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 شرافتيهاي  قتل وقوعبر  هاي جمعي نقش و تأثير رسانه

  *مينو خالقي

  چكيده
 دور وجـود  ةهاي اجتماعي است كه از گذشـت  يكي از واقعيتهاي شرافتي  قتل

هاي شرافتي يـا ناموسـي    قتل. است داده داشته و تا به امروز به حيات خود ادامه
غيرمتعارف، خيانت به همسر، زنا، فرار از خانه،  ةدر مواردي نظير روابط عاشقان

 ــ  ناموسـي هاي مشابه كه اعمال و رفتارهاي ضـد   رفتن بكارت و نمونه ازدست
در وقوع ايـن پديـده   . دهند مي رخ ،شوند ميتلقي ـ   عفتي، بدنامي و فضاحت بي 

 ةعلل و عوامل گوناگوني همچـون آداب و رسـوم، فرهنـگ مردسـاالران     ماًمسلّ
. هاي گروهي دخالت دارنـد  موجود، قوانين كيفري و غيركيفري جامعه و رسانه

توانند  مي ،ي كه دارندتنوع جذابيت وهاي گروهي با توجه به گستردگي،  رسانه
ـ    در ارتباط بـا قتـل   ثيرات مثبـت و منفـي فراوانـي بـه همـراه      أهـاي شـرافتي ت

توانـد مـا را در راه اتخـاذ يـك      آن مـي  گونـاگونِ باشند كه توجه به ابعاد  داشته
جانبـه بـا ايـن     همـه  ةسياست جنايي معقول، منسجم و سنجيده در جهت مبارز

هايي كـه   هاي گروهي با تهيه و پخش برنامه رسانه ،ر واقعد. پديده ياري رساند
پردازد، قابليت اين را دارنـد كـه در    ييد آداب و رسوم موجود ميأبه نوعي به ت

ـ  افزايش ميزان ارتكاب قتل . باشـند  ثير بسـزايي داشـته  أهاي ناموسي در جامعه ت
هـيچ  ها در حفظ و ترويج اين فرهنگ تا بـه حـدي اسـت كـه      ثير اين رسانهأت

 ،ها تواند بدون حضور اين رسانه اي در اين زمينه نمي برنامه و راهكار پيشگيرانه
  .يابد به اهداف خود دست

  .آداب و رسوم ،فرهنگ ،جنسيت ،هاي جمعي رسانه ،قتل شرافتي :ها هواژكليد

                                                                                                 

 واحد علوم و تحقيقات اصفهان ،دانشجوي دكتري حقوق عمومي، دانشگاه آزاد اسالمي *

minoo_khaleghi@yahoo.com  
  15/7/1392: ، تاريخ پذيرش10/4/1392: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
زنـان و  كنـيم در مـورد    اخباري را دريافت مـي  گوناگون،ها و مجالت  همه روزه در روزنامه

اتهـام اصـلي ايـن    . اند دختراني كه قرباني تعصبات افراطي پدران، پسران و برادران خود شده
اند و بدون اينكه اتهـام آنهـا در يـك     ظني است كه نزديكانشان نسبت به آنها داشته سوء زنان

مختلـف  ، به شديدترين كيفر در ميـان انـواع   ددادگاه و با انجام تشريفات مقرره به اثبات برس
اين جنايـت يكـي از اقسـام    . رسند به شكل فجيعي به قتل ميشده،   كيفر يعني مرگ، محكوم

اي  مرتكب در آن از اهميت ويـژه  ةها عليه زنان و شديدترين نوع آن است كه انگيز خشونت
نـد، زيـرا   ا ترين جرايم هاي ناموسي از نظر كشف و پيگيري جزء سخت قتل. برخوردار است
پايين و معموالً كشف و پيگيري و تحقيقات از سوي  بسياراعالم جرم در آن آمار گزارش و 

دليـل   ؛)Amnesty International, 2004: 65( تاس دشواردار در آن، بسيار  مقامات صالحيت
در ارتكـاب ايـن    دستي اعضـاي خـانواده   همراهي و هم  اين امر در اغلب موارد، موافقت،

 ةدارشـد  شرف و آبروي لكه اين عمل را براي احياي  آنها انجام. جرم توسط مرتكب است
اين جنايت با توافق جمعي آنهـا   ،در بسياري از موارد ،در نتيجه ؛دانند خانواده ضروري مي

 ،كلـي   طـور   هب. كنند مي گيرد و پس از وقوع قتل هم مسئله را به سكوت برگزار مي صورت
نـث  ؤيكـي از افـراد م   ،مردان خويشـاوند ند از عملي كه طي آن، ا ترهاي ناموسي عبا قتل

داليل روابط جنسي نامشـروع  ه ب...) همسر و   اعم از خواهر، دختر، مادر،(را خود  ةخانواد
به قتـل  ـ   شدن يا انتشار يك شايعه گاهي به دليل ظنين  ـ  شده تعريف چهارچوبخارج از 

ل از دامـان خـانواده و   آمـده از ايـن عمـ    ننگ و رسوايي پيش ةزعم خود، لك  برسانند تا به
  .فاميل پاك شود

قبـول و از   هاي ناموسي امري بسـيار مـذموم، غيرقابـل    الزم به توضيح است اگرچه قتل
شود، اين بدان  نظر شرع و قانون مجازات اسالمي، مستوجب عقوبت و كيفر شناخته مي نقطه

دهند و جرقة اوليـه   مي معنا نيست اعمال و رفتارهايي كه برخي زنان و دختران از خود نشان
. آورند، قابل دفاع يا موجه دانست مي براي ارتكاب اقدامات واكنشي از سوي مردان را فراهم
هـا دارد   چهـارچوب سري ضوابط و  به ديگر سخن، هر جامعه از نظر اخالقي و شرعي يك

كـه افـرادي از    كه رعايت آنها براي همة اعضاي جامعه الزم و ضروري است و در صورتي 
البته، مشخص اسـت كـه در راسـتاي    . آنها تخطي كنند، مستحق مجازات و سرزنش هستند

ومرج، اين واكنش بايستي از مجراي قانوني و رسمي حكومت و نظام مستقر  دوري از هرج
گونه  گيرد و از اين منظر است كه اعمال واكنشي اطرافيان و ديگر مردان در قبال اين صورت
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هـاي شـرافتي و ماننـد آن     توانـد در قالـب قتـل    نـان، كـه مـي   ز چهارچوباعمال خارج از 
  1.شده و شايستة مجازات و واكنش سختگيرانه است پذيرفتني محسوب يابد، نا تجلي

ها، تقريباً بيشـترين نسـبت قتـل در رابطـه بـا مسـائل جنسـي و         كالً، در ميان انواع قتل
: 1383 زكـي، (شـود   مـي  هـا را شـامل   قتل% 30ناموسي است و اين نسبت در كل كشور تا 

هـا و مجـالت    هـا در روزنامـه   همچنين، آمارهايي كه از سوي مقامات قضايي اسـتان ). 140
شود، همگي حكايت از رواج اين پديده در ميان جامعـة ايرانـي دارد؛ بـه عنـوان      منتشر مي

قتل ناموسي فقط در اسـتان   54، 1382مثال، بنا بر نظر رئيس دادگستري خوزستان در سال 
، 1380تـا   1376هـاي   هاي منتشره طي سال يا بر اساس گزارش 2.است افتاده وزستان اتفاقخ

مـورد آن   400اسـت كـه از ايـن تعـداد، حـدود       پيوسته وقوع قتل در ايران به 7000بيش از 
  3.است هاي ناموسي بوده مربوط به قتل
نقـش و  در خصـوص   اسـت، گويي به آن  اصلي كه اين نوشتار در صدد پاسخ پرسش

هـاي ناموسـي در ميـان     هاي جمعي بر افزايش ارتكاب قتل اثرگذاري انواع گوناگون رسانه
د كه با توجـه بـه ميـزان    كرخواهد افراد جامعه بوده و سپس، اين پژوهش اين امر را مطرح

هـاي ناموسـي، چـه     هاي گروهي بـر گـرايش افـراد بـه سـمت ارتكـاب قتـل        ثير رسانهأت
بـراي فرضـية پـژوهش،     .دكرتوان پيشنهاد  ها مي بهتر اين رسانهراهكارهايي براي كاركرد 

هاي گروهـي همچـون تلويزيـون و     توان خاطرنشان ساخت كه در جوامع سنتي، رسانه مي
ها و مطالب علمي خود كه در راستاي تأييد فرهنگ مردسـاالرانه   ها از طريق برنامه روزنامه

هـاي   د تأثير مستقيمي بر افـزايش ميـزان قتـل   توانن اند، مي شده پرستيِ موجود تهيه و ناموس
  .باشند ناموسي در جامعه داشته

هـاي گروهـي،    پس از بحث مختصري راجع به مفهوم و انـواع رسـانه   ،در اين پژوهش
هاي ناموسي مورد بحـث و بررسـي    قتل ةهاي گروهي بر پديد ثيرات مثبت و منفي رسانهأت

هاي گروهـي،   هاي ناموسي از رسانه قتل ةگستردقرارگرفته و همچنين با عنايت به اثرپذيري 
هـاي گروهـي در جهـت     تر رسـانه  ست كه راهكارهايي براي كارايي مناسبا تالش بر اين
  .هاي ناموسي پيشنهاد گردد مقابله با قتل
مطالعاتي است پژوهش كيد اين أت ةذكر است كه با توجه به ماهيت موضوع، نقط شايان

هاي گروهي بر  ثير رسانهأت گوناگونبه تشريح ابعاد  ـ تحليلي توصيفيكه با استفاده از روش 
تحقيقات  نبودبه دليل . اند هاي ناموسي به طور خاص پرداخته وقوع جرم به طور كلي و قتل

هـايي   پژوهشي به ذكر مثـال  ةعلمي در خصوص موضوع در ايران، با استفاده از روش نمون
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ها  ها و همچنين اشاره به برخي فيلم صفحات روزنامه ةعمطال. است در اين زمينه بسنده شده
  .هاي تلويزيوني و سينمايي در اين خصوص نيز قابل اشاره است و برنامه

 
  هاي جمعي در وقوع بزهكاري نقش رسانه .2

هـاي   دانند كـه از توانـايي انتقـال پيـام     هاي جمعي را مجموع فنون ابزار و وسايلي مي رسانه
به شمار بسياري از افراد و مخصوصاً در فواصل  ،اي در يك زمان نديشهارتباطي حسي و يا ا

تـوان   هـاي گروهـي را مـي    رسـانه  ،به عبارت ديگـر  ؛)291: 1370 بيرو،(برخوردارند  بسيار
ابزارها و وسايلي دانست كه در جهت ايجاد ارتباط بين افراد يك جامعه و نيز ميان جوامـع  

تـوان از طريـق آنهـا بـا      به نحوي كه در زمان اندك مي گيرند، مختلف مورد استفاده قرارمي
توسعه و گسترش وسايل ارتباط جمعـي   ،امروزه. جماعت كثيري از افراد ارتباط برقرار كرد

نامند  مي» جهاني ةدهكد«و دنياي كنوني را » عصر ارتباط«به حدي است كه دوران حاضر را 
  ).49 :1379ستوده، (

