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نام نه با  نیهمه ب دیبا و رندیگیصورت م «ناموس» یها براقتل نیا - یناموس یهاقتل

کاربرد  نجایطبعا ا ی، صفت ناموسبشوند فیتوص «یزن کش»مثل  یکل مبهم و نیعناو

 یمتعدد یهااز جنبه توانیرا م -ناموس  یبرا یهیتوج نه اعتراف و دارد و دارشناسانهیپد

 . دارند دیتاک یاسیس و یفرهنگ یهاجنبه رها بلیتحل شتریب .کرد یبررس

 یشهیر علت و را دارند و دیتاک نیشتریبر جنبه فرهنگ ب برالیل یاصل انیجر یهاستیفمن

؛ فرهنگ دهندمیارجاع  رانیا یمانده جامعهها را به فرهنگ مردساالر عقبقتل نیا

  .شودمی تیتقو و تیحما یاسالم یکه از طرف دولت جمهور یمردساالر یمذهب یسنت

 دیتاک یاجتماع-یاسیکه بر جنبه س میگرا را دارچپ یستیفمن لیتحل گریطرف د از

.  دهندمیمردان وزنان ارجاع  نیها را به روابط نابرابر قدرت بقتل نیا شهیر و کنندیم

از ساخت  فراتر از فرهنگ است و یاست که ساخت مردساالر نیا لیتحل نیا یمدعا

که تضاد  ستین زیجا .شودمی هیجامعه مدرن تغذ یاسیس یروابط اقتصاد دولت مدرن و

-یاقتصاد یهاشهیر مختصات و داد چرا که ابعاد و لیرا صرفا به فرهنگ تقل یتیجنس

 .کرد لیرا تحل هاآن دیدارد که با یاسیس

 تبعیض و جادیباعث ا یاقتصاد و یاسیت سمردان بر منابع قدر یطرهیمثال س عنوانه ب

 یمیکه کسر عظ شودمیمساله باعث  نیشده است وهم یشغل یترق در اشتغال و ینابرابر

به  یاقتصاد یوابستگ نیهم از مردان نداشته باشند . و یا یاز زنان ، استقالل مال

 هاآن ی.  کار خانگشودمی هاآناستقالل  و درتق تیمحدود و تیتبع هیما شانیهاخانواده

رابطه  نیهم یاست . برا فهیوظ کی و شودمیکار محسوب ن عدم وجود دستمزد، لیدلهب

که در آن شوهر نقش  ردیگیدارانه قرار مهیسرما دیروابط تول یزن وشوهر در راستا
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اش خانه و وا یبرا دیش(، زن باااش)حقوقهیکه در قبال سرما کندیم یرا باز ییکارفرما

 . نکند افتیم دره یمزد چیتازه ه کار کند و

به فرهنگ  یمنابع قدرت که ربط چندان عیدر توز یتیجنس ینابرابر نیبخاطر هم نیبنابرا

کمتر توسعه  یشهرها ستم در روستاها و نیهم . و دیآیزن بوجود م هی، ستم علندارد

  د.شومی زیکه منجر به قتل ن شودمی دی، چنان شدافتهی

 کنندیتمرکز م یتیبر تضاد جنس یرانیچپ ا یهاستینیالزم به ذکر است که اکثر فم البته

 کنندیم لیتحل یطبقات و یاقتصاد یهانهیبا زم وندشانیرا بدون پمختصات آن ابعاد و و

 معلول و العلل است وعلت تیکه جنس ییگو کنندطرح میچنان مساله را  بیترت نی. بد

 یهابرخالف روش یستیمارکس ش. رو ستین یمناسبات طبقات تیمشمول کل

د متُ - یتکه سازتکه و ییگرالیهرگونه تقل نکهیضمن ا و،یکانستراکتیختارگرا دپساسا

 یهادهیپد اجزا و یکیالکتید و یسبب لیبر تحل کند،یرا رد م -آدورنو  ریتعبهب یساالم

 . کندیم هیتک ت،یبا کل ینیع

. میرا بشناس هاآنتبارنامه  دیبا میها داشته باشدهیبا پد ییجاهب برخورد درست و نکهیا یبرا

