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مسألهیانبودمهمق
نظماینوباشدمیاجتماعینظمبرمبتنیجامعه،درهاانسانيروزمرهفعالیت

کند.میپیداتداومیاوتحولوشدهاعمالاجتماعیهايگروهوافرادطریقازاجتماعی
اینجادروشودمیادارهخاصیانینقووهنجارهاطریقازاجتماعیرفتارهرحقیقتدر

ازاجتماعیهايگروهوافرادطریقازکهاسترفتارياستانداردهايهنجارها،ازمنظور
مقرراتوقوانینبهجامعهافراداگر.)Asadollahi & et al, 2013(رودمیانتظارهمگان

مقیدکنند،میتعریفسبنامناومناسبعنوانبهراآنهارفتارکهاجتماعیهنجارهايو
شد.خواهدمرجوهرجدچاریا،متوقفانسانهايفعالیت،نباشند

هماهنگوهمراهاینکهبرعالوه(عرف)رسمیغیرهنجارهايجوامع،ازبرخیدراما
درکنند.میعملنیزیکدیگرباتقابلدربعضاًبلکهنیست،(قانون)رسمیهنجارهايبا

کهفرديزیرادارد،وجودوضعیتیچنینخوزستاناستاندرناموسیهايقتلپدیدهوقوع
حفظضمندارد،قصداجتماعی،هنجاررعایتراستايدرشود،میناموسیقتلمرتکب

وبرآمدههممجازاتومحاکمهمقامدراش،خانوادهوخوديرفتهدستازشرفوآبرو
مجازاتنموده،هنجارشکنیعبارتیبهونمودهدارخدشهراويخانوادگیآبرويکهفردي
بهکهداردقصدکشد،میشرفخاطربهرازنیککهمرديدیگر،تعبیريبهنماید.

هايگروهدلیلهمینبهوکندحمایتاواخالقیغیرعملمقابلدرجامعه،ازاصطالح
کهداردوجوداحتمالایننتیجه،درآورد،میعملبهحمایتاوفعلاینازنیزاجتماعی

مسئلهاینوشودافزودهآنهافراوانیبهحالعیندرونشدهگزارشوقایعاینحتی
اجتماعینظموآوردهفراهمراجامعهدرخشونتفرهنگخردهگسترشموجباتتواندمی
بزند.همبررا

بررایزشودیمیتلقیاجتماعيمسئلهکیقتلانحرافات؛یشناسجامعهنظراز
شناختهمضرونامطلوبیتیوضععنوانبهجامعهبرحاکميهنجارهاوهاارزشاساس

خشونت،انواعيهمهنیبدراندازد.یمخطربهراجامعهافرادتیامنوجانکهشودیم
ونیترخطرناكگرفتن،یقانونریغوعمدطوربهرایکسجانیعنی)یکش(آدمنفسقتل

,Navah & et al(استجوامعدرخشونتنوعنیترابیکمحالنیعردونیترخوفناك

2013.(
رسیدهمسألهمرزبهکهنبوداياندازهدرخانوادگی،هايقتلمیزان70يدههدر

وتحمليآستانهکاهشعلتبهبعدبه85سالازپسویژهبهو80يدههدراماباشد،
قتلواقعینرخاست.یافتهچشمگیريافزایشهاقتلگونهاینوقوعخانوادگیکالتمش
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درصد22دهدمینشان90سالهايقتلبررسیاست.نفرهزاریکدر2/7کشوردر
فامیلینسبتهمبامقتولوقاتلواستدادهرخخانوادگیاختالفاتيانگیزهباهاقتل

دارند.
اززیرااست،ايویژهاهمیتدارايناموسیهايقتليپدیدهها،قتليهمهبیندر

بسیاريرابطهقاتلدیگرطرفازوداشتهبشریتفرهنگوتاریخدرریشهطرفیک
مدركیکومنطقیدلیلیکبدوناوقاتگاهیاستممکنکهداردمقتولبانزدیکی
مؤنثافرادازیکیپایهبیگمانوحدسیکواساسبیيشایعهیکحتیومستنند
برسد.قتلبهنزدیکان)سایروشوهربرادر،(پدر،نزدیکانشتوسطخانواده
پلیسدرشدهثبتناموسیهايقتلرسمیآمارهايبهاستنادباحاضرتحقیقدر
دراستاندرپدیدهایناینکهوخوزستاناستاندادگستريوقانونیپزشکیآگاهی،
بااستبرخورداربیشتريفراوانیازاهاستانسایربامقایسهدروهاقتلسایربامقایسه
گرفتهقراربررسیوتحلیلموردمختلفجهاتازمیدانیواسناديهايروشازاستفاده

است.
شرفوغیرتاست،مهمپدیدهاینباارتباطدرپژوهشآمارييجامعهدرآنچه
وزنانیعنیناموسراشرفاینمظهرومردداراییترینمقدسراآنواستاجتماعی
هرباشد،میمردانيعهدهبهآنازدفاعيوظیفهاینکهبهتوجهباودانندمیدختران

درداشت.خواهدبدنبالرامجازاتاشدنیزناموسوشرفبهتجاوزیاآنازتخطیگونه
شود.میبرخورددخترانوزنانباعمدتاًآنمجازاتوناموسبهتجاوزازناشیخشونت

آنانهمبازباشندقربانیفقطدختروزنوباشدگرفتهصورتعنفبهتجاوزایناگریحت
همیشهنابهنجار،رفتارورسومورسمباآمیختهمردساالريفرهنگزیراشوند،میمجازات
گذارد.میدخترانوزنانيعهدهبرراناموسرفتنبینازوتجاوزاصلیمسؤلیت
وعمداًرایکس(جانیکشآدماینفسقتلخشونت،انواعوهاجرميههمنیبدر

جوامعدرخشونتنوعنیترنادرونیترخوفناكونیترخطرناكگرفتن)یقانونریغطوربه
کهاستايپدیدهنیزیناموسيهاقتلبین،ایندر).Sedigh Sarvestani, 2008(است

دورانازبازماندهراقتلنوعنیاتوانمییحتوداردتیبشرفرهنگوخیتاردرشهیر
وهایکلدانماننديبشريهاتمدننیتریمیقدانیمدریشخصصورتبهمجازاتاعمال
رواجناموسحفظخاطربهخواهرایدخترزن،قتلدوراننیادرکهدانستهايآشور

.)Najafi Abrandabadi, 2015(استداشته
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برقرارينظیر؛ارديمودراست،معروفنیزشرفاطرخبهقتلبهکهقتل،نوعاین
ضدرفتارهايکه...وخانهازفرارزنا،همسر،بهخیانتمتعارف،غیريعاشقانهروابط

یکانتشاراوقات،گاهیهند.دمیرخشوندمیتلقیفضاحتوبدنامیعفتی،بیناموسی،
قتلبروزباعثنیزشود،میادهخانوبدنامیباعثکهعمومسطحدراساس،بیيشایعه

مردان،آنطیکهاستآمیزيخشونترفتاریکينتیجهناموسی،قتلگردد.میناموسی
راعمو)دختروهمسرومادردختر،خواهر،از(اعمخانوادهمؤنثافرادازیکی،خانوادهیک

ازرسوایی،وننگيلکهخودزعمبهتارسانندمیقتلبهنامشروع،روابطداشتندالیلبه
Zare(هستنددخترانوزنانها،قتلایناصلیقربانیشود.پاكفامیل،وخانوادهدامان

and Ghanemi, 2006..(خواهرودخترشدنکشتههاقتلنوعنیانیترعیشاازبنابراین
برقرارنامشروعيرابطهتراندخکهیهنگاماست.شوهروبرادرانایپدردستبهزنو
جادیاخانوادهياعضايبرایسرشکستگنوعکیگرددیمیعلنرابطهنیایوقتکنند،یم
کهدانندیمچونوکنندیماوقتلبهاقدامزنشوهرودختردرابرایپدرلذاکند،یم

جهتازیمشکلنیبنابراشود،یمکسبتیرضاسهولتبهونداردوجودهمیشاک
داشت.نخواهدودوجمجازات
بلکهبشر،حقوقوزنانحقوقفعاالنطرفازتنهانهپدیده،اینگستردگیمورددر

بودنآسیبهمچنینودارد؛ وجودنظراتفاقکشور،انتظامیوقضاییالنئومسطرفاز
.استرسیدهاثباتبهعلمیهايهمایشومجامعدرنیزآن

درصد20کهشودیممربوطیناموسویجنسيهلأمسبهرانیادرهاقتلنیترعیشا
یناموسيهاقتلران،یادر.شودیمشاملرایخانوادگيهاقتلدرصد50وهاقتلکل

چهاگر).Hosaeini, 2006(استدادهاختصاصخودبهزناندرراقتلنسبتنیشتریب
ا،هقتلنیاازياریبسکهچراست،یندستدرآنوقوعزانیمازیقیدقآمارکشور،کلدر

براماشوند؛یماعالممشکوكيهافوتویخودکش،يمفقودعنوانبهایشوندینمگزارش
رانیادرقتلمورد8000ازشیب93تا89يهاسالیطشدهمنتشريهاگزارشاساس

لیقبنیاالبتهشود.یمیناموسيهاقتلبهمربوطآناززیاديتعدادکهوستهیپوقوعبه
،چستانبلووستانیسيهااستانرینظکشورمانمناطقوهااستانیبرخدرهاقتل

فرهنگکههرمزگان،یغربجانیآذربالرستان،الم،یاکرمانشاه،کردستان،،خوزستان
چشمبهکشورمناطقریساازشتریبدارند،يالهیقبویقومخاصيهاسنتويارهیعش

خورد.یم
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موارددرزنان،خصوصدرتیسنيهادگاهیدبودنحاکمدلیلبهخوزستاناستاندر
زنبهشهیهمردیپذیمصورتکهیتخلفهرگونهاییاخالقفسادمخالف،جنسباارتباط

کهيموارددرشودیمسببلهأمسنیاوشود،یمستهینگرموضوعیاصلمجرمعنوانبه
ولهیقبافراديهاطعنهوهافشار،شودیممخالفجنسباارتباطبهمتهميدخترایزن

تنگگرفتهقراراتهاممورددخترانوزنانکانینزدوخانوادهمردانبرراعرصهگرانید
لیمخالفبرمواردازیبرخدریحتفشارهانیاتحتکهاستهنگامنیادرونموده

