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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 دکتر سید مهدی شاهچراغی و نگرشی بر قتل های ناموسی

 به دست خانواده زنان یک قتل و اغلب خشونت به ارتکاب یقتل ناموس یا های ناموسی جنایت

« ننگین کردن شرافت خانواده خود»این زنان به علت   شود خود گفته می خویشاوند مردان

، ازدواج اجباری شود از جمله خودداری از این ننگ موارد گوناگونی را شامل می. شوند مجازات می

، رابطه با جنس (حتی از یک شوهر ناشایست)گرفتن  طالق بودن، تجاوز جنسی قربانی یک

های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده  برای اینکه فردی قربانی جنایت .زنا مخالف، یا ارتکاب

.ست است کافی را بر باد دادهشود او آبروی خانواده 
 
ها معموالً بر احساسات و ادراک  این سوءظن 

 . مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی

 ۸۸۱۱بر اساس گزارش پلیس ایران تنها در سال  رایج استران قتل ناموسی در برخی شهرهای ای

 شهر ۱۱های سال  از کل قتل ٪۴۲٫۱زن قربانی قتل ناموسی شدند که معادل  ۸۱ اهواز در شهر

درصد بوده، کاهش  ۸۱های ناموسی در اهواز  که میزان قتل ۱۲این آمار نسبت به سال . اهواز است

ج مانند لزوم ازدوا»رسوم  گفته بازپرس شعبه ویژه قتل اهواز برخی آداب و به. است داشته

که برخی مواقع اگر غیر از این اتفاق بیفتد  ها است دخترعمو با پسرعمو یکی از دالیل این قتل

 .پذیرد های ناموسی هم فقط بر مبنای سوء ظن صورت می قتل و برخی« .شود منجر به قتل می

  هر گاه »(: بعدی و اصالحات ۸۸۳۲مصوب )قانون مجازات عمومی  ۸۷۱به موجب ماده

منزله وجود در یک فراش  شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به

د معاف از مجازات آنها یا هر دو شو است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از
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خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم  هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا. است

ماه به حبس تأدیبی محکوم  مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش عالقه زوجیت بین آنها نباشد و

پس از مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس  خواهد شد و اگر در

: جب این مادهبه مو. را مقرر نمود قانون مجازات اسالمی ۰۸۳انقالب اسالمی قانونگذار در ماده 

با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته  زنا خود را در حال هرگاه مردی همسر»

 راحال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد  تواند در همان باشد، می

مبنای این اصل  «.حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است. تواند به قتل برساند می

البته در این وضعیت . زمینه است قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این

همچنین نظر . مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند جرمی و گناه هرچند شخص

است که روایات مربوط  ، مطرح شدهابوالقاسم خویی مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون

 .دانند به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می

قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از مجازات اسالمی نیز قانون  ۸۳۸ماده  مطابق 

 .اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد

 

 این در جرمشناسی  تخصص با دان حقوق یک عنوان به شاهچراغی مهدی سید دکتر آقای جناب

 زنان قتل اغلب و خشونت ارتکاب به ناموسی های قتل یا ناموسی های جنایت:گوید می خصوص

 شرافت کردن ننگین» علت به زنان این.شود می گفته خود خویشاوند مردان دست به خانواده یک

 از خودداری جمله از شود می شامل را گوناگونی موارد ننگ این. شوند می مجازات «خود خانواده

 رابطه ،(ناشایست شوهر یک از حتی) گرفتن طالق بودن، جنسی تجاوز یک قربانی اجباری، ازدواج

 گمان اینکه فقط شود، ناموسی های جنایت قربانی فردی اینکه برای. زنا ارتکاب یا مخالف، جنس با
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 ناموسی های قتل  برای ها سوءظن این.  ست کافی است داده باد بر را خانواده آبروی او شود برده

  . عینی حقیقت بر تا هستند استوار مردان ادراک و احساسات بر معموالً

 

 تنها ایران پلیس گزارش اساس بر است رایج ایران شهرهای برخی در ناموسی قتلهای متاسفانه 

 کل از ٪۴۲٫۱ معادل که شدند ناموسی های قتل قربانی زن ۸۱ اهواز شهر در ۸۸۱۱ سال در

 اهواز در ناموسی های قتل میزان که ۱۲ سال به نسبت آمار این. است اهواز شهر ۱۱ سال های قتل

 رسوم و آداب برخی اهواز قتل ویژه شعبه بازپرس گفته به. است داشته کاهش بوده، درصد ۸۱

 از غیر اگر مواقع برخی که است ها قتل این دالیل از یکی پسرعمو با دخترعمو ازدواج لزوم مانند»

 ظن سوء مبنای بر فقط هم ناموسی های قتل برخی و« .شود می قتل به منجر بیفتد اتفاق این

 .پذیرد می صورت

 زن شوهری گاه هر»(: بعدی اصالحات و ۸۸۳۲ مصوب) عمومی مجازات قانون ۸۷۱ ماده موجب به

 کند مشاهده است فراش یک در وجود منزله به که حالی در یا فراش یک در اجنبی مرد با را خود

 به کسی گاه هر. است مجازات از معاف شود دو هر یا آنها از یکی ضرب یا یاجرح قتل مرتکب و

 آنها بین زوجیت عالقه هم حقیقت در ببیند اجنبی مرد با را خود خواهر یا دختر مزبور طریق

 مورد در اگر و شد خواهد محکوم تأدیبی حبس به ماه شش تا ماه یک از شود قتل مرتکب و نباشد

