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بهنجار در نهاد   ۀ های معنایی سوژهای ناموسی و داللتقتل 
 ها از قتل رومینا اشرفی روزنامه  پژوهی خانواده: روایت 

 
 3، محمدرضا کالهی 2، سیدحسین نبوی 1* پرسماهرخ حق

 07 20/11/1400پذیرش:     ؛25/7/1400دریافت: 

 چکیده
نهاد اخالقی و بهنجار و سازوکارهای برساخت آن در    ۀ های معنایی سوژ هدف این مقاله شناسایی داللت 

زدن روابط درون هایی هستند که با برهم های ناموسی، برهه خانواده است. رخدادهای تروماتیک نظیر قتل 
خانواده از ظرفیت تحلیلی غنی برای شناسایی بایدها و نبایدهای درون خانواده برخوردارند. برای این منظور 

های جفری الگزاندر استفاده شده است. پرسش پژوهشی قوی    ۀ از رویکرد بازنمایی استوارت هال و برنام 
مقاله  از:  عبارت   اصلی  سوژ داللت اند  معنایی  خانواده    ۀ های  در  بهنجار  و  سازوکار  و    ؟ چیست اخالقی 

، « شرق » های  یادداشت و سرمقاله از روزنامه   65چیست؟ برای پاسخ،  در خانواده  اخالقی    ۀ برساخت سوژ
قتل به بازنمایی  های جوان و کیهان در بخش دیگر که  روزنامه   در یک بخش و   « همشهری »  « و اعتماد ملی » 

پرداخته  روا   با استفاده   ، اندرومینا اشرفی  تماتیک ت ی از چارچوب روشی  و سنخ تحلیلی تحلیل  ، پژوهی 
های مشابه از اخالقیات لفه ؤدهد در هر دو بخش، م نشان می ی پژوهش  هایافته   اند. بررسی و تحلیل شده 

گر و بهنجار،خودبنیان،خودتنظیم   ۀ سوژ  عنوان امری بهنجار بازنمایی شده است. ده به ا خانو فردی درون نهاد  
متولیان اما  اطاعت و انقیاد را تحقق بخشد.    ۀ شده در شبک جهان یکدست   تواند آرمان استانداردشده که می 

متفاوت  با هم  آرمانی در دو روایت  ۀ  خانواد «:  کیهان » و    « جوان »ی  ها روزنامه   در متولیان    . اند این جهان 
 «:همشهری » و    « اعتماد ملی «، »شرق » های  و در روزنامه   ، مدار و حقانیت تام حاکمیت مقدس، پدر ناموس 

 هستند.و نظام آموزشی    شناسی متخصصان روان   ۀ شد پدر بهنجار، معیارهای حقیقت پنداشته 
شناسی فرهنگی الگزاندر، مجازات قصاص جامعه ، بازنمایی، ناموس مندی  ارزش  :هاکلیدواژه 
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 مقدمه. 1
  بیانگر در بازنمایی رخدادهای اجتماعی فقط هستند که  اجتماعی ـنهادهای سیاسی  هارسانه 

به شکل و نیستندبی   قایع  ایدئولوژیک    ،طرفانه  کارکردهای  واقعیت آن   دارند.نیز  بلکه  را    ها 
بودن  تصور صحیح   حاکمیت کنند که  هایی را بازنمایی می ها و سبکو تصاویر، عنوان   گزینش

دختر    ،رومینا اشرفی   ،روستای سفیدسنگان از توابع تالشدر  ،  1399خرداد    اولدر    آن را دارد.
های زیادی در افکار  پدرش به قتل رسید. این قتل، واکنش   ،به علل ناموسی از سویساله سیزده

علت قتل رابطۀ بهمن خاوری با او بود.    های داخلی و خارجی برانگیخت.عمومی و رسانه 
ان ازدواج با او بود. اما این تصمیم با مخالفت  دوستی که پس از دو سال رابطه با رومینا، خواه

ای ویژه رومینا مواجه شد. بنابراین بهمن با نقشه پدر رومینا و خشونت او نسبت به خانواده به 
 شده رومینا را از خانه فراری داد. امری که در نهایت منجر به قتل رومینا شد.  از پیش تعیین
ناموسی از دامان خانواده  عفتی و بی بی ۀ  کردن لک پدری، پاک  ۀ عمو و خانواد ، پدر خواست 

هراس  همچنین آنچه برای مادر رومینا اهمیت داشت،  بود.    و بازگشت اخالق به حریم خانواده 
 روستا از این فرار بود. و در میان سایر سکنۀ  خانواده    اخالقی در آبرویی و داغ ننگ بی بی 

بحرانی تبدیل    را به رخدادی   قتل رومینا اشرفی ها،  سانهبازنمایی گستردۀ این واقعه در ر 
مند شد. همچنین، افکار  مداری در نهاد خانواده مسئلهکرد که در مرکزیت آن ارزش ناموس 

 های معنای سوژۀ اخالقی و بهنجار مواجه گردید. های زیادی دربارۀ داللت عمومی با پرسش 
و    بهنجار   ۀ شده از سوژ عنایی صورتبندی های م شناسایی داللت اساس، هدف مقاله  براین 

معنایی که دربارۀ قتل رومینا اشرفی از طریق مطبوعات   های است. داللت اخالقی در خانواده  
 دان یم اصلی    گران یباز   هایی که از سوی شود. داللت می طبیعی و بدیهی انگاشته  بازنمایی شده و  

از خالل  درواقع،  .  شوند ی برساخته م   ن ی نماد   د ی تول   ی کنندگان ابزارها کنترل   کاری و با هم   است ی س 
روم   یی بازنما  روابط    ی مشخص   ی اخالق   ی ها لفه ؤ م ،  ها در رسانه   ی اشرف   نا ی قتل  خانوادگی،  در 

بد   ی ع ی طب  داده    ی ه ی و  ا شود می نشان  پ   ما .    ، ها لفه ؤ م   ن ی ا   ۀ شد داده نشان   ی ع ی طب   ت ی ماه س  در 
 ی تر ق ی عم  ی ها ه ی به ال  ی اب ی ها در گرو دست و پنهان شده است که فهم آن  ر ی جاگ  ی راهبرد  ی منافع 

در قالب برنامۀ پژوهشی قوی و برنامۀ    که یی  ها ه ی درون متن است. ال   ی ها و نظام ارزش   ی از معان 
 است.   یی متون مطبوعات قابل شناسا   ی ها ت ی ژرف نماد، رمزگان و روا   ف ی توص روشی  
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«  همشهری »و    «اعتماد ملی »،  «شرق«، »جوان »  ،«ان کیه»های  روزنامه برای این منظور  
  ی نماداند. در گام اول، نماد مرکزی سوژۀ اخالقی و بهنجار شناسایی شده است.  انتخاب شده

را طبیعی و  آن  ی که از سطحی انضمامی به سطحی آرمانی ارتقا یافته تا بتوان معنای برساخت
در نسبت با نماد مرکزی  شده  بازنمایی روایت  محتوا و فرایند    ،بعد  ۀ در مرحل  بدیهی نشان داد.

 شده است. واکاوی 
این مسئله  دن  برمالکر  مدنظر است ها  در تحلیل متون روزنامه  رو در این مقاله آنچهازاین

اصیل و درست ساخته    ،نه از ارجاع به امر واقعی   ی سوژۀ اخالقی و بهنجار که معنا  است 
 1طور که الگزاندر همان گیرد.  شده و شکل می ساخته  برشود. بلکه معنا در قالب روایت  می 

 :  کرده است اش بیان شناسی فرهنگی در مانیفست جامعه
گروه  افراد،  ملت سرنوشت  و  نظام ها  ها  توسط  روایت اغلب  قالب  در  نمادین  و  های  ها 

برساخته می اسطوره  نظامها  تعیینشود.  از قدرت عظیم  که  نمادینی  برخوردار  های  کنندگی 
 (. 7، 2002) است 
 

  قیتحق ۀنیشی. پ2
  ها مورد های ناموسی در مطبوعات یا رسانه قتل   ۀها مسئلکه در آن هایی  ، پژوهش در این بخش

جامعه  گرفتهبررسی  قرار  شدهشناسانه  آورده  اگرچه    ،  مسئلدر  است.  این    ۀ صورتبندی 
االت و روش تحلیل در بین  ؤهایی در ساما تفاوت هست، هایی ها و این مقاله قرابت پژوهش

 . ها وجود دارد آن 
پژوهشی  (  1393)  برون  جامعه در  تحلیل  قتل به  عرب  شناختی  قوم  در  ناموسی  های 

که بیشتر در جوامع    است هایی  قتل   ۀ های ناموسی در زمرمعتقد است قتل او  پرداخته است.  
برای گردآوری اطالعات  مقاله،  دارد. در این  ریشه  ها  و در باورهای غلط آن   دهدرخ می سنتی  
استان خوزستان استفاده شده    میان اعراب  در  ی نگارها از روش توصیفی، تحلیلی قوم و داده 

نتایج حاصل از این تحقیق نشان می  بین قتل است.  با آداب و رسوم    یهادهد که  ناموسی 
تغییر در سازه  و  قبایل  بر  نمون ها  آن فرهنگی    یهاحاکم  دارد.  این    ی آمار  ۀ ارتباط وجود  در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پرونده   10،تحقیق از  ثبت هامورد  قتل شده  ی  ناموسی  از  و  ست هادادگاه  درهای  قومیت   .
ازدواج اجباری، فقدان نظارت اجتماعی، خشونت، اختالل در    تبعیض، سوءظن، تعصب،

به یند جامعه افر اجتماعی  کنترل  و  فشار  عوامل جامعه پذیری،  م عنوان  بروز  ؤشناختی  در  ثر 
 آیند.به شمار می ها گونه قتل این

به 1394خواه )دولت  تهران پرداخته  قتل ۀ  پدیدارشناسان  ۀ مطالع  (  ناموسی در شهر  های 
خانوادگی    یها و هنجارهااست که چه ارزش  پرداخته االت  ؤس او در این پژوهش به این  است.  