وشدنمانانگشتوهاهیکناگوشهازافتنییخالصيبراصرفاًخانوادهياعضا،یباطن
میتصم،عهیشاوشبههوشکبراساسخواهوباشنددهیرسنیقیبهخواهگران،یدتمسخر

پسراگرحتیوشوهردر،ابر(پدر،خوديخانوادهياعضاازیکیتوسطزنکهرندیگیم
يلکهخودشانظنبهتابرسدخودعملمجازاتبه...)وعموهاپسرباشد،داشتهعمو
یعنیمجازاتاشداعمالننگ،يهلکنیاکردنپاكراهتنهاسفانهأمتونندکپاكراننگ

وشدنخواهداعدامهرگز،باشدقاتلپدراگرکهاستیحالدرنیااوست.خونختنیر
کهییآنجاازباشدمقتولهبستگانازقاتلاگروشودیممحکومحبسمجازاتبهتنها
درشود.یمدهیبخشهمهیدونشدهاعدامقاتلدارد،یمماعالراخودتیرضادمیولاکثراً
با،باشدشدهقتلمرتکبدماءیاولیقبلتیرضاکسببدونقاتلکههميمعدودموارد

قبالدرشودیممجبورخانوادههاآنيپافشارباورهیعشوفهیطاوخیشوبزرگانوساطت
ره،یعشياعضایتمامزینمواقعنیادرودینماگذشتخودقصاصحقازفصل،افتیدر

صورتهردربیترتنیابه.ندینمانیمأترافصلمبلغخودسهمپرداختباتادهشجمع
رایسختهیتنبچیهخود،ناهنجارعملازکهیحالدرشدهآزاد،یآسودگکمالدرقاتل

وتیثیحياعادهوحفاظتجهتاستدادهانجامکهیعملچونیطرفازونشدهمتوجه
منزلتوگاهیجاوشدهشناختهرتمندیغووریغيفردعنوانبهبودهرهیعشولهیقباعتبار

.دینمایمکسبزینلهیقباعضاءنزديباالتریاجتماع
استانيهاقتلوقوعازشدهارائههايآمارقیدقلیتحلوهیتجزویبررسدر

لغایت1391يهاسالطولدرکهشدمشخص،استانانتظامینیرويتوسطخوزستان
استدادهرخیناموسيزهیانگباخوزستاناستاندرهاقتلازدرصد25حدود،1393

)NAJA (Iran Police Force) Report, 2015.(شدهارائهآمارکهاستذکربهالزم
صورتهردررایزباشد؛خوزستاناستانردیناموسيهاقتلیواقعآمارتواندینم

يهاقتلریساآمارچونباشد،ینمحیصحعمديهاقتلریسابایناموسيهاقتليسهیمقا
کهچهآنبایناموسيهاقتلآماریولباشدکینزداریبسیواقعآماربهتواندیمعمد
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وخانوادهاعضاءبدستکهیدخترانوزنانستندینکمرایزندارد،مطابقتداردتیواقع
ایشدهسوزاندهآناناجسادانهیمخفصورتبهورسندیمقتلبهودخيرهیعشمردان
کردهرهایمحلدرقتلازپسراجسدایشوندیمچالیابانیبدریمذهبفاتیتشربدون

وهلجیخودکشصورتبهراقتلایوشودیمکشفهیالهومجهولصورتبهسپسو
برخورداررهیعشوخانوادهاعضاءریساتیاحمازنیقاتلزینهاقتلنیایتمامدردهند.یم

1جدولآمارماند.بیباقسرورازکیعنوانبهموضوعشهیهميبرابساچهوبوده
باشد.میخوزستاناستاندرناموسیهايقتلبااليدرصديدهندهنشان

خوزستاناستاندر(دیگرکشی)قتلآمار:1جدول
Table 1: The Statistics of Murder in Khuzestan Province

یناموسهايقتلتعدادقتل)تعدادنظر(ازيکشوريرتبهتعدادسال
YearNumberCountry RankNumber of Honor Killings
2012162838
2013180845
2014207836

)NAJA (Iran Police Force) Report, 2015(

یدگاهیدازتاشودمیسعیتحقیقایندرالذکرفوقمطالببهتوجهبا
توجهباوبپردازیمخوزستاناستاندرناموسیهايقتليپدیدهنییتببهیشناختجامعه

دنبالبهپژوهشاینافتد.میاتفاقطوایفوقبایلبیندرپدیدهاینعمدهبطوراینکهبه
کهکسانیوقاتلینازعماآمارييجامعهاعضايکهباشدمیموضوعاینبهبردنپی

قوموطایفهتصمیماتدرکهقبایل،وطوایفبزرگانتاشوندمیناموسیهايقتلمرتکب
یکي(رابطهعملنفسطورهمینوپدیدهاینمورددرهستند،کنندهتعیینبسیارخود
حقیق،تایندروابستهمتغیرلذادارند؟نگرشیچهممکن)شکلهربهنامحرممردبازن

باشد.میناموسیجرائموناموسیهايقتلبهنسبتافرادنگرش

پژوهشضرورتواهمیت
،حاصلهنتایجوبودهاهمیتدارايمختلفجهاتازپژوهشاینانجامکلیبطور

جمله:ازداردکاربرد
زمینهایندرکافیتحقیقاتخوزستان،درخاصهپدیده،اینبودنمسئلهعلیرغم-1

باشد.مسئلهایندقیقبررسیجهتگامیتواندمیپژوهشاینانجاملذاندارد.وجود
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ياعتالسببتواندیمد،یافزایممردمیآگاهبرآنکهضمنپژوهشاینينتیجه-2
.نجامدیابنامطلوبرفتارنیارییتغبهوهدیگردمزبورمناطقريفک

بیندرآنانمنزلتارتقاءچنینهموزنانبرايخصوصاًاجتماعیامنیتافزایش-3
خوزستان.استانعربعشایربویژهعشایر

زانیمکاهشوکنترلمنظوربهيکاربردویعلميراهکارهاوشنهادهایپيارائه-4
استان.قضاییومینأتشوراهايدرطرحطریقازخوزستاناستاندرقتل

مجلسنمایندگانجملهازگیريتصمیموگذاريقانونمراجعبهپیشنهاديارائه-5
مربوطه.کیفريوحقوقیقوانیندرنظرتجدیدجهتپیگیريمنظوربهاسالمیشوراي
حمایتجهتقبائلسايؤروبزرگانبهمربوطهتذکراتوهشدارهايارائه- 6
ها.قتلگونهاینمورددراحساسیحمایتازپرهیزوخوديقبیلهاعضايازمنطقی

ژوهشپاهداف
کلیهدف

باشد.میخوزستاناستاندرناموسیهايقتليپدیدهشناختیجامعهتبیین

جزئیاهداف
آناننگرشباشیوخوقاتلیندرفامیلبهوابستگیمیزانبینيرابطهتعیین-1
.ناموسیهايقتلبهنسبت

بهبتنسآناننگرشباشیوخوقاتلیناجتماعیپایگاهبینيرابطهتعیین-2
.ناموسیهايقتل

نسبتقاتلیننگرشباقاتلیناقداماتازفامیلحمایتمیزانبینيرابطهتعیین-3
.ناموسیهايقتلبه

بهنسبتآناننگرشباقاتلینيطایفهدرقدرتساختاربینيرابطهتعیین-4
.ناموسیهايقتل

نسبتآناننگرشبااتلینقبیندرخشونتفرهنگخردهمیزانبینرابطهتعیین-5
.ناموسیهايقتلبه

بهنسبتقاتلیننگرشبازنبهنسبتشیوخوقاتلیننگرشبینيرابطهتعیین- 6
.ناموسیهايقتل
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آناننگرشبادینیهايهنجاربهقاتلینپایبنديمیزانبینيرابطهتعیین-7
.ناموسیهايقتلبهنسبت

هايقتلبهنسبتآناننگرشباقاتلینتحصیالتمیزانبینيرابطهتعیین-8
.ناموسی
زانیمکاهشوکنترلمنظوربهيکاربردویعلميراهکارهاوشنهادهایپيارائه-9

.نخوزستااناستدرقتل

پژوهشهايفرضیه
بهنسبتآناننگرشباقاتلیندرفامیلبهوابستگیمیزانبینرسدمینظربه-1

.داردوجودرابطهناموسیهايقتل
هايقتلبهنسبتآناننگرشباقاتلیناجتماعیپایگاهبینرسدمینظربه-2
.داردوجودرابطهناموسی
نسبتقاتلیننگرشباقاتلیناقداماتازفامیلحمایتمیزانبیندرسیمنظربه-3

.داردوجودرابطهناموسیهايقتلبه
بهنسبتقاتلیننگرشباقاتلینيطایفهدررتقدساختاربینرسدمینظربه-4

.داردوجودرابطهناموسیهايقتل
آناننگرشباقاتلینبیندرخشونتفرهنگخردهمیزانبینرسدمینظربه-5
.داردوجودرابطهناموسیهايقتلبهنسبت

هايقتلبهنسبتآناننگرشبازنبهنسبتقاتلیننگرشبینرسدمینظربه- 6
.داردوجودرابطهناموسی
آناننگرشبادینیهنجارهايبهقاتلینپایبنديمیزانبینرسدمینظربه-7
.داردوجودرابطهناموسیهايقتلبهنسبت

هايقتلبهنسبتآناننگرشباقاتلینتحصیالتمیزانبینرسدمینظربه-8
.داردوجودرابطهناموسی

ناموسیقتلمفاهیموتعاریف
معناي:بهمعینفرهنگدرمعنالحاظبهناموس
شرفی.حیثیتی،ناموس،بهمنسوب-1
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آمدهنیزمعینفرهنگدرمعانیشانزدهمردیفدرهمچنینمستورهپردگی،-2
گردد.میمعنیمردیکبهوابستهخانوادهیکزنانعنوانبه»ناموس«است

ادبیاتدرواژهایناست.اصلوقاعدهقانون،شریعت،معنايبهلغتدرناموس
حیثیتخاصمعنايدروشدهدورخودعاممعناياینازکشورماندراخیريسده

برناظرانحصاري،معنايدرنیزگاهیرود.میکاربهشخصخانوادهمؤنثاعضايجنسی
نینچفرانسهقوانینتبعبه،1304عمومیمجازاتقانونرود.میکاربهشخصزن