 ماده در قانونگذار اسالمی انقالب از پس حبس به شود ضرب یا جرح مرتکب ماده این اخیر قسمت

 .نمود مقرر را اسالمی مجازات قانون ۰۸۳
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 به علم و کند مشاهده اجنبی مرد با زنا حال در را خود همسر مردی هرگاه»: ماده این موجب به 

 مکرَه زن که صورتی در و برساند قتل به را آنان حال همان در تواند می باشد، داشته زن تمکین

« .است قتل مانند نیز مورد این در جرح و ضرب حکم. برساند قتل به تواند می را مرد فقط باشد،

 در البته. است زمینه این در روایاتی بر مبتنی که است شیعه فقهای فتاوای قانونی اصل این مبنای

. کند اثبات دادگاه در را واقعه باید اما نشده مرتکب جرمی و گناه شخص هرچند وضعیت این

 که است شده مطرح خویی، ابوالقاسم همچون فقها، از اقلیتی بین در نیز مخالفی نظر همچنین

 .دانند می دفاع حالت به مربوط یا غیرمعتبر را حکم این به مربوط روایات

 

 از یا پدر مرتکب، که شود می ثابت صورتی در قصاص نیز اسالمی مجازات قانون ۸۳۸ ماده  مطابق

 .نباشد علیه مجنیٌ پدری اجداد

 

 جمعیت صندوق آمار اساس بر. شوند می محسوب زنان علیه خشونت از صورتی ناموسی های قتل

 غرب ساکن اینان بیشتر. شوند می کشته ناموسی های قتل در زن ۱۳۳۳ حدود ساالنه ملل، سازمان

( ۸۱۱۱) سال یک عرض در زن ۸۳۳۳ حداقل. هستند آسیا جنوب از هایی بخش و آفریقا شمال آسیا،

 کشورهای در بیشتر جرایم این آمار، این اساس بر. رسیدند قتل به پاکستان در شکل این به

 . ندارند اسالم در ای ریشه هیچ مذهبی، رهبران گفته به که حالی در دهند می رخ اسالمی

 

 این. شود می شناخته( کاری کارو) نام با و است رایج ای پدیده پاکستان در ناموسی های قتل

 برای است مجازاتی ها آن باور به و شود می انجام قربانیان  خانواده اعضای توسط معموالً ها قتل
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 که نیستند افراد فقط این پاکستان، در. است بوده آن مسبب مقتول که «اجتماعی شرمندگی»

 به را زنان ای قبیله های دادگاه کشور، آن مناطق برخی در و شوند می ناموسی های قتل مرتکب

 .کنند می محکوم اعدام به قبیله، یا خانواده یک کردن حرمت بی جرم

 

  ها آن قتل اصلی دلیل و هستند دختران و زنان ناموسی های قتل قربانیان بیشتر هم افغانستان در

 .است عقد از خارج جنسی رابطه

 مورد خانه، از فرار مانند مواردی افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون های یافته اساس بر 

 او با ازدواج قصد که مردی به عالقه ابراز و اجباری ازدواج ازدواج، به عالقه عدم گرفتن، قرار تجاوز

 .هستند ها زن این قتل دالیل دیگر دارند را

 

 دلیل به که کنند می منتشر زنانی و مردان قتل از متعددی های گزارش ساله هر هندی های رسانه

 اساس بر. شوند می کشته شان اجتماعی یا خانوادگی کاست و رسوم و آداب با متناقض های ازدواج

 اما است داده رخ کشور آن در ناموسی قتل ۰۱ ،۴۳۸۰ سال در هند، جنایات ثبت ملی دایره آمار

 این از باالتر بسیار هند، ناموسی های قتل جانباختگان واقعی شمار که معتقدند اجتماعی فعاالن

 . است آمار

 

 وضع زنان علیه خشونت مسببان برای را سختی های مجازات میالدی ۸۱۱۳  دهه در هند دولت

 مناطق در همچنان مذهبی بین و متقابل های ازدواج بر مبتنی ناموسی های قتل حال، این با. کرد
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 گزارش پلیس به اهالی، غیرمستقیم یا مستقیم حمایت دلیل به معموالً و دهد می رخ روستایی

 شوند نمی

 در ناموسی قتل توجهی قابل صد در ۴۳۸۳ تا ۴۳۳۳ سالهای بین دهد می نشان ترکیه در پژوهشی

 مذکر افراد یا همسر توسط زنان از بسیاری دهد می نشان پژوهش این. است داشته وجود ترکیه

 . اند شده کشته( وابستگان سایر یا برادر پدر،) شان خانواده

 

 

 ۸۱۱۸ سال تا.  داشت رواج ایتالیا جنوب در خصوص به بیستم قرن اویل تا ناموسی های قتل پدیده

 سخت مجازات از را ناموسی های قتل مرتکبان که داشت وجود ایتالیا قوانین در ای ماده میالدی

 کشف هنگام به هرکسی»( میالدی ۸۱۸۳دهه مصوب ۱۱۷ شماره) ماده این طبق داد می رهایی

 خود خواهر یا دختر همسر، قتل مرتکب شود، او شرف شدن دار لکه باعث که نامشروعی رابطه

 که شود می اعمال کسی هر برای مجازات همین. است حبس سال ۷ تا ۸ تحمل مستوجب شود،

 .برساند قتل به را خواهرش یا دختر همسر، با رابطه در دخیل شخص

 


