خواهد بود ،یخانواده اصل ریناپذیر مانند تأث اجتناب
 ردیگ یمراحتی در آن خریدوفروش اسحله شکل  ی که بها محله

ی آن محل نیست که در آینده همرنگ آن ها بچهتوقع زیادی از 
نقش شخص  تیگیری شخص خانواده در شکل .جماعت نگردند

فساد  یمتعدد ثابت کرده است که وقت قاتیتحق. دارد یاساس
خانواده نسبت به کودک شود، در  یاداختالل در رفتار ع اعثب
 یشاهد وقوع بزهکار ،یموارد و پس از گذشت مدت شتریب

کودک  تیگیری شخص خانواده در شکل ریتأث. بود میخواه
. ردیپذ یصورت م میرمستقیغ یو گاه میمستق یبزهکار گاه

 یگاه انو رفتار مجرمانه در کودک تیظهور شخص گر،ید عبارت به
 یدرون یها به نمونه میاگر بخواه .است یرونیب یو گاه یدرون

به  توان یم م،یخشونت توسط کودکان اشاره کن یریادگی
زا وجود دارد  زده و مشکل بحران یها که در خانواده ییها خشونت
از  دیکه کودکان با تقل یاکتساب ای یریادگیاستعداد  نیو همچن

ها  بچه. اشاره کرد آموزند، یخود م نیرفتار بزهکارانه والد
 نشانیخصوص والد ترها به را از بزرگ زیچ همه توانند یم

حال . قرار دهند خود یکنند و آن را درس زندگ یالگوبردار
ها دارد که تا چه اندازه  خانواده یدرون طیبه شرا یبستگ

 ایاند  خود انتخاب کرده یداخل یزندگ یبرا یمناسب یها نهیگز
و  یلمید) اند ناسالم را انتخاب کرده یاه اشتباه و روش یها راه

 .(89: 8693قیاسی، 

دچار تنش است و  یا مشاهده شود که خانواده درواقع چنانچه
 گونه نیشده است، به ا جادیا یآن دودستگ یاعضا نیب

نوع  نیدر ا. شود یگفته م ختهیگس ها خانواده ازهم خانواده
باوجود  ایاند و  کاماًل از فرزندان جدا شده نیوالد ایخانواده که 

خانواده  یعضادر روابط ا یفراوان یها کانون خانواده تنش
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آگاهانه  یو نافرمان انیعص ت،ی، احساس امنشود یم جادیا
را  یانحرافات بعد نهیناخودآگاه زم ای ؛شود یم دیدچار ترد

خطر  آن یدگیپاش خانواده و ازهم یفروپاش نیبنابرا. فراهم کند
به مواد  ادیمانند طالق، مرگ، اعت یاگر اتفاقات. است یبزرگ

رخ دهد، کانون محبت و  ییضاق یها تیمحکوم ایمخدر 
فرزندان را به چالش  تیو ترب شود یخانواده مختل م انسجام

کانون فساد و  ییها خانواده نیچن لیدل نیبه هم. کشد یم
نظری و ) خواهند بود یاجتماع یها یکانون رشد ناهنجار

فرزندان به  ها خانوادهبنابراین در این نوع . (05: 8699بیرامی، 
در . اند داشتهیی که در خانواده ها محبتدلیل تجربه کمبود 

گروه همساالن دست به خرید و نگهداری  توجه جلبراستای 
ی ناصحیح که جایگاهی هرچند ها استفادهو  دهند یمسالح 

 .ن کسب نمایندکاذب را در بین دوستان و آشنایا

( ذهنیت دفاع خصمانه) یتعصبات فرهنگی و قوم -2-1
 حاکم بر استان

گرفته که بر  قوم مداری شکل هیفرهنگ استان ایالم بر پا 
ها، هنجارها و شیوه زندگی  قوم ارزش یکاساس آن اعضای 

و اساس دیدگاه قالبی  دانند یاقوام م گریقوم خود را برتر از د
حمل و نگهداری و نتیجه  کنند یدرباره دیگر اقوام قضاوت م

به وجود آمدن جرم و تکرار آن  آن تبع بهسالح گرم و 
 .شود می

موجود آن است که مردم استان ایالم غرق در تعصبات  تیواقع
است، این موضوع یعنی اینکه مردم این منطقه، حداقل  قومی