مجازاتقانوندراکنونوکردواردکیفريقوانینقلمروبهناموسيواژهازرامقصودي
Articles 62 and 627 of the Islamic(استرفتهکاربهمعناهمینبهنیزاسالمی

Penal Code.(
اشکالازخالیوبودهدشوارامريواژهاینازعلمیومانعجامع،تعریفیکيارائه

است،افتادهاتفاقکشورسراسردرکهمشابهیحوادثخانوادگیهمبهتوجهبااماست.نی
باآنقربانیکهاستقتلیناموسیقتلنمود:تعریفصورتاینبهراناموسیقتلتوانمی

مرد،یکبارابطهبرقراريدلیلبهخود،خویشاوندمردانتوسطناموسحفظيانگیزه
ازدواجازخودداريحتییاومنزلازفرارگرفتن،قرارتجاوزموردزنا،عملبهمبادرت
اینکهبرايهستند.دخترانوزناناغلبها،قتلگونهاینقربانیانرسد.میقتلبهاجباري،

راقبیلهیاوخانوادهآبروياوکهشودبردهگماناینفقطشود،ناموسیقتلقربانیفردي
).Saramad & et al, 2013(ت کافیساست،دادهبادبر

گونهاینراناموسیهايقتلزنان،مسایلمحققوشناسجامعهنوروزيشیریندکتر
دیگریاوبرادرانپدران،همسران،دستبهزنانودخترانشدنکشته«کند:میتعریف

ازمنظوربنابراین».حیثیتوپرستیناموسآبرو،حفظيبهانهبهفامیلذکورافراد
یانامشروعيرابطهیازنابهکهزنیخویشاونداناینکهازعبارتستناموسیهايقتل

اقدامزنآنقتلبهعموپسریاوشوهربرادر،پدر،ماننداست،شدهمتهممرديباپنهانی
اگرکنند،میافتخارعملآنبهودانندمیهایشانخانوادهازننگزدودنراهتنهاراآنو

اساسوپایهبیونارواهايتهمتیاتخیل،وظنسوءازناشیصرفاًاتهامیناچه
زناازکمترنامشروعقبیحعملیاوباشدعشیرهوقبیلهافرادیامحلاهالیهمسایگان،

است.بوده
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گویند،راارادهوقصدرويازقتلعمد،قتلاست.عمدقتلازمصداقیناموسی،قتل
نباشد،مقررات،رعایتعدموغفلتدقت،عدماحتیاطی،بیمهارت،عدمزاناشیکهقتلی
).Mirnaghizadeh & et al, 2018(یابدارتکابفاعلقصدوارادهبابلکه

اگرحتیهستند،قیمتهربهخانوادهحفظبهمعتقدعمیقاًکنونیقوانینکهآنجااز
خشونتبروزامکانباشد،نداشتهوجودعشقیومهردرآنحتیونباشدسالمخانوادهاین
ازوکنندسازشکهشودمیتوصیهزنانبهاغلبدیگرسويازشود.میزیادآندر

,Karami(شودمیدایمیخانوادهمحیطدرخشونتگونهاینوبگذرندخودشکایت

1996(.
دلیلبهقتلیابد؛میارتکابمتعدددالیلباومختلفهايگونهبهناموسیقتل
یاوبودهییابتداخیلیصورتبهارتباطایناگرحتیمخالف،جنسباارتباطبرقراري

گونهاینازدیگرنوعباشد،آمدهوجودبهخانوادهمردنزدارتباطبرقراريبردالشکحتی
موردکهفرديباازدواجتقاضايواجباريازدواجازخودداريدلیلبهقتلهاست.قتل

کهافتادهاتفاقبارهااست.ناموسیهايقتلازدیگريهچهرنیست،خانوادهپذیرش
برايخانوادهمردانیاقبیلهزعماياماگرفته،قرارجنسیتجاوزموردزنییادختري
ازفراراند.رساندهقتلبهراقربانیاست،شدهقبیلهوخانوادهگیردامنکهننگیزدودن
,Saramad & et al(شودمیناموسیهايقتلبهمنجرازدواج،قصدبهچندهرمنزل،

2013.(
بهکهاستقتلیآن،پیشینیعواملوهازمینهبربناناموسی،قتلنوعترینرایج

توسطچوننیزناموسیقتل. گیردمیصورتازدواجعقدازخارججنسیارتباطخاطر
آنمقابلدرهاحساسیتگیرد،میتصورقربانیيخانوادهاعضايونزدیکوابستگان

وشدهسپردهفراموشیبهخانوادگیروابطدروندرکهشودمیتالشواستشدیدبسیار
مسایلباارتباطشدلیلبهناموسیقتلشود.پرهیزآنمورددراطالعاتپخشونشراز

ونیقرباشوهرهايحساسیتکسهرازبیشترازدواج،ازخارجيرابطهوجنسی
خودزنبهنسبتشوهرکهايجویانهتملکونابرابريرابطهانگیزد.میبرراوييخانواده

اويخانوادهوشوهرمقابلدررازناننیزشوهر،خانوادهدرزنانفرودستموقعیتودارد،
هستندکهزنانیناموسیقتلقضایايقربانیمعموالًخاطر،همینبهسازد.میپذیرآسیب
هايقتلباشد.میاووابستگانیاشوهرقتلعاملنیزمواردبسیاريدرواندکردهازدواج
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صورتاوپدرييخانوادهتوسطمعموالًاند،نکردهازدواجکهدخترانیمورددرناموسی
).Karimi & et al, 2012(گیردمی

قتل ناموسی در استان خوزستان
، اصطالح »نهوه کردن«یا » قتل ناموسی«ي ، واژهدر همین راستا، در استان خوزستان

طور که از خود باشد و همانرایجی در میان قبایل بویژه قبایل عرب این استان مطرح می
ي گردد، مراد، کشتن دختران یا زنانی است که متهم به داشتن رابطهواژه استنباط می

باشد ري از امور سازنده و مؤثر مینامشروع با مردان نامحرم هستند. اما آنچه مهم و در بسیا
» همیاري«است. این » تعاون«و» همکاري«، »همگامی«آن است که بنیاد و اساس عشیره 

شود، تمام امور زندگی عشایري از ساختن خانه، نامیده می» عونه«که در اصطالح محلی 
ري از آوري محصول و برگزاري مراسم گوناگون، نگهداکشت زمین زراعی، برداشت و جمع

ي بلم و انتقال به محل ساخت خانه و تمیز و حمل آن به وسیله» هور«ها، بریدن نی از دام
هاي قوسی گرفته تا دفاع از ي ستونکردن نی از برگ و خاشاك و بافتن حصیر و تهیه

جمعی و هاي دستهبیله در مواقع تهاجم دیگران و همچنین وقوع نزاعمنافع طایفه و ق
خورد و به چشم می» نهوه کردن«تل ناموسی چنین قتل توسط یک فرد و همایتاً وقوع قنه

گیري نماید. این پدیده در از اعراب به صورت فردي تصمیمکمتر دیده شده که یکی 
معروف است.» یاوري«شود و به روستاهاي جنوب خراسان نیز مشاهده می

ت: اول مظان اتهام و انگ توان با دو عنصر مهم همسو دانسبروز و وقوع این بزه را می
پذیري اقرباء و نزدیکاني تحریکاخالقی مقتول با پیوند بیشتر نسبی با قتل و دوم آستانه

شناسی فرد قاتل هاي فرهنگی اجتماعی و بستر جامعهکه خود متأثر از هنجارها و ارزش
,Najafi Abrandabadi and Badamchiاست ( 2015.(

ظن است و افتد به دلیل سوءکه درخوزستان اتفاق میهاي ناموسی بسیاري از قتل
ظن حرام است. این در حالی است که در شرع اسالم سوء

افتد به دلیل خوزستان اتفاق میهاي ناموسی که در استانبرخی دیگر از قتل
هاي نادرستی مانند لزوم ازدواج دختر عمو با پسر عمو است که برخی مواقع اگر فرهنگ

شود. اتفاق بیافتد منجر به قتل میغیر از این
شود و به صورت ابزاري میيغیرت استفادهيهاي ناموسی از مسألهدر قتل

دهند.مقتول رضایت میيشود و بالفاصله نیز خانوادهخودسرانه انجام می
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علمیهاينظریهمنظرازناموسیهايقتل
استشدهانجامانحرافیرفتارهاييزمینهازکههاییتبییناولینتاریخیلحاظاز
عالئمبهتوجهبادیدگاهایننظرانصاحب.باشدمیشناختیزیسترویکردبهمتعلق

بررسیبهتوانمیکهمعتقدندشخصیتیهايویژگیوژنتیکیهايویژگیافراد،ظاهري
یککهاستایناساسیفرضپیش.یافتدستاجتماعیانحرافاتبرثرمؤعواملوعلل

بدندرشیمیاییموادتعادلعدمانواعازبعضییامغزييغدهیکمانندزیستیيپدیده
.)Ahmadi, 2008(شوندمنتهیانحرافیرفتاربهمستقیماًتوانندمی

انحرافاتشناسیجامعهکهداشتنظردربایدنیزحاضرموضوعبنديلهأمسدر
رفتارعنوانبهکندنقضرااجتماعیگروهنقوانیکهرفتاريهروداردوسیعیيدامنه

برخورداجراییهايضمانتباکهاسترفتارازشکلیهرانحرافشود.میتلقیانحرافی
نظرنقطهدر.گیردمیبردررانقدييجریمهتامالیمانتقادازآنيدامنهکهکند

,Terner(کندمیتخلفشدهپذیرفتههنجارهايازکهاسترفتاريکجرويترنرجاناتان

گیرد.میجايکجروانهرفتارهايقلمرودرنیزقتليانگیزهتعریفاینبهتوجهبا).2013
پازیرراقانونیهنجارهايواستکردهنقضراجامعهيشدهپذیرفتههنجارهاينیزقاتل
نیازمندآننتبییبرايشودمیمحسوبکجروينوعینیزقتلاینکهبهتوجهباگذارد.می

یکدرنظریاتایناند.پرداختهکجرويوانحرافموضوعبهکهاستهایینظریه
وروانشناختیهاينظریه،شناختیزیستهاينظریهدستهسهبهکلیبنديتقسیم
نظرمدآنشناختیجامعهسطحبهتوجهکهشوندمیبنديتقسیمشناختیجامعه

