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تهران. قضائیه، قوه ده پژوهش

در خشونت گستره شیوع با ی سو از که است جهان سطح در اجتماع مهم مسأله چندین از ی عنوان به قتل یده: چ

عموم امنیت و سالمت جامعه، افراد زندگ کیفیت نابرابری ها، تشدید و سرمایه داری تسلط از بعد ویژه به مختلف، جوامع

در خشونت فرهنگ تا است شده باعث خشونت انواع از ناش پیامدهای ، طرف از است، گرفته قرار مخاطره معرض در

قتل وضعیت بررس هدف با حاضر پژوهش سازد. مواجه بی نظم و اختالل با را جامعه نظم پذیری و کرده پیدا اشاعه جامعه

برای ‐ترکیبی) (مقطع طول صورت به ثانویه، تحلیل از استفاده با و ‐کم تطبیق روش به جهان فضایی جغرافیای در

اخیر دهه سه ط جهان کشور ١٠٠ شامل کشورها بین مطالعه برای پژوهش آماری نمونه است. شده انجام جهان کشورهای

و ارجاعات میزان براساس استناد مورد داده ای مراکز و پژوهش سنجه های پایایی و اعتبار است. بوده (٢٠١٨‐ ١٩٨٩)

میزان باالترین کارئیب حوزه و التین ای آمری کشورهای داد نشان یافته ها نتایج شده اند. ارزیابی مختلف مطالعات استفاده

رفتارهای با متناسب کشورها مران ح شیوه و رد عمل روی سیاست توصیه های داشته اند. مطالعه مورد زمان بازه در را قتل

م تواند قوی مدن جامعه با همراه قوی دولت است؛ مرتبط جامعه آن سطح در مدن جامعه فعال حضور کیفیت و دولت ها

باشد. داشته جامعه رفتارهای روی منظم و هدفمند مدیریت

ثانویه. تحلیل جهان، کشورهای ، تطبیق قتل، کلیدی: واژه های
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جهان٢۴۶ کشورهای فضایی جغرافیای در اجتماع مسأله ی مثابه به قتل

مقدمه ١

غیرعمد و عمد به انسان که است کنش م آید؛ حساب به خشونت ها شدیدترین زمره در که قتل بر مروری ابتدا بخش این

از م گیرد غیرقانون طور به و عمداً را کس جان که قتل خشونت ها، انواع همه بین در واقع در دارد. نقش آن خلق در

چنین تحمل و نبوده جبران قابل روی هیچ به ، قربان بر وارده آسیب چراکه است جوامع در خشونت ها نوع خطرناک ترین

ری دی از حیات سلب معنای به قتل ، حقوق فرهنگ در .(١٣٨٧ ، (محسن است سخت او دوستان و ان نزدی برای امری

مجوز بدون رفتار به م شود ظاهر عمدی قتل صورت به که خشونت آمیز رفتار از نوع این است. بشر افراد از فردی توسط

کشتن یعن قتل .(١٣٩٠) معظم م شود ر دی انسان مرگ به منته که دارد اشاره انسان ی گاهانه آ و عمدی و قانون

خشونت نوع وقوع اهمیت میزان برحسب و ساخته متأثر را جامعه عموم فضای که است پدیده ای ر، دی انسان توسط انسان

، قربان فرد زندگان دست رفتن از در را قتل از ناش پیآمدهای ل بی م گیرد. قرار رسانه ها و اخبار سرتیتر در جامعه، در

و خانواده ها روی قتل شدید تأثیرات و قتل، از ناش اقتصادی نتایج باالبودن جامعه، سطح در خشونت عموم نمایش تشدید

غیرقانون مرگ آن، مطابق که دارد اشاره فردی بین خشونت به قتل بنابراین، .(٢٠٠٣) ل بی است دانسته قربان بازماندگان

کشورهای که م دهد نشان را جهان سطح در قتل وضعیت ١ جدول نتایج م خورد. رقم ر دی شخص توسط نفر ی عمدی

مثال داشته اند اجتماع مسأله این کنترل و شیوع میزان خصوص در را متفاوت روند مختلف، قاره های در جهان مختلف

٨٧/۴ هزارنفر، صد ی هر در اروپا حوزة کشورهای در قتل میزان ،٢٠٠٠ سال در جهان بهداشت سازمان گزارش طبق