حل انحراف اخالقی بدانند؟  قتل زنان را راه   ۀ شود برخی مردان در خانوادو اجتماعی باعث می 
های ناموسی چگونه است؟ در این  مرتکبین به قتل   نگاه به زن و جایگاه زن در میان مشوقین و

نزدیک  مقاله با  است  شده  مرتکب سعی  ذهنی  دنیای  به  قتل   ان شدن  رویکرد  این  با  ها 
  ، هاشود. ابزار گردآوری داده ررسی  دالیل و چرایی این عمل از نگاه خود آنان ب  پدیدارشناسانه، 

تا رسیدن به اشباع نظری  ای که  همصاحب  است.ای به حجم ده نفر  روایی با نمونه   ۀمصاحب
دارد  نتایج  ادامه  اصلی    مقاله.  تم  مطرح  به را  هفت  قتل  ارتکاب  دالیل  که    کندمی عنوان 

ازعبارت  رابط  :اند  در  طردشدگی  م   ۀ مردبودن،  فقر  دلهراجنسی،  داشتن  بی   ۀ لی،  و  کفایتی 
کانون خانوادگی نابسامان. 

عوامل  1395)  بهرامی  بررسی  به  قتل (  اجتماعی  و  استان  فرهنگی  در  ناموسی  های 
چه عوامل فرهنگی و اجتماعی  :  اند ازعبارت   مقاله االت اصلی  ؤخوزستان پرداخته است. س

های تقنینی به چه  شود؟ آگاهی از خألهای ناموسی در استان خوزستان می موجب وقوع قتل 
  مقاله  های اینشود؟ داده های ناموسی می صورت باعث جسارت بیشتر افراد در ارتکاب قتل 

  ۀ دهد که منطقآوری شده است. نتایج نشان می ای و میدانی جمع با استفاده از روش کتابخانه 
ها و طوایف مختلفی تشکیل شده است، بسیار سنتی بوده و  خوزستان به دلیل اینکه از عشیره

میان   ناموسی که در   . برای اجرای قتل است ل ناموسی  ئناشی از مسا  ۀپایبند آداب و رسوم دیرین 
ها، عموها و پدر و  کردن نیز موسوم است، نخست برادران، عموزاده قبایل خوزستانی به نهوه 

شده از انجام سپس سایر افراد ذکور خانواده در اولویت قرار دارند و چنانچه شخص انتخاب
 باز زند، از طایفه طرد خواهد شد.    این عمل سر
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ریمرز  پژوهشی 2009)   1اوا  در  عنوان    (  فرهنگ،  » با  گفتمان  تقاطع  محل  ناموسی  قتل 
به بررسی بازنمایی قتل یک زن کرد توسط پدرش    « اجتماعی و ملیت   ۀ جنسیت، برابری، طبق 

ها در تقویت هنجارهای است. این پژوهش نشانگر نقش رسانه   های سوئدی پرداخته در روزنامه 
مرزهای مشترک   ت. هنجارهایی که های اجتماعی در کشور سوئد اس جنسیتی، قومیتی و ارزش 

  ، ها سازند. بدین طریق روزنامه مرکزی هژمونی فرهنگ سوئدی را برمی   ۀ و هست   دارند با یکدیگر  
  ها برای آن کنند.  ایجاد می   مدار ناموس و  قدیمی  با دیگری    گر را سوئدی مدرن و مدارا   ۀ دوگان 

به  اجتماعی  یکپارچگی  راه ایجاد  علیه  عنوان  خشونت  به حل  را  سوئدی  فرهنگ  عنوان  زنان، 
دانند. کنند و یکپارچگی اجتماعی را با تحرک اجتماعی برابر می خواه مطرح می فرهنگ برابری 

قتل   ها روزنامه  بازنمایی  فرهنگی با  ناموسی در چارچوب    از سوی شده  خشونت اعمال   ، های 
برجسته  را  مهاجر  می مردان  خشونت سازی  و  اعمال کنند  سو شده  های  را    ی از  غیرمهاجران 

می  قفایی   گذارند. سرپوش  بازنمایی  2013)   حبیبه  بررسی  به  رسانه «  دیگری » (  های  در 
«  باناز ماهمود » ناموسی    های این پژوهش قتل   پردازد. در های ناموسی می قتل   دربارۀ بریتانیایی  

. روش ند ا شده بررسی    « ایندیپندنت » و    « دیلیمیل » ،  « دی   سان »های  در روزنامه «  سمیرا نذیر » و  
های  های بریتانیایی قتل آیا رسانه   بود:   این   ت پژوهش اال ؤ . س بود داک  پژوهش تحلیل گفتمان ون 

بازتولید  در  ها دانند یا خیر؟ آیا رسانه ای آن مرتبط می ناموسی را با اسالم و رسوم فرهنگی قبیله 
 نقش دارند؟ های قومیتی  کلیشه 

می  نشان  و    هایوزنامه رکه  دهد  نتایج  اسالم  به  نسبت  تحمل  عدم  فرهنگ  انگلیسی، 
های انگلیسی با مهاجران  های ناموسی در روزنامهکنند. قتل مسلمانان را بازتاب و تقویت می 

عنوان دین  . اسالم به شوندمی مانده مرتبط  های عقب های اسالمی و فرهنگمسلمان، ارزش 
این دیدگاه براساس    شود.می گرا معرفی  ستیز و افراط ، غیرمنطقی، زن گر، سرکوب دکنندهمحدو

  افراد جامعۀ انگلستان   اکثر  شکل گرفته است.  اسالمخصومت نسبت به مسلمانان و پیروان  
ها  اقلیت   که. درحالی دانندها می ها و فرهنگ آن خود را مورد هجوم مسلمانان و تهدید سنت 

ضمنی    طور ه این اصول ب  دانند.می   ستان های لیبرال انگلشمورد تبعیض و تهدید ارز   خود را 
د.نیابهای ناموسی، بازنمایی شده و مشروعیت می قتل  زمینۀدر و  ها رسانه  آشکار از سوی یا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بنبرو مقاله (  2015)   1صادق  قتل در  »بازنمایی  عنوان  با  تحلیل گفتمان  ای  ناموسی:  های 
روزنامه  پاکستان«  انتقادی  زبان  انگلیسی  قتل های  پوشش  بررسی  در  به  ناموسی  های 

نقش  به  های پاکستان با استفاده از تحلیل گفتمان انتقادی پرداخته است. این پژوهش  روزنامه 
.  کرده است ها توجه  های ناموسی در رسانه ی قتل قومیت، فرهنگ، طبقه و جنسیت در بازنمای 

می  نشان  استفاد نتایج  از    ۀ دهد  روزنامه اندازه  بیش  در  ناموسی  قتل  اصطالحات    ، ها از 
مشروعیت کلیشه  به  که  هستند  این هایی  به  خشونت بخشی  می گونه  دامن  جامعه  در  زنند.  ها 

 نظام عنوان بخشی از یک  موس را به نا  ۀ اعمال خشونت برپای   دربارۀ گفتمان    ، ها همچنین روزنامه 
  اند که در آن ناموس خانوادگی بیش از هر چیز ارزش دارد. به عبارت ساخته بر ارزش فرهنگی  

قتل   دیگر،  روزنامه گزارش  در  ناموسی  عوامل  های  و  مجرمان  قربانیان،  نقش  بررسی  به  ها 
ونه بازنمایی نقش سایر  ای محدود شده است. این گ های مردساالرانه و قبیله فرهنگی نظیر سنت 

های ناموسی ها قتل روزنامه بنابراین  انگارد.  بازیگران مانند خانواده، اجتماع و طایفه را نادیده می 
ثر نهادهای دولتی از  ؤ م   ۀ دهند تا از مداخل خانوادگی و خصوصی نشان می   ی عنوان موضوع را به 

 م جلوگیری کنند.ی جرا   ولسوالی در پیشگیری از این   ۀ قضائیه و ادار   ۀ جمله پلیس، قو 
،  گسترش تاریک مدرنیته:    ۀ جنب ای با عنوان »( در مقاله 2021)   2حیدری، تیموری و تراپس 

محققان   اند. های ناموسی در ایران پرداخته به بررسی قتل «  های رایج و دیدگاه انتقادی گفتمان 
طور کامل  به با تمرکز بر دین و تبعیض جنسی  تنها  توان  کنند که قتل ناموسی را نمی استدالل می 

عنوان نوعی کنترل  ها را به گونه قتل رویکرد دورکیمی این   و   ها با تحلیل فمینیستی توضیح داد. آن 
مدرنیته است که  از  ای تاریک  گر جنبه ها نمایان این قتل   کنند. قلمداد می اجتماعی غیررسمی  

باعث    ، ای های اجتماعی حاشیه ها و گروه زدن به اقلیت و انگ   مند نظام سازی  حاشیه   با   در آن 
  عبارت   شان تکیه کنند. به کنترل اجتماع محلی   برای ها بیشتر به شرافت و غیرتشان  که آن   د ان شده 

رویکرد    ، نهایت شود. در  کنترل اجتماعی غیررسمی منجر به تشدید جرایم ناموسی می   دیگر، 
محرومیت  باید ،  و بنیادگرایی مذهبی   به جنسیت   بر توجه عالوه ثر برای مبارزه با قتل ناموسی  ؤ م 

 را مورد توجه قرار دهد.ها  های محلی و اقلیت گروه   مند نظام   نی ز و انگ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رویکرد  های ناموسی بر مبنای  ها بیشتر بر بررسی و بازنمایی قتل پژوهش تا کنون این نوع  
ی بر نقش  ها با تمرکز عل  این پژوهش   . است بوده  گرایانه متمرکز  نیستی یا رویکردهای قومیت ی فم 

ای و قومی، نقش سایر عوامل ساختاری از  فرهنگ سنتی حاکم بر نهاد خانواده در نقاط حاشیه 
نه  گو را در وقوع این   جمله محرومیت در دسترسی به منابع اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و... 