.باشدمی

بهرفتاريانحرافاتبهکهايشناسانهجامعهنظریاتعمدهفتگتوانمیکلیطوربه
جملهازمهمرهیافتچندقالبدراندپرداختهخاصطوربهقتلبهیاوعامصورت
ترجیحی،هايمعاشرتافتراقی،پیوندينظریههنجاري،بیي(نظریهرفتاريکجهاينظریه
عاطفیفضايينظریهاجتماعی،یادگیريتئوريرفتاري،کژوفرهنگیانتقالهاينظریه

برچسبتئوريبازدارندگی،دکتریناجتماعی،کنترلتئوريسازي،خنثیينظریهخانواده،
انحرافي(نظریهاجتماعیسازمانیبیهاينظریهواشباعی)انحرافينظریهوزدن

اجتماعی،ارفشينظریهمتقابل،کنشرویکردکولی،سانآیینهخودالگويفرهنگی،
وفقرفرهنگي(نظریهانتقاديهايتئوريوکژرفتاري)وگروهیحمایتالگوهاي
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کالرك،(گیدنز،عقالنیانتخابينظریهوتضادينظریهوخشونت)فرهنگخردهينظریه
نیازهايينظریهو...)وسیسمون(هومنز،اجتماعیيمبادلهينظریهو...)ومایهیو

جايکشورهاسایرویرانجاريقوانینواسالممکتبنظریاتوعقایدهمچنینوبنیادین
.دارند

دربیمارينوعیينتیجهاجتماعیمسائلاجتماعی،شناسیآسیبمدلاساسبر
عملدرستفرهنگیوساختاريعناصرجملهازايجامعهازهاییبخشاگراست.جامعه
فروپاشیازنابرابريفقرخشونت،جرم،مثالانعنوبهشد.خواهدحاصلبیمارينکنند

اینشود.میحاصلسیاسیوآموزشیاقتصادي،نهادهايدرکفایتیبیوخانوادهنهاد
پذیرجامعهقدرآنافرادکهآیدمیوجودبهزمانیاجتماعیبیماريداردمیبیاننظریه
اجتماعیمسائلازپیشگیريبرايلذابپذیرند.راجامعههايارزشوهنجارهاکهاندنشده

مناسبیفرهنگیواخالقیهايآموزشوشوندپذیرجامعهدرستیبهبایدافرادآنهاحلو
.کنندمیاختاللدچارراجامعههنجارهاياجتماعیسریعتغییراتکنند.دریافترا

دراگروينظرطبقکهباشدمیدورکیماجتماعی،هنجاريبیپردازنظریهترینمهم
زدهشتابتحوالتاثردراینکهیاوشودتضعیفسنتیهنجارهايومعیارهاايجامعه

دچارآنومیکوضعیتبهجامعهنگرددرعایتاجتماعیهنجارهايومقرراتاقتصادي،
.یابدمیگسترشنیزاجتماعیانحرافاتآننتیجهدرکهشده

گرفتنییادکژرفتارينظریه،نایطبقکهاست،اجتماعییادگیريدیگرينظریه
,Rubington and Weinberg(گیردمیشکلاولیههايگروهطریقازبیشترواست

2018.(
خشونتفرهنگخردهمفهومبافراکوتیوولفگانگوافتراقیپیوندمفهومباساترلند

فرهنگخردهآنداخلافرادپذیريجامعهبرهافرهنگخردهارزشینظامثیرأتازنشانکه
ساترلند بزهکاري را ناشی از خطاي ).Agnew, 1998(کنندمیحمایتنظریهاینازدارد

اند. به نظر وي ها و هنجارها نبودهها دانسته است که قادر به یاد دادن ارزشخانواده
هاي ها و نیازهاي ارضاء نشده در افراد عادي و بزهکار شبیه به هم است و تنها روشنگرانی

ها در آنان متفاوت است و خانواده ها و محركاد گرفته شده و واکنش به این نگرانیی
ي نوجوانان بر بزهکاري آنان مؤثر است. مردم به نسبت عنوان محیط یادگیري اولیهبه

شوند و عوامل چندي این شکنان دارند، کجرو میهمنشینی و ارتباطی که با قانون
د.نماینتأثیرپذیري را تعیین می
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شود. شخص کجرو هاي زیادي است که با دیگران برقرار میاولین عامل، تماس-1
باشد. ي خود میبیشتر تحت تأثیر دوستان منحرف و اعضاي خانواده

دومین عامل سن شخص به هنگام برقراري تماس با دیگران است. تأثیرپذیري در -2
است. هاي دیگر بیشتر ایام کودکی و نوجوانی نسبت به زمان

سومین عامل نسبت تماس با کجروان جامعه در مقایسه نسبت تماس با همنوایان -3
است. 

گیرند. افراد الگوهاي رفتار انحرافی را به همان شیوه الگوهاي رفتار غیرانحرافی یاد می
تحلیل يگردد. محورهاي عمدهاین جریان از طریق کنش متقابل با سایر افراد درونی می

ها و توجیهات است. همچنین ها، نگرشهاي ارتکاب جرم، انگیزهمبناي تکنیکساترلند بر
Sedigh(شماردها را نسبت به ارتکاب اولین جرم بدیهی میتقدم یادگیري انگیزه

Sarvestani, 2008.(
اماداردشدنمجرمبرايپتانسیلیفرديهرکهاستمعتقداجتماعیکنترلتئوري

کهدهدمیرخهنگامیجرمشوند.میکنترلجامعهباپیوندشانيوسیلهبهمردمبیشتر
سستباعثکهباشندرفتهبینازیاشدهضعیفجامعهبامردميدهندهپیوندنیروهاي

انجامراحتیوسهولتبههاقتلازبسیاريانجاموشودمیجامعهباافرادپیوندشدن
در امتداد دیدگاه دورکیم معتقد است وقتی بر هاي رهیافت کنترل اساساً نظریهگیرد.می

افراد کنترل نیست بیشتر احتمال انحراف وجود دارد. تز اصلی این رهیافت این است که 
پردازان بیشتر به این نظریه).Nabavi, 1994(هاي غیر مؤثر است انحراف نتیجه کنترل

ساز و کارهایی است که فضاي کنترل غیر رسمی توجه دارند. از این منظر کنترل اجتماعی
دارد که با ها را وا میکنند و آنها تسلط خود را بر افراد اعمال میي آنجامعه به وسیله

.ها و هنجارهاي جامعه همنوا شوندارزش

Hirschi Travisافراد با "هاي پردازان کنترل بر پیوندها و گرههمسو با نظریه
هاي بالقوه هستند اما ي افراد خاطیهمه"ه کند کتأکید دارد. هیرشی فرض می"جامعه

باشند به همین دلیل آنها ترسی دارند که رفتار غیر قانونی به روابطآنها تحت کنترل می
ها وشان با دوستان، والدین، همسایگان، معلمان، کارفرماها زیان وارد کند. بدون چنین گره

ران، فرد براي ارتکاب اعمال پیوندهاي اجتماعی و عدم حضور حساسیت و توجه به دیگ
).Savari, 2017مجرمانه آزاد است (
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ي قضات و دکترین بازدارندگی بر کنترل اجتماعی رسمی تأکید دارد که به وسیله
توان این تئوري مکمل تئوري قبلی است و میشود.سایر عوامل اجراي قانون اعمال می

سی تأثیرگذار باشد، کنترل رسمی و هاي ناموتواند در کنترل قتلگفت از عواملی که می
فرض این نظریه این است که هر چه شدت، قطعیت و سرعت اعمال مجازات دولتی است. 

).Thio & et al, 2010بیشتر باشد، قدرت بازدارندگی آن نیز بیشتر خواهد بود (
فشار يسازمانی اجتماعی و نظریهبیيي انحراف فرهنگی تلفیقی از نظریهنظریه

فرهنگ مسلط به باشد که نظام ارزشی یا خردهاین نظریه مبتنی به این فرض می؛است
هاي ناموسی)، را توجیه کرده یا اي است که برخی از انحرافات (مانند قتلگروه به گونه

اعضاي یک خرده فرهنگ، از قواعد ،)1997(و همچنین به نقل از سیگلمشوق آنهاست
,Siegel(زیرا با آن تماس مستقیم و نزدیک دارندکنند،فرهنگ گروه خود تبعیت می

هاي ناموسی در گونه نتیجه گرفت که قتلتوان اینبا توجه به این دیدگاه، می).1997
گیرد. بنابراین مورد مطالعه، توسط نظام ارزشی مسلط بر آن مورد تشویق قرار میيجامعه

هاي دینی و اجتماعی حاکم به ارزشاز متغیرهاي تأثیرگذار بر آن، تشویق بزرگان قبایل،
.گیردهایی است که توسط سایر اعضاي گروه از قاتلین صورت میآن و حمایت

Charles Horton Cooleyاي ارائه کرده است که به شناس آمریکایی نظریه، جامعه
بیند، جامعه معروف شده است، منظور از آینه که فرد خود را در آن می» سانخود آینه« 
دهیم هاي دیگران را در برابر اعمال و رفتاري که انجام میتوانیم در آن واکنشت که میاس

هر فرد بر اساس برداشتی که از قضاوت دیگران در مورد عملکردش دارد، مالحظه کنیم.
در آن، توانمیکند که اي عمل میکند و جامعه همانند آینهرفتار خود را تنظیم می

مالحظه کرده و بر اساس ددهدر برابر اعمال و رفتاري که انجام میهاي دیگران راواکنش
بر اساس این دیدگاه ).Kozer, 2011ید (ادامه داده یا متوقف نمااآن، رفتار و اعمال خود ر
ها و شوند، با توجه به برداشتی که از قضاوتهاي ناموسی میافرادي که مرتکب قتل

بزرگان خانواده و قبیله دارند، دست به این کار هاي سایر اعضاي جامعه بخصوصحمایت
.زنندمی

داند. میفردبرواردهاجتماعیفشارهايرااجتماعیانحرافاتعامل،فشارينظریه
اجتماعیساختارهاي، شناسانشود. جامعهمیایجادفقرازناشیطور عمدهبهکهفشارهایی
اجتماعیفشاردانند. اینمیفردبریلیفقر تحمچنینتشدیدوایجادعاملرانامناسب

تواندمیامرو همینگردد،میزندگیدراهدافشبهدستیابیدرفردموفقیتعدمموجب
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پردازان طور کلی نظریهبهسازد. فراهممختلفاجتماعیهايآسیببهگرایشبرايرازمینه
دانند. در امل بروز انحراف میفشار، وجود هر گونه مانع و سختی در مسیر زندگی افراد را، ع