۴۵/١٨ از قتل میزان ا، آمری قارة در حال که در است داشته کاهش روند ٣۵/٢ میزان به ٢٠١۶ سال برای که است بوده

م دهد. نشان را افزایش ۶٧/١٩ به

جهان سطح در قتل وضعیت :١ جدول
قتل جغرافیایی مناطق سال نفر ١٠٠٠٠٠ هر در قتل میزان جغرافیایی مناطق کشورها تعداد سال

٢١/١٠ آفریقا ۵٨/١٢ آفریقا ۴٧
۶٧/١٩ ا آمری ۴۵/١٨ ا آمری ٣٣
٧٧/٣ آسیا شرق جنوب ٣۵/۵ آسیا شرق جنوب ١١
٣۵/٢ اروپا ٢٠١۶ ٨٧/۴ اروپا ۵٠ ٢٠٠٠
١۵/۵ شرق مدیترانه ٠۵/۶ شرق مدیترانه ٢١
٢٣/۴ آرام اقیانوس غرب ۶/۵ آرام اقیانوس غرب ٢١
١۵/٨ دنیا کل ۵٩/٩ دنیا کل ١٨٣

(٢٠١٧ ،WHO) منبع:

(٢٠١٨ اران، هم و Tuttle ) جهان کل و جغرافیایی مناطق برحسب قتل روند متوسط :١ ل ش



٢۴٧نادری

تغییرات سپس و ،١٩٩۵ تا ١٩٩٠ سال از قتل اوج نقطه شروع از نشان ٢ ل ش در جهان سطح در قتل روند تغییرات

اقیانوسیه و آسیا و ا آمری قاره در واقع کشورهای در افزایش تغییرات مسیر هم چنین، و دارد ٢٠٠٠ سال تا کاهش روند

صعودی روند غربی اروپای و جهان متوسط با مقایسه در آسیا و شرق اروپای در واقع کشورهای است؛ بوده اروپا از متفاوت

دارند.

از نشان ٢٠١‐ ٢٠٠٠‐ ١٩٩٠۶ روند سه در قتل ها میزان نظر از جهان مختلف کشورهای وضعیت نقشه، قالب در

با روسیه و مورد، ٣۶٣٩٢ با هند مورد، ۴٠۶٢٠ با برزیل مورد، ۴۶٢٧٢ با چین ترتیب به ١٩٩٠ سال در که دارد این

چین و مورد، ۴۵٠٠٠ با هند مورد، ۴۶۵٢٢ با روسیه مورد، ۵٣٠٣٨ با برزیل ترتیب به ٢٠٠٠ سال در مورد؛ ٢۵۴٢٧
زی م و مورد، ٢۴۵٩۶ با روسیه مورد، ۴٨۵٧٩ با هند مورد، ۵٩٧٧٢ با برزیل ترتیب به ٢٠١۶ سال در و ۴٣٨۶٧؛ با

.(٢٠١٨) روزر داشته اند را قتل ها میزان باالترین مورد ٢١٠٨٧ با

١٩٩٠ سال برای جهان سطح در قتل ها تعداد جغرافیایی نقشه :٢ ل ش

٢٠٠٠ سال برای جهان سطح در قتل ها تعداد جغرافیایی نقشه :٣ ل ش

سال در مورد ٣٣۴۵٣٠ از شاخص این تعداد که دارد این از نشان جهان سطح در قتل از ناش میرهای و مرگ وضعیت

مورد ٣٨٢٠٨٧ به ،٢٠١٢ سال در سپس و است داشته افزایش روند ،٢٠٠٠ سال در مورد ۴١٠٠٠٠ ،١٩٩٣ تا ١٩٩٠
نشان جهان سطح در قتل مورد ٣٩٠٧٩۴ با را افزایش روند ،٢٠١۶ سال در سرانجام و ساخته نمایان را کاهش روند قتل

م دهد.