 اند.شده ای قائل  ها نقش حاشیه ها نادیده انگاشته یا در بهترین حالت برای آن قتل 
گرایانه  ای و تعهدات خاص قبیله ـدانستن نقش فرهنگ قومی اهمیت به معنای کم امر  این  

بلکه منظور این است که برآمدن تعهدات    .نیست   ناموسی های  به اجتماع محلی در وقوع قتل 
که  خاص می گرایانه  بحران  و  خشونت  به  سرمایه   ا  عمدت  ، گرددمنجر  فقدان  دلیل  های به 

تواند حیات فردی و قومی را به تعهدات  هایی است که می اقتصادی و سایر دارایی  ،اجتماعی 
به نحوی که افراد ساکن در نقاط روستایی و قومی به    زند.تر پیوند  بزرگ ۀ  جامع  ۀگرایانعام

حقوقی و قضایی و مجریان آن در تعیین مجازات برای فرد مجرم،    نظامبه    اندک دلیل اعتماد  
 نمایند. اقدام به تعیین مجازات فرد خاطی و اعمال آن می  شخصا  

  ردی از سوی مرکز و راهب  مندصورت نظام به  ، که  توزیع نابرابر امکانات و منابع  ۀ این شیو
ای، قومی و  تقابل دوگانه بین نقاط حاشیه( برساخت  1  ، دو نتیجه در پی دارد:شود دنبال می 

،  و شهری   ینقاط مرکز  هستند، بافرهنگ و ناامن  زا، کم غیراخالقی، خشن، جرم، که  مهاجر
گاه  دارای شهروندانی اخالقی، بدون خشونت و    که ی بر  با تمرکز گسترده و گزینش   (2.  اندآ

  های بر سایر اشکال خشونت ای ایران، های حاشیه در میان قومیت های ناموسی  بازنمایی قتل 
 افکند.  سایه می  شوند،ی و شهری حادث می نقاط مرکز  که در خانگی 

 
 ی . چارچوب نظر3

رسانه  بازنمایی  رهیافت  از  برگرفته  مقاله  این  نظری  استوارت هال چارچوب  رویکرد    1ای  و 
است.  الگزاندر  جفری  درون    فرهنگی  در  اجتماعی  حیات  مختلف  معانی  هال،  نظر  به 

مراتبی از رویکردهای مسلط  در سلسله ها رسانه  شوند که های گفتمانی صورتبندی می گستره
 ند.اداده سازمان ها را آن یا مرجح 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برخالف شناخت ما   آفرین، که مغایر با انتظارات واز نظر هال رویدادهای جدید مشکل 
شان منتقل شوند  های گفتمانی اول به گستره   ۀ از ساختارهای اجتماعی هستند، باید در مرحل

شده، سیاسی و ایدئولوژیک را با خود  تا معنادار گردند. معانی مرجح که تأیید نظم نهادینه 
افراد از ساختارهای    ۀ ها شناخت روزمراین رسانه   شوند.ها بازنمایی می دارند از طریق رسانه 

ها را مشخص  ها و مجازاتیابی، محدودیت قدرت، منافع و ساختار مشروعیت   اجتماعی،
 (.128 ، 9713 ،1کنند )دورینگ می 

سر   بر  نزاع  محصول  آنچه  مانند  معناساز  عملکردهای  از  بزرگی  بخش  نتیجه،  در 
هستند، ارتباط نزدیکی با نزاع بر  های متضاد از واقعیت اجتماعی در قالب بازنمایی برداشت 

)هال،    ردازندپمی ها  کردن و معنابخشیدن به واقعیت سر قدرت فرهنگی دارند که به تعریف 
1980 ،12.) 

ها ساماندهی  را، که رویکرد خود به فرهنگ را با نقد آن  پیشینهای نظری  الگزاندر سنت 
برنام  برن پژوهشی ضعیف می   ۀکرده،  این  او،  نظر  از  پژوهشی ضعیف سه ویژگی    ۀام نامد. 

به   ( 1دارد:  کلیدی   معنا  عنصر  و  فرهنگ  نقش  تحت  درنظرگرفتن  که  وابسته  متغیری  عنوان 
تسلط سایر ساختارها از قبیل ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قدرت و... شکل  

محور  روش فهم ساختارهای فرهنگی در این برنامه به رویکردهای تأویلی و متن (  2؛  گیرد می 
است کم  شکل   ( 3و    ؛توجه  در  اجتماعی  عامالن  تسلط  نقش  تحت  واقعیت  به  دادن 

 (. 13، 2003، 2)الگزاندر و اسمیت   ساختارهای سیاسی، اقتصادی و... قرار دارد 
پژوهشی   ۀ فرهنگ از برنام   ۀپژوهشی ضعیف، الگزاندر برای تبیین مسئل  ۀدر تقابل با برنام 

پژوهشی قوی، هدف او دستیابی به    ۀ کند. در برنام استفاده می   4و روش توصیف ژرف   3قوی 
بخشیدن به واقعیت و در کشاکش نقش  فهم نظری گسترده از نقش معانی فرهنگی در شکل 

قوی با جداسازی تحلیلی    ۀدر برنام   (. او2،  2013،  5) لینچ و شلدن   عاملیت و ساختار است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ساختاره  از  فرهنگ  دقیق  می و  رسمیت  به  را  فرهنگ  خودسامانی  اجتماعی،    شناسدای 
اسمیت،   و  می (  13،  2003)الگزاندر  کید  تأ معنا  درونی  الگوهای  بر  )الگزاندر،    کندو 

به  همچنین از دید الگزاندر برای دست   (.527،  2008 باید  به معنای متون فرهنگی  یافتن 
متن  تأویلی  ش بازسازی  که  نحوی  به  پرداخت،  اجتماعی  داللت بکههای  و  معانی  ها  های 

لنگِر عل    .شوند  اجتماعی شناسایی  ها قرار  یت را بر روی کنشگران و عاملیت او در نهایت، 
کید می دهد و بر خودمختاری آن می   . کندها تأ

تأویل  شیو متن   ۀ گرایانبازسازی  به  اجتماعی  متقاعد  ۀ های  و  از  غنی  یکی  که  کننده، 
که    3و روایت   2، رمزگان 1با استفاده از توصیف ژرف نماد   قوی است،  ۀاصلی برنام   هایویژگی 

می درهم   ایه شبک  وجود  به  را  اجتماعی  معانی  از  می تنیده  محقق  و    شودآورد،  )الگزاندر 
 (.13-14، 2003اسمیت، 

های سطحی کنش اجتماعی را  ای بود که بتواند الیه هدف الگزاندر، فهم نمادها به گونه 
الیه  کند.عمیق های  با  تحلیل  کنش  زبان   تر  رویکردهای  از  منظور  این  برای  و  او  شناسی 
 (.4، 2002)الگزاندر،  کندشناسی تفسیری استفاده می انسان 

سازند.  های فرهنگی را می منسجم، رویه   ۀ به نظر او ترکیب و تعامل نمادها در یك مجموع 
دلیل  همین  شکل   ،به  برای  اصوال   واقعیت نمادها  به  به بخشیدن  اجتماعی  تام  صورت  های 

 (. 19،  1383کنند )رحمانی، های نمادین متشکل و منسجم عمل می نظام
 گونه تعریف کرده است:، رمزگان را این ایمصاحبه، در 2014در سال   الگزاندر

معان حامل  اما    ی رمزگان  آن محدودقدرتمند  هستند.  همشده  مجموعه ها  از    یازمان 
تع  نداافته ی ساختار  یهاداللت  قدرت  زندارند  کنش   بر  ی بخش نیکه  ذهنآن   رای .  در    ت یها 

که  ی نباشند. درحال  آشکار اگر    ی ، حتابندیی و ساختار م   شوندی و معنادار م   ی کنشگران درون
روا  ی دوشق  رمزگان   نیا کانون  در  که  جر  و  دارند  یجا  هات یهستند  در  و    ان یخالقانه 

 (. 74،  2014 ،4الرسن ) رند یگی قرار م  ریدر سخن، مورد تفس  هامدلول ها به دادن دال نسبت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رساندن واره و چگونگی آغاز، تداوم و به فرجامیا طرح   1رنگدرنهایت، روایت را باید با پی 
روایت  دانست.  معادل  روایی  گفتمان   هاطرح  با  پیوند  جریان  ساختار  در  اجتماعی  های 

 (. 77،  2014)الگزاندر و الرسن،    شوندرمزگان دوتایی پیوند داده می   ۀیابند و سپس با ایدمی 
 

 . روش پژوهش4
با شناسایی   در این روش پژوهی است.  روایت مورد استفاده در این مقاله،  چارچوب روشی  

به بافت اجتماعی و سیاسی که رخداد در آن    توجه های درون متن و  نمادها، رمزگان و روایت 
می  به  اتفاق  دستیابی  متن فرض پیش افتد،  اصلی  ژرف    و   های  محقق توصیف    شود می   متن 

 تحلیل تماتیک است.   ۀ سنخ تحلیلی مورد استفاد همچنین  (.  23-14،  1395،  2)وبستر و مرتوا 
در تحلیل تماتیک سه مفهوم کلیدی داللت، تم و روایت کلی وجود دارد که متناظر با   

 (. 14، 2006،  3)برون و کالرک  نماد، رمزگان و روایت مورد نظر الگزاندر است 
 این مراحل است: متون مطبوعات شامل تحلیل تماتیک

  دربارۀ متن  یمعناه هاست ک ها و سرمقاله یادداشت های کلیدی شناسایی واژه  اول:  ۀمرحل
 گرفته است. ها شکل آن 

اند و  ها تکرار شده ها در متن. این واژه است   های مشترک تشکیل مخزن واژه   دوم:   ۀمرحل
 گویند. ها سخن می آن استفاده از تحلیلگران با 

و تعیین نماد است.  ی ها برحسب نزدیکی معنایبندی معنای واژه دسته  سوم:  ۀمرحل
نحوۀ    . برای شناسایی معنای نمادهاست شناسایی رمزگان در این مرحله ا  چهارم:  ۀمرحل

هر نماد  پیوندها رمزگان    از خالل اینشود و  های مختلف با یکدیگر شناسایی می پیوند واژه 
 شود.مشخص می 

آیا معناهای مختلف یک  در این مرحله بررسی می   پنجم:   ۀمرحل نماد در درون  شود که 
ها وجود دارد. اگر نمادها معناهای متفاوتی  یا اختالفی میان معناهای آن   سازگارندباهم    ون مت

 شوند.  های مختلف تفکیک می معناها به دسته  داشته باشند،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

.  
&

.  