اگر در جهت گسترش رفتـار   ،و گستردگي كه دارند تنوعهاي گروهي با توجه به  رسانه
هـا   رسانه. دناز خود بر جاي بگذار دنتوان مخرب و نابجايي را مي رثاآد، نغيرقانوني اقدام كن

 ،به افـراد جامعـه   گوناگونشان در آموزش موضوعات  با توجه به سرعت و وسعت توانايي
آن در ميـان افـراد جامعـه     ةدامنـ  شِاهثري در گسترش بزهكاري و يا كـ ؤتوانند نقش م مي

ـ   هاي گروهي مي رسانه ،به عبارت ديگر ؛باشند داشته تصـويري غيرواقعـي از    ةتوانند بـا ارائ
زا را در افراد جامعه پديدآورده و عموميت  هاي جرم ثري گرايشؤبه طور م ،مسائل اجتماعي

  .)78: 1373 شيخاوندي،( دهند
، هنگامي كه ميان اهـداف  )Merton( »مرتون« ةنظري شناسي، مثالً هاي جرم مطابق ديدگاه

و آرزوهاي فرد و وسايل و ابزارهايي كه اين شخص براي رسيدن به آنهـا در اختيـار دارد،   
هايي معمول و مشروع به  تواند از راه وي نمي سببخورد و به اين  هيچ تناسبي به چشم نمي

غيرمعمول و غيرقانوني در اين راه قدم هاي  ، شخص ممكن است كه از شيوهيابد آنها دست
 بسيار فشار تبليغات، صنعت ويژه به و گروهي هاي رسانه). 226 :1386هينز،  و وايت( بردارد

 قانوني مجراهاي از به موفقيت دستيابي براي محدودي ابزارهاي بسيار كه افرادي بر را زيادي

 مطالبـات  از زيـادي  حجـم  بـروز  أمنشـ  تبليغـات  ايـن  زيـرا  كنـد،   وارد مـي  دارند، طبيعي و

 وضـعيت  ايـن . خواهدشـد  آن بـه  رسـيدن  بـراي  انـدك  بسـيار  يها فرصت با نشده برآورده

 از جامعـه  در را رايـج  هاي ارزش و اهداف به دستيابي افراد اجتماع، از برخي شود مي موجب



 31   مينو خالقي

  

 ،بـدين ترتيـب  . )60 :1385فرجيهـا،  ( كننـد  جـو و جست و غيرقانوني غيرمشروع مسيرهاي
آمـاده بـر ارتكـاب بـزه      ةنند كه براي كساني كـه داراي زمينـ  ك اي عمل مي ها به گونه رسانه

  .آفرينند وداعي مي ةهستند، انگيز
نبايد از تأثير ساير عوامل و روابط اجتماعي مانند رفتار  ،ها در كنار نقش اين رسانه ،البته

ســاالن و  هــاي هــم هپــدر و مــادر، بــرادران و خــواهران و ديگــر اعضــاي خــانواده، گــرو 
: 1373 نيـا،  كـي ( تفاوتي عبوركرد هاي اجتماعي با بي ر و سنتيهاي مدرسه، شعا كالسي هم

هـاي گروهـي، گـرايش و     هاي اساسي در مورد رسانه يكي از نگراني ،از سوي ديگر .)394
بار و ترويج اين حاالت روانـي در ميـان    هاي خشونت ها در نمايش صحنه اصرار اين رسانه

 ؛اي نيسـت  ها امر تازه خشونت در رسانه ،البته. استويژه كودكان و نوجوانان  د جامعه بهافرا
توانند مرتكب يك جرم را كه در دنياي واقعي كامالً گناهكار و مجرم  هاي گروهي مي رسانه
يك داستان نوشتاري يا سريال تلويزيوني، به صورت فردي قهرمان جلوه  شود، در مي شناخته

اين امر باعث ايجاد يك تصور خـالف واقـع   . ل او را قهرمانانه به تصوير بكشندداده و اعما
شود كه بـا انجـام اعمـال و رفتارهـاي مشـابه، بـه مقـام         در ذهن خوانندگان يا بينندگان مي

  . قهرماني نايل شوند
هاي گروهي در پوشش وسـيع مسـائل مربـوط بـه بزهكـار،       تالش رسانه ،بنابراين

گردد  مي اي آن، خواسته يا ناخواسته موجب حوادث و وقايع حاشيهارتكاب بزه و  ةنحو
به ارتكاب  ،هايي براي ارتكاب يك عمل مجرمانه هستند زمينه تا كساني كه داراي پيش

تواننـد   ها در ارتباط با بزه و بزهكاري مـي  رسانه ،در واقع .جرايم مشابه تحريك گردند
 ثري را ايفـا كننـد  ؤابزار جـرم، نقـش بسـيار مـ    كننده و  تسهيل ،كننده به عنوان تحريك

  ).129 :1387 پيك، ره(
تـوان اذعـان    هاي گروهي بر ارتكاب جرم، مي كنندگي رسانه در خصوص نقش تحريك

راحتـي   توانند به مي ،ها با شهروندان دارند اي كه اين رسانه د كه با توجه به ارتباط گستردهكر
تواننـد   مـي  ،دهند مي ها با مضاميني كه ارائه رسانه. به آنان انتقال دهند ،خواهند هرآنچه را مي

مـش  اگر سازند و در نتيجه افراد مستعد بزهكاري بـا آر  مجرمانه را امري عادي جلوه ةپديد
همـين عـادي    ،بنـابراين ). 46 :1388 الدين، شرف( خاطر به سوي ارتكاب بزه حركت كنند

خود عنصري بسيار فعال در تحريك افراد  ،جنايت در جامعهدادن بزهكاري و جرم و  جلوه
تراشي و توجيهـات   شاهد دليل ،در اكثر موارد. استم مختلف يجراارتكاب جامعه به سوي 

در اين وضعيت، اين تصـور كـه   . مجرمان در خصوص علت توسل به بزه هستيم گوناگون
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ر امـري طبيعـي، عـادي و    ها و نتايج مورد نظـ  ارتكاب عمل مجرمانه براي حصول خواسته
، چراكه مرتكب به اين اعتقاد خواهدرسيد كـاري كـه او   استبسيار خطرناك  ،مقبول است

فرد و يا استثنايي نيست، بلكه عملي است كه ديگران نيز اگـر   دهد، عملي منحصربه مي انجام
راحتـي   تيب بـه تر  دهند و بدين مي قطعاً و يقيناً انجام ،در اوضاع و احوال مشابه او قرارگيرند

  .زند دست به عمل مجرمانه مي
هاي سـينمايي كـه    ها و فيلم هاي نوشتاري، سريال اين وسايل در ضمن داستان ،همچنين

هاي گوناگون ارتكاب بزه را نيز بـه افـراد    اي راه به صورت ناخواسته ،آورند به نمايش درمي
ها در آگاهي افـراد جامعـه از    هتوان از نقش اين رسان نمي ،عالوه ه ب. دهند جامعه آموزش مي

هاي جديد كشنده يا غيركشنده و يا وسايل جديد در ارتكاب جرم كه اكثر اين افـراد   سالح
است كه  داده نشانحاصل مطالعاتي در اين زمينه . تفاوتي عبور كرد با بي ،از آن آگاهي ندارند

يا وسايل جديـدي بـراي   پسند يا فيلم سينمايي، شيوه  هرگاه در يك سريال تلويزيوني عامه
م مشابهي با همـان وسـيله و يـا همـان شـيوه در      ياست، جرا شده ارتكاب يك جرم استفاده

   ).Korteweg, 2008: 453؛ 22: 1380فرهمندفر، ( است پيوسته وقوع جامعه به
هاي جمعي به عنوان يكي از  كه رسانه گفتبايد  ،اين بحث ةرو و به عنوان نتيج از اين

گرايش به بزهكاري در جوامع ايفـا   پذيري افراد، نقش بسزايي در ابزار الگوبرداري و جامعه
تفكر جمعـي بسـيار    يريگ شكل ةالگوهاي مختلف رفتاري در شيو ةها با ارائ رسانه. كنند مي
اي ماننـد   اينترنتي و ماهواره ةكها اعم از راديو و تلويزيون، مطبوعات، شب رسانه. ندهستثر ؤم

گذارند و در جهـت تـرويج    ثرترين شكل موجود بر افراد تأثير ميؤبه بهترين و م ،يك معلم
  .دگذارن خويش قدم مي ةها و فرهنگ جامع باورها و سنت

  
  هاي شرافتي بر وقوع قتل جمعيهاي  تأثير رسانه .3
تأثيري دوسويه قائل  ،هاي شرافتي قتل ةهاي گروهي در بحث پديد توان براي رسانه ، ميكالً
هـاي ناموسـي از دو    بر ميزان بروز قتـل را هاي گروهي  نقش رسانه توان به عبارتي، مي ؛شد

انتقال فرهنگ  ةها داراي نقشي مثبت و فعال در زمين اين رسانه سويي،از : كردجهت بررسي 
 ،در ايـن راسـتا  . ندهسـت يك جامعه و جايگزيني يك فرهنگ قديمي با فرهنگ نو و جديد 

در  تحـول محور كه باعث ايجـاد   هاي آموزش برنامه ةهاي گروهي در جهت تهي نقش رسانه
كـردن آن در ميـان    كـن  هاي ناموسـي و ريشـه   هايي همچون قتل ها، باورها و ارزش برداشت

هـاي   تبليغ روش تواند از طريق اين امر مي ،به عنوان مثال ؛جامعه شوند، بسيار پررنگ است
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برخورد با زنان و دختراني كه رفتارهاي مشكوك و يا ناشايست را مرتكـب   تنوعيد و مجد
يا از طريق تغيير عرف و افكار جامعه در نگاه به چنـين افـراد بـه     گيرد و ، صورتشوند مي

آنـان از كسـاني كـه آبـروي خـانواده را در معـرض خطـر         يكه در اذهـان عمـوم   يا گونه
و مسـتحق    روند، به كساني بدل گردند كه مرتكب يك خطـا شـده   انيم از دياند و با قرارداده
 يانسـان و آبـرو   كيـ جان  توان يو واكنش مناسب، م دگاهيد نياند، و با چن دوباره يفرصت

  .را نجات داد يا خانواده
توانند به صـورت خواسـته يـا     هاي گروهي در مقابل اين نقش مي رسانه ،ديگرسوي از 

هاي ناموسي در جامعه  يري مخرب و افزايشي بر ميزان ارتكاب قتلتأث ةناخواسته، دربردارند
ناميدن كساني كه مرتكب قتـل   ها از طريق انتقال مضاميني مبتني بر قهرمان اين رسانه. باشند

فرهنـگ   ةساختن بسترهاي ارتكاب اين عمـل از جملـه اشـاع    شوند و يا فراهم ناموسي مي
تواننـد در   مـي  ،هاي خود گونه در برنامه متعصب پرستي يا گسترش و تبليغ رفتارهاي ناموس

  .ثر باشندؤهاي ناموسي دخيل و م گسترش قتل
گروهي، همچنين درصد فراگيري و نفوذ هريك از  هاي رسانه تنوعبه دليل گستردگي و 