ي قتل و خشونت نیز آنها معتقدند که بروز فشار بر افراد باعث بروز پرخاشگري و نزاع زمینه
Shirzad & et(شود شود که در نهایت این پرخاشگري به قتل افراد منجر میبین افراد می

al, 2012.(
مورد قبول جامعه، به منظور در این نظریه تأکید بر استفاده از وسایل و ابزارهاي 

را اهداف گونه انحراف در استفاده از ابزار و یا تعیینتحقق اهداف اجتماعی است و هر
تواند یک هدف باشد و داند و لذا کسب موقعیت و منزلت در قبیله و طایفه میانحراف می

تعیین ر باشند، بنابراین دمورد نظر تحقق هدف براي تواند یک وسیله قتل ناموسی، می
هاي قبیله از آن استفاده ، حمایت بزرگان و همچنین حفظ ارزشموقعیتمتغیرهاي کسب 

شده است.
منابعبهدستیابیبرايیکدیگرباافرادناسازگاريوستیزورقابتتضاد،ينظریه

محدود (در اینجا منزلت اجتماعی مردان قبیله بویژه جوانان که از طرف بزرگان وکمیاب
شود راهاي مادي زیادي که به آنها داده میشود یا حتی پاداشبه قاتلین داده میقبیله 
يجامعهطبیعیماهیتخشونتتضاد،ينظریهاساسبرداند.میوقوع قتلاصلیعامل

نوعیعنوانبهقتلبشري،يجامعهدرکشیبهرهورقابتوجودعلتبهواستبشري
ازاستفادهباي تضادنظریهنظرانصاحباست.ناپذیرناباجتوانتظارموردامريخشونت،

کهدانندمیمقاومتوهمسازيجرایمنوعازراقتلمارکس، اساسیهايفرضپیش
عنوانبهخودشان،اعضايدروندربعضاًبقاءوزندگیبرايجامعهپایینعمدتاً طبقات

.دهندمیانجامدارسرمایهيطبقهظالمانهوهاي استثمارگرانهرویهبرابردرواکنشی
فرهنگ خشونت بر این باور است که فرد به خردهيبا طرح نظریه،)1385ولفگانگ (

آمیز را یاد ها و عقاید و رفتارهاي خشونتهاي خشونت، هنجارها و ارزشعلت تعلق به گروه
).Hajizadeh Meymandi, 2012(گیردمی

شهر دارد که هاي کالنصت سیاهان در حوزهمثبت با فريخشونت جنایی رابطه
ينشینی است. خشونت جنایی رابطهفرهنگ خشونت در محالت حاشیهتفسیري از پاره

,Ebrahimi and Chakerzehi(باشدمثبت با فقر داشته که تفسیري از فرهنگ فقر می

2015.(
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Lensov and Westleyباشندمیهیگروحمایتيپردازان نظریهترین نظریهاز مهم،
هاي انسان به دیگران این هایی برآن است تا ضمن طرح انواع وابستگیتالش چنین نظریه

رفتاري یا کژرفتاري قلمداد بروز رفتار آدمی اعم از راستيها را از عوامل عمدهوابستگی
اساسی در کژروي افراد این است که روابط افراد کجرو این يلهاز نظر آنان مسأکنند. 

دهد که گروهی را براي خود پدید آورده و در طریقی که دلخواه اعضاء مکان را به آنان میا
).Maroufi and Rasoulpour, 2016(گروه است زندگی کنند

هاي مطرح شده در مورد انحراف بر انتخاب عقالنی برخالف سایر دیدگاهياما نظریه
شوند، بلکه هاي تبهکارانه رانده نمیتاین فرض مبتنی است که افراد، صرفاً به سوي فعالی

کنند که کنند. آنها صرفاً فکر میزدن به این اعمال را انتخاب میفعاالنه و آگاهانه، دست
کار ارزش خطر کردن دارد. افرادي که فعالیت تبهکارانه دارند کسانی هستند که با این

توانند کنند مین را نقض میکنند از موقعیتی که قانوآگاهی از خطر گرفتار شدن تصور می
).Aliverdinia and Ghahraminian, 2016کنند (مزایایی کسب

Clark and Meiwi ،گونه تالش براي تمیز رفتار مجرمانه از رفتار غیرمجرمانه را هر
آمیز است که جرم شکل بهنجاري از رفتار مخاطره«معنی و واهی دانسته و معتقدند که بی

هاي مفروض زیادتر باشد، افراد هر زمان در پیش گیرند. هر قدر پاداشافراد ممکن است در
بیشتر آمادگی تن در دادن به خطر را دارند و بالعکس هر قدر احتمال خطر زیادتر باشد، 

کسی پتانسیل ارتکاب جرم را دارد مگر اینکه شود. هرارتکاب جرم از سوي افراد کمتر می
Hataminejad(»عوامل دیگري مداخله کنند & et al, 2012(.

در Beker (1968)فقر یکی دیگر از عوامل اقتصادي مهم در تبیین جرم است. 
شوند که هاي مجرمانه میکند که افراد زمانی وارد فعالیتاقتصادي جرم فرض میينظریه
بکر ارتباط يدست آمده کمتر باشد. بر اساس مقالهي ورود نسبت به منافع بههزینه

ی بین فقر و جرم و جنایت وجود دارد. با افزایش فقر شانس ورود به جرایم علیه مستقیم
). Kelly, 2000یابد (اموال افزایش می

Titteringtonيو همکاران و مطالعهLandپژوهش & et. al. ، دو مورد از
اند. تحلیل هاي فقر نشان دادهمثبتی بین قتل و سنجهيمطالعاتی است که رابطه

هاي هاي فقر در واحددهد که سنجههاي ساختاري قتل توسط الند، نشان میههمبست
نی، هاي مختلف زماها) و در دوره(مثل مناطق آماري متروپلیتین، شهرها و ایالتتحلیل
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دهد. تیترینگتون نیز اثبات کرد که نرخ مثبتی نشان میيبطور پیوسته با نرخ قتل رابطه
& Diemبیشتر است (قتل در مناطق محروم و فقیر et al. 2010 .(

اعمال اجتماعیيفرهنگ بزهکاري نتیجهگسترش خرده"،Albert Cohenاز نظر 
).Sigel, 1997(شودهاي فقیرنشین یا مخروب یافت میشدنی است که در محیط

گونه (سهفرهنگ و الگوهاي نمادینحیط خانواده، خردهم،Albert Banduraاز نظر 
هاي ناموسی بر وقوع قتلنتیجهماعی)، بیشترین تأثیر را در پرخاشگري و در موقعیت اجت

هاي ثیر الگوهاي نمادین بر پرخاشگري را هم به رسانهاي از تأباندورا بخش عمدهدارند.
ي یادگیري اجتماعی از ویژه تلویزیون نسبت داده است. افزون بر این، نظریهجمعی به

اشاره دارد، و مدعی است که هاي محیطی تعددي از تحریکهاي مجوانب متفاوت به گونه
ثیر در افزایش رفتارهاي ضد اجتماعی مؤثر باشند. در این نظریه، تأتوانند ها میاین مشوق
ي تقویت را براي ارتکاب ها هنگامی معنادار خواهد بود که محیط، نوعی زمینهاین مشوق

). Salimi and Davari, 2015اجتماعی فراهم ساخته است (رفتارهاي ضد
در فقه اسالمی نیز هیچکدام از مراجع، قتل و بویژه قتل زنان را مگر در شرایط بسیار 

دانند و حتی در صورت ارتکاب فحشا، نیز قرآن کریم مراحل ویژه به هیچ وجه جایز نمی
مورد يتنبیهی را در نظر گرفته که در آن قتل وجود ندارد. ولی با این وجود، در جامعه

کنند، بدون هاي ناموسی را اجراي دستور الهی ذکر میمطالعه یکی از عوامل ارتکاب قتل
آنکه شرایط و مراحل آن را رعایت کرده باشند.

پیشینه پژوهش
داخلیتحقیقاتالف) 

ناموسی و هايقتل«اي تحلیلی ـ انتقادي با عنوان)، در مقاله1389کاظمی سرکانه (
ي فقهی ـ حقوقی آورده است: هاي ناموسی از زاویهدر بررسی قتل» هاي فراروي آنچالش

اي است که مختص به یک یا چند کشور یا هاي ناموسی پدیدهاز دیدگاه پژوهشگر، قتل
هاي ناموسی اغلب در کشورهاي مسلمان باشد ولی قتلچند آیین و مذهب خاص نمی

هاي ناموسی، قوانین کیفري یک تلافتد. در کنار سایر عوامل مؤثر بر وقوع قاتفاق می
تواند تأثیر قابل توجهی بر میزان آنها در جامعه داشته باشند. نوع و میزان جامعه می

هاي ناموسی، استفاده از معاذیر مخففه در صورت مجازات تعیینی براي مرتکبان قتل
عفو قاتل از سوي ها، میزان اطالع افراد جامعه از این تخفیفات قانونی وارتکاب این نوع قتل
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ترین تأثیرات قوانین هاي ناموسی رواج زیادي دارد، از مهماولیاء دم مقتول که در قتل
ي ایرانی است که توجه جدي به هاي ناموسی در جامعهکیفري در افزایش میزان وقوع قتل

هاي ناموسی را به همراه خواهد داشت. این مسائل، تأثیر چشمگیري در کاهش وقوع قتل
و غیره) یک بازنگري 630، 295، 226، 220ید در این مواد قانونی (از جمله مواد قانونی با

ي شرعی و دینی این مواد قانونی، باید این دقیق صورت بگیرد ولی با توجه به سبقه
بازنگري مبتنی بر مبانی فقهی و شرعی باشد.