 

 

 

های ناموسی و  قتل 
 ...   های معنایی داللت 

 فرهنگی ایران فصلنامه تحقیقات  
 

 
 

131 

نمادها    در این مرحله با دراختیارداشتن مخزنی از صورتبندی روایت است.  ششم:    ۀمرحل
بر شناسایی    رمزگان   و حاکم  مختلِف  روایت به مطبوعات  متون    رویکردهای  های  همراه 

 شود. پذیر می امکان معنابخش 
و با هدف توصیف ژرف    بهنجار در نهاد خانواده   ۀ های برساخته از سوژ برای بررسی روایت 
روایت  و  رمزگان  بخش نماد،  همۀ  روزنامه ،  ملی«،  های  »اعتماد  »جوان«،  »کیهان«،  های 

بررسی شده است. از میان   . . . ق« اعم از سرمقاله، تیترها، اخبار، حوادث و »همشهری« و »شر 
  تا  1399/ 3/ 1 یادداشت و سرمقاله از زمان وقوع قتل رومینا اشرفی در تاریخ  65ها، این بخش 

  گیری موارد حاد برای تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. با استفاده از روش نمونه   1399/ 8/ 1
اصلی در میدان سیاست ایران هستند که بر مبنای نظم    جریان دو    ۀ نمایند   ده، ی ذکرش ها روزنامه 

 پردازند. اجتماعی می   قایع از و های خود  روایت   ۀ گفتاری که به آن تعلق دارند به ارائ 
 اند.کاران در قلمرو سیاست اصلی محافظه   هایه ، رسان« جوان »و    «کیهان » ی  هاروزنامه

داشته  هایی در مواضع سیاسی و اجتماعی خود  چرخش  ،پس از انقالب   «کیهان »  ۀروزنام 
که تا کنون نیز ادامه دارد به حضور مهدی    « کیهان »گفتمانی  شروع چرخش درون   ۀ . نقطاست 

گردد. از آن زمان تا کنون  بازمی ش،  1367کیهان در سال    ۀسس ؤنصیری در سمت سرپرست م 
تغییراتی در این    ،های رقیب گفتمانی جریان ن اگرچه متناسب با فضای جامعه و تحوالت درو

رادیکال    خود را متعهد به گرایش  «کیهان »روزنامه به وجود آمده است اما همچنان نویسندگان  
 دانند.  کارانه می محافظه

 ش، 1377فرهنگی است که از سال  و   اجتماعی  سیاسی، ای  روزنامه   «،جوان»   ۀ روزنام 
 از نظر گرایشو    دارد   عهده ردر سراسر کشور منتشر شده و سرپرستی آن را عبدالله گنجی ب 

روزنام به  نزدیک    «کیهان»  ۀ فکری  آن  گفتاری  نظم  این است.  و  اصول  مورد  در  گنجی 
 : گوید روزنامه می

)ره(،    ینیخم  امام  ،یاسالم   یجمهور  نظام   به  اعتقاد.  میکنیم   عمل   آن  بر  یتنمب  که  م ی اصل دار  8ما  
وال   یاساس   قانون  اسالم  ه،یفق   تیو  انقالب  با غرب، دعوت و صدور  مواجهه  به    ینوع  اعتقاد  و 
ا  ۀ ادار  یبرا  یبوم  یهامدل با  رد    ا ی  دأییت  را  یاس یس   یهاو گروه   اناتی شاخص، جر  8  نیکشور. 

 (. 12/10/1398 ،ی)گنج میکنیم
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مل»و    «شرق»  یهاروزنامه   اصالح   یهانده ینما  « ی اعتماد  م   ی طلبگفتمان    دان یدر 
  شودی محسوب م   ی حزب اعتماد مل  ی ارگان مطبوعات  «ی اعتماد مل  »  ۀهستند. روزنام   است یس

در    زیآن ن  ۀروزنام   ،ی حزب اعتماد مل  لیتشک  با.  است   شناسحق   محمدجواد  آن   ریسردب  که
آن    ۀنام در اساس  « ی اعتماد مل»  ۀمنتشر شد. در مورد هدف حزب و روزنام   ش، 1384سال  

آمده است: 
بسط عدالت  ،یمل داریپا ۀ توسع  به   دنیبخشبه منظور سرعت یو فرهنگ یاجتماع ،یاس یس  فعالیت

حزب در چارچوب    ۀمرامنام  یبر مبنا  یرفاه عموم  یو ارتقا  رانیا   یاسالم  یجمهور  نظامدر    یو آزاد
 (. 20/11/1398 رنا،یاست )ا ینامه و قانون احزاب از اهداف اصلاساس

از    ی همشهر  ۀ مؤسس   ی سو  از  تهران   ی شهردار  یازیامتبه صاحب   « ی همشهر»  ۀروزنام 
م   ش، 1371سال     مسائل   ،ی نیشهرنش   فرهنگ  شامل   روزنامه   نیا  ی مش خط .  شودی منتشر 

  ، ی شهر  ت یری مد  ، یشهروند  آداب   ک، یتراف  ست،ی ز   طیمح  شهر،   محالت  مشکالت   جوانان،
 (. 3/6/1387 ، ی ... است )همشهرو فراغت  اوقات  سالم،   شهر
 

 هاافتهی. 5
گوی جمعی از یک رخداد اجتماعی  وقتل رومینا اشرفی به دست پدرش با ایجاد وفاق و گفت 

های معنایی  ، داللت به یک نظام نمادین جمعی تبدیل شد. یکی از ابعاد این نظام نمادین
به بررسی دو روایت از    ادامهدر    اساس،براین   است.در نهاد خانواده  اخالقی و بهنجار    ۀ سوژ 

 پردازیم. ماجرای قتل ناموسی رومینا اشرفی می 
 تیحاکمـخانوادهی قدس ۀ کپارچ ی اتیح: اول تی. روا1-5

در قالب  خانواده را    اخالقی و بهنجار در  ۀ های سوژلفه ؤم   «،جوان »و    «کیهان »های  روزنامه
ها و یادداشت . بررسی  اندحاکمیت صورتبندی کرده ـخانواده روایت حیات یکپارچۀ قدسی  

روزنامهسرمقاله  دو  این  می   های  پدری«،که  دهد  نشان  »پارادوکس  نماد  »حقانیت    سه 
 « و »دین قدسی« در صورتبندی این روایت نقش مرکزی دارند.  1حاکمیت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B2%D8%A8_%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C
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ده و در قالب رفتار بهنجار از نابهنجار  ا خانو   الگویی از اخالقیات فردی در ، در این روایت 
های استاندارد  بندی که افراد در خانواده بر مبنای شکل  گردد کید می أ و بر آن ت  شود می برساخته 

به نحوی که زندگی اخالقی برابر با همین    رفتار کنند. و مشخص با نظارت و کنترل مرد خانواده  
 هایی هستند، سوژه محور در خانواده اد اخالق شود. افر شده تعبیر می د های استاندار بندی شکل 

از خانو  مستقل  و  آن خود  از  ذهنیتی  ندا ا که  در رند  ده  مستحیل  و    و وجودشان  پدر  خواست 
اید   بنابراین، است.    یت حاکم  ، حاکمیت ـ حیات یکپارچۀ قدسی خانواده ل در روایت  ئا جهان 

ـ پ دائمی اطاعت و انقیاد    ۀ جهان یکدست به کنترل درآمده در شبک   است. حاکمیت در
مین نیازهای أو سرپناهی مطمئن برای تمقدس  خانه و خانواده مکانی امن،  ،  روایت این  در  

تالش    و  رو تشکیل خانواده اعضاست که نقش نظارتی و اقتدار پدر در آن محوریت دارد. ازاین 
آن   برای حریم  از  زندگی    دارد اجتماعی    ارزش   ، پاسداری  سبک  الگوی  قالب  در  و 

 شود. اسالمی به آن پرداخته می ـایرانی 
کشور و   انسان،  ی و کانون رشد و تعال  ی اسالم   ۀجامع  یبنا   سنگ  و  یادیخانواده واحد بن

  و  محورخانواده  یاجامعه  جاد یا به معطوف  ست یبای حرکت نظام م  ی وسونظام است. سمت 
(. 13/6/1395 ،ی عتمداری خانواده باشد )شر ی اسالم  یالگو  یۀپابر آن  ی اصل یکارکردها

مفهوم   مبنای  بر  را  روایت  این  در  خانواده  نهاد  از  توان می   «مقدس  ۀ خانواد »برداشت 
خانواد کرد.  نه    ،مقدس   ۀصورتبندی  و  بایدها  از  نظامی  بر  مبتنی  و  آرمانی  نگرشی  بیانگر 

ز در خانه و در روابط اعضا رخ  ها به خانواده است. بنابراین اگر مسئله و خشونتی نیهست 
ایجاد   نهاد  این  ریش نمی دهد، خللی در ارزشمندی  اینکه  نه در    ۀشود. ضمن  افراد  مسائل 

مقدس و نقش پدری، بلکه در خارج از فضای خانه و ناشی از عواملی چون فضاهای    ۀ خانواد 
 دوستان و... است.  ۀ شبکارتباطات آزاد،  مجازی، 

  ی اقتصاد  دی شد  مشکالت  لی دل   به   نایخانوارها ازجمله پدر روم از مشکالت    یی حجم باال
شرا  ی اجتماع  و است.  خانه  از  پدر  ی طیخارج  آن  در  درست  توانندی نم   ان که    ی رو  ی تمرکز 

 (. 12/3/1399 ،ی صورت مشخص کودکانشان داشته باشند )گنجساختار خانواده و به 
غرب  ۀارائ.  شد  ختهیافسارگس   یمجاز  یفضا  ان یقربان  ناها،یروم    ی برا  ی زندگ  ی سبک 

  دردسر ی ب  ی از ابعاد آن است، دسترس   ی کیمطلق در ارتباطات    ینوجوانان و جوانان که آزاد
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  است   آلوده   بستر   نیا  یازجمله اجزا  ی ستینیفم  د یعقا  ج ی ترو  ت یو در نها  ی جنس   ی به محتوا
 (.7/3/1399 ، یعتمداری )شر