و  شـده ها جداگانـه بررسـي    هريك از اين رسانه كوشيم وسايل ارتباط جمعي، در اينجا مي
  .هاي ناموسي مورد ارزيابي و مداقه قرارگيرد قتل كاركرد آنها در قبال

  
  تلويزيون 1.3

ترين  ترين، فراوان تلويزيون يكي از كاالهاي اساسي در زندگي مردم و در عين حال محبوب
از  بسيارهاي  حال حاضر، انتخاب نمونه ارتباط جمعي است و در ةترين وسيل و در دسترس

اي بـا   تلويزيـون رسـانه  . اسـت  تقريبـاً غيـرممكن شـده    ،افرادي كه فاقد اين وسـيله باشـند  
) صدا و تصوير(شود كه در آن عناصر فني  مي ساختارهاي سمعي و بصري پيچيده محسوب

كنـد، بـه ذهنيـت مخاطبـانش      مي اي كه ارائه محتواي برنامه ةر متمايزي را از جنباثآتواند  مي
جبرانـي و   ةدار نـوعي وظيفـ   عهده اين وسيله عمالً). 209، 201 :1378 آذري،( منتقل سازد

ـ   اين وسيله قسمتي از وقت خانواده ،در واقع. جانشيني است خـود   ةها را پر كرده و بـه نوب
. انديشه و روحيـات آنهـا بگـذارد    ،بر تفكر ،چه مثبت و چه منفي ،تواند تأثيرات فراواني مي

عميـق روحـي و    رثـا آ ،كششـي كـه دارد   ةاست كه تلويزيون به واسط ناپذيراين نكته انكار
  ).65 :1380كاظمي احمدآبادي، (گذارد  تربيتي بر افراد جامعه مي

پذيركردن افراد بوده كه كاركرد انتقال فرهنگ را  ثر در جامعهؤتلويزيون يكي از عوامل م
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علت اهميت تلويزيون و به طـور  . به عنوان بخشي از كاركردهاي متعدد خود به همراه دارد
سـت كـه وقتـي ايـن     ا گروهي در انتقال فرهنگ و تغييـرات فرهنگـي ايـن   هاي  كلي رسانه

قابل توجهي از خود  آثارگذارد، به مرور زمان معموالً  اي قدم مي هاي جديد به جامعه جاذبه
هاي آنهـا تغييراتـي    مردم و ارزش ةانديش ةدر افكار و نحو ،گذارد و به دنبال آن بر جاي مي

سـازند و   هـاي گذشـته را متزلـزل مـي     ط جمعي اساس سنتاين وسايل ارتبا. شود ايجادمي
اي از موسيقي، نمـايش و عقايـد سياسـي،     آورند و انواع تازه وجودمي هاي جديدي به ارزش

اين وسايل در ايجاد فاصله  ،همچنين. دارند اجتماعي، فرهنگي و فكري را به آنها عرضه مي
 ةهاي بين افراد بومي يك منطقـ  گياي و همبست هاي قبيله در روابط خويشاوندي، همبستگي

افراد خويشاوند يك خانواده يا قبيله، حتي اگر موفق به اسـتمرار روابـط    ،اما. ثرندؤخاص م
سنتي خود در زندگي خانوادگي گردند، اين روابط بيشتر به صورت روابـط اختيـاري و نـه    

اي و  بات قبيلـه ها و تعص گرايد و همبستگي آيند و قدرت آن نيز به ضعف مي اجباري درمي
روشـه،  ( گـردد  زايـل مـي   رفته رفتهقومي، نزد قشرهاي باالي روشنفكر و مترقي جامعه هم 

گيـري   هاي همه ها و هنجارهاي يك جامعه با فعاليت رسانه هنگامي كه ارزش ).223: 1383
گردد، نتيجـه ايـن    ارزش مي ارزش يا بي مانند تلويزيون در نزد قسمتي از افراد آن جامعه كم

گونه هنجارها نداشته و اين، اسباب  گردد كه اين دسته از افراد ديگر تمايلي به رعايت اين مي
. آورد مـي  توانند اعضاي يك خانواده باشـند، فـراهم   تعارض بين افراد جامعه را كه حتي مي

ها بسيار بـاارزش و نيازمنـد احتـرام و رعايـت      موضوعي كه نزد برخي افراد پايدار به سنت
شود، در نزد بقيه موضوعي مهم قلمداد نشده و حتي مورد تمسخر واقع شده و در  يم شمرده

العمل شديد بقيـه   شود كه ممكن است عكس بسياري از موارد در جهت عكس آن عمل مي
توان تلقي و نگرش جامعه را در خصوص روابط  باشد؛ به عنوان نمونه، مي را به دنبال داشته

تصويري كه تلويزيون با نمايش روابط دوسـتانه، نزديـك و   . دختران و پسران درنظرگرفت
دهـد،   مـي  بدون داشتن مجوز شرعي و قانوني بين دختـران و پسـران در ايـن زمينـه نشـان     

تحقيقاتي كه در . ها با آنچه در اكثر جوامع سنتي ايراني در جريان است، فاصله دارد فرسنگ
گونـه روابـط از    ز نحوة نمـايش ايـن  اين زمينه در خصوص ميزان رضايت پدران و مادران ا

دهندة ايـن اسـت كـه اكثـر پـدران و       گرفته، نشان هاي جمعي مانند تلويزيون صورت رسانه
اند در صورتي  اظهار داشته% 76دانند و بيشتر از  ها را بسيار ناپسند مي گونه ارتباط مادران اين

روي بياورنـد، بـا آنهـا    كه فرزندان آنها به ارتباط با جنس مخالف خارج از عـرف موجـود   
  ).188: 1386يوسفي و عابدي، (برخورد شديد خواهندداشت 
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ـ    ثيري متقابـل بـر جامعـه دارد و در    أتلويزيون همچون ساير وسايل ارتبـاط جمعـي ت
از  ؛كنـد  ها، نقشي بسيار مهم ايفـا مـي   وخوي انسان تغيير رفتار و خلق ةپيدايش عادات تاز

بـديهي اسـت   ). 49: 1383 سـاروخاني، ( ثرؤهـم مـ   ثر اسـت و أتلويزيون هم متـ  ،رو اين
اي متأثر از فرهنـگ همـان جامعـه اسـت، امـا در رونـد        هاي تلويزيوني در هر جامعه برنامه

گزينش اينكه چه عناصري از فرهنگ را بـه   ؛بازتوليد فرهنگ آنها قادر به گزينش نيز هستند
بيشترين ميزان توجه بينندگان را در  هاي تلويزيوني، آنچه از ميان برنامه. چه نحو انتقال دهند

 ؛هاي تلويزيوني اسـت  كند، سريال هاي مختلف طبقاتي به خود جلب مي سنين و گروه ةهم
توانـد محملـي باشـد     شود و هم مي اي كه هم براي گذران اوقات فراغت انتخاب مي برنامه

آيد و  به نمايش درميبراي آشنايي با دنياي افرادي ديگر و زندگي آنان از خالل داستاني كه 
هـاي داسـتان    البته در خالل اين داستان، فرهنگ و آداب و رسوم و روش زندگي شخصيت

  .شود مي هم به تصوير كشيده
توانند تأثير بسيار مهمي بر نوع تلقي و ديد و نگرش افراد جامعه  هاي تلويزيون مي برنامه

شده راجع به نـوع   تحقيقات انجام. اشندب هاي آنان داشته زنان و نوع رفتارها و فعاليت ةدربار
دهد كه نقـش زن   مي هاي اخير نشان هاي تلويزيوني به زن و بازتاب آن، طي سال نگاه برنامه
كه نوع ديد نسبت به زنـان   ،برخالف گذشته. است هاي اخير تا حدودي تغيير كرده در سال

است و ايـن تغييـر نـه     وجودآمده مرور تغييراتي در اين نگاه به به ،مردان بود بابسيار متفاوت 
سازان  فقط ناشي از تغيير در واقعيت و وضعيت موجود، بلكه ناشي از تغيير در نظر فرهنگ

زن  ةاست كه چهـر  شده اين تغييرات باعث). 133: 1380راودراد، ( زنان است ةجامعه دربار
شـده از   صوير ارائـه ت ،در گذشته .تر از گذشته باشد هاي تلويزيوني ايراني متفاوت در سريال

ترين نقش زن، نقش خانوادگي و از آن ميـان،   زن در سيما، تصويري سنتي بود و در آن مهم
هاي اخير، زنان در نقش اول يا شـاغل و   اما در سال ،است هاي همسري و مادري بوده نقش

  ).145 :همان( هاي اجتماعي خارج از منزل هستند كرده و داراي فعاليت تحصيل
هاي سنتي  شوند كه با ويژگي مي ها به نحوي نمايش داده است كه اين ويژگي تنيگف ،البته

هنـوز هـم    ،در عـين حـال  . باشـد و آنهـا را نفـي نكنـد     آنان هيچ تعارض و تضادي نداشته
نتـايج تحقيقـات متعـدد در    . شود هايي در نگاه و نگرش به زنان و مردان مشاهده مي تفاوت

هاي  يد اين امر است كه هنوز در سريالؤتلويزيوني م هاي خصوص وضعيت زنان در برنامه
آينـد و در   اي بـه نمـايش درمـي    حدودي به صورت زن سـنتي و كليشـه   تلويزيون، زنان تا

جنسيتي در خصوص نقش مردان و زنان در جامعه و نوع رفتار و  ةنوع كليش  تلويزيون يك
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ــوددارد  ــا وج ــيات آنه ــه«. خصوص ــيتي  كليش ــاي جنس ــي ي » ه ــوير ذهن ــت و تص كنواخ
اي را از رفتارهاي خاص مربوط به زنان و مردان بدون آنكه مورد بررسـي و   شده بندي قالب

هاي  برخي سريال ).84 :1384صادقي سنايي و كريمي، ( دهد مي باشند، ارائه آزمون قرارگرفته
شـوند و   مي ظن، شك و بدگمانيِ قهرمانان فيلم به يكديگر ساخته تلويزيوني با مضمون سوء

العمل شديدي كه به صرف شايعات و بدگماني از سـوي قهرمانـان فـيلم نمـايش      ا عكسب
. شود، مستقيم و غيرمستقيم تأثيرات مخرب فراواني در ذهن بينندگان خواهدگذاشت مي داده

هـاي   كند كه بدانيم درصد بسيار زيادي از قتل توجه به اين نكته آنجا اهميت بيشتري پيدامي
هاي نادرست مردان خانواده به زنان مـرتبط   ظن اساس شايعات و سوءناموسي در جامعه بر 

  4.گيرد مي با خود شكل
هاي خـاص، رفتـار    هاي جنسيتي، زنان و مردان در جامعه داراي ويژگي اساس كليشه بر

خاص و حاالت رواني خاص هستند و در نهايت قابليت انجام وظايف و كارهايي را دارند 
سـازي از طرفـي خصوصـيات و     كليشـه . نـد ا يگر متفـاوت كه به صورت معمـول بـا يكـد   

اي از آنهـا نيسـت و از طـرف     مردان نشانهدر دهد كه  هايي را به زنان اختصاص مي توانايي
 بهـره هسـتند   دهد كه زنـان از آن بـي   ها و خصوصياتي را به مردان نسبت مي ديگر، توانايي