بر یو قانونیشناختجامعهیلیتحل«با عنوانيامقاله)، در 1392نواح و همکاران (
به دو و همکاران انجام گرفته، توسط نواحکه» یعمليراهکارهايبا ارائهیناموسيهاقتل

شده است:اشاره هاي ناموسیی قتلعامل کل
يهاتیو موقعیمجرمانه است که به نقش عوامل جسميرفتارهاي: علل فرداول

دارد.دیکأها تانسانیروانيهاو حالتیتیشخص
یها را ناشانسانيمجرمانهيانحرافات و رفتارهاشتریاست که بی: علل اجتماعدوم

اند نمودهيریگحهیداند و نتیفرد در جامعه متیو موقعیسازماناییاز ارتباطات اجتماع
به دو دسته میتوانیممیبپردازیناموسيهاقتليفاجعهيهاشهیبه رمیکه اگر بخواه
:مینعوامل اشاره ک

یقانونيهاها و خالءضعف-1
موجود در جامعه زیزن ستيهاهنجارها و ارزش-2

شناختی یابی جامعهریشه«)، در پژوهش خود با عنوان 1394(عشایري و عجمی
متغیرهاي مربوط به، اظهار داشتند، »هاي ناموسیفرهنگی مؤثر بر قتل-باورهاي اجتماعی

مستقیم ويهقتل ناموسی رابطبا گرایش به، داغ ننگووجدان جمعیاي،باورهاي طایفه
يههاي ناموسی رابطقتلبا گرایش به، فردگراییوگرایییمحل، اعیاجتمادمتغیرهاي اعتم

.تاستهمعکوسی داش

ب) تحقیقات خارجی
انجـام » هاي ناموسـی در هنـدخطر قتل«پژوهشی با عنوان )،2014مروگاننزان (

بـودن ازدواج، یگروهدهد که بسته بـودن نظـام کاستی، درونها نشان میتهداده است، یاف
گروه، فقر اقتصادي، فقر فرهنگی، فقـدان تحـرك اجتماعی، ممنوع بودن ازدواج با برون
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هاي ناموسی در نظام کاسـتی هند است و به محصور بودن در عقاید سنتی علل اصلی قتل
دانند.میا دلیلی بـر حیثیت و افتخـار خـوداین خاطر به قتل رساندن زنـان ر

به این نتیجه» قتل ناموسی در هند«)، در پژوهشی تحت عنوان 2014(سینگال
اعی بـوده و عـواملی نظیـرفرهنگی و اجتميلههاي ناموسی مسأرسیده است که قتل

وقوع درعدم اسـتفاده از رسـانه و عصـبیتگرایی، جنسیت، فقدان آگاهی اجتماعی، سنت
آن دخیل هستند. 
خود به » هاي انسانیشناسی و کشف تفاوتانسان«در کتاب )،1391(کنراد فیلیپ 

کند. به نظر وي، بسـته بـودن محـیط عشـایر، هاي ناموسی اشاره میشایع بودن قتل
ساختار مردانه، سنتی بودن روابط، حاکمیت پدرساالري، خونخواهی، انتقام و عصبیت از 

.شودهاي ناموسی میي هستند که باعث قتلموارد

بنديجمع
تحقیقات صورت گرفته در ارتباط با هاي مطرح شده وبا توجه به نظریات و دیدگاه

رگذار بر نگرش افراد در موضوع تحقیق، براي تعیین مدل تحلیلی و تعریف متغیرهاي تأثی
بندي نمود که:گونه جمعتوان اینهاي ناموسی میمورد قتل

براساس نظریات مارکس، محسنی تبریزي، حسینی، کوهن، سیسمون و الند متغیر -
پایگاه اجتماعی و اقتصادي افراد.

بر اساس نظریات کارکردگرایان، سیسمون و تحقیقات قبلی انجام شده متغیر شغل -
افراد.

دخالت با توجه به نظریات ساترلند، ردفیلد، باندورا، کولی، سیگل و جفرسون متغیر -
و تحریک دیگران.

هاي مبادله، کنترل از جمله هیرشی و فرایدي، دکترین بازدارندگی و براساس نظریه-
قوانین مجازات اسالمی متغیر نظارت رسمی و غیر رسمی.  

کلی، سیگل و دارندورف متغیر ساختار قدرت در بر اساس نظریات باندورا، شاو، مک-
خانواده. 

زاده، زارع و غانمی و تحقیق قبلی دورکیم، ردفیلد، حسینبا توجه به دیدگاه-
گرایی.پژوهشگر متغیر قوم
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زاده و تحقیق قبلی پژوهشگر متغیر گرایش به بر اساس نظریات باندورا، حسین-
خشونت.

ي(نظریهبر اساس نظریات دورکیم، ردفیلد، باندورا، کولی، سیگل، لنسوف و وستلی-
.ساي قبائلیت رؤاحمایت گروهی) متغیر حم

مایهیو، فیش باین هاي ساترلند، سیگل، انتخاب عقالنی، کالرك واساس دیدگاهبر-
.زاده نگرش به قتل ناموسیو آیزن و حسین

ه برکردگرایان متغیر میزان دینداري بر اساس نظریات دورکیم، برگر و الکمن، کا-
ر قالب فرضیات تحقیق مورد شناسایی و دثیرگذارعنوان عوامل اصلی و متغیرهاي تأ

بررسی و آزمون قرار گرفتند. 

سؤاالت پژوهش
ي اساسی در این مقاله مد نظر با توجه به بیان مسأله و اینکه سه مسألهتوضیح:

اند.  نیز به سه بخش اصلی تقسیم شده و مورد بررسی قرار گرفتهاالت، سؤداشبمی

موثر برآنسؤاالت مرتبط با نگرش قاتلین و عوامل- 1
قاتلین نسبت به زن چه نگرشی دارند؟-1
هاي ناموسی چه نگرشی دارند؟قاتلین نسبت به قتل-2
هاي ناموسی چه بوده است؟ي قاتلین از ارتکاب قتلانگیزه-3
میزان وابستگی قاتلین به فامیل چقدر است؟-4
میزان خشونت نهادینه شده در بین قاتلین چقدر است؟-5
ر قدرت در بین قاتلین چه وضعیی دارد؟ساختا- 6
اعتقاد قاتلین به هنجارهاي دینی چقدر است؟-7

هاي ناموسی سؤاالت مرتبط با ساختارهاي اجتماعی قبایل و ارتباط آنان با وقوع قتل- 2
شیوخ نسبت به زن چه نگرشی دارند؟-1
هاي ناموسی چه نگرشی دارند؟شیوخ نسبت به قتل-2
بستگی شیوخ به فامیل چقدر است؟میزان وا-3
میزان خشونت نهادینه شده در بین شیوخ چقدر است؟-4
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ساختار قدرت در بین شیوخ چه وضعیتی دارد؟-5
هاي ناموسی چیست؟نظر شیوخ در مورد علل وقوع قتل- 6
کنند؟بزرگان و شیوخ چقدر از قاتلین حمایت می-7
علل حمایت بزرگان از قاتلین چیست؟-8

هاي ناموسی سؤاالت مرتبط با نقش قانون و نظارت رسمی و تاثیر آن بر وقوع قتل- 3
ونگی اجراي احکام صادره چگونه نوع آرا صادره توسط مراجع قضایی و چگ-1

باشد؟می
هاي رسمی در جامعه چیست؟دیدگاه قاتلین در مورد نقش نظارت-2
جامعه چیست؟هاي رسمی دردیدگاه شیوخ در مورد نقش نظارت-3
نتظار قاتلین از دادگاه چیست؟ا-4
هاي ناموسی نقش نظارت رسمی در کنترل هنجارشکنی و جلوگیري از وقوع قتل-5

چقدر است؟

فرضیات پژوهش
ي اساسی در این مقاله مد نظر لهأله و اینکه سه مسأبا توجه به بیان مستوضیح:

اند.  مورد بررسی و آزمون قرار گرفته،شدهباشند، فرضیات نیز به سه بخش اصلی تقسیم می

آنبا نگرش قاتلین و عوامل مؤثر برفرضیات مرتبط- 1
هاي ناموسی رسد بین میزان تحصیالت قاتلین با نگرش آنان به قتلبه نظر می-1

رابطه وجود دارد.
هاي ناموسی رابطه وجودرسد بین شغل قاتلین با نگرش آنان به قتلبه نظر می-2
دارد. 

هاي بین پایگاه اجتماعی قاتلین با نگرش آنان نسبت به قتلرسد به نظر می-3
رابطه وجود دارد. ناموسی 
بین دیدگاه قاتلین در مورد جرم وگناه مقتولین با نگرش آنان رسد به نظر می-4

رابطه وجود دارد. هاي ناموسی نسبت به قتل
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هاي سبت به زن با نگرش آنان نسبت به قتلبین دیدگاه قاتلین نرسد به نظر می-5
رابطه وجود دارد. ناموسی 
هاي دینی با نگرش آنان بندي قاتلین به هنجاريبین میزان پايرسد به نظر می- 6

رابطه وجود دارد.هاي ناموسی نسبت به قتل
اي با نگرش آنان قبیلهي هرسد بین میزان وابستگی قاتلین به جامعبه نظر می-7

هاي ناموسی رابطه وجود دارد. بت به قتلنس

هاي ناموسی مرتبط با ساختارهاي اجتماعی قبایل و ارتباط آنان با وقوع قتلفرضیات- 2
نگرش قاتلین نسبت به میزان حمایت قبیله از قاتلین با رسد بین به نظر می-1

اي ناموسی رابطه وجود دارد. هقتل
و بزرگان نسبت به زن با نگرش قاتلین نسبت به بین نگرش شیوخرسد به نظر می-2

هاي ناموسی رابطه وجود دارد.قتل
هدف با يفرهنگ خشونت) در جامعهبین میزان خشونت (خردهرسد به نظر می-3

هاي ناموسی رابطه وجود دارد. قتلنگرش قاتلین نسبت به
نگرش قاتلین نسبت ا نوع ساختار قدرت در خانواده و طایفه برسد بین به نظر می-4

هاي ناموسی رابطه وجود دارد. قتلبه
نگرش شیوخ نسبت به زن با میزان حمایت آنان از قاتلین بین رسد به نظر می-5

رابطه وجود دارد.