خانواد آرمان  چارچوب  به   ،مقدس  ۀ در  و  خانواده  اعضای  وظایف  و  پدر  نقش  ویژه 
بخش این آرمان باشد. پدر حافظ حریم خانواده، پناه  که تحقق  شود ی ای بازتعریف م گونه به 

م  و همسر  أو  فرزندان  ازجمله  افراد  می من  و    شودبازنمایی  بایدها  از  نظامی  بر  تکیه  با  که 
اده و روابط خانوادگی را به کنترل خود  خانوباید  مقدس،    ۀالگوی خانوادبرگرفته از  نبایدهای  

  ت یهدا  اسالم  که   طورهمان   زنان   از   ت یحما  نوع   ن یدرآورد. تجربه نشان داده است که بهتر
  دارند   را  زن   از  دفاع   و  ت یحما  قدرت   که  خانواده  مردان   به  را  زنان   از  ت یحما  که   است   آن   کرده،
 (.12/3/1399،یذری)چ   می بسپار

نهاد  در  ۀ  خانواد   تحلیل  خانواده مقدس  قدسی  یکپارچه  حیات  به  حاکمیت ـروایت   ،
خاص از    ی پارادوکس گویای شکلاین  شود.  شناسایی نماد اصلی پارادوکس پدری منجر می 

خانواده  اعضای  میان  پدر  روابط  ناظر    با  و  نماینده  و  خانواده  ستون  پدر  آن  در  که  است 
  ۀ . بنابراین پدر در خانواداست دگی  حاکمیت در کنترل شکل بهنجار و اخالقی روابط خانوا

ویژه  نمادین  اقتدار  از  در  مقدس  اما دیگر  با    مقایسه ای  است.  برخوردار  خانواده  اعضای 
  ۀ که اقتدار و اعتبار نمادین پدر در خانه و مناسبات خانوادگی فربه شده است، در رابطدرحالی 

اقتدار وجهی دیگر می   ،حاکمیت ـمیان پدر رادوکس پدری نیز در نسبت  یابد. مفهوم پااین 
 شود. میان این نوسان صورتبندی می 

بزنگاهی است که    است،   پدر   از سوی قتل دختر  منظور  که در اینجا    ، های بحرانی برهه این  
او در نظام  اقتداری  بی   پدر در خانواده به سوی توان در آن حرکت از اقتدار تام  به بهترین وجه می 

»پدر قاتل«   برای گذار با ایجاد استثنا در قانون مجازات اسالمی  را مشاهده کرد. قانون   حاکمیت 
عمومی    ۀ اهمیت کرده و به جنب خصوصی جرم را کم   ۀ جنب   با سایر مجرمین مشابه،   مقایسه و در  

مرکزیت   است.  جرم  مستثن داده  پدر  ا با  حیات  قصاص،  الهی  حکم  از  مجرم  پدر  شدن 
ت حاکم  ئحیات پدر به تصمیم هی   ۀ یابد. زیرا ادام گذار می خواست قانون   ترین پیوند را با نزدیک 

گذار  در قانون مجازات وابسته است. وضعیت استثنایی که تنها قانون   « وضعیتی استثنا » در ایجاد  
 مرگ/ حیات قرار دهد.  ۀ صالحیت تعیین آن را داشته تا جایگاه پدر متهم را در یکی از دو سوی 
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سو و فقدان هرگونه قدرت در  خصوصی از یک   ۀ در حوز  پدر  تام  هدف بازنمایی قدرت 
کید دارد؛ گذار  بر لزوم ادغام حیات پدر در خواست قانون   ،حاکمیت   نظام تا از خالل این    تأ

ک درونی  را  خاصی  هدفمند  مراقبتی  نظام  پدر  و    ندادغام،  خانواده  درون  به  را  نظام  این  و 
سایر اعضای خانواده نیز بر مبنای همین اصول    ، قمناسبات خانوادگی هدایت کند. بدین طری

 شوند.های منضبط تبدیل می و به سوژه تربیت  ، و توسط پدر
  بر   ت یمالک  پدر   و  است   پدر   خون   از   فرزند  که  استدالل   نیبا ا  ی عدم مجازات فرزندکش 

  و   نگفته   ی کس   اوال    نایروم   قتل  با  رابطه  در  اما.  است   هماهنگ  ت یروا   و  قرآن   با  دارد   فرزند
)شرشودی نم  قصاص  اندگفته   بلکه !  نشود  مجازات  قاتل   که   دیگوی نم   ، یعتمداری . 
اینجا   حقانیت حاکمیت است. حاکم،یکی دیگر از نمادهای این روایت   (.9/3/1399   در 

قانونی، قدرت تصمیم نظام  او داده است.  کسی است که  به  را  استثنایی  گیری در وضعیت 
 موقعیتی که هیچ کس جز حاکم صالحیت قرار گرفتن در آن جایگاه را ندارد.  

که در آن رخدادی    ای است ، برهه اولشود:  برجسته می در دو برهه    یی وضعیت استثنااین  
  ، در چنین شرایطی   کند.می هاد خانواده و جامعه را مخدوش  نظم ن   ،تروماتیک مانند قتل رومینا

افکار    یت حاکم و  خانواده  به  آرامش  و  امنیت  بازگرداندن  و  بحرانی  شرایط  مدیریت  برای 
  ۀ قو  از سوی کید بر رسیدگی ویژه به قتل رومینا  أکند. تعمومی، وضعیت استثنایی اعالم می 

م  و  جمهوری  ریاست  زنان  امور  معاونت  و  تصویب  طرح قضائیه  و  بررسی  ضرورت  شدن 
این وضعیت    بیانگرلوایح حمایت از زنان و کودکان پس از ده سال از جمله مواردی است که  

 استثنایی است.
شده  از مجازات تعیین  او  شدن اتعیین مجازات برای پدر قاتل و مستثن  دربارۀ دومین برهه  
که در این شرایط تشخیص داده  بنا به مصلحتی    گذارقانون است.    ان مشابهبرای سایر مجرم 

و قانون قصاص پدر را  کند  می کید  أاست بر ضرورت تداوم حیات خانواده با حضور پدر ت
م  می نمایدی معلق  نشان  استثنا  این  قاعدکه    دهد.  ذیل  کسی  قصاص   ۀچه  )سلب    قانونی 
در اختیار انحصاری    حیات(،  )ادامۀ   قصاص  و چه کسی ذیل استثنای قانونی عدم  حیات(

کردن  اگیری برای ملغگذار است. حاکمیت تنها مرجع انحصاری تصمیمو قانون   یت حاکم
 زند.با دو عنصر قانون و استثنا پیوند می را در این امر قانون است و حقانیتش  



 

 فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران 
 

 
 

136 
 1شماره    ، 15    دوره 

 1401بهار   
 57پیاپی  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تبع حکم شرع مقدس اسالم در مورد مجازات پدرقانون  به  ما  که مرتکب قتل    یگذار 
  گر ی د  ی مانند هر شاک  زیقائل به عدم قصاص است. مادر مقتول ن  شود، ی فرزندش م   یعمد

  ا یکند   ت یاز قاتل فرزندش اعالم گذشت و رضا ایدارد    روشیقتل، دو راه در پ یهادر پرونده 
 (.3/1399/ 8 جه،ی)علو د یمجازات نما یو تقاضا ت یاعالم شکا

گذار، اقتدار تام  قانون ملت ایران نیز به شکل یکپارچه و متحد حامی حقانیت حاکمیت و  
اند. بازنمایی شده   مقدس  ۀ طور کلی آرمان خانواده و ب  است   قاتل  ی کهپدر، عدم قصاص پدر

ها در راستای معرفی حاکمیت  از مردم و ملت، بسیج فکری آن   این تصویر سراسر یکدست 
تشخیص به  مرجع  تنها  ممکن    دهندهعنوان  را  عمومی  براین می خیر    ی ذهنیتاساس،  کند. 

. بدین  ندو به رهبر نیازمند  بوده   ناتوان خود    که در آن مردم از حل مسائل   شود تولید می   جمعی 
مطلوب و منجر به حیات   ۀ رابطتنها شکل  مصلحت کل،    ۀ االختیار و دانند حاکم تام  ، طریق

 کند.می  حاکمیت معرفی و  میان مردم قیمومیت مبتنی بر  ۀ  رابط قدسی را 
.  پردازد ی م   ی خانوادگ  قتل  یسازی عاد  و  خشونت   جی ترو  طور آشکار به به   یپدر  ۀ خان  لمیف

  ی دختر توسط پدر و برادرش را سوژه قرار داده است و با نگاه  کی قتل    ظاهرا    لمیف  نیا  عالوه به 
ملت نسبت    یهاو ارزش   ی و اسالم   ی رانیاقدام به قتل دختر توسط پدر را به فرهنگ ا  ،ی سطح

 (.7/3/1399 ، یعتمداری داده است )شر
  لم یف  لمسازیف  و  نیمسئول   اما  کشند،ی م   را   خودشان   دختر  صرفا    نایروم   پدر  چون   ،ی پدران

  ، ی د )محرم نکشانی جراحت و قتل م   ۀجامعه و ملت را به ورط   کی قلب و روح    یپدر  ۀخان
8/3/1399 .) 

و قانون قصاص    ناموس   مندیارزش دین قدسی است که ذیل آن    اما نماد محوری دیگر
های مذهبی نیست و به عرف  برگرفته از ارزش   ا  مداری، صرف تعریف شده است. اگرچه ناموس 

سنت  یا  بازمی جامعه  خانواده  بر  حاکم  روایت    ، گرددهای  در  قدسی  اما  یکپارچۀ  حیات 
ناموس حاکمیت ـخانواده  ازاین ،  دارد.  پیوند  مذهب  با  با    ،رومداری    مندی ارزش مخالفت 
 شود.  می  دانستهآن  داست ق ۀ کنندمخالفت با اسالم و مخدوش  ۀمثاببه  ناموس 

  ندارد  ی ناموس  و ی مذهب مسائل به   ی ارتباط گونهچ یه موضوع  نیا هایسازعه یبرخالف شا
 (. 7/3/1399  ،یعتمداری)شر  باشدی م  خانواده  ی سرپرستبد  از ی ناش و
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  به  دست  آنان   شود،ی م   دهینام  ی ناموس   قتل  آنچه  قالب   در پدر  دست   به   نایپس از قتل روم 
  ت یجنا  ن یخوردن ارقم   باعث   ی نی د  اعتقادات   اوال    که   ندازند یب  جا  را   گزاره   دو   تا  اندشده   کار 

)آسوپار،    است   کرده   ی کوتاه  مربوطه  نیقوان  میتنظ  در   ت ی حاکم  ا  یثان  و   شده   وحشتناک
11/3/1399 .) 