هـا،   غالب در فرهنگ با اسـتعارات، كنايـه   نظامها از طريق  اين كليشه). 45 :1380اعزازي، (
بـراي جلـوگيري از   . شود شده به افراد جامعه القا مي هاي اساطيري و تصاوير نقاشي داستان

هنجارهـاي اجتمـاعي مبتنـي بـر      چهـارچوب طرد توسط جامعه، معموالً زنان و مـردان در  
رواني و حتي عاليق بيان احساسات، حاالت  ةشيو و كنند هاي جنسيتي خود رفتار مي كليشه

ها بـه عنـوان يكـي از چنـد      ، رسانهنظرياز لحاظ . دهند قرارمي چهارچوبخود را در اين 
كردن، مسئوليت يا قدرتي بيشـتر يـا كمتـر از     كننده، نبايد در فرآيند اجتماعي عامل اجتماعي

برخـي عوامـل ويـژة سـاختار و نيازهـاي       ،امـا . باشـند  كننـده داشـته   ديگر عوامل اجتمـاعي 
نابرابري جنسيتي  پردازانِ شده تا برخي نظريه  ها از جمله تلويزيون سبب سازماني رسانه درون

اي  ويـژه  ةكاران كردن نقش محافظه يند اجتماعيآهاي گروهي قادرند در فر رسانه عنوان كنند
) مانند قتل به خاطر حفظ نـاموس (ها و باورهاي سنتي  باشند و موجب تقويت ارزش داشته
ها كه تقريبـاً در تمـام    تركيب جنسيتي نيروي كار در رسانه: ند ازا ين عوامل عبارتا. گردند

هاي پرنفـوذ مـديريت و توليـد     شده و اين اكثريت در حيطه كشورها، اكثراً از مردان تشكيل
  ).Araji, 2000: 23( بيشتر است

ب جلـ (اي بـه حمايـت تجـاري اسـت      هاي رسانه ديگر، اتكاي بسياري از سازمان ةنكت
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 شـده بپردازنـد   شود آنها به مفـاهيم و تصـاوير شـناخته    مي كه اين امر باعث) مخاطب بيشتر
)Barnett, 2006: 413.( هاي  هاي گروهي اعم از برنامه رود رسانه سوم آنكه معموالً انتظار مي

آسـاني توسـط مخاطبـان     سرعت و به ها، تأثيري سريع و روشن داشته و به تلويزيوني و فيلم
پردازي ساده، قابل تشخيص و  وفور از شخصيت ها به در محصوالت اين رسانه .جذب شود

ها نوعي  اين باورند كه رسانه نظران بر به اين دليل، برخي صاحب. شود مي دست استفاده يك
كـارترين نيـروي اجتمـاعي تغذيـه كـرده،       دهند كه از محافظـه  مي واقعيت اجتماعي را نشان

عمـدتاً   ،گيـرد و از همـين رو   مـي  انـد، ناديـده   كه تثبيت نشـده  هاي تازه را تا زماني گرايش
  ).31: 1381اسماعيلي شانديز، ( آن ةدهند اند و نه تغيير فرهنگ ةكنند تقويت
هـا بـين    نظران مسائل اجتماعي، تفـاوت نقشـي كـه در رسـانه     اكثر صاحب نظربه  ،البته

صـادقي  ( غـالبي جامعـه اسـت    شود، در واقع برخاسته از تفكرات مي تصوير زن و مرد ارائه
ييـد و همراهـي بـا    أتـوان انتظـاري جـز ت    هـا نمـي   از رسـانه ). 69 :1384ايي و كريمي، فس

هـاي قـالبي خـود     زنان و مـردان در رسـانه در نقـش    ،بنابراين. هنجارهاي جامعه را داشت
 شوند و رسانه در واقع به صورتي بـالقوه در تقابـل بـا اصـالحات در تفكـرات      مي داده نشان

است كه زنان به طور نمادين از رسـانه غايـب    داده مطالعات متعدد نشان. كند غالبي عمل مي
اسـت كـه زنـان بـه      داده وضوح نشـان  اند و اين تحقيقات به شده» اي حاشيه«بوده و در واقع 

 5مردان است» كمتر از«بلكه نمايش آنها به صورت  ،شوند نمي داده نشان» بامتفاوت «صورت 
توان  دهند و بنابراين مي هاي اجتماعي مسلط جامعه را بازتاب مي ها ارزش رسانهو همچنين 

ييـد هنجارهـاي جامعـه و بـه عنـوان بخشـي از فرهنـگ جامعـه،         أگفت كه تلويزيون در ت
به بازتوليد و تثبيت بيشـتر آنهـا    ،دادن آنها هاي جنسيتي را از جامعه گرفته و با نمايش كليشه

 گوناگونيآداب و رسوم عرف و ايراني،  ةآنجايي كه هنوز در جامع از .پردازد در فرهنگ مي
تلويزيون هـم   ،در نتيجه است،يد تضعيف جايگاه زنان در مقايسه با مردان ؤوجوددارد كه م

  .كند ييد اين هنجارها حركت ميأدر راستاي ت
شـده، كـه در چنـدين سـريال      هـاي انجـام   هاي پـژوهش  اساس يافته بر ،به عنوان نمونه

وفـايي   العقلي، انفعال و بي لويزيوني مورد بررسي قرارگرفته، خصوصيات فريبكاري، ناقصت
هاي  دادن نتايج تحقيق بر روي سريال تعميم ،البته. اند شده ها به زنان نسبت داده در اين سريال

رسيدن به پاسخ دقيـق   برايهاي تلويزيوني امري مطلوب نيست و  تلويزيوني به ساير برنامه
آموزش دارند يا  ةهايي كه جنب خصوص برنامه هاي تلويزيون به بايد ساير برنامه رسش،پاين 
 ،بـا ايـن حـال   ). 84 :همـان ( داد هاي خانواده و كودك و نوجوان را مورد بررسي قرار برنامه
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هـايي كـه    برنامهويژه يا به طور خاص  بههاي سيما  اقل بخشي از برنامهحدتوان گفت كه  مي
هايي هسـتند كـه در    كنند، در حال بازتوليد كليشه ها مخاطب جذب مي برنامهبيشتر از ديگر 

توانـد تـأثيرات    ها مـي  و تأكيد بيش از حد بر اين كليشه 6اند فرهنگ سنتي ايران وجودداشته
بارآورده و سبب افزايش مقاومت افراد جامعه در برابـر نقـض ايـن     نامطلوب اجتماعي را به

و همچنين واكنش شديدتر آنان در صورت زير پا گذاشتن اين ها توسط ديگر افراد  فرهنگ
  .ها توسط فرد يا افرادي گردد فرهنگ

توانـد بـا    تـوان گفـت اگرچـه تلويزيـون مـي      مـي  ،ايـن بحـث   ةبه عنوان نتيج ،بنابراين
هاي ناموسـي قـدم    ريزي قوي و منسجم در جهت مقابله با آداب و رسومي مانند قتل برنامه

هاي جديدي را ايجـاد كنـد، بـا     شدن آنها را متزلزل سازد و ارزش وببردارد و ارزش محس
شود، تقريبـاً تلويزيـون چنـين برنامـه و      اي كه در حال حاضر از تلويزيون مشاهده مي رويه

ها  عرف ةتأييدكنند و غيرمستقيم به طور ضمني ناست و همچنا هدفي را از خود بروز نداده
هاي شديد مردان در برابـر اعمـال و رفتـار     ز واكنشبروو رسوم موجود در جامعه از جمله 

شود كه با  محسوب مي گرفته از سوي زنان وابسته به وي هاي شكل مخالف هنجار و ارزش
هـاي   قتـل  ةتواند تأثيري مخرب بـر پديـد   ، ميتلويزيون توجه به تعداد بسيار زياد مخاطبان

  .باشد شتهناموسي و ميزان گرايش افراد جامعه به سمت ارتكاب آن دا
  
  سينما 2.3

ـ آو است كه از ديرباز نهاي عصر جديد و تمدن  سينما يكي از بزرگترين نشانه ر خـوب و  اث
نظران و محققان بوده و نظريات فراواني  گوي مختلف صاحبو بد آن موضوع بحث و گفت

و  تواند منكر قدرت تأثير سينما بـر روح  كس نمي هيچ اكنون، هم. است شده آن ابراز پيرامون
افكـار و   ةپيونددهنـد  ،انتقال عواطف و احساسات ةاين پديده كه وسيل. ن باشدافكر مخاطب

هاي نهفته اسـت،   اميال و خواسته ةدهند حس كنجكاوي و پرورش ةدهند هنجارها، گسترش
هـا و تصـورات تماشـاگران روح     ياهـا، خيـاالت، آرمـان   ؤبا نيرومندي و توانايي كامل به ر

سـازد، هـر    تـر مـي   ، هرلحظه آنها را بزرگ و بزرگگوناگونهاي  حنهدهد و با نمايش ص مي
در خـاطر   ،گـذرد  كند تا با دقت هرچه بيشتر آنچه را از زير نظرش مي تماشاگر را وادار مي

  .كارگيرد ند و احياناً در زندگي واقعي نيز در مواقع و شرايط مشابه، آنها را بهكخود ثبت 
هاي ناموسي بـه صـورت    جرم به صورت كلي و قتل ةاست كه تأثير سينما بر پديد گفتني
 ).Kupchik, 2009: 137( هاي نوشتاري مانند مطبوعات است به مراتب بيشتر از رسانه خاص،
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سـينما   ةتماشاگري كه در تاريكي عميق سالن فرورفته، بدون اراده و مقاومت به طرف پـرد 
هـاي   وش و حواسـش روي موضـوع و نمـايش صـحنه    هـ  همةشود و  كشيده و جلب مي

از آن در مقايسـه بـا مطبوعـات    را گردد، تـأثيرات بسـيار بيشـتري     آن متمركز مي گوناگون
 ةتصوير براي افراد آماده و كساني كـه زمينـ   نمايشِ). 120 :1351مظلومان، ( كند مي دريافت

هـاي ناموسـي    مختلف از جملـه قتـل   رايمزدن به تقليد در ارتكاب ج مستعدي براي دست
سينما به علت قابليت كامـل  . قلمداد گردد هيو قابل توج رگذاريثأت يتواند سرمشق مي ،دارند

خـوبي قـادر اسـت تـا      بـه  ،هاي گوناگون دارد و قدرت فراواني كه در تبيين مفاهيم و تلقين
ا در افراد و در هـر  اقتصادي رو  هاي فرهنگي، علمي، اجتماعي ظرفيت خلق و ابداع انديشه

تـأثيرات   ،هاي سينمايي عالوه بر تأثيرات مستقيم بـر روي افـراد   فيلم. اي تقويت كند جامعه
ر مستقيم اثآتر از  بخش تر و زيان مراتب گسترده به آثارغيرمستقيمي هم به همراه دارد كه اين 

كنـد كـه در    دميسينما تحريكات بسياري در نهـاد بيننـدگان ايجـا    ،به عنوان نمونه ست؛آنها
جـرم   يفرهنگ هيتوج ايو ( هاي ارتكاب جرم انديشه ـ  نسبت به افراد مستعد ـ موارد   يبرخ