هاي ناموسی ثیر آن بر وقوع قتلط با نقش قانون و نظارت رسمی و تأفرضیات مرتب- 3
ره توسط مراجع قضایی با نگرش قاتلین نسبت به رسد بین نوع آراء صادبه نظر می-1

هاي ناموسی رابطه وجود دارد.قتل
رسد بین دیدگاه قاتلین در مورد نقش نظارت رسمی در جامعه با به نظر می-2

رابطه وجود دارد.هاي ناموسی نگرش آنان نسبت به قتل
جامعه با شکل رسد بین دیدگاه قاتلین در مورد نقش نظارت رسمی در به نظر می-3

هاي ناموسی رابطه وجود دارد.ارتکاب قتل
رسد بین دیدگاه شیوخ در مورد نقش نظارت رسمی در جامعه با به نظر می-4

دیدگاه قاتلین در مورد نقش نظارت رسمی رابطه وجود دارد.
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رسد بین انتظار قاتلین از مراجع قضایی در مورد چگونگی احکام صادره به نظر می-5
هاي ناموسی رابطه وجود دارد.رتکابی با نگرش آنان نسبت به قتلعمل ا

رسد بین چگونگی اجراي احکام صادره توسط مراجع قضایی با نگرش به نظر می- 6
هاي ناموسی رابطه وجود دارد. قاتلین نسبت به قتل

شناسی پژوهشروش
براينیزپژوهشایندرباشد.میپیمایشیـ توصیفیاستفاده،موردتحقیقروش

ساختهمحققکتبیيپرسشنامهازالزمتاطالعاوهادادهگردآوريومتغیرهاسنجش
ونظريمبانیاساسبرآنهايگویهکهشداستفادهقاتلینوشیوخگروهدوجهت

وجودمتفاوتیهايشیوهنامهپرسشپایاییآزمونبراي.استشدهتدوینمفهومی،اریفتع
بهآزمونپیشيمرحلههاپرسشنامهپایاییمیزانتعیینجهتتحقیق،ایندرکهدارد
شیوخيپرسشنامهو87/0قاتلینيپرسشنامهبراي1کرونباخآلفايضریبکهدرآمداجرا
تیداساکمکبامتعددجلساتطیقبول،قابلرواییحصولبرايو؛گردیدمحاسبه81/0

اقدام،معتبرهايشاخصبانتخاوشناساییبهامرمتخصصینومشاوروراهنمامحترم
شد.

مد،میانه،،میانگین(شاملتوصیفیسطحدودرهادادهتحلیلوتجزیههايروش
)متغیرهچندرگرسیون(استنباطیو)فراوانیتوزیعجدولدرصد ومعیار،انحرافواریانس،

SPSSافزارنرمکمکباآماريهايتحلیليهکلیبود. گرفت.صورت23
قتلجرمبه1394تا1390هايسالدرکهافرادييکلیه«شاملآمارييجامعه

يپروندهدارايخوزستاناستاندادگستريیاانتظامینیرويدرآندرمعاونتیاناموسی
حدوداستانانتظامینیرويطرفازشدهاعالمرسمیآمارهاياساسبرکهبودندکیفري

پدیدهایناینکهیابودهطوائفآناعضايازقاتلینکهطوائفیوقبائلوخشیونفر140
حجمبهتوجهباتحقیقایندرشدند.انتخابنفر140نیزاستافتادهاتفاقآنجادر

اطالعاتوشماري)(تمامشدهانتخابنمونهعنوانبهجامعهاعضايتمامیآماري،يجامعه
باولیبودفرساییطاقتومشکلبسیارکارچندهروگردیدآوريجمعنیازمورد

1 Cronbach Alpha
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کاراینآمدبعملخوزستاناستاندرذیربطاجراییوقضاییهايدستگاهباکههماهنگی
باشد.نمیگیرينمونهروشونمونهحجمتعیینبرنیازيلذاگرفت.صورتکاملدقتبا

ي پژوهشهایافته
توصیفیهاي الف) یافته

وزیع فراوانی متغیر سنت:2جدول 
Table 2: Distribution of the Variable of Age

مقدار
توزیع

18-2829-3839-4849-5859-6869-7879-89
18-2629-3839-4849-5859-6869-7879-89

شیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتل
Am.

Dis..KillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhs

25-24-4773923641240-46فراوانی

3/6-17/1-33/6527/916/44/229/31/428/6-32/9درصد

Sheikhs(:1/70(شیوخ 1/34):Killers(قاتلین میانگین

توزیع فراوانی متغیر تحصیالت:3جدول 
Table 3: Frequency Distribution of Variable Education

مقدار
باالترلیسانسفوق دیپلمدیپلمسوم راهنماییابتداییبیسوادتوزیع

Am.
Dis.

IlliterateElementaryMiddle SchooDiploma
Associate
Degree

Bachelor
Higher than
bachelor's

degree
شیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتل

KillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhs
2-1392844272436342221145فراوانی

1/4-9/36/42031/419/317/125/724/315/715103.6درصد

(Diploma)دیپلم : (Killers)قاتلین (Illiterate): ابتدایی (Sheikhs)شیوخمد
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توزیع فراوانی متغیر شغل: 4جدول 
Table 4: Frequency Distribution of Job Variables

مقدار
کارمند ـ کاسبکشاورز ـ دامدارکارگرسرباز ـ بیکارتوزیع

سایرمهندس ـ دبیربازنشسته

Am.
Dis.

Soldier-
Unemployed

LaborFarmerTradesman
Retired-

Employee

Engineer -
High School

Lecturer
Others

شیوخقاتلشیوختلقاشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتل
KillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhs

-2112811332161120931238فراوانی

-150/7200/79/322/911/47/914/366/40/71/427/2درصد

-Retired: (Sheikhs))                                          شیوخOthersسایر (:(Killers)قاتلینمد Employee

توزیع فراوانی بر حسب متغیر درآمد: 5جدول 
Table 5: Frequency Distribution of Income Variables

مقدار
توزیع

2800000 -
1000000

4600000-
2801000

6400000-
4601000

8200000 -
6401000

10000000-
8201000

باالتر از 
بدون جواب10000000

Am.
Dis.

1000000-
2800000

2801000-
4600000

4601000-
6400000

6401000-
8200000

8201000-
10000000

Above
10000000

No Answer

شیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتلشیوخقاتل
KillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhsKillerSheikhs

32127-598545842511716فراوانی

2/11519/2-42/15/738/541/42/817/80/712/10/74/2درصد

3900000:(Sheikhs)شیوخ2900000:(Killers)قاتلینمیانگین

توزیع فراوانی متغیر محل سکونت:6جدول 
Table 6: Frequency Distribution of Lodging Variables

مقدار
روستاشهرتوزیع

Am.
Dis.

CityVillage

شیوخقاتلشیوخقاتل
KillerSheikhsKillerSheikhs

89765164فراوانی

63/654/336/445/7صددر

City: (Sheikhs)شیوخو(Killers)قاتلینمد
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و29-38سندرقاتلینبیشتردهدمینشانتوصیفیهايجدولدرمندرجآمار
بیشترکهحالیدردارند.قرارسال1/34میانگینبا59-68سندرتعدادشانکمترین

قرارسال1/70میانگینبا29-38سندرتعدادشانکمترینو49-58سندرشیوخ
در؛داردراقاتلینبینتعدادبیشترینبیسوادوکمتریندیپلمتحصیلیمدركدارند.
راتعدادکمترینلیسانسازباالتروبیشترینابتداییتحصیلیمدركشیوخدرحالهمین

و مهندسوتعدادنبیشتریدارايفنیورانندهآزاد،هايشغلشغل،لحاظازباشد.میدارا
کارمند ترتیببهشیوخبرايآماراینوباشدمیقاتلینمیاندرتعدادکمتریندارايدبیر

میلیون1-8/2بیندرآمديقاتلینبیشترباشد.میکارگرـ بیکارـ سربازوبازنشستهـ 
ترتیببهشیوخدرمیزانایناست.تومانمیلیون4/6بهمربوطدرآمدکمترینوتومان

شهرشیوخوقاتلینبیشترسکونتمحلباالخرهواستتومانمیلیون4/6ازباالترو9/3
باشد.می

استنباطیهاي ب) یافته
است:آمدهزیرهايجدولدرشیوخوقاتلینگروهدودرمتغیرهچندرگرسیوننتایج

قاتلین:
تغییراتمعناداريبطورتواندمیرگرسیونمدلکهاستآنازحاکی7جدولنتایج

کند.بینیپیشقاتلیندرراناموسی)هايقتلبه(نگرشوابستهمتغیر

راههنتایج تحلیل واریانس یک:7جدول 
Table 7: One-Way Analysis of Variance Analysis

SigFمجموع مربعاتدرجه آزاديواریانس
SigFMSDFSS

0/00011/258

رگرسیون200/9481607/520
هباقیماند1312338/166

جمع17/8491393945/686

بهنگرشواریانسازدرصد40رگرسیونمدلکهدهدمینشان8جدولنتایج
ازدرصد40مستقل،متغیر9کهمعنیاینبهکند.میبینیپیشراناموسیهايقتل

407/0بابرابرR2میزانزیراکند.میبینیپیشراناموسیهايقتلبهنگرشواریانس
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متغیرپنجشودمیدیدهمتغیرهاازیکهرP-Valueمقادیرازکهگونههمان.باشدمی
بهنسبتنگرشخشونت،فرهنگخردهمیزاناجتماعی،پایگاهفامیل،بهوابستگیمیزان

میاندریناموسقتلبهنگرشمعناداريصورتبهقتلازشیوخحمایتمیزانوزن
انحرافیکافزایشبابطوریکه.دارندمعنادارارتباطآنباوکنندمیبینیپیشراقاتلین

فرهنگخردهمیزاناجتماعی،پایگاهفامیل،بهوابستگیمیزانينمرهدراستاندارد
ناموسیقتلبهنگرشيهنمر،قتلازشیوخحمایتمیزانوزنبهنسبتنگرشخشونت،

افزایشاستانداردانحراف-16/0و-41/0،- 42/0،-21/0،32/0ترتیببهنقاتلیدر
یافت.خواهد

هايقتلبه(نگرشوابستهمتغیربرمستقلمتغیرپنجتأثیرمیزاندیگرعبارتبه
بهولیبیشتر،زنبهنگرشمتغیرامااست.منفیموردچهاردرونصفازکمترناموسی)

دارد.تأثیرناموسیهايقتلبهنسبتنگرشبردیگرمتغیرسهازمنفی،صورت

طریقازناموسیهايقتلبهنگرشبینیپیشبرايمتغیريچندرگرسیوننتایج:8جدول
مؤثرمتغیرهاي

Table 8: Multivariate Regression Results to Predict Attitude Toward
Honor Killings Through Effective Variables