در  اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، عرفی و...  منابع  نابرابر  توزیع    به  ناموس   مندیارزش 
مردان   و  زنان  بین  می روابط  شرایط  .بخشد مشروعیت  این  موجه ان  مرد   ،در  شکل  تری به 

را تحت کنترل و نظارت    وادهروابط در خان  «عاطفهـسیاست کنترل میل »تواند بر مبنای  می 
 د.ندرآور خود  
  نشان   ی طور  اما.  ندارد   ی ربط  فرهنگ   به   میمستق  و   نبوده   ی ناموس   ران یها در اگونه قتل نیا
)گنج  صرفا    نه   و   است   ساختار   ریتقص  ز یچ   همه  ایگو  که   شود ی م   داده  افراد    ، ی تخلف 

9/3/1399 .) 
ِبیَک »فقهی   ۀ عدم قصاص پدر رومینا با استناد به قاعد  بارۀ دردرنهایت،  

َ
«  َأْنَت َو َماُلَک ِِل

متکی بر ایجاد وضعیت استثنایی    ،گردد. این منطقمردان روشن می منطق ارتباط حاکمیت با  
ی که مرتکب قتل شده  پدر است. حاکم، مجازات پدر  بارۀ در قانون مجازات اسالمی و در

با ایستادن ورای قانون    کندمی   امشابه مستثن  ان را از سایر مجرم است   در ایجاد وضعیت  و 
 دهد.حیات پدر را به همگان نشان می ، اقتدارش در کنترل و مدیریت استثنا
، بدون  »حیات برهنه »تبدیل حیات رضا اشرفی به  ،  برای پدر  یت پیامد استثنای حاکم 

اش اعمال  ترین وظیفه مستقیم حاکم است. پدری که مهم  ۀ و محتوا و در معرض اراد  شکل
بۀ  اراد نسبت  است.  هحاکمیت  خانواده  اعضای  قدسی    سایر  یکپارچۀ  حیات 

 شود.حاکمیت نیز در همین نسبت متبلور می ـده خانوا
نم  ی کس  و  گفته   !نشود  »مجازات«  قاتل  که   دیگوی نگفته  نمبلکه  قصاص    شود ی اند 

 (.9/3/1399 ، یعتمداری )شر
  ی که مرتکب قتل عمد  ی گذار به تبع حکم شرع مقدس اسالم در مورد مجازات پدرقانون  

 (. 8/3/1399 جه، ی)علو  است  قصاص  عدم به قائل   شود،ی فرزندش م 
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 مرکزـروان متخصصانۀ افتیتیفرد ی هاسوژهی رستگار: دوم تیروا .2-5

در  را  های فرد اخالقی و بهنجار  لفه ؤ م   «اعتماد ملی »و    «همشهری »،  «شرق»های  روزنامه
در مرکز این  اند.  کرده بازنمایی  مرکزـ یافتۀ متخصصان روان های فردیت روایت رستگاری سوژه 

روان   روایت،  کارشناسان  و  متخصصان  روان نقش  و  مددکاران  برجسته  شناسی،  درمانگران 
های  العمل که با تدوین دستور   اندمتمرکز شده   رستگاریۀ  ها بر تولید دانشی درباراست. آن 

های سویه   ۀ های تخصصی از ظرفیت کنترل هم نظامی از دانش و مهارت  ۀ واسطمشترک و به 
زندگی افراد جامعه، اعم از میل، بدن و حیات افراد، به شکل یکپارچه و یکدست برخوردار  

با  است که  نوعی اعمال قدرت در سطح خرد در خانه، مدرسه و...    رستگاری،  خواهند بود.
اخالقی   یهابهنجار و منضبط با هدف ظهور سوژه   گیری از دانش متخصصان، تولید بدن بهره 

های آشکار وارد و  حسابگری  ۀبه عرص  آن  بدین طریق زندگی و سازوکارهای شود.ممکن می 
 . شودها تبدل می قدرِت دانش به عامل دگرگونی انسان 

تشکیل شده است.   «مردم»و    «فقه پویا»،  «پدری  ۀخان»این روایت از سه نماد محوری  
ر  این  اید  وایت،در  مکانی  خانواده  نیست  ئانهاد  مقدس  و  امن  نشانگر    بلکهل،  واقعیت 

آسیب  خانواد وضعیت  بحرانی  و  منابع  ایرانی    ۀ زا  نابرابر  توزیع  حاصل  که  وضعیتی  است. 
چالش  ،قدرت  و  و...  قانونی  اقتصادی،  از  شکاف اعم  نظیر  ساختاری  جدی  های های 

 است.فقر و...  ، فرهنگی، بیکاری
  ی عامر  حانه ی توسط برادر و ر  ی توسط پدرش، قتل فاطمه برح   نایهولناک قتل روم   ۀحادث

  ی کاریسو و ب  کی از    ی فرهنگ  یهاهاست. شکاف در خانه   یی جوتوسط پدرش خبر از انتقام
 (. 1/4/1399 ما را به قتلگاه زنان و دختران بدل کرده است )خاتم، یهاو فقر خانه 

ها نابسامان است و  ت خانواده یوضع میبری م  ی م پی خوری مشابه برم  یهات یبه جنا ی وقت
چلک،    ی)موسو  شودی م   حوادث  نین مقوله بر سرنوشت کودکان و زنان منجر به وقوع ایر ایثأت

8/3/1399 .) 
،  پدری   ۀاز نماد خان،  مرکزـ متخصصان روان   ۀافتیت یفرد   یهاسوژه   یدر روایت رستگار

های معنایی مرتبط با نماد  برای شناسایی داللت   ،همین عنوان است که برگرفته از فیلمی به  
غیرت و  اهمیت  مداری،  زای ناموس بحران ، به نقش  خانواده استفاده شده است. در این فیلم
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خانوادگی   روابط  در  مردان  است آبروی  شده  ناموس پرداخته  فیلم،  رخدادهای  .  و  مداری 
به گونه  بازنمایی می برگرفته از آن را  تواند  می   ،داربودن آن کند که ضمن تاریخی و ریشه ای 

 )دختران( باشد.   دست مردان و در رابطه با زنان ه خانواده ب هایی در فجایع و بحران  ۀ زایند
طور که در ماجرای رومینا آمده است مردان روستای سفیدسنگان، رضا اشرفی را  همان 

احیا به  ازدست ی  تشویق  کردندرفته ناموس  با  اش  اینکه ؛  به  مردان   توجه  و سایر  پدر، عمو 
 دانستند مجازات سنگینی در انتظار پدر نخواهد بود.  روستا می 

توسط    رت یتعصب و با نام غ  ل یساله به دل   14دختر    ،ی اشرف   نایخبر قتل روم   که   روزها  نیا
 (. 3/1399/ 8  ،ی اریداغ شده است )ع  یپدر  ۀ خان  لمیدوباره بحث ف  ، پدرش سوژه شده است 

  نام  به   را   جانشان   نیسرزم   نیا  خ یتار  در   که   است   ی دختران  مستعار   اسم   ، یاریع  لم یملوک ف
 (.11/3/1399 ،ی )طباطبائ دهندی م  و  داده دست   از ناموس  و رت یغ

همچنان  مانند آنچه در خانوادۀ اشرفی رخ داد،  ناهنجار و غیراخالقی    برخالف اتفاقات
  ۀ است و وظیف   فراد، یکی از نهادهای محوری در تنظیم، کنترل و هدایت روابط اۀ ایرانی خانواد 

مدار از  را برعهده دارد. به نحوی که فرد سالم و اخالق  اعضاکنترل    بهنجارسازی، تربیت و 
 یابد.و پرورش می  کندمی د پدر سالم و بهنجار رش  با تربیت  و درون خانواده 

کند. در    ت یری تعارض را مد  ن یباشد که ا  یی جا  دیخانه و خانواده با  ا  ، قاعدتمورد   نیدر ا
 (. 10/3/1399 ،ی بکند )آخوند  ی قربان  نیبه ا ی خانواده نتوانسته کمک نایمورد روم 

رستگاردر   روان افتهیت یفرد   یهاسوژه   یروایت  متخصصان  به جای ضدارزش  مرکز  ـ ، 
سالم    روابط ارزشی که ضامن تحقق    کنند.می کید  أمداری بر ارزش عدالت جنسیتی تناموس 

ال این است که مصادیق رفتار مبتنی بر ارزش عدالت  ؤو امن بین افراد خانواده است. اما س
 توان آن را در روابط بین اعضا نهادینه کرد؟  پدری چیست و چگونه می  ۀ جنسیتی در خان

ارتقا معنای  به  خانواده  در  جنسیتی  زنان   ی عدالت  خشونت    امنیت  برابر  در  )فرزندان( 
ۀ  از توزیع برابر و عادالن   روایت،  در این   اماکرامت زنان در خانه است.    مینأمردان با هدف ت

به  خانواده  در  اقتدار  آورده منابع  میان  به  حرفی  جنسیتی  عدالت  مصادیق  از  یکی  عنوان 
به نمی  مرد  روایت،  این  در  عبارتی  به  خانوادهشود.  ستون  اقتدار  عنوان  منابع  داشتن  ،  با 

 حریم آن است.  حافظحیات خانواده و  ۀ ادام  ۀ کنندتضمین
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ن او ساخته  را از مرد در ذه  ینا چه تصوریروم   ی رامون زندگیمردان پ  یهنجارها  ی به راست
انگاشتن خود و مادرش  دهی آن مردان و ناد  ۀ بودند که او راه نجات خود را در پشت پازدن به هم