زودي بـه وقـوع    مـوارد، جـرم بـه    نياگرچه در ا ،ابدي يدر وجود آنان پرورش م) مورد نظر
ماند تا شرايط مساعد  مي باقي نندهيناخودآگاه فرد ب ةپيوندد و اين افكار در ذهن و حافظ نمي

   ).Haster, 2004: 1435( شود فراهم آنانظهور 

ميـل بـه انجـام رفتـار مشـابه       ،دنكن اي كه فيلم را مشاهده مي افراد در همان لحظه ةهم
در طول زندگي اتفاقـات، مشـكالت و معضـالتي     ،شك  ولي بدون ،قهرمان فيلم را ندارند

. ر نهادشان كم و بيش ايجاد و تقويـت گـردد  شود اين حس د مي خواهدآمد كه باعث پيش
هـاي   اي چـون قتـل   هـاي مجرمانـه   هاي سينمايي بر پديده توان گفت كه تأثير فيلم مي ،البته

چنـان   فاقـد آن  ،ندهسـت آن  ةوجودآورند هناموسي، مستقيماً و بدون ياري عوامل اصلي كه ب
). 125 :1351مظلومان، ( واداردند و به ارتكاب قتل كا متصرف  قدرتي است كه تماشاگر ر

هاي گروهي به طور كلي و سـينما بـه طـور خـاص، نقـش       توان براي رسانه نمي ،بنابراين
اما در صورت  ،هاي ناموسي قائل شد العللي را در گرايش افراد به سمت قتل اصلي و علت

قادرنـد   هـا نيـز   اي در جامعه، اين رسانه بستر اجتماعي و فرهنگي براي چنين پديده وجود
هاي اجتماعي، رواني  زمينه كه داراي پيشرا نند و افرادي كنقش فعالي را در اين زمينه ايفا 

به سمت كشتن نزديكان  ،و خانوادگي براي ارتكاب قتل به خاطر تعصبات ناموسي هستند
  .خويش رهنمون سازند

توان  رد و نميگذا ذكر است كه سينما بر افراد مختلف تأثيرات گوناگون ميشايان  ،البته
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كرده، شـهري و روسـتايي،    سواد و تحصيل گفت كه نفوذش بر پير و جوان، زن و مرد، بي
هـا داراي   انسـان . فقير و ثروتمند، افراد متعصب با افراد داراي تعصب كمتر، يكسان اسـت 

هـا   فـيلم  تنـوع هـاي م  درك و برداشت آنها از صحنه ،بنابراين ؛دهستنهاي مختلفي  گرايش
هـاي   اجتمـاعي، واكـنش   ةمل به حاالت گوناگون اخالقي، نوع شخصيت، مرتبـ بستگي كا

ها مخصوصـاً در آن   هاي فيلم زيان برخي صحنه. آنها دارد... هاي روحي و  عاطفي، گرايش
كنـد و   اي را بـه تماشـاگران خـود منتقـل مـي      كننده است كه مفاهيم و تعابير غلط و گمراه

تحميل اين مفـاهيم  . دهند فرهنگ را دگرگون جلوه ميها و مفاهيم واقعي اجتماعي  ارزش
هـاي غلـط و غيرواقعـي را توسـط      هـا، برداشـت   فـيلم  ةكننده بـه وسـيل   نادرست و گمراه

 و پيامـدهاي زيانبـار در جامعـه خواهـدبود     آثـار شود كه باعث ايجاد  تماشاگران سبب مي
  ).95 :1383فرامرزي، (

توانند تأثيرات فراوان و مخربي را  و تقليد مي افراد و تماشاگران عادي از طريق همانندي
اين پديده با بحث  ةدر همانندي و تقليد رابط ،قابل توجه ةنكت ؛از اين مفاهيم متحمل شوند

زيرا خواه تماشاگر در قالب قهرمان مورد عالقـه فـرورود و همـان     است،هاي ناموسي  قتل
ه آنكه فقط برخي رفتارهاي خـاص او  است و خوا زده دهد كه از قهرمان سر اعمالي را انجام

كردن آنها بپردازد، ممكن است به علت عدم درك واقعيت و  را سرمشق قراردهد و به عملي
  .يا تسامح و اشتباه، مرتكب اعمالي شود كه به عواقب نافرجامي بينجامد

ارتكـاب   ،وتـاب كامـل   تر و به اصطالح بـا آب  هاي سينمايي با جزئيات هرچه تمام فيلم
توان  سازد كه مي را عملي وانمود مي آورد و آن خوبي به نمايش درمي ياتي مانند قتل را بهجنا
 دهد و به حـدي آن  چنان سهل و ساده نشان مي را آن سادگي مرتكب شد، زيرا اجراي آن به

برخـي  . سـازد  كند كه امر را بر تماشـاگر كـامالً مشـتبه مـي     اهميت قلمداد مي را عادي و بي
چنيني، هميشه نتايج اخالقـي دارد و باعـث هـدايت     هاي اين كه پايان فيلم اند بر آنمحققان 

شناسـان   اما اين امر مورد انتقـاد بسـياري از جـرم    ،شود كامل تماشاگران به مسير درست مي
تواند تأثير كيلومترها  اخالقي پايان فيلم نمي ةكه چند متر نتيج بر اين نظر هستنداست، زيرا 

ها نيـز داراي پايـان    فيلم ةد كه همكرهاي زيانبار را نابود سازد و همچنين بايد اضافه  صحنه
كننـده تمـام    كننده نيستند و حتي بعضي از آنها به صـورتي بسـيار گمـراه    اخالقي و هدايت

يش به سمت جرم آورد، گرا دست تواند به اي كه مي گر تنها نتيجهاكه تماش شود، به نحوي مي
  ).130 :1351مظلومان، ( و جنايت است

است نيز كامالً  شده هاي سينمايي كه قبل و بعد از انقالب در ايران ساخته اين امر در فيلم
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ها از تعصـبات ناموسـي بـه صـورت افراطـي حمايـت و        وقتي در فيلم. خورد به چشم مي
كـرده و معمـوالً    قهرمانان فيلم معرفي هاي ناموسي را آيد و مرتكبان قتل مي  عمل جانبداري به
كننـد،   را مقصر صددرصد در انجام اين عمل توسط قاتل قلمـداد مـي  » مقتوله«طرف مقابل 

در زنـدگي  را شود كه چرا آنها نبايد نقش قهرمـان   اين حس در افراد جامعه مي يباعث القا
قهرمانانه از نـابودي   دهند و چرا آنها آبروي خانواده را با يك عمل واقعي به خود اختصاص

شود كه در آينده اگر زن يا دختـري از خويشـاوندان آنهـا     مي همين امر باعث. نجات ندهند
دهد كه از ديد آنها خالف هنجار و متعارف محسوب گـردد، ممكـن    رفتار مشابهي را انجام

وتي تفـا  ،حـال . است واكنش مشابهي از نوع واكنش قهرمان فيلم از سوي آنان نيز بروز يابد
شود و يا حتـي كشـته    كند كه قهرمان فيلم در انتهاي آن از سوي دادگاه گناهكار شناخته نمي

هاي  ها و عرف خود آن عمل و تأييد آن توسط ارزش ،شود، زيرا آنچه براي بيننده مهم است
پذيرد كه اگرچه ممكن است به خـاطر   فرد هم مي موجود در زندگي واقعي است و معموالً

  .دهد كار را انجام بايد اين ،برود عمل خود ازبينارتكاب اين 
هـاي ناموسـي    هاي سينمايي را كه حاوي مضامين مرتبط با تعصبات ناموسي و قتل مفيل
هايي هسـتند كـه موضـوع آنهـا      فيلم نخست، ةدست :توان به دو دسته تقسيم كرد مي ،هستند

سـري مضـامين و    يـك ، امـا در درون خـود   مباحث مطروحه اسـت مربوط به امري غير از 
تصاوير را به همراه دارند كه به صورت ضمني به بحث اعمال و رفتار زنان و نقش آنان در 

رسـوم   آداب و هـا و  ها، عرف در اين نوع فيلم ،در واقع. پردازد عمل آنان مي ةجامعه و نحو
در  ؛انـد  هاي ناموسي هستند، مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه    قتل ةكنند كه خود تا حدودي توجيه

هـا سـهيم بـوده و آنهـا را گسـترش       اين عرف ةآنها به نوعي در تثبيت، تبليغ و اشاع ،نتيجه
هاي ناموسي سروكار دارند و بـه   با قتل اًهايي هستند كه مستقيم فيلم ،دوم ةاما دست. دهند مي

ها اصـوالً   در اين فيلم 7.است شرافتيتوان گفت كه موضوع آنها ارتكاب يك قتل  نوعي مي
رسـاند و   مان فيلم كسي است كه خويشاوند خود را به خاطر مسائل ناموسي به قتل ميقهر

ميرد، معموالً آنچه در ذهن افراد از قهرمانـان داسـتان بـاقي     اگرچه خود در پايان داستان مي
در سرتاسـر  . ماند، همين عمل آنها در راستاي حفظ شرف و آبروي خانوادة خود اسـت  مي
شـود   ي بر اين است كه به نوعي عمل مرتكبان قتل قهرمانانه جلـوه داده ها، سع گونه فيلم اين

كه اين موضوع خود حامل يك پيام با تأثيرات فراوان بر اذهان اقشـار گونـاگون اجتمـاعي    
خصوص متعصبان است و به نوعي مهر تأييدي بر نوع نگرش و تفكر آنان به اين مسـئله   به

  .و پيامدهاي ناشي از آن است
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  مطبوعات 3.3
هـا   مطبوعات و نشريات مختلف نيز يكي ديگر از وسايل انتقال افكـار و تغييـر در فرهنـگ   

در  ،تلويزيون يـا سـينما نيسـت    ةاگرچه وسعت عمل و تأثير آنها به انداز. شود محسوب مي
تغييـر داده و در  چشـمگيري   تواند جهت فكـري اعضـاي اجتمـاع را تـا حـد      حد خود مي

نظر تحقيق و بررسي در اطراف اثر مطبوعـات از ديربـاز مـد   . اقع شودثر وؤبزهكاري آنان م
برخي به انتقاد پرداخته و  :است دانان بوده شناسان و اخالق شناسان، جامعه شناسان، روان جرم

اند، به نحوي كه حتي براي آن از اصطالح  ثرترين سالح بزهكاري نام بردهؤاز آن به عنوان م
اي هـم در   اما عـده  ،)89 :1386مظلومان، ( اند استفاده كرده» ها لها و قت كتاب طاليي دزدي«

  .اند مقابل به تعريف و تمجيد از نقش آن در جامعه پرداخته
 ،اسـت  آمـده  عمـل  اساس مطالعات وسيعي كه در ايـن زمينـه بـه    رغم اين تعاريف، بر به

 ).Samera, 2007: 88( اسـت  مطبوعات با ميزان و نوع جرايم بـه اثبـات رسـيده    ةتقريباً رابط
سـادگي بـر فكـر و ذهـن      برخوردارند و قادرنـد بـه   بسياريمطبوعات از توانايي و قدرت 

گـاه   خواننده تأثير بگذارند و او را تحت نفوذ خود قراردهند و به اعمالي وادارنـد كـه هـيچ   
كـه در  شـوند   مـي  در هر اجتماع، افرادي يافـت . آنها، قادر به انجام آن نبودند ةقبل از مطالع