دارد نه  یدهقان یاتبارنامه ،چپ سمیبرخالف تصور اشتباه فمن یناموس یهاقتل دهیپد

 یدر چارچوب مناسبات اقتصاد دهیپد نیا سمیمکان که وجود و بیترت نیبد ؛دارانههیسرما

  د.شومیروشن  لینکته خالل تحل نی. ادارانه نهفته استهیشاسرمایپ یاجتماع

را به فرهنگ  یناموس یهاقتل یشهی، رهابحث ها واکثر قریب به اتفاق نوشته تقریبا

نگاه  نیا ینیطور عهآنچه که ب . ارجاع دادند رانیا شامدرنیجامعه پ ویولکت وک یسنت

 یها، خانوادهفرهنگ نیاست که در هم تیواقع نی، اکشدیگرا را به چالش مفرهنگ

 ای و هیرا فقط تنب هاآن نکهیا ای رندیگیم دهیند ار رانشانرابطه دخت ایهستند که  یاریبس

 دهندمی؟ شواهد نشان میبده حیمساله را چگونه توض نیخب ا .دهندمیبه اصطالح شوهر 

به  نکردند و یاقدام به قتل ناموس یداشتند ول یموارد نیکه همچ ییهاخانوادهکه 

منابع  و هستند اند که ساکن شهرییهاکردند، آن دسته از خانواده یرا ماسمالاصطالح آن

که خانواده  شوندیدو فاکتور باعث م نیا . ستین یکشاورز مرتبط به روستا و هاآن یمال
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. ردیفاصله بگ ،اندناموس آبرو و یهاکه برسازنده ارزش یدهقان یدیاز کانون روابط تول

 یشهر باشد ول نکه خانواده فقط ساک ستین یکاف فتدیفاصله اتفاق ب نیواقعا ا نکهیا یبرا

. خانواده فاطمه باشد ییاش جامعه روستایمحفل اجتماع باشد و یدارنیآن زم یمنبع مال

نشان به  نیا داشت و وندیپ ییکماکان با جامعه روستا یاند ولساکن شهر آبادان یهیبر

 شیباالجبار به پسر عموها اهم خواهرش ر هم خود فاطمه و خانواده آن نشان که پدر

خانواده فاطمه به مناسبات  یکینزد و وندیاز پ یحاک یالهیسنت کامال قب نیا و دهدیم

طبقه است  نی. بنابرانام دارد یطبقات یی، جابجایشناسفاصله در جامعه نی. ااست یدهقان

مساله را  نی. اخود یِنه فرهنگ بخود دارد و یوسنام یهاقتلبا  یمیکه ارتباط مستق

زن مرتبط  دیسرکوب شد و یناموس یهاقتلکه  میرک کنکه د میابییخوب درم یزمان

. شواهد در خوزستان روستا است یجامعه دهقان یاقتصاد یمناسبات اجتماع با ساخت و

 ایاند فتهدر خود روستا صورت گر میمستق ای یناموس یهاقتل یکه تمام دهندمینشان 

. در آن دارند یبا روستا وفضا یکه هنوز ارتباط تنگاتنگ نیتازه شهرنش یهادر خانواده

 حیتوض ازن ر دیسرکوب شد و یناموس یهاقتل قایدق میتوانیواقع با مقوله فرهنگ نم

است  یاجتماع یاقتصاد ینفسه خود معلول مناسبات ساختاریچون اوال فرهنگ ف میبده

 ندتوایشفاف است که نم ریغ و یکل یافرهنگ مقوله ایثان ،کندیکار م هاآن یودر راستا

با  یوکنش اقشار اجتماع یاجتماع یتضادها ،یاجتماع یروهایوکنش ن استیجدا از س

که گفته شود  ستیدرست ن نیبدهد . بنابرا حیرا توض یاجتماع لیمسا ها ودهیپد

اند ،چرا ، متاثر از فرهنگ مدرنزنندینم یناموس یهاقتلکه دست به  یسنت یهاخانواده

، بلکه به میبده حیفرهنگ توض یمقوله اب میتوانیرا نم، آنمیریرا بپذ نیاگر ا یکه حت

از  یفاصله نسب و یمنابع مال رییها معلول تغخانواده نیفرهنگ ا رییتغ نیاصطالح خود ا

، باشد ترقیعم و شتریفاصله ب نیچقدر ا . در واقع هراست یدهقان یدیکانون روابط تول

 یدهقان یهاسنت از فرهنگ و شتریب یاش دورجهینت و شودمی دتریشد یطبقات ییجابجا

 .شودمی

دخترانشان  یخوزستان روابط جنس یکه در شهرها ییخوزستان آن دسته از خانواده ها در

 گانهیب آن کنده و یمناسبات اجتماع اند که کامال از روستا وییها، خانوادهرندیگیم دهیرا ند
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به خود فرهنگ  مایزن نه مستق دیسرکوب شد و یناموس یهاقتل دهیپد نی. بنابراشدند