پایندگی و ماندگاری را در کارنامه خود در کنار سابقه چند نسل 
فرهنگی مشترکی برخوردار  یها یکدیگر دارند، و از ارزش

ارتباطی و کنش و واکنش مخصوص به  ژهیباشند، فضای و می
عنوان واقعیتی جداگانه از دیگر  به که یطور خود را دارند، به

این عنوان ها را به  شناسند و دیگران نیز آن ها، خود را می گروه
توانسته است ذهنّیت قوم بودن را   همین نگاه قومی. اند رفتهیپذ
خود  لهیهای قوم و قب ها و سّنت مراه داشته باشد و از عرفه هب

در رابطه با داشتن سالح گرم و استفاده از آن عالقه زیادی از 
 .خود نشان دهند

 وجود تبعیض -2-3
و تربیت صحیح، وضع عادالنه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم 

تر از همه تعلیمات  روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم
اخالقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از 

رو باید برای درک علت واقعی وقوع  ازاین. شوند می جرایم
تا عالوه بر کشف  گردد به میزان تأثیر این بنیادها توجه جرایم

منظور بهبود وضع  ، بهمرتبط با سالح گرم جرایمعلت ارتکاب 
شرایط خاص  .شود دهیشیاندتدابیر الزم اقتصادی و اجتماعی 

ورسوم و وضعیت اجتماعی و  هر جامعه، فرهنگ، آداب
مرتبط با سالح  جرایماقتصادی در ایجاد، ازدیاد یا کاهش 

که در کشورهای   تردید جرایمی بی. داردتأثیر فراوانی گرم 
کشورهای  جرایمافتد، با  نعتی اتفاق میپیشرفته ص

هایی  مثال، سرقت عنوان به. توسعه تفاوت فاحش دارد درحال
که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای 

هایی که در  افتد، با سرقت پیشرفته صنعتی اتفاق می
الفارق  دهد، قیاس مع روی می نسل سومیکشورهای فقیر و 

ن اعتقاد وجود داشته که وضع بد اقتصادی و از قدیم ای .است
ازنظر منطقی کاماًل روشن . فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است

رابطه  جرایماست که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان 
نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع 

های اقتصادی با افزایش  و بحران جرایماقتصادی با کم شدن 
: 8699، و دیگران حسینی)جنایاتی توأم بوده است  و جرایم

 یها اجتماعی در تنش یها علل نزاع احدی از محققین،. (81
، کافی فقر و فقدان درآمد را با عوامل اقتصادی همچون قومی
 عدم تفکیکی، عدم امنیت شغل، آب کشاورزی نیتأم عدم

و غیره  طبیعی، عدم حدومرز مراتع منابع اراضی، اختالفات با
با  ها تنشاین نوع از . (5: 8631ی، پورافکار)پیوند زده است 

ی پرور دامعنایت به اینکه شغل اکثریت مردم کشاورزی و 
 .ونددیپ یمبه وقوع  وفور بهدر استان ایالم  ،است

عدم آموزش هدفمند مردم در راستای تهدیدات جانی  -2-1
 و اجتماعی سالح

جاد دانیم فقر علمی و آموزشی موجبات ای که می طور نیهم
ای که هرچه سطح آموزش افراد در  گونه به ؛انحرافات هستند

از بعد  .شود جامعه باال رود، از میزان ارتکاب به جرم کاسته می
توان بیان کرد که هرچه سطح آموزش فردی که  دیگر می
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به جرم مستعد به انجام جرم است، باالتر رود، میزان ارتکاب 
مثال در دنیای کنونی هکرها ازجمله  عنوان به. شود بیشتر می

افرادی هستند که با داشتن هوش و سطح آموزشی باال 
طور حتم  بنابراین، به .شوند اینترنتی می جرایممرتکب به 

تواند  توان بیان داشت که افزایش سطح آموزش علمی می نمی
توان عامل رشد  به کاهش میزان جرم منجر شود، بنابراین می

سطح آموزشی علمی را همراه با رشد سطح آموزش فرهنگی 
فرهنگی  یها ای که با افزایش آموزش گونه کرد به یپوشان هم

عملی  یها فردی، در کنار آموزش از طریق باال بردن اخالق
همچنین به  .توان از میزان ارتکاب افراد به جرم کاست می

توان اذعان داشت که افزایش سطح  لحاظ اقتصادی می
و قیاسی،  دیلمی) برد آموزشی، سطح درآمد فرد را باال می

8693 :28). 