پدر   نایبرقرار بود روم  یت جنس  نید. اگر عدالت در روابط بی مار د یب ی بردن از پدر به مرد و پناه 
 (. 11/3/1399)شمس،  دی دی خود را پناه م 
نقش  بر  ،  مرکزـمتخصصان روان   ۀافتیت یفرد   یهاسوژه   یذیل روایت رستگار  ،در نتیجه

تمرکز  محور خانواده و دارای اقتدار    عنوان به و همسر،    ان میل فرزند  پدر )مرد( در کنترل رفتار و
، بلکه منطبق با معیارهای  مداری ارزش ناموس اتکا بر  البته پدر بهنجاری که نه با  شود؛  می 

بهنجار را منطبق    ۀ ، سوژشناسی . متخصصان علم روان کندشناسان از فرد سالم، عمل می روان 
سازند.  با معیارهای حقیقت پنداشته شده و با تحت نظارت و کنترل درآوردن روانشان برمی 

  گیرد که محوریتش مدیریت روان مرد خانواده الگویی از مدیریت جمعیت شکل می بنابراین  
 از سوی دیگر است. پدر بهنجار از سویو  خانواده در مدار  اخالقورش فرد سو و پراز یک 

آنچه شرایطی  چنین  اهمیت    در  رومینا  قتل  آموزشفرهنگ یابد،  می در  و    سازی، 
است.    به بخشی  آگاهی  شیو نتیجۀ  پدر  بهنجار    ،مراقبتی ۀ  این  و  اخالقی  خودی  برساخت 

روان  معرفتی  نظام  و  ذهنیت  با  است.همسو  مهم   ی نظام   شناس  که  م معرفتی  اش لفه ؤترین 
 .است  »خودت بر خودت حکومت کن«

شکل   ۀ هم  در  که   ی موضوعات  از   ی کی به  متخصصان  دارد  و  داشته  وجود   یهاجوامع 
د  و و آموزش به پدر خانواده ور  دهی دب یخدمات به افراد آس  ۀها و ارائب یکنترل آس  یمختلف برا

 (.11/3/1399چلک،  ی)موسو کنندی م  دایپ
قاض   یا از ارجاع روم   ی کاش  قبل    از   ،ی قانون   اراتیاخت  طبق  ، یپدر  منزل   به   نایپرونده 

کرد تا با مداخالت مددکاران  ی م   استفاده   ی اجتماع  اورژانس  ل یقب  از   موجود   ی اجتماع  منابع
  ی مشکل  بروز   از   بعد  منزل   در   دختر   نیا  ی اجتماع  رش یپذ  یبرا   نه یشناسان زم و روان   ی اجتماع

 (.11/3/1399چلک،  ی)موسو شدی م  فراهم  آمده شیپ ش یبرا  که
  رون یب  و  درون   ندهیفزا  یشناسان به تضادهاروان   و  مددکاران   که  است   دهینرس   آن   زمان   ای آ
 آن   اصالح   در  و  شندی ندیب   دارد،  ان یجر  ی رانیا  یخانوارها  ی زندگ  در  که  پدر  نقش  و  خانه

 (.10/3/1399 ،ی)آخوند کنند مداخله
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که در برابر فقه   فقهاین نوع فقه پویاست. ، پدری، یکی دیگر از نمادها ۀ خان  در کنار نماد
ی  مداری و قانون عدم قصاص پدرکشیدن ارزش ناموس چالشبرای به   گردد، می سنتی مطرح  

عنوان  حیات پدر به   ،حفظ. در قانون جمهوری اسالمی رودمی به کار    که قتلی مرتکب شده، 
فرزند سرپرست  و  از  ۀ الزم ،  ولی  است   حفاظت  خانواده  وجود حریم  با  علت  همین  به   ،  

قانون مذکور که برگرفته از نگاه    براساس فقه پویا، توان او را قصاص نکرد.  ارتکاب قتل می 
قی در  زیرا نه تنها امنیت و مناسبات سالم و اخال  ، اصالح شود  بایدایستا و سنتی به فقه است  

 هست. خشونت و ناامنی نیز   ۀ بلکه زایند  ،کندخانواده را تضمین نمی 
َأْنَت    ی فقه  ۀ قاعد  ۀواسطبه  گذارقانون   که   است   ی میرمستقیغ  جواز   قتل  نیا  لی دال از  ی کی

بِ 
َ
خودش قائل است    یبرا  ی اساس   ی ژگی و  کی  هیامام   ۀعیبه پدر داده است. فقه ش  َک یَو َماُلَک ِِل

پو هم  آن  مبناایو  بر  است.  )قوشه،    داد   قانون   در   ی راتییتغ  توان ی م   ی ژگی و  نیا  یبودن 
12/3/1399 .) 

ارائ  با  دینی  قرائتی جدید    ۀ همچنین  منابع  اقتضائات جامعهاز  با  متناسب  رفتارهای  ،  و 
تا بدین طریق مشروعیت    توان اصالح کرد.ست، می زابحران را، که  مداری  برآمده از ناموس 

است،  های اجتماعی  ساز خشونت و آسیب زمینه ، که  قیمومیت و کنترل مرد بر بدن و میل زن 
 برود. از بین 

  نام   به  ی س یتأس  وجود  اما  دارد،  اتیروا  و  اتی آ  در  شهی هرچند احکام حدود و قصاص ر
  ، ی وبی)ا  شود  ی قانون   احکام  در   رییتغ  سازنه یزم   تواندی م   عه یش  فقه  در  ه یثانو  حکم

12/3/1399 .) 
ن  یا  ۀ نی ن رفت. با باالرفتن هز ید و به سمت اصالح قوانید با زمانه سنجیقواعد فقه را هم با

  ی ریجلوگ  توان ی اش توسط افراد م به قصاص از انجام دوباره   ی ش مجازات حتیعمل و افزا
(. 11/3/1399 ، یکرد )نور

پویا   فقه  اصل  به  استناد  کنار  پدر   در در  مجازات  قوانین  است تشدید  قاتل  که  بر  ی   ،
  کید شده است. أگیری از دانش متخصصان و کارشناسان در تربیت و بهنجارسازی افراد تبهره 

با استفاده از سازوکارهایی    شناسی به بیان دیگر، معیارهای فرد بهنجار از نظر متخصصان روان 
های اجتماعی شود و سپس سوژه سازی به مدعای حقیقت تبدیل می هنگ چون آموزش و فر
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تفسیر  یابند که جهان اجتماعی ای پرورش می گونه به  و  فهم  معیارها  مبنای همان  بر  را  شان 
شکل  کنند.   می بدین  مرکزیت  متخصصان  درک  معیارهای  برای  آن  از  جامعه  افراد  و  یابد 

 گیرند. می  های اجتماعی بهره واقعیت 
اقتضائات  برابر با »شده در اذهان عمومی که در فقه پویا  پنداشته  حقیقی   نابراین واقعیت ب

است اجتماع ادار«  و  قوانین  تنظیم  مبانی  از  یکی  به  می   ۀ ،  تبدیل    بدین طریق شود.  جامعه 
ای نقطه   ،شناسان است متخصصان و روان   مورد نظر  اقتضائات  برابر بااقتضائات اجتماع که  

شئونات  ۀ  کند. قلمروی که در آن هموارد می   رستگاری افرادقه پویا را به قلمرو  شود که فمی 
تحت   افراد  زندگی  حیات  جامعهآید  می در  اختیارو  افراد  حیات  و  بدن  بین  معیارهای  تا   ،

 پیوند برقرار شود.  ،و خواست نظام حاکم های دینی متخصصان، ارزش 
  را   آن   و   گرفت   یجد  را   خانواده   نهاد   د یبا.  ساخت  رها  خود   امان   به  را خانواده   افراد   و   دینبا

  را   آن   تواندی و آموزش مطلوب م   یسازفرهنگ   با  مجازات،  قانون   اصالح   ضمن  کرد؛  ت یتقو
 (. 8/3/1399 ان،ی)اسالم  کرد  ت یتقو

دن  یرس   یو برا  ی فریجاد تحول در سازوکار عدالت کیهشتاد به دنبال ا  ۀگذاران از دهقانون 
  ۀ شناس و مددکاران را الزم و افزودن آن به بدنن روان یمطلوب، استفاده از متخصص  ۀجیبه نت

 (.3/1399/ 11 ، ی)محمد داندی ر م یناپذاجتناب ی امر ی فریستم عدالت کیس
نماد  رستگار در    سومین  روان   ۀ افتیت یفرد   یهاسوژه   یروایت  نماد  مرکزـمتخصصان   ،

(  1  اند از:این نماد ارائه شده است که عبارت دو صورتبندی متفاوت از    جامردم است. در این
 مردم در نقاط مرکزی.  ( 2و   ،ایمردم در نقاط حاشیه 

آمیز دارند  مانده و خشونت ای و روستایی وضعیتی غیراخالقی، عقب مردم در نقاط حاشیه 
ب و تصاحب زنان  ، غیرت، تعصآزاری، تبعیض و خانواده نیز تبلور خشونت، تضاد، کودک 

 هستند.   در تقابل با این شرایط   ا  که مردم و خانواده در نقاط شهری و مرکزی دقیقی است. درحال
بیروم  را  شکل  ی عملی نا  برابر  در  جنا  ی ما  قبیاز  حاش  ی جاهل  یاله یت  مناطق   یاه یدر 

 یها، تنش ی خانمانی اد، بی ، فقر، اعتی ر با بدبختیافتاده و درگکشت. هر اندازه در مناطق عقب 
  م یکنی م   مشاهده  را  دست   نی ا  از  ی اتیجنا  شتریم بیوجو کنجست   یارسانه   ی سوادی و ب  ی قوم 

 . (11/3/1399 ، ی )فکوه
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و   ی ریکه آثار آداب و فرهنگ عشا ی در اجتماعات تر جامعه مشخصا  ماندهعقب  ی در نواح 
  متعصب   ن ی والد  ان یم   یاست، فرهنگ پدرساالرانه زنده است. تضادها  ی ها باقدر آن   یاه یلقب
ساالرانه  پدر  خشونت   و  تعصب   و  ی اجتماع  راتییتغ  با  یسازگار  از  ناتوان   ی محل  اجتماعات  و