SigtBetaSEBبین)قل(پیشمتغیرهاي مست
SigtBetaSEBIndependent Variables

مقدار ثابت0/0005/4485/09527/762
وابستگی به فامیل0/0092/6390/2160/0420/110
ساختار قدرت0/0030/145-0/005-- 0/9720/035
تماعیپایگاه اج- 0/049-2/673-0/3210/5600/501
پایبندي به هنجارهاي دینی- 0/0110/0500/008-- 0/8740/158
میزان خشونت0/1640/280-0/652-- 0/0212/331
نگرش به زن0/4110/079-0/376-- 0/0004/742
حمایت فامیل0/9840/0200/0010/3930/008
حمایت شیوخ از قتل0/000-4/765-0/420/081-0/385

R=0/638   0/407و=R2

است:زیرصورتبهرگرسیونخطیمدلومعادلهکه

Y= (0/110)x1+(-0/501)x2+(-0/652)x3 +(-0/376)x4+(-0/385)x5+27/762
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خشونت:میزان،x2اجتماعی:پایگاه،x1فامیل:بهوابستگیمیزانمعادله؛ایندرکه
x3،زن:بهنگرشمیزانx4قتل:ازشیوخحمایتوx5باشد.می

شیوخ:
راههیکواریانستحلیلنتایج:9جدول

Table 9: One-Way Analysisof Variance Analysis
SigFمجموع مربعاتآزادييجهدرواریانس
SigFMSDFSS

0/00024/206

رگرسیون294/68651473/431
دهباقیمان12/1741341631/312

جمع1397433104

نگرشواریانسازدرصد47حدودرگرسیونمدلکهدهدمینشان10جدولنتایج
درصد47تنهامستقل،متغیر5کهمعنیاینبهکند.میبینیپیشراناموسیهايقتلبه
475/0بابرابرR2میزانزیراکند.میبینیپیشراناموسیهايقتلبهنگرشواریانساز

متغیرپنج.شودمیدیدهمتغیرهاازیکهرP-Valueمقادیرازکهگونههمان.باشدمی
بهنگرشمعناداريصورتبهقاتلینازحمایتوزنبهنگرشاجتماعی،پایگاهتحصیالت،

بابطوریکه.دارندمعنادارارتباطآنباوکنندمیبینیپیشراشیوخمیاندرناموسیقتل
وزنبهنگرشاجتماعی،پایگاهتحصیالت،میزانينمرهدراستانداردانحرافکیافزایش
،13/0،- 16/0ترتیببهقاتلیندرناموسیقتلبهنگرشيهنمر،قاتلینازحمایت

متغیرسهتأثیرمیزاندیگرعبارتبهیافت.خواهدافزایشاستانداردانحراف19/0و- 53/0
منفیمورددودرونصفازکمترناموسی)هايقتلبهنگرش(وابستهمتغیربرمستقل

نگرشبردیگرمتغیرسهازمنفی،صورتبهولیبیشتر،زنبهنگرشمتغیرامااست.
دارد.تأثیرناموسیهايقتلبهنسبت
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متغیرهايطریقازقتلارتکابشکلبینیپیشبرايمتغیريچندرگرسیوننتایج:10جدول
ثرؤم

Table 10: Multivariate Regression Results to Predict Attitude Toward
Honor Killings Through Effective Variables

SigtBetaSEBبین)متغیرهاي مستقل (پیش
SigtBetaSEBIndependent Variables

مقدار ثابت0/0006/4893/87525/144
وابستگی به فامیل0/1011/6500/1340/0580/095
تحصیالت655/-0/022-2/325-0/165-0/282
پایگاه اجتماعی0/0402/0730/1390/3290/681
نگرش به زن0/5330/063-0/458--0/000247/7
حمایت از قاتلین0/0242/2880/1980/0440/101

0/638R=0/407و=R2

فرهنگخردهاجتماعی،پایگاهقبیله،بهوابستگیمتغیرهايقاتلین؛میاندر
ناموسیهايقتلبهنسبتآناننگرشباقاتلینازشیوخحمایتوزن،بهنگرشخشونت،

متغیرهايشیوخ؛میاندرهمچنیندارد.ارتباط،≥0/05pسطحدرخوزستان،استاندر
بهنسبتآناننگرشباقاتلینازحمایتوزن،بهنگرشاجتماعی،پایگاهتحصیالت،

دارد.ارتباط،≥0/05pسطحدرخوزستان،استاندرناموسیهايقتل

گیرينتیجه
ها و تحلیل فرضیات مشخص گردید، ضمن آنکه اکثر طور که در توصیف دادههمان

ا حدودي از قاتلین و حتی بزرگان قبائل از سطح سواد پایینی برخوردار بودند، ولی ت
چگونگی برخورد قانون با خود و تخفیفات قانونی آشنایی کافی داشتند و انتظار داشتند که 
مراجع قضایی آنها را مورد عفو و بخشش قرار داده و یا اینکه کمترین مجازات شامل آنها 

گردد. 
هاي قانونی و همچنین هنجارها و ءها و خالبطور کلی، دو دسته عامل ضعف

ثیر را دارند. به همین أهاي ناموسی، بیشترین تستیز در جامعه، در قتلزنهاي ارزش
توان به قوانین مرتبط به والیت پدر بر فرزند و یا ریاست منظور، در ارتباط با عامل اول، می

شوهر بر خانواده، اشاره نمود.
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و اي هاي قومی، قبیلهتوان به آداب و رسوم و سنتدر ارتباط با عامل دوم، می
ستیز بوده و همیشه گناه ها و هنجارهاي مردانه و زنعشایري است، که همیشه مؤید ارزش

کاري که را بخواهند اندازد. در این آداب رسوم و فرهنگ، مردان هررا بر گردن زنان می
نها را ندارد و زن، الزم نیست کاري که موجب کس حق تعرض به آشوند و هیچمرتکب می

شود، که مورد ظن و گمان واقع میود، مرتکب گردد. فقط همینآبروریزي مردان ش
گیرد، به همین دلیل تعدادي از قاتلین ناموسی به مستحق اشد مجازات و مرگ قرار می

اند که ممکن هاي آنان مرتکب قتل شدهنکوهشدلیل فشارهاي وارده توسط افراد قبیله و
س خود را نداشته یا مقوله را مستحق است خود این افراد هم قصد به قتل رساندن نوامی

براي رهایی از برچسب سنتی ويدانستند، ولی تحت فشار وارده جامعهمرگ نمی
طور تعدادي از پاسخگویان و همیناند؛غیرتی و نامردي و ... مجبور به ارتکاب قتل شدهبی

اند وار زدهاظهار داشتند که در راستاي انجام تکلیف شرعی و دینی خود، دست به این ک
.کندیید میدین مبین اسالم عمل ارتکابی را تألذا معتقدند 

ات پژوهشپیشنهاد
اثرناموسیهايقتلبهنسبتنگرشبرخشونتفرهنگخردهاینکهبهتوجهبا)1

وهاتریبونازگرم،سالحبامبارزهبرايالزمقانونیتمهیداتنمودنفراهمضمنبایددارد
یاخشونتفرهنگخردهاصالحجهتمختلفهايمکانیزمهمچنینواهرسانهسایر

همچنینوگراییقبیلهکاهشراستايدرتوجهیخوردرتالشوشدهاقدامآنکاهش
گیرد.صورترسمینهادهايتقویت
رااطمیناناینتواندمیکهقوانینصحیحاجرايوپلیسموفقعملکردتقویت)2

ازمشکالتومسائلحلبهنیازيودارندراالزمکاراییآنمجریانوقانونکهکندایجاد
نیست.قانونیغیرعرفیهايراه

بایدجامعهمسئولینقتل،بهآناننگرشوقاتلیناجتماعیپایگاهارتباطتوجهبا)3
رفعباوکردهعملمنطقهبومیفرهنگبهعنایتبامستعدافرادقبالدرخودوظایفبه

بوجودافراددررادرآمدوکافیتحصیالتشغل،ایجاديزمینهمعنوي،وماديودهايکمب
گردد.میمنجرشیوخوهاسنتقوم،بهافرادکمتروابستگیبهخودکاراینآورند.

وشیوخبویژهقبیله،بهرسمیغیرورسمیهايآموزشبارازنبهقبیلهنگرش)4
درزنانثرمؤحضوروعلمیرشدهمچنیننمود.مثبتيحدودتاتوانمیآن،بزرگان
نماید.کمکآنانبهقومافرادترمثبتنگاهبهتواندمیاجتماعیهايصحنه
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درقرآندیدگاهوعلمینظریاتقوانین،حضوريهايآموزشومتعددجلساتبا)5
اینبهآنانخودکهیجایتانمودتبیینقبیلهباالييردهافرادبرايرازنانقتلمورد

اسالمیوانسانیاصولبامغایرومنطقیغیرقاتلاقداماتازحمایتکهبرسندنتیجه
است.
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Abstract:
The aim of this study was to explain the sociological phenomenon of

honor killings in Khuzestan province during the years 2011-2015. This
research was conducted using descriptive-survey method. The statistical
population consisted of all people who had a criminal case during the
years 2011-2015 for the sake of honor killing or deputy in it, in
Khuzestan province. According to official statistics, 140 killers and also
140 tribal sheikhs and tribes that the killers were member of them or this
phenomenon has happened in their tribes, were chosen. The sampling
method was using full scale method. Data collection tools consisted of
two types of researcher-made questionnaires which the first
questionnaire was used for killers and the second questionnaire was
applicated for sheikhs. The coefficient of reliability of their attitude,
using Cronbach's alpha method, was 0.89 and 0.81 respectively. Data
were analyzed using descriptive and inferential statistics. The findings of
the study indicated that among the killers, the variables of tribal
dependence, social base, and subculture of violence, attitude towards
women and sheikhs support of killers are related with their attitude
towards honor killings in Khuzestan province, at P≤0.05. Also, among
sheikhs, educational variables, social status, attitude toward women and
support for killers are associated with their attitude towards honor
killings in Khuzestan province, at P≤0.05.
Key Concepts: Honor Killing, Khuzestan, Official Control, Power
Structure, Social Base

1 Ph.D. Student of Sociology (Social Issues of Iran) Payame Noor University of
Tehran Center, Tehran, Iran (Corresponding Author), karami1391@gmail.com
2 Associate Professor of Sociology, Payam Noor University, Tehran, Iran,
a_maleki@pnu.ac.ir
3 Associate Professor, Department of Sociology, Payam Noor University,
Tehran, Iran, m_zahedi@pnu.ac.ir

© 2019 by the authors. Licensee SCU, Ahvaz, Iran. This article is an open access article
distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-Non Commercial
4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).