  شناسی روانی علت -6
علل  ،گردید سومین عللی که در این مقاله سعی در تشریح آن

 استدسترسی به سالح گرم در استان ایالم از منظر روانی 
 .که در ذیل به بررسی مصادیق آن پرداخته شده است

 و کسب هوّیت( اقتدارگویی) ییجو یاحساس برتر -6-8
رچند در قانون اساسی برای همه افراد حقوق مساوی در ه

 هستیم جرایمنظر گرفته شده، اما در عمل جامعه شاهد برخی 
یابد، ولی توسط  نفوذ ارتکاب می که توسط افراد زورمند و ذی

این افراد با . دنشو نمی یریگیتعقیب و پ مسؤولنهادهای 
سنگین  جرایمسوءاستفاده از قدرت و نفوذشان مرتکب 

و برای  شوند مالیاتی، زورگویی و غصب حقوق دیگران می
 ندیجو یمپیش برد اهداف شوم خود از سالح گرم بهره 

 .(06: 8699نظری و بیرامی، )

 عالقه به سالح هیروح -6-2
های تلویزیونی و  باور بر این است که فضای خانوادگی، برنامه

سینمایی در بین جوانان محرکی برای تقلید این افراد از 
است اما در پشت  در استفاده از سالح گرم های مرجع گروه

قرار گرفته است که فرد را  یا شده این نگاه، نیازهای سرکوب
به سرپیچی از قوانین و هنجارهای عرفی و تعیین شده جامعه 

وجود روحیه . (65: 8691دیدا و ابوالحسنی، )کند  وادار می
در  یپرست و ناموس یدوست هنیو م یمحور نیسلحشوری و د

میان مردم استان ایالم، باعث شده است که در طی ادوار 
تان همواره به داشتن سالح عالقه م اسدمختلف تاریخی، مر

ی مولد امنیت و غرور و نوع بهاسلحه  خاصی نشان داده و
خود را در هر شرایط زمانی و  عزت باشد و بر این اساس

 .گردند مند مسلح نگه دارند و از داشتن سالح گرم بهره مکانی

 شخصی و قومی( گیری تاوان) یریگ انتقام هیروح -6-6

 قومی دارد و این موضوع همراه است بااستان ایالم بافت 
احساس، عالقه، تعهد، از  عبارت استیی گرا قوم .ییگرا قوم

شادرو و محمد ) قومی های تفکر، رفتار و تالش برای خواست
 .(283 :8690زاده، 

در میان  با سالح گرم هدف یب یامروزه خشونت و کشتارها
عنوان یک مسأله حاد اجتماعی مطرح  مردم استان ایالم به

متأسفانه بنا به باورهای قدیمی و سنتی این استان . است
 شود یم یلجمعی تبد یخشونت از رفتارهای فردی به رفتارها

 .گردد یم گناه یافراد ب یا و این امر باعث از بین رفتن عده

ون انگیزه و غرض هیچ انسان عاقلی بدون هدف خاص و بد
معین، به ارتکاب هیچ عملی، خاصه ارتکاب جرم مبادرت 

. انسان در ارتکاب جرم انگیزه خاص و مشخصی دارد. نماید نمی
مختلف، متفاوت است و در میان مجرمین از  جرایمانگیزه در 

های متفاوتی وجود دارد، گاه ممکن است  یک جرم، هم انگیزه
مال و گاه ممکن است ارضای حس  یآور نفع شخصی و جمع

 .(21: 8699هدایتی، )انتقام و خودخواهی و غرور باشد 

 وجود روحیه کنشگری -6-0
هایی که  باید شخصیت با سالح گرم در مورد ارتکاب جرم
. ها هستند را موردتوجه قرار داد دارای برخی ویژگی

شود  مطرح می باره نیهایی مثل اختالل شخصیتی درا ویژگی
که این افراد در بروز اعمال مجرمانه و بزهکارانه مستعدتر 

دلیل این امر هم در نبود احساسات وجدانی در این  .هستند
شود نسبت به اعمال خالفکارانه اقدام  افراد است که باعث می