یافته ها ٢
این در اول دست اطالعات و جهان، کشورهای بین در مجرمانه رفتارهای و اعمال با مرتبط پژوهش های و مطالعات روند

روی تمرکز با و صنعت انقالب از ناش پیامدهای به ارجاع با عمدتاً جرم موضوع به پرداخت که دارد این از نشان خصوص



جهان٢۴٨ کشورهای فضایی جغرافیای در اجتماع مسأله ی مثابه به قتل

٢٠١۶ سال برای جهان سطح در قتل ها تعداد جغرافیایی نقشه :۴ ل ش

٢٠١۶ ‐١٩٩٠ از جهان سطح در قتل ها تعداد نمودار :۵ ل ش

به زمینه این در مطالعات عمده ترین و است شده انجام نابرابری، و فقر اخص طور به و ، شهرنشین رشد و مدرنیزاسیون

اعمال از مختلف سنخ های با پیوند در را شهری جمعیت افزایش و اقتصادی سریع رشد که م گردد بر دورکیم بررس های

و ، قومیت و منطقه ای جنگ های ، سیاس نظام های تغییرات دنبال به اخیر سال های ط بود. داده قرار توجه مورد مجرمانه

جدّی توجه مورد قتل ویژة به و فردی بین خشونت روی تمرکز ، تطبیق جرم شناس و ، جامعه شناس رشته های در آن نظایر

،٢٠١٨‐ ٢٠٠٩ و نفر، ٣٩ ،١٩٩٩‐ ٢٠٠٨ نفر، ٢٠ ،١٩٨٩‐ ١٩٩٨ برای ونزوئال در قتل میزان مثال است گرفته قرار

نفر صدهزار ی هر در ٣۵/٠ و ،۵۵/٠،٩/٠ با برابر ترتیب به دهه ها همین برای ژاپن در قتل میزان با مقایسه در نفر ۴٩
متغیرهای از ی این که، به توجه با است. شده ارائه تقسیم بندی در قتل میزان در تفاوت وجود نشان دهنده این و است

پژوهش، این در است؛ جهان سطح در آن روند و قتل شیوع میزان خشونت، نمایش برای بین کشورها مطالعات در پرکاربرد

گام سرانجام، و مرحله سه در ‐طول مقطع زمان دوره های بر مبتن گام چهار در کشورها تقسیم بندی براساس قتل میزان

ط م دهد نشان ٢ جدول توصیف نتایج است. شده بررس جا ی صورت به زمان دوره تمام برای ( (ترکیبی‐طول چهارم

دارای زیرصحرا آفریقایی کشورهای همین طور و کارائیب حوزه و التین ای آمری کشورهای ،٢٠١٨ ١٩٨٩تا زمان دوره

میزان پایین ترین دارای آسیا شرق کشورهای با همراه شمال ای آمری و غربی اروپای کشورهای و بوده، قتل میزان باالترین

و نفر، ٩/۵ ،١٩٩٩‐ ٢٠٠٨ نفر، ۶/٢ ،١٩٨٩‐ ١٩٩٨ زمان دوره برای ایران کشور هستند. نفر صدهزار ی هر در قتل

نفر صدهزار ی هر در نفر ۵/۴ قتل میزان ،١٩٨٩‐ ٢٠١٨ زمان دوره کل برای که است داشته قتل ٩/۴ ،٢٠٠٩‐ ٢٠١٨
است. بوده

است؛ داشته متفاوت روند قتل صورت به مختلف کشورهای در فردی بین خشونت م دهد نشان ۶ ل ش یافته های

از باالتری سطح در قتل زیرصحرا، آفریقای همین طور و کارائیب حوزه و التین ای آمری کشورهای در که مفهوم این به



٢۴٩نادری

کشورها تقسیم بندی برحسب قتل میانگین :٢ جدول
چهارم گام سوم گام دوم گام اول گام کشور قتل تعداد کشورها تقسیم بندی

٢٠١٨‐ ١٩٨٩ ٢٠١٨ ‐٢٠٠٩ ٢٠٠٨‐ ١٩٩٩ ١٩٩٨‐ ١٩٨٩
٣/۶ ٧/٣ ٨/۶ ۵/٨ ٢١ شرق اروپای
٨/١ ٣/١ ٧/١ ٣/٢ ٢٢ شمال ای آمری و غربی اروپای

٣/٢٢ ١/٢٣ ٧/٢٢ ٢/٢١ ١٧ کارائیب حوزة و التین ای آمری
١٣ ١٣ ٣/١۴ ٨/١١ ١٣ زیرصحرا آفریقای
١/۶ ٢/۵ ۶/۶ ۴/۶ ٨ خاورمیانه و آفریقا شمال
۶/١ ١/١ ٩/١ ٣/٢ ۵ آسیا شرق
٣/۶ ٩/۵ ۴/٧ ٧/۵ ۶ آسیا شرق جنوب
٩/٩ ٣/٨ ١/١٠ ١/١١ ٣ مرکزی و میانه آسیای
١/۵ ۵ ۶/۵ ٧/۴ ۴ آسیا جنوب
۵/۴ ٩/۴ ٩/۵ ۶/٢ ١ ایران
۶/٨ ٩/٧ ١/٩ ٩/٨ ١٠٠ جهان