قادر به مقاومت نيسـتند و بـه علـت ضـعف،      ،پذيرد مي برابر تحريكات مختلفي كه صورت
كه حتي توانايي نفوذ و تأثير بـر   دارندمطبوعات قدرتي . گيرند تأثير قرارمي خيلي زود تحت

، مطبوعات را مسئول نظران برخي صاحببه نحوي كه حتي  ،قوي را نيز دارند ةافراد با اراد
ايـن   ).Sawitri, 2003: 233( كننـد  خصوص بزهكاري جوانان قلمـداد مـي   بهات برخي جناي

گيرد كه بپـذيريم در اجتمـاع هميشـه افـرادي      واقعي به خود مي ةموضوع زماني بيشتر جنب
جوي يك نمونه، يك مثال، يك فكر و ايده هستند تـا بـر مبنـاي    و وجوددارند كه در جست
  .آن، زندگي خود را بسازند

ـ    مطبوعات مي تصـويري غيرحقيقـي از مسـائل اجتمـاعي و فرهنگـي،       ةتواننـد بـا ارائ
تـر آنهـا را عـادي     د و از همه مهمنو عموميت ده هزا را در افراد پديدآورد هاي جرم گرايش
 ،گنـاه  را دارند كه يك قاتل را انسـاني شـرافتمند، بـي    مطبوعات توانايي آن ؛دنگر ساز جلوه

را به صورت يك  به نحوي كه افكار عمومي آن ،دندهگزار به جامعه و صديق جلوه  خدمت
توانـد بـا نشـر     مـي ايـن رسـانه   . واقعيت كامل و يك حقيقت مطلق با ايمان كامـل بپـذيرد  

آنها آشـنا كنـد و    اروزه ب افكار مردم را هر ،جنايي و يا ذكر اخبار بزهكار متعددهاي  داستان
  ).Cavender, 2004: 335( هدروحيات افراد عادي را به آنها عادت د
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را  شـود، آن  خـود قائـل   ةبدون اينكه اهميتي براي داستان مورد مطالعـ  نخستيك فرد 
گيرد و در زماني ديگر همان افكـار را   ولي موضوع آن در فكر و ذهنش جاي مي ،خواند مي

يكي از بزرگتـرين صـدمات   . كشاند ميبه سمت ارتكاب اعمال مجرمانه واقع در آن داستان 
كـه اگـر ارتكـاب     به طـوري  ،دادن خواننده به وقوع حوادث جنايي است عادتمطبوعات، 
 خواننده را متعجـب  نخست،در روزهاي  ،است داده رفتاري كه مقتول انجام سببجنايت به 

قاتل  ةرا مورد مطالعه قراردهد تا به علت و انگيز شد كه با توجه كامل آن مي كرد و باعث مي
توجـه و   ،اين قبيل رفتـار سبب بروز اين جنايات به  ةروز اما به علت تكرار هر ،واقف شود
شود و  رود و به عبارتي اين مسئله براي او عادي مي مي آنها ازبين ةاو در مطالع ةحرارت اولي

بـه   كنـد،  اين قبيل رفتـار طبيعـي تلقـي مـي     سبببه را در تصور خودش، ارتكاب جنايت 
 بدون هيچ ترديدي به انجام آن اقدام كند ،قعيتي مشابه قرارگيرداگر روزي در موكه صورتي 

)Sawitri, 2003: 233.(  
 هاي ناموسي دارند، گرايش افراد به سمت ارتكاب قتل عالوه بر تأثيري كه مطبوعات بر

كـاظمي  ( تواننـد در آمـوزش روش انجـام ايـن جنايـت نيـز اثرگـذار باشـند         همچنين مـي 
ترين وسايل آموزش روش ارتكاب  مطبوعات يكي از مهم ،كل در). 71 :1380احمدآبادي، 

كـار قاتـل، بـه توضـيح آن      ةهاي جنايـت و شـيو   جرايم هستند كه در ضمن تشريح صحنه
 در 1936بسيار معروف وجـوددارد كـه در سـال     ةيك پروند ،در اين خصوص. پردازند مي

يك مهنـدس   ،جب آناست كه به مو يكي از محاكم كشور لهستان مورد رسيدگي قرارگرفته
او را با استفاده از سم  ،بود ظن پيداكرده شيمي كه به زنش در خصوص روابط نامشروع سوء

كند، زيرا  كه نوعي فلز است استفاده مي» تاليوم«او براي اجراي منظور خود از . به قتل رساند
ايـن مهنـدس    ةمحاكمـ . گـذارد  وسيله كوچكترين اثري روي بـدن مقتـول بـاقي نمـي     بدين

هـا هـم هـر روز     و روزنامـه  انگيـزد  برمـي در سراسر لهستان را سروصدا و مباحث فراواني 
كـه   اند، در حـالي  داده عمل قاتل اختصاص مي ةقسمتي از مطالب خود را به اين امر و نحو

پس از . بود كردن ديگري استفاده نكرده ، هرگز كسي از تاليوم براي مسموم1936قبل از سال 
قتل ديگر به همـين   3 ،در لهستان 1939تا  1936هاي  پرسروصدا، در طي سال ةاين محاكم
  ).100 :1386مظلومان، ( دهد مي ترتيب رخ
 دافراد از مطبوعـات، ميـل بـه تقليـد در آنـان باشـ       يترين دليل تأثيرپذير مهم ،شايد

)Carll, 2003: 1601.( اعي اجتمـ  اعمال مهمي كـه در زنـدگي   همة، »تقليد« نظريةاساس  بر
در اثـر   ،زند مي هركس به هر عملي كه دست. گيرد از يك نمونه و مثال الهام مي ،دهد مي رخ
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قدر توانايي ندارند كه بتوانند هر آنچـه   كه مردم آن اند بر آنن به اين نظريه قائال. تقليد است
تنهـايي   توان پذيرفت كه هركسـي بـه   نمي ،بنابراين به نظر آنها .نندكند شخصاً ابداع ا را مايل

كسـي   ؛قادر به انجام اعمال استثنايي مانند ارتكاب قتل حتي به خاطر حفظ و ناموس باشـد 
رساند و از  به قتل مي ،است كه زن يا دختر و خواهر خود را به خاطر عملي كه از او سرزده

 .گيرد او به اصطالح انتقام آبروي خود را مي
ديگـر نزديكـان خـود را بـه خـاطر      بديهي است در مورد افرادي كه خواهر، دختـر يـا   

ها باعث تبهكاري  توان گفت كه فقط اخبار روزنامه اند، نمي تعصبات ناموسي به قتل رسانده
فقـط نيـاز بـه يـك      ،اسـت  بلكه چون گرايشي به اين عمل در نهادشان بوده ،است آنها شده

شـايد  . ود بگيـرد عملي و بيروني به خ ةآنان جنب نمونه، سرمشق و مثال دارند تا اين گرايشِ
به طـور خـاص   را هاي گروهي به طور كلي و مطبوعات  رسانه آثارترين  بتوان يكي از مهم

گيران  بدين جهت است كه پيام). 105: 1364كازنو، ( تقويت تمايالت قبلي در افراد دانست
به طور طبيعي تمايل دارند اطالعات مورد نياز خـود را از منبعـي بگيرنـد كـه بـا افكـار و       

دهند كه با نظام  اي را بيشتر مورد توجه قرارمي گيران برنامه پيام ،يعني ؛ان همسو باشدشتقاداع
  ).282: 1381خالصي، ( باشد فكري آنها سازگاري داشته

قـدر   اما در بعضي موارد، آن ،شايد بتوان بعضي از جنايات مشابه را اتفاقي پنداشت ،البته
كـه بعضـي از    زمـاني . دارد برمـي  ترديـد را ازميـان   تشابه وجوددارد كه واقعاً وجود هرگونه

خـود، قتـل    ةنگاران به منظور باالبردن تيراژ و يا جلب نظر خواننـدگان بـه روزنامـ    روزنامه
وحشتناك دختري را به دست برادر متعصبش با تيترهاي درشت و با سـر و صـداي بسـيار    

آورد كه كامالً مشابه قتل مندرج در  دست هاي ديگري به سادگي مثال توان به كنند، مي درج مي
ي منتظر وقوع بسيار ةوجودآيد كه عد هكه اين توهم ممكن است ب به طوري ،روزنامه است

  .اند تا بالفاصله به تقليد بپردازند چنين جنايتي بوده
تقليـد و تكـرار ممكـن اسـت بسـيار       بحـث  ،هاي ناموسـي  در بحث قتل ،خصوص به
منفـي   يذهنيت ها، افراد جامعه نسبت به اين جنايت ر ساير قتلزيرا د ،باشد تر مطرح پررنگ
 ي عليه نفس انسان ديگر و امري دهشـتناك و معتقدند كه قتل و كشتن ديگران جنايت داشته

در ميـان افـراد   ) هـاي ناموسـي   مانند قتـل (اگر نسبت به امري  آنكه آيد، حال مي حساب به
باشـد و   شـروعيت آن وجودداشـته  جامعه شك و ترديد در خصوص مشروعيت يا عـدم م 

گرايشات و تمايالتي نسبت به ارتكـاب آن   فرهنگي،عرفي و  افراد جامعه به دليل الزامات
شدن تصميم فرد در ارتكـاب قتـل    توان از تأثير مطبوعات بر قطعي باشند، چگونه مي داشته
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شـده حـاكي از آن اسـت كـه      مطالعـات انجـام   ؟گرفـت  را ناديـده  ناموسي گذر كرد و آن
بـه   ،جنسيت را با خشونت مرتبط كنندپيوسته مطبوعات به طور مشخصي تمايل دارند كه 

هـايي كـه بـا     قتـل  ،در ايـن ميـان   .نظررسند ناپذير به اي كه اين دو از يكديگر تفكيك گونه
دار شود، از اولويـت خاصـي برخـور    مي ديده انجام هاي جنسي توسط افراد آشنا با بزه انگيز
ست كه واقعاً مطبوعات به علت تأثيري كه ايـن  ا اين در حالي. )67: 1385 فرجيها،( است

را بسيار بيشتر از مسـائل و جـرايم ديگـر     ها نوع اخبار بر ميزان تيراژ آنها دارد، اين گزارش
اين يكي از خصايص مطبوعات  ،البته«. كنند دهند و بر روي آن تمركز مي مورد تأكيد قرارمي

كننـد و   گيرنـد، گـزارش مـي    طور كـه آنهـا تصـميم مـي     كه مسائل اجتماعي را هماناست 
دهند و همچنين در خصوص يك موضـوع   موضوعات خاصي را بيشتر مورد تأكيد قرارمي

 »كننـد  هـا بيشـتر تمركـز مـي     جنبـه  ةهـاي آن از بقيـ   خاص هم معموالً به بعضـي از جنبـه  
)Korteweg, 2008: 440.(   

ـ    اشاره به يكـي از نمونـه   ،در انتهاي اين بحث ثير مطبوعـات در بـروز   أهـاي واقعـي ت
در . ، خالي از لطف نخواهـدبود شد مواجههاي شرافتي كه نگارنده در يك پرونده با آن  قتل