گیرند نسبت به  بنابراین افرادی که در این دسته قرار می. کنند
زمانی هم وجود دارد . شوند دان نمیکار خود دچار عذاب وج

ای را انجام دهد و  که فرد ممکن است عمل مجرمانه
و زمان  تحت تأثیراما  کنونی استسابقه  فاقد حال نیدرع
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مرتکب فعل گیرد که  در موقعیتی قرار می مکان خاص
برای . دهد عمل خالفی را انجام مییا شود و  می مجرمانه

کنیم، متوجه این  ی صحبت میمثال زمانی که ما از پرخاشگر
تواند به عاملی در بروز جرم  خواهیم شد که پرخاشگری می

باید توجه داشت که پرخاشگری در این مورد یک . منجر شود
در قبال رفتاری که با من »نوع پرخاشگری وسیع است، یعنی 

گیرد حق دارم پرخاشگری کنم تا جلوی چنین  صورت می
یی که چنین حالت ایمپالسیوی ها شخصیت. «رفتاری را بگیرم

( کند کسی که از روی انگیزه آنی و بدون فکر قبلی عمل می)
های  آیند، تحت عنوان شخصیت دارند و زود به هیجان می

هایی  برای چنین شخصیت. شود ها یاد می تکانشی از آن
ممکن است حالت برانگیختگی ایجاد شود و دست به عملی 

بعد از گذشت زمان . شود یاد می عنوان جرم از آن بزنند که به
اند و  شوند که کنترلی روی خود نداشته متوجه این امر می

. حتی ممکن است خودشان هم از این امر ناراحت شوند
 اند افتهکه با سالح گرم ارتکاب ی های عمد را بسیاری از قتل

اشخاصی که چنین حاالتی دارند،  نیبنابرا .اند دستهاز این 
ر صورت درخواست مجوز حمل و ضروری است که د

نگهداری سالح به بعد روانی متقاضی توجه گردد و 
روانی مناسب نداشته باشد نباید  –شرایط روحی  که یدرصورت

 توان یمو این موضع را . ها قرار بگیرد سالح گرم در اختیار آن
، و دیگران حسینی) به خانواده متقاضی نیز تعمیم داد بعضًا

8699 :61). 

 های کنترل خشم عدم مهارت -6-5

در برخی از موارد مأموران قانون که مجاز به حمل سالح 
هستند، ممکن است در مواقع عصبانیت و پرخاش از آن 

و خاصه در های ما در جامعه  استفاده کنند اما عمده قتل
شود که هیچ مجوز  توسط افرادی انجام میاستان ایالم 

جامعه ندارند و نگهداری از قانونی برای استفاده از اسحله در 
آنان  یرقانونیعنوان یک ابزار برای حفظ منافع غ اسلحه به

هرچند که این پرخاشگری ممکن است محصول . است
معضالت اجتماعی فراوان در جامعه باشد اما 

ترین  و بدون فکر مهم یا لحظه یها یریگ میتصم
 های استفاده از سالح گرم و قتل افراد است که فرد محرک

شدت احساس  ممکن است بعد از انجام چنین کاری به
 .(16: 8693، و دیگران نژاد علی)پشیمانی کند 

های کنترل خشم و گرایش به دسترسی به سالح  بین شیوه
در میان مردم استان ایالم  یجمع گرم و ایجاد نزاع دسته

کنترل خشم درونی و . ارتباط منفی و معناداری وجود داشت
گرایش به  یها بینی کننده خشم به ترتیب بهترین پیش

 چراکه .باشند می یجمع دسترسی به سالح گرم و نزاع دسته
دسترسی به سالح گرم در بین این قشر وجود  که یدرصورت

تمالی حداقل منجر به صدمات در صورت نزاع اح. نداشته باشد
 .گردد ینمو قتل  ریناپذ جبران

 احساس امنیت شخص و قبیله -6-1
در جامعه  .دارد جامعه انحراف در جامعه حکایت از بیماری آن

بیمار، زندگی سالم بسی دشوار خواهد بود، ما برای زندگی سالم 
نیاز به جامعه سالم داریم لذا تصور ما از افرادی که در جامعه، 

درمان، و  که بیمارند و قابل این استآورند  انحرافات را پدید می
ها را مهار کرد و جامعه را از  توان آن طبق تدابیری خاص می