۵/٧٠ ٩/۵۵ ۶/٧۴ ١/٨۴ ‐ قتل میزان (بیشینه) حداکثر
۵/٠ ٣/٠ ۶/٠ ٨/٠ ‐ قتل میزان (کمینه) حداقل

٠٠٢/۶ ٣٧٨/٨ ۵٩١/۵ ٣۴۶/٣ F طرفه ی واریانس تحلیل
(٠٠٠/٠) (٠٠٠/٠) (٠٠٠/٠) (٠٠١/٠) sig

(WHO) جهان بهداشت سازمان منبع:

کشورها تقسیم بندی برحسب و زمان دوره های در قتل میانگین :۶ ل ش

‐١٩٨٩ زمان دوره در صدهزارنفر، ی هر در قتل میزان این ر، دی سوی از است. افتاده اتفاق جهان کشورهای ر دی

کشورهای در یا و نفر، ٩/۴ به ۶/٢ از ایران در قتل میزان مثال است بوده ٢٠٠٩‐ ٢٠١٨ زمان دوره از متفاوت ١٩٩٨ 

به ٧ ل ش یافته های با مطابق است. رسیده هزارنفر صد ی هر در نفر ١/٢٣ به ٢/٢١ از کارائیب حوزه و التین ای آمری

نتایج داشته اند؛ مطالعه مورد کشورهای بین در را قتل میزان باالترین جنوبی آفریقای و السالوادور، کلمبیا، کشورهای ترتیب

جنوبی آفریقای نفر)، ۵۵) السالوادور نفر)، ٧٠) کلمبیا کشورهای ترتیب، به که دارد این از نشان قتل میانگین توصیف

و ،(٢٢) عراق نفر)، ٢۵) هائیت ،(٢٣) روسیه نفر)، ٣٠) برزیل نفر)، ٣۵) گوآتماال نفر)، ٣۶) ونزوئال نفر)، ۴٢)

بوده اند. نفر صدهزار ی هر در قتل میزان باالترین دارای نفر) ٢٢) و پورتوری



جهان٢۵٠ کشورهای فضایی جغرافیای در اجتماع مسأله ی مثابه به قتل

١٩٨٩‐ ٢٠١٨ زمان دوره در قتل میانگین :٧ ل ش

نتیجه گیری و بحث
دست عام گزاره های استنباط به کشورها، بین تطبیق واسطه به داشته اند تالش همواره جامعه شناس باالخص و اجتماع علوم

مورد اجتماع علوم دانشمندان سوی از همواره کشورها، بین مطالعات در سیاس و اجتماع نظم فرض دلیل، همین به یابند.

مختلف کشورهای بین در مران ح ظرفیت های تفاوت معتقدند اجتماع علوم حوزه متخصصان است؛ گرفته قرار واکاوی

نظام مندی و کارآمد اداری دستگاه نظر از دولت ها شیوه این در کرد؛ مشاهده آن ها ومت کردن ح شیوه در م توان را جهان

روش های و اثربخش)، راس (دم عموم امور اداره در مردم مشارکت باالی درجه قوی)، (بوروکراس رسم کنترل های

در شناخته شدن رسمیت به و دولت، اقتدار پذیرش در شهروندان تکلیف احساس ، سیاس منازعات حل در دولت ها عاقالنه

با مقایسه در بریتانیا و ا، آمری ، کمونیست کشورهای مانند بوده اند متفاوت ( سیاس (مشروعیت آن ها مقبولیت و مردم نزد

و اجتماع نظم و ثبات وجود از نشان مذکور کشورهای بین تطبیق التین. ای آمری و آفریقا، آسیا، توسعه حال در کشورهای

کشورهای در حال که در دارند) را ومت کردن ح (ظرفیت کنند ومت ح م توانند ومت  هایشان ح یعن این و دارد سیاس

از ی نیز مدن جامعه دولت ها، ظرفیت کنار در .(١٣٧۵) هانتینگتون ندارد وجود ومت کردن ح ظرفیت توسعه، حال در