 (.17/3/1399 ،ی )اجالل  ها وجود دارد آن  در   دانند،ی ب م تعص  و رت یکه مرد را قهرمان غ
 قومی« است. هراس  »هراس   ۀ از نماد مردم در نقاط روستایی برسازند   صورتبندی   گونه این 
برتری   ای شیوه قومی   و  در  طلبی  برای  مناسبات خانوادگی مرکزنشینان و طرد  و  سبک زندگی 
های غیر از مرکز است. با ایجاد تقابل میان فرهنگ اخالقی مرکز و  رانی سایر فرهنگ حاشیه 

ای ها و باورهای سنتی خانواده در نواحی حاشیه غییر ارزش ت   ۀ فرهنگ غیراخالقی حاشیه، وظیف 
هایی که  شود. ارزش متخصصان مرکز واگذار می   به   تر و قومی به مرکزنشینان و به عبارت دقیق 

های مراقبتی و روش و توسط  دهد را شکل می جهان خانواده در نواحی شهری و مرکزی زیست 
ای منتقل و  حاشیه  باید به نواحی  ها . این ارزش ست ها درونی شده ا شناسان در آن نظارتی روان 

 نهادینه گردد.   ها های آن خانواده   سازی، آموزش و اصالح قوانین در با فرهنگ 
 

 گیری . بحث و نتیجه6
ت با  مقاله  یادداشت این  سرمقاالت  حلیل  و  ،  «شرق»،  «جوان »،  «کیهان »  هایروزنامه ها 

ملی » جامعه  «همشهری »و    «اعتماد  مبنای  الگزاندر  شناسی  بر  هال،  فرهنگی  بازنمایی  و 
اخالقی و بهنجار در    ۀ های معنایی سوژ داللت (  1است:  ال کلیدی  ؤ درصدد پاسخ به دو س

بهنجار در حریم خانواده    ۀ سوژ  پرورش سازوکارهای    (2؟  نهاد خانواده چیست  و  اخالقی 
دربارۀ »دیگری« که جامعه برای  برمبنای رویکرد الگزاندر، مصادیق کنش اخالقی  چیست؟

خاص خود را برای    کند، قابل شناسایی است. از آنجا که هر جامعه سازوکار ما تعریف می 
طور پیشینی تعریفی از مصادیق کنش اخالقی ارائه  توان به برساخت مفهوم دیگری دارد، نمی 

به متن اجتماع و رخدادهای بحران  به این رویکرد  با تو  ساز رجوع کرد.کرد، بلکه باید  جه 
 اند.کرده بازنمایی اخالقی را  از سوژۀ دو روایت   های ذکر شدهروزنامه

  از قتل رومینا به دست پدرش بازنمایی شده،  «کیهان » و    « جوان » های  روزنامه   در روایت اول که  
از:   یکپارچۀ قدسی خانواده عبارت است  الگویی از اخالقیات    ،. در این روایت حاکمیت ـ حیات 
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خانو  نهاد  درون  برساخته    ۀد افردی  مبنای شکل   شود می مقدس  بر  افراد  و  بندی که  استاندارد  های 
خودبنیانی هستند  و    های اخالقیها سوژه مشخص با نظارت و کنترل مرد خانواده تربیت شوند. آن 

به    و  و وجودشان مستحیل در خواست پدر   رندده ندا اکه ذهنیتی مستقل از خانو  حاکمیت است. 
گر و ناظر برخود است که  متشکل از کنشگران غیرانتقادی،خودتنظیم   ،مطلوب   ۀ جامع   دیگر،  عبارت

  ۀ واسط انسجام و یکپارچگی نه به اند. در این جهان یکدست، در خانواده و با هدایت پدر پرورش یافته 
منافع متضاد در حوز و گفت  بر سر  بزنگاه   ۀگو  بلکه در  با  های تر عمومی  مانند قتل رومینا و  اژیک 

 شود. می برانگیختگی عاطفی و احساسی افکار عمومی حاصل  
 روایت عبارت است از: این  بهنجار و اخالقی در چارچوب    ۀ سازوکارهای برساخت سوژ

چون ازدواج دختران    یی هاارزش   از   متشکل  آرمان   نیمقدس: اۀ  خانواد  آرمان   ج یترو(  1
و زن/    ان فرزند  ی فرودست  ۀو عاطفه تحت نظارت مرد، رابط  ل یم   کنترل   است یدر سن کم، س

؛است مرد و پدر  ی فرادست
؛جامعه ۀ ادار در ت یحاکم  یانحصار ت یحقان بر دیکأت( 2
  خواست  در  پدر اتیحاکم در عدم قصاص پدر، ادغام ح  ی: شامل استثنای قدس  نی د( 3
؛است  ناموس  یو ارزشمند ت یحاکم

که   ملی »،  «شرق»های  روزنامه  درروایت دوم    بازنمایی شده،   «همشهری »و    «اعتماد 
از:   فردیت رستگاری سوژه عبارت است  نوعی    رستگاری .  مرکزـیافتۀ متخصصان روان های 

بهره   و کالن است اعمال قدرت در سطح خرد   با  دانش متخصصان که  از  با    گیری  تولید و 
 . آیددرون خانواده به دست می بهنجار و منضبط  های بدن 

های  رفتار  و خودبنیان با فرد خودساخته در این روایت،  اخالقی  ۀ های معنایی سوژداللت 
پیش قابل  و  جامعهمشخص  و  خانواده  در  متخصصان است    بینی  معیارهای  بر  منطبق  که 

 کند.سی عمل می شناروان 
 عبارت است از:   مذکور بهنجار و اخالقی در چارچوب روایت    ۀ سازوکارهای برساخت سوژ 

   ی؛سازآموزش و فرهنگ ( 1
   ؛ایاز فقه پو ی ریگبا بهره  ی حقوق ـ یی اصالح نظام قضا( 2
 . ی ا ه ی و مردم در نقاط حاش   ر ی پذ ب ی آموزش به افراد آس   ی برا   ی مدن   ۀ جامع   ت ی استفاده از ظرف (  3
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شناسان آموزش دیده بود تا آرمان  بنابراین اگر پدر رومینا توسط مددکاران اجتماعی و روان 
گونه  اخالقی »خودت برخودت نظارت کن تا رستگار شویی« را در خانواده نهادینه کند، این 

مدنی و نظام قضایی  حال، الزمۀ تحقق این آرمان، همراهی جامعۀ  داد. درعینها رخ نمی قتل 
 گیرد.است؛ نظامی که برای پدری که دخترش را به قتل رسانده، مجازات مناسبی در نظر می 
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حسین  اشرافیت  .(1395شهریور    13)  شریعتمداری،  با  مبارزه  بر  تجمل   تأکید  خانواده  و  الگوی  در  گرایی 
               . برگرفته از21433، شماره کیهان .ایرانی -اسالمی

تناقض .(1399خرداد    7)  شریعتمداری، حسین دیگر  بار  برمال کرد گویی اصالح جنایت خانوادگی  را    . طلبان 
       . برگرفته از 189405، شماره کیهان

شماره  . کیهان،  استاندارد دوگانه مدعیان اصالحات در برابر جنایات  (.1399خرداد    9)حسین شریعتمداری،
   برگرفته از 189496

که    ی سنت   ی بر رفتارشناس   ی تامل ی،  کش به نام فرهنگ زن   ی ا ده ی مردان مرد و پد   (. 1399خرداد  11) شمس، اسماعیل       
   . برگرفته از  4658شماره  ،  روزنامه اعتماد ملی .  شود ی ختم م   ت ی به جنا 

روزنامه    تراشی متوقف مانده استنع الیحه تأمین امنیت زنان در هزارتوی ما  (.1399خرداد    11)طباطبائی، فهیمه  
 ، برگرفته از9080شماره   همشهری

. 1004807، شماره  روزنامه جوان.  (. رومینا قربانی خشم و جهل شد1399خرداد      8علویجه، محمدرضا )
 برگرفته از

، شماره   روزنامه اعتماد ملی  (. چه کسی رومینا را کشت؟ »ما« یا »پدرش«؟1399خرداد    11)فکوهی، ناصر     
  . برگرفته از4658

. برگرفته  265377، کدخبر  روزنامه شرق  شود؟(. چرا قانون مانع فرزندکشی نمی 1399خرداد    11)قوشه، شیما   
  از

تلخ جامعه باال رفته که حتی آغاز به کار مجلس جدید به چشم  (. حجم اخبار  1399خرداد    12)گنجی، عبدالله
 . برگرفته از1005326 ، کد خبرروزنامه جوانآید. نمی

منیژه   ناموس   (.1399خرداد    11)  محمدی،  طلسم  ملی  .کشیشکستن  از 4658شماره  ،  اعتماد  برگرفته   .  

( دیگ1399خرداد    8  موسوی چلك، سیدحسن  رومیناهای  برای  . 4656شماره  اعتماد ملی،  ر.  (. هشداری 
  برگرفته از

خبر    کد،  روزنامه شرق.  ونت خانگیاورژانس اجتماعی و خش  (.1399خرداد    11چلک، سیدحسن )موسوی
       . برگرفته از 815251

ملی،    گوید؟میچهقانون  (.1399خرداد  11)امیر  نوری، از 4658شماره  اعتماد  برگرفته   .  
 

لئونارد؛   پاتریسی )و  وبستر،  به (.  1395مرتوا،  بر    یامقدمه ی روش تحقیق کیفیمثابه   کاربرد پژوهش روایت 
 داوود بابائی،  آقااحسان  )مترجمان:  ای.  و تمرین حرفه  سیتدر  ،قیدر تحق  یانتقاد  یدادهایرو  تیروا   لیتحل

  (2016)تاریخ اصل اثر زهرانی(. اصفهان: جهاد دانشگاهی دانشگاه اصفهان. 

شریعتمداری،%20حسین%20(13%20شهریور%201395).%20تأکید%20بر%20مبارزه%20با%20اشرافیت%20و%20تجملگرایی%20در%20الگوی%20خانواده%20اسلامی-%20ایرانی.%20کیهان،%20شماره%2021433.%20برگرفته%20از
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