جواب این سؤال که امکان  .در امان نگه داشت خطر وجودشان
هم ازنظر علم و هم ازنظر  ؟پیشگیری یا درمان وجود دارد یا خیر

توان  مراحل به وجود آمدن انحراف را می. مذهب مثبت است
صورت بذری تصور کرد که در محیط مساعد یا نامساعد کاشته  به

د سر از خاک شود و اگر زمینه برابر رشد و نمو آن فراهم گرد می
دهد  میوه و ثمر می شده و زند سپس بزرگ درآورده و جوانه می

ودل و افکار جامعه را تباه و ویران  که استفاده و بهره از آن جان
های  اند از اینکه زمینه خواهد ساخت لذا اقدامات پیشگیرانه عبارت

مساعد برای رشد و نمو و جوانه زدن این بذر فراهم نگردد و 
نظری و )از انحراف حاصل نشود  یا ب میوه و ثمرهبدین ترتی
 .(05: 8699بیرامی، 

بدیهی است وقتی سطح خشونت در درون استان باال 
 لهیعنوان یک وس گیرد، گرایش مردم برای داشتن سالح به می

 شهروندان ایالمی. شود دفاعی امنّیت آور موردتوجه واقع می
خود اقدام به  لهیقب منظور احساس امنّیت در خود، خانواده و به

نمایند تا مبادا در روزی که امنّیت او  سالح گرم می تهیه
خود قربانی نشده و از تمامیت جسمانی  شود، تهدید می

 .خانواده دفاع نماید



 علل توجیهی دسترسی به سالح گرم و ارتکاب جرم مرتبط با سالح در استان ایالم 10/و همکاران  عباسی

 

 یریگ جهینت
ایالم نقش سالح گرم در استان  به یدسترسعلل زیادی در 

به علل اجتماعی نام برد که  توان یمازجمله این دالیل . دارند
 خاطر تعلق در استان ایالم به دلیل نوع زیستگاه و نوعی

با دو شخص در دو  فرضًاشخص به قبیله، چنانچه درگیری 
نزاع و درگیری به دو قبیله سرایت  ،قبیله گوناگون رخ دهد

در همین خصوص جهت دفاع شخصی اشخاص  و دینما یم
سالح گرم نگهداری  معمواًلجهت برتری به قبیله دیگر 

 چندان نهبینی اینکه در آینده  در همین راستا پیش. دینما یم
بنابراین آنان را ترغیب . دور نزاعی رخ دهد دور از ذهن نیست

 .که نسبت به نگهداری سالح گرم اقدام نمایند دینما یم

در فرهنگ مردمان کرد و در غرب کشور  ،از بعد فرهنگی
شتن سالح گرم نشانه برتری شخص خاصه در استان ایالم دا
چنانچه شخصی  فرضًاای که  گونه به. نسبت به دیگری است

و  ها سالحدر سوگ ایشان از سالح یا  فوت نماید،
البته الزم به ذکر است که این . شود یمیاد  شیها رشادت

بوده و در بین جوانان کمتر  گذشتگاندیدگاه نسبت به 
که  استو تا حدودی در حال منسوخ شدن  گردد یممشاهده 

 .استفرهنگی  نهیدرزمنیازمند عزم جدی 

به ابعاد روانی استفاده از سالح اشاره نمود  توان یماز بعد دیگر 
و روانی حس  –روحی  ازلحاظبا این توضیح که داشتن سالح 

و از  دینما یمیی را در اشخاص تقویت اقتدارگرایی و جو یبرتر
خاص دارنده سالح به دنبال کسب هویت طرف اش کی نیا
از دالیل دیگر حس . هستند( هویت گمشده خویش)

ی و احساس ا لهیقبی و ا فهیطای ها یریدرگجویی در  انتقام
که دسترسی به سالح گرم برای شخص و قبیله  است امنیتی

 .به همراه دارد

 یشناس علتاز علل دیگر دسترسی به سالح گرم توجیه 
فاکتورهایی نظیر . است به سالح گرم یدر دسترس یاقتصاد

، از (صورت کاذب البته به)یی زا اشتغالبیکاری، فقر اقتصادی، 
منظر اقتصادی در دسترسی و استفاده از سالح در استان 