 یکی. گرددیبرم یدهقان یدیبلکه به روابط تول یدارهیسرما مناسباتنه به  ربط دارد و

جامعه  نیب یقتل ناموس چیمدعا رخ ندادن ه نیاثبات ا یهانشانه نیاز مهمتر گرید

، هافزارمندانه بود ورانه وشهیپ هاآن یدیها است چون روابط تولیدزفول ها ویشوشتر

 دیروش تول ی. حامل اجتماعاست یسنت و یمذهب دایهم شد هاآنفرهنگ  کهیدرحال

 شهیهم یاست ول یخیتار و یمیبافت قد کی لهی، گرچه قباست فهیطا و لهی، قبیدهقان

 هاآنکه کشمکش  یجاهل یهاعرب نیمرتبط بوده است حال چه ب« نیزم»وجود آن با 

 نیا یمیقد یاردن یبدو یهالمیسرسبز بوده است ) جالب توجه که ف نیزم بر سر قلمرو و

مشغول  شدند و نینشکجایکه  ییهاچه عرب ( ودهندمینشان  یخوبهرا ب شمکشک

. در شودمی دیبازتول لهیقب خانواده ممتد و نیضرورت حفظ زم جهیدرنت شدند و یکشاورز

 هیبق در بغداد و یورشهیپ و یکه توسعه تجار یچهارم هجر و سوم و دوم یهاقرن

شدت کاهش هشهر ب نیساکنان ا نیب لهیاقتدار قب ، عنصر ورونق گرفت یاسالم یشهرها

( چه در تعامالت روزمره نانینشهیاز فرهنگ اعراب )باد هیکنا مسخره و یفضا کی و افتی

 یالهیقب یهاسنت دایشد یقرن دوم هجر یابونواس شاعر عباس -چه در شعر  و

 نینشکوچ خایقوم تار کیعنوان هرها بلُ ی دربارهمساله  نی. ار را نقد کرددر شع ینینشکوچ

 . صادق است زین دامدار و

 یبر سه عنصر اساس نیمرتبط با زم یدهقان دیروش تول یعنوان حامل اجتماعهب لهیقب 

 خشونت و دا،یسه عنصر شد نیا . و )الكرامة(کرامت  ناموس و/، آبروی: مردانگاست یمبتن

شدت  . براى همین هم هست که سطح وکنندرا بازتولید می ییجوحس انتقام و سمیسکس

غیر از  ی، حامل اجتماعهاآنکه روابط تولیدى  رىاقشا سکسیسم بین اقوام و خشونت و

 سهیها مثال در مقایدزفول ها وی. شوشتر، به مراتب کمتر استسازدیرا برم فهیطا و لهیقب

 . پرست هستندکمتر ناموس تر وآراممراتب ه، بهاآنبا همجواران لر وعرب 

را به  یدهقان دیتول وهیش یِ، مردساالرنظام نیگفت که ا دیبا یدارهیدر رابطه با سرما اما

به سطح  کرد و «آوف هبونگ »را به اصطالح هگل آن شکل دگرگون کرد و نیدتریشد
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 نیب از یول افتی فیبه شدت تخف سمیکه در آن سکس ی. سطحکرد سهیدگرد یمتفاوت

 . کرد دیولبازت گریخود را به اشکال د نرفت و

 یدارهیبا نظام سرما میدر ارتباط مستق دیرا نبا یناموس یهاقتلمثل  یادهیپد نیبنابرا

 یدهقان یساخت اجتماع و دیسبعانه به روابط تول دهیپد نیبلکه برعکس ا میبده حیتوض

 . میکن لیرا تحلراستا آن نیدر ا دیبا و گرددیبرم
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