بود كه اگرچه چندمدت بـود كـه    هاي پليس اعتراف كرده اين پرونده، مرتكب در بازجويي
ايـن   سبببه  گوناگونهاي  ظن داشت و او را به بهانه به رفتارهاي دختر خود همواره سوء

هـاي فراوانـي را    زد و همچنين محدوديت گذاشت و او را كتك مي رفتارها تحت فشار مي
ها، همـه از رفتـار ايـن     اينكه در بين خويشاوندان و همسايهدليل بود، به  ايجادكرده شبراي

را به قتل برسـاند   است كه او اشتهها در فكر خود اين تصميم را د دختر مطلع بودند، مدت
ننگ را از دامان خانواده پاك كند، اما همواره اين فقـط در حـد يـك فكـر و      ةتا بتواند لك

اي  اسـت تـا اينكـه يـك روز در روزنامـه      آمده عمل درنمي ةگاه به مرحل تصور بوده و هيچ
ل ناموسـي بـه   در يكي از شهرهاي غربي، خواهر خود را به داليـ  يخواند كه مرد جوان مي

اسـت كـه فكـر قتـل      تأثير ايـن خبـر قرارگرفتـه    مرتكب به قدري تحت. است قتل رسانده
انجـام رفتارهـاي    ةدوبـار  ةدخترش در او رشد پيداكرده و او بعد از چندمدت و با مشاهد

گذشته توسط مقتول، تصميم خود را عملي كرده و دختر خود را در خواب خفـه كـرده و   
هايي مشابه خود نشان از تأثيرات عميق  متأسفانه، اين نمونه و نمونه. ندرسا او را به قتل مي
سازي و  خصوص مطبوعات بر عادي هاي گروهي و در اينجا به هاي رسانه اخبار و گزارش

همانندپنداري نيت و قصد مجرمانه در ذهن يك فرد آماده براي شروع به جرم بوده كـه او  
  .كند را در اين مسير مصمم مي
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  تابك 4.3
. توان محمل ميراث يك قوم جهت انتقال آن از نسلي بـه نسـل ديگـر دانسـت     سنت را مي

نـام بـرد   هاي جاافتاده در تنسيق حيات اجتمـاعي   شيوه از آنها به عنوان توان ها كه مي سنت
كه نقش بسيار مهمـي   يك راه. شوند منتقل مي گوناگون، از طرق )887 :1380ساروخاني، (

 ،داردداشـته و   هاي مختلف و از نسلي به نسـل ديگـر   در انتقال اين سنن در اعصار و زمان
 ،منظور از فرهنگ سنتي ايران. است... هاي شعر و  هاي گوناگون داستاني، ادبي، ديوان كتاب

ن ادب فرهنگي است كه انديشمندان، نويسندگان و شعراي ايراني طي قرون متمادي به عنوا
اند و به عنوان ميراث گذشتگان در ميان مردم از طريق كتـاب و   و فرهنگ ايراني پديدآورده

  .است رواج يافته) فرهنگ فولكلور(نوشتار و يا به صورت شفاهي 
كه در خصوص تحليل محتـوايي جايگـاه زنـان در     گوناگونيهاي  با نگاهي به پژوهش

جلـب توجـه    نخسـت  ةآنچـه در وهلـ   8اسـت،  گرفته هاي مختلف تاريخي انجام ميان كتاب
المثـل و   ضـرب . اي در مورد زنـان اسـت   هاي كليشه تعداد بسيار بيشتر ابيات و مثل ،كند مي
اصطالحات عاميانـه را در يـك   . نماياند ها نيز بخشي از فرهنگ مردم هر سرزمين را مي مثل

چك از زبان نگاشـت  گرفت و آنها را اجزاي فرعي و كو  كم وجه نبايد دست هيچ فرهنگ به
مـاً در اذهـان   ئهمين عناصر زندة زبان هسـتند كـه دا   ،آيند، بلكه برعكس كارمي گاه به كه گه

 ،البتـه ). 72 :1384، و كريمـي  صادقي فسـايي ( كنند حضور دارند و بذر انديشه را بارور مي
متمايز  هاي آيد كه گروه مي وجود زيرا كليشه وقتي به ،اين حجم از ابيات امري عجيب نيست

در بيشـتر   از آنجا كه قلم ،اما. شوند و زن و مرد دو گروه متمايز از هم هستند از هم تشكيل
هـا در   گرفتـه و كليشـه   شـكل » غيرخودي«و » ديگري« ةاست، زنان به مثاب دست مردان بوده

  . يابد مورد آنان مصداق مي
ي در خصـوص  هـاي گونـاگون   المثـل  اشعار و ضـرب  ،در ادبيات فارسي متعدددر كتب 

 ة، نحـو گونـاگون رفتار و جايگاه زنان در جامعه وجـوددارد و همچنـين در مـوارد    ، وظيفه
هـاي   با توجه بـه اهميتـي كـه ارزش   . است شده برخورد و تقابل با زنان هنجارشكن نيز بيان

هـا و   ارزش كوشـيد  خـواهيم در اينجـا   ،فرهنگي در حفظ نظام رواني و نظام اجتماعي دارد
رفتار و برخورد با آنان  ةه در فرهنگ ايراني راجع به مقام و موقعيت زنان و نحواعتقاداتي ك
ها در واقع زمينه و شـرايط را بـراي مسـائل و     رواج اين نوع ارزش. كنيم بررسي ،وجوددارد

هـاي ناموسـي در جامعـه     هـا عليـه زنـان از جملـه قتـل      آثار بعدي و وقوع برخي خشونت
سـري خصوصـيات بـراي زنـان برشـمرده       رهنگ ايراني، يكهاي ف در ارزش. كند مي فراهم
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 صـانعي، ( شود كه اين امر محصول الزامات فرهنگي و جريان يادگيري در جامعه اسـت  مي
هـاي   دهـد و در كتـاب   بعضي از صفاتي كه فرهنگ ايراني به زنان نسبت مـي ). 510 :1372

عقلـي، مكـر و فريـب،     كـم  :بدين قرار است ،است ات مورد اشاره قرارگرفتهكرّ تاريخ هم به
هـايي   المثـل  در عين وجود چنين صفات و حتي ضرب 9.مروتي، اذيت و آزار وفايي و بي بي

هاي فارسي نيز هرچند ضمني  المثل متأسفانه برخي از اشعار و يا ضرب 10در فرهنگ غرب،
  : اين در حالي است كه 11.گوياي همين موضوع است

بلكه ريشه در بافت فكري تاريخي و فرهنگـي   ،نيستالمثل خاك و خاشاك  شعر يا ضرب
لذا بايـد شـعار را شـكافت و بـه آن بسـتر فرهنگـي        ،دهند را اشاعه مي مردمي دارد كه آن

  ).113 :1379كار، ( سياسي كه شعار در آن تغذيه كرده و تناور شده، خوب نگاه كرد
  

  هاي شرافتي ثيرگذاري در راستاي تغيير فرهنگ قتلأو ت جمعيهاي  رسانه .4
هاست كـه   هاي گروهي به عنوان عاملي در جهت كاهش بزهكاري، مدت استفاده از رسانه

از ايـن   گونـاگوني هـاي   است و در اكثر كشورها به صورت گرديده در سطح جهاني مطرح
تواننـد در ايـن حـوزه     ها مي نقشي كه رسانه. شود ابزار براي مقابله با بزهكاري استفاده مي

هـاي   تواننـد بـا پوشـش رسـيدگي     هاي گروهي مي رسانه. ز توجه استئبسيار حا ،ندكنايفا
 ،هـا، عـالوه بـر ايجـاد اطمينـان از اجـراي عـدالت كيفـري         كيفري و نيز اجراي مجـازات 

اي دقيـق و مسـتحكم بـه دنبـال مجرمـان اسـت و        د كه دستگاه قضايي به گونـه نده نشان
هـا   رسـانه  ).Korteweg, 2008: 440( نـد گونه خطايي از چشم مأموران دور نخواهدما هيچ
دانسـتن بعضـي    توانند با تالش خود، در راستاي تغيير فرهنگ جامعـه بـه سـوي قبـيح     مي

اعمال و رفتارهاي مورد تأييد آن فرهنگ گام بردارند تا عالوه بر تـالش دسـتگاه عـدالت    
هـا بايـد در    رسانه. ندككيفري، نظارت اجتماعي و واكنش شهروندان نيز مجرم را مجازات 

بـه   ،هاي ناموسـي  راستاي نقش مثبت خود در اين حوزه، عالوه بر بيان موارد و اخبار قتل
يابي آنها، تعيين و تشريح علل و عوامل و تـأثيرات   تجزيه و تحليل اطالعات مربوط، ريشه

هـا و لـوازم قـانوني و قضـايي پيشـگيري،       هـاي ناموسـي در ابعـاد مختلـف، راه     قتل  سوء
هـاي راديـويي، تلويزيـوني و همچنـين      از تكرار موارد مشابه، در قالـب برنامـه  جلوگيري 

  .هاي تحليلي بپردازند مقاله
فقـدان   ،اسـت  هاي ناموسي گرديـده  يكي از مسائلي كه همواره موجب افزايش آمار قتل

يكـي از   ).Samera, 2007: 88( قـبح اجتمـاعي آن در ميـان اكثريـت مـردم جامعـه اسـت       
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رغبت كند، ترس از ديـد و   تواند افراد را نسبت به ارتكاب اين جنايت بي ميهايي كه  لفهؤم
ـ   يهـا  رسانه. نگاهي است كه مردم نسبت به آنها پيداخواهندكرد و ويـژه راديـو    هگروهـي ب

شـوند،   مـي  آسـاني يافـت   ترين نقاط كشور بـه  تلويزيون كه در اغلب منازل و حتي دورافتاده
دانستن ارتكاب قتل  به جاي ارزش محسوب(اجتماعي جديد هاي  توانند در ايجاد ارزش مي

رسـاني و   توانند با اطالع اين وسايل مي. باشند تأثيرات بسزايي داشته) به خاطر حفظ ناموس
آرام جامعـه را   هاي آموزشي و پرورشي با مضامين نزديك به مسائل مـرتبط، آرام  برنامه ةتهي

شـهروندان، خـود از ارتكـاب ايـن جنايـت      نند تا از يكسـو  كنسبت به اين پديده حساس 
  .ق آن توسط ديگران شوندبا نظارتشان مانع تحقّ ،خودداري كنند و از سوي ديگر

هـاي ناموسـي را بـه همـراه      يكي ديگر از مسـائلي كـه همـواره افـزايش تعـداد قتـل      
بـه   ،تصورات و تفكرات غلط افراد جامعه در خصوص قوانين كيفـري اسـت   ،است داشته

هميشـه تصـورات    226،12 و 630مـواد  از جمله  اسالمي نها از قانون مجازاتنحوي كه آ
انـد كـه ايـن امـر ايـن ذهنيـت را در آنهـا         خالف واقع در خصـوص مصـاديق آن داشـته   

گذار مادامي كه آنها با انگيزه و هدف حفظ نـاموس و آبـروي    است كه قانون آورده وجود هب
هـاي   واقعيـت  .از آنهـا حمايـت خواهـدكرد   د، نـ بزن خود و خانواده به ارتكاب جرم دست