استان ایالم به دلیل عدم رشد صنعتی و  چراکه هستنددخیل 
جات اکثریت جوانان منطقه چنانچه  عدم وجود کارخانه

یا  ندیآ یمیا بیکار مطلق به حساب  ،خدام دولتی نباشنداست

صورت فصلی بیکار هستند که همین امر سبب ورود  حداقل به
  .استبه مسأله خریدوفروش و دسترسی به سالح 

 متون اصالت حفظ انجام شده، پژوهش در :مالحظات اخالقی
 هایترین بایستهمهم عنوان به گفتار، نقل در داریامانت و

  .است بوده نویسندگان نظر مورد اخالقی،

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع
 .بوده است

 عنوان به نویسنده نخست پژوهش، این در :سهم نویسندگان
عنوان ناظر علمی  سایر نویسندگان به ومتن  اصلی نویسنده

 .اند عمل کرده

، این مقاله نگارشاز همه بزرگوارانی که در : تشکر و قدردانی
 .دتشکر را دارنهایت قدردانی و راهنمایی داشتند، 

این پژوهش بدون تأمین مالی انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
تهران، نشر  .اشخاص هیجرایم عل(. 8692. )نیحس ا،ین یآقائ -
 .زانیم

مجله . «فرهنگ پرخاشگری و» .(8631)پورافکاری، نصراله  -
 .21-86(: 8)80، پژوهشی دانشگاه اصفهان

 ،یدریو ح درضایآزاده، س یموسو ؛دبهزادیس ،ینیحس -
و  یعلل و عوامل ارتکاب جرم کالهبردار» .(8699) یاحمدعل

 .«یشناس جرم یها هیدر پرتو نظر از آن یریشگیپ یها راه
و  یمطالعات حقوق یالملل نیکنفرانس ب نیپنجم :تهران

 .ییقضا

 یها دگاهید» (.8691)سالمه  ،یو ابوالحسن یمهد دا،ید -
 یکنفرانس مل نیسوم :تهران. «و علل سرقت یشناخت جرم
 .یو معارف اسالم تیریمد ،یو پژوهش در علوم انسان ینوآور

 لیتحل» .(8693) نیجالل الد ،یاسیو ق سیپارم ،یلمید -
 .«بر جامعه نیعلل و آثار متروک شدن قوان یشناس جرم

 .21-8: 26، فصلنامه مطالعات حقوق
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علل ارتکاب جرم در نظام  یبررس» .(8693)روزبه، رضا  -
 .880-93(: 3)2 ،اریقانون  یفصلنامه حقوق .«یفریک

. (8699)حشمت اله  ،یزرگوش نسب، عبدالجبار و عباس -
مقابله با آن در نهج  یعلل وموجبات جرم و راهبردها»

 .20-8(: 28)88 ،یدوفصلنامه پژوهشنامه علو .«البالغه

بررسی عوامل » .(8693)جعفری حمیرا عابدینی، صمد و  -
 .«اجتماعی مرتبط با گرایش به نابهنجاری اجتماعی

  .52-63(: 2)3 ، راهبردی مسائل اجتماعی ایران یها پژوهش

و سرخ چهره،  داحمدیس ،یثروتمند هاشم ؛نژاد، الناز یعل -
در مورد علل موجه  رانیا یحقوق جزا دگاهید» .(8693) یعل

 شیهما نیدوم: همدان .«یفریک تیولیجرم و عوامل رافع مس
 .یفقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماع یالملل نیب

 یاسیشناسی س بر جامعه یدرآمد .(8690) یعل ،یمیکر -
 نیسازمان مطالعه و تدو: تهران .ها هیمسائل و نظر ؛یتنوع قوم

 .کتب

علل و عوامل » .(8699) دهیفر ،یرامیفاطمه و ب ،ینظر -
 نیهفتم :تهران. «میو قران کر نیجرم از منظر د یروان
 ،یدر حوزه علوم انسان نینو قاتیمطالعات و تحق یمل شیهما
 .رانیا ینیو کارآفر تیریمد

 یدهایعلل، آثار و با» .(8699)رحمان  ،یچنان یتیهدا -
 نیچهارم: تهران .«یحداکثر یانگار جرم یتحول ساختار

 .ییو قضا یمطالعات حقوق یالملل نیکنفرانس ب
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