قشر معدودي از شهروندان به صورت كامـل   فقطموجود در جامعه حاكي از آن است كه 
هـاي گروهـي    انتشار قوانين و مقـررات در رسـانه   ،بنابراين .از قوانين كيفري مطلع هستند

 ،هاي گروهي به دليل ارتباط گسترده بـا مخاطبـان   رسانه. امري ضروري و مورد نياز است
بسـياري از   در. باشـند  ثري در آگاهي دقيق شـهروندان از قـوانين داشـته   ؤتوانند نقش م مي

اي بـه   ن بدون هيچ واهمهاكبمرت ،اي نيست اگرچه قتل ارتكابي از مصاديق هيچ ماده ،موارد
ن، در صورت آگاهي از مصـاديق  ابسا بسياري از اين مرتكب زنند و چه مي ارتكاب آن دست

اي همچـون   در كنار موارد ذكرشده، رسانه .رفتند آن ماده، هرگز به سراغ چنين اعمالي نمي
هـا،   اين برنامـه  يكي از ؛هاي خود تغييراتي را ايجاد كند تلويزيون نيز بايد در بعضي برنامه

و كارگردانان، در برخـورد بـا    نويسان نامه اغلب فيلم. هاي تلويزيوني است ها و سريال فيلم
هايشـان،   شناسـان در خصـوص برنامـه    شناسـان و روان  انتقادات محققاني همچون جامعـه 

كردن يك داستان  اند كه اين محققان بدون درنظرگرفتن آنچه براي كشش و پرجاذبه مدعي
گـرد،   سـلطاني ( نـد ا اطالع بي» نويسي داستان«و » قواعد ژانر«كنند و از  است، انتقاد ميالزم 
نويسان و كارگردانان بجاست، اما بـراي حـل    نامه تا حدودي اين اعتراض فيلم). 71 :1385
  :له بايد از دو سو به قضيه نگريستئمس
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نويسـي و   نامـه  فيلم و سريال، بايد تا حدودي با قواعد فـيلم  ةمقول آنكه محققانِ نخست
كـار تحقيـق را    ،سـپس  ؛باشـند  پردازي در فيلم آشنا بوده و بر آن اشـراف داشـته   شخصيت
  ؛آغازكنند

اي به فـيلم وارد   توان بدون آنكه لطمه هاي مورد انتقاد را مي دوم آنكه بسياري از قسمت
تـوان   مـي  ،الي را كه مرتبط با موضـوع مـورد بحـث اسـت    مث ،در اين زمينه. شود، تغيير داد

توان  مي باره،در اين . است جمالتي دانست كه در باب فرودستي زنان و فرادستي مرد اداشده
گيرند و ضـمناً فـارغ از    هاي سريال جاي راحتي در ديالوگ هايي پيشنهاد كرد كه به جايگزين

هـايي كـه در ردة    از زبـان شخصـيت   اداي ايـن جمـالت   ديگـر اينكـه   ؛بار جنسيتي باشند
 ،گيرنـد  هايي كه در تيپ سـنتي قرارمـي   هاي منفي سريال قراردارند و يا شخصيت شخصيت

وكيـل پايـه يـك    «و يـا يـك   » قاضـي «اما اداي چنين جمالتي از زبان يك  ،پذيرفتني است
تـوان   رسد با كمـي دقـت و صـرف وقـت مـي      نظرمي به. امري پذيرفتني نيست» دادگستري

  .هاي جنسيتي به نمايش گذاشت هاي پركشش، پرجاذبه و البته بدون وجود كليشه السري
  

  گيري نتيجه. 5
در  در ذهـن مرتكـب  كه در اثر مشاهدة رفتار و اعمـال غيرمتعـارف   فعل و انفعاالت رواني 

ـ     ،گيرد شكل مي هاي شرافتي قتل ه باعث برانگيختگي وي براي ارتكاب قتـل شـده و گـاه ب
ايـن امـر در جوامـع سـنتي كـه      . شـود  مي قواعد اجتماعي خاص مورد حمايت واقع ةواسط 

هرنـوع  . شـود  مـي كند، بيشتر مشـاهده   فرهنگ و آداب و رسوم خاصي بر آنها حكومت مي
شدت مورد تقبيح قرارگرفتـه و   از اين دست، توسط اعضاي آن به يرفتار ممنوعه در جوامع

برخـورد   ،اين رفتار ممنوعه از سـوي زنـان باشـد    اگر. گيرد مي در مقابل آن واكنش صورت
تا جايي كه ممكن است به قتل او توسط خويشاوندان مذكرش منتهي  ،بسيار شديدتر است

زيرا جامعه اين افراد را مسئول حفاظت از زنان و دختران خانواده و همچنين واكنش  ،بشود
 در واكـنش از سوي اين افراد براي  آمده عمل داند و در نتيجه از اقدامات به در مقابل آنها مي
نبايـد از تـأثير متغيرهـايي ماننـد      ،در ايـن ميـان  . كنـد  شدت حمايت مـي  برابر رفتار زن، به

ي جمعي مانند تلويزيون و ها رسانه. سادگي عبور كرد هايي گروهي در جوامع سنتي به رسانه
با تهيه و  نيداري و ديداريهاي ش هاي سينمايي و ديگر رسانه ها و فيلم سينما، با تهية سريال

و با تشـويق ضـمني    پردازد ييد آداب و رسوم موجود ميأهايي كه به نوعي به ت پخش برنامه
، در افزايش العمل در برابر رفتارهاي مخالف آداب و رسوم زنان دادن عكس افراد براي نشان
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ها در حفـظ و   رسانهثير اين أت. ثير بسزايي دارندأهاي ناموسي در جامعه ت ميزان ارتكاب قتل
اي در ايـن زمينـه    تا به حدي است كه هيچ برنامه و راهكـار پيشـگيرانه   ،ترويج اين فرهنگ

هـاي   براي حل معضـل قتـل   .يابد ها به اهداف خود دست تواند بدون حضور اين رسانه نمي
 نيازمند اين هستيم كه طرز تلقي ،است ناموسي كه موقعيت زنان را در جامعه هدف قرارداده

در راسـتاي  . تغييـر دهـيم   ،و تفكري را كه در تمام سطوح جامعه نسبت به زنان وجود دارد
ر يـ تواند به نـوعي در ايجـاد ايـن تغي    بايد از تمام ابزارها و وسايلي كه مي ،نيل به اين هدف

هاي گروهي هستند كـه   ثر در اين زمينه، رسانهؤيكي از ابزارهاي م. بهره جست ،ثر باشندؤم
ـ   برنامـه  ةاين را دارنـد كـه بـا تهيـ    توانايي  در  ،مطالـب علمـي و هدفمنـد خـود     ةهـا و ارائ
گذاران و مسئوالن را در  ده و سياستكر ايفادن اين پديده در جامعه نقش كليدي كر كن ريشه

  .نندكراه مبارزه با اين پديده ياري 
  
  نوشت پي

حكم به مجـازات يـا اقـدام    «: دارد قانون مجازات اسالمي جديد در اين باره تصريح مي 12مادة . 1
تأميني و تربيتي و اجراي آنها بايد از طريق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعايت شـرايط و  

  ».كيفيات مقرر در آن باشد
  .1383خرداد  2روزنامة همبستگي، مورخ . 2
  .2562، ش 10، س 1388ارديبهشت  28جم، مورخ  روزنامة جام. 3
مـورد آنهـا،    15افتـاده در انگلسـتان، تعـداد     قتل ناموسي اتفاق 24، از تعداد 1994مثالً، در سال  .4

است،  مرتكب به صرف شايعاتي كه در ميان مردم در خصوص روابط منافي عفت زن وجودداشته
  ).Faqir, 2002: 311( است او را به قتل رسانده

گونه است؛  بسياري از كشورها نيز اينالبته اين موضوع مختص به تلويزيون كشور ما نبوده و در . 5
هاي  ها معتقدند كه برنامه هندي% 79گرفته،  به عنوان مثال، در نظرسنجي كه در كشور هند صورت

وجـه سـازوگاري    هيچ تلويزيوني اين كشور با آداب و رسوم سنتي حاكم بر مردمان اين كشور به
  ).Baker .V Nancy and Others, 2010: 422( ندارد

مـردان سـاكن در   % 56دهد كـه   مي گرفته، نشان عنوان مثال، نتايج تحقيقي كه در تركيه صورت به. 6
باشـند و   در شرق تركيه اعتقاد دارند كه آنها بايد بر زنان تسلط كامـل داشـته  % 73غرب تركيه و 

از مردان در شرق تركيه باور دارند كه اگر زنان از دسـتورهاي  % 57از مردان غرب تركيه و % 36
  ).Sever, 2009: 194( آنها اطاعت نكنند، بايد آنها را مجازات كرد

ساختة مسعود كيميايي را » قيصر«يافت كه نام فيلم  توان  به عنوان مثال، امروز كمتر فردي را مي. 7
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كه ساختة همين كارگردان است، مستقيماً در خصوص » اعتراض«اين فيلم يا فيلم . باشد نشنيده
امـا   ،البته در اين خصوص، كارگردانان ديگري نيز قابل اشـاره هسـتند   .تندهاي ناموسي هس قتل

ز اهميت هستند كه تقريباً در تمام آنها بـه نـوعي مسـائل    ئآثار مسعود كيميايي از اين جهت حا
وفايي جنس زن، تأكيد بر غيرت مرد قهرمان فيلم، به صورت مستقيم يا غيرمستقيم  ناموسي، بي
  .شود مشاهده مي

، »هـاي فرهنـگ عاميانـه در شـعر نظـامي      بررسي جلوه«). 1376(الهامي، فاطمه  ←براي نمونه . 8
  .نامة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس پايان

در  يبررسـي نقـش مردسـاالر   « .)1385( طـرزي، تقـي   ←براي مطالعة بيشـتر در ايـن زمينـه    . 9
علـوم   ة، دانشكديعلوم اجتماع يپژوهشگر كارشناسي ارشد ةنام يان، پا»هاي خانوادگي خشونت

  .اجتماعي دانشگاه تهران
  ←براي مطالعة بيشتر در اين زمينه  .10

  .40و  39، ش ماهنامة كتاب ماه هنر، »ها المثل زن در ضرب«). 1380(كلهر، سميرا 
  .فرهنگ معاصر: ، ترجمة فريد جواهركالم، تهرانها المثل فرهنگ ضرب). 1391(ديويدف، هنري 

  .)135 :1357دهخدا، (» زن و اژدها هر دو در خاك به«: به عنوان نمونه. 11
 شـرعاً  مقتـول  كه است قصاص موجب صورتي در نفس قتل :قانون مجازات اسالمي 226مادة . 12

 دادگاه در موازين طبق را او قتل استحقاق اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد و نباشد كشتن مستحق

  .كند اثبات
هرگاه مردي همسر خود را در حال زنـا بـا مـرد اجنبـي      :قانون مجازات اسالمي 630مادة 

همان حال آنان را به قتل برساند و در  تواند در مي ،باشد علم به تمكين زن داشته مشاهده كند و
حكم ضـرب و جـرح در ايـن    . به قتل برساند تواند فقط مرد را مي ،صورتي كه زن مكره باشد
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