افراد بین در اجتماع ظرفیت سازی و جامعه ظرفیت های چراکه شود محسوب اجتماع مسائل کنترل در مهم ظرفیت های

از و شده تلق اجتماع شت به و عموم سالمت در بهبودی پایه های از ی مثابه به گذشته دهه چندین طول در جامعه

به م توان را جامعه و دولت مداخالت اهمیت م آید. حساب به اجتماع مسائل مدیریت در مهم مداخله ای راهبردهای

نمود مالحظه بیستم قرن اوایل و نوزده قرن اواخر از دولت جامعه هم افزایی یا و جامعه محوری دولت محوری، نتایج صورت

اجتماع مسائل با برخورد نحوه دلیل، همین به است. شده اجتماع سیاست های با رابطه در انتظارات ایجاد به منجر که

و دولت نقش اهمیت افزونگ باعث اجتماع نظم برقراری و اجتماع الت مش از عاری و سالم جامعه ایجاد هدف با

گوناگون مسائل در جامعه و دولت مداخله نحوه لذا .(١٣٩٠ ، (قاراخان است بوده زمینه این در آن ها بین روابط و جامعه

از ی روی بعدی تک و ی جانبه تمرکز آن، براساس که است اجتماع علوم حوزه در ردی روی مناقشات از ی ، اجتماع



٢۵١نادری

دولت مداخالت (افزایش دولت محوری جامعه)، بدنه به آوردن روی و دولت مداخالت (کاهش جامعه محوری ردهای روی

(١٩٩۵ اوانس، ١٩٩٨؛ دال، می ١٣٧٧؛ (چاندوک، دولت‐جامعه هم افزایی یا هم افزایی و جامعه)، بدنه حضور کاهش و

نظم تحقق هدف با ردها روی این از هرکدام اتخاذ چراکه داشته اند. اجتماع مسائل انواع ل گیری ش در متفاوت تأثیرات

زندگ مدرنیزاسیون، صنعت شدن، فرآیند نظر از مختلف کشورهای اجتماع شرایط به بسته جامعه، در سیاس و اجتماع

شده همراه نشیب و فراز با منطقه ای و جهان تحوالت هم چنین و اقتصادی، و سیاس توسعه ابعاد ر دی و ، شهرنشین

رکش های لش اعدام، مجازات شیوع طریق از خشونت اشاعه میزان براساس دولت ها .(٢٠١٩ اران، هم و لین (م است

نهادهای و راس دم ضعف دولت ها، توتالیتربودن و تاتوری دی خصلت نهادینه شدن ، دولت سرکوب های جنگ، و نظام

مشروعیت فرسایش ، داخل جنگ بروز و دولت ها نندگ ش از ناش سیاس بی ثبات ، سیاس آزادی های فقدان ، راتی دم

شده خشونت مشروعیت باعث خشن جرائم قبال در دولت ها ناکارآمد دیوانساالری دستگاه و مردم، نزد در دولت ها سیاس

افول باعث دولت ویژگ  این .(٢٠١٢ نیوته، ٢٠١٣؛ چو، ٢٠٠٣؛ ، ل (بی هستند قتل سنخ از خشونت هایی اشاعه زمینه و

افراد از حمایت هم چنین و مجرمانه رفتارهای خنث سازی خصوص در الزم ظرفیت و شده رسم اجتماع نظارت اثربخش

عوامل از ی راس ها دم خشونت بدون ویژگ های .(٢٠١٨ (الفری، داشت نخواهد را ران دی مجرمانه اعمال برابر در

مبتن کشورها از گروه این اداری نظام بدنه که شرایط در است؛ انحراف رفتارهای با مقابله و اجتماع نظارت تقویت کننده

قضایی نظام و باشد، اخالق اعتبار واجد مردم نزد در سیاس نهاد باشد، اداری فساد از عاری و بوده شایسته ساالری بر

با همجوری نظر از مردم پایبندی دولت، از ظرفیت چنین با متناسب باشد، داشته زیادی اثربخش ، رسم تنبیهات نظر از

ضعف و ، راتی دم نهادهای فقدان ، سیاس مشروعیت ضعف شرایط در م یابد. افزایش جامعه در حاکم هنجاری نظم

ناخوانده پلیس م ح در افراد و م شود کشانیده شخص تصمیم گیری های حوزه به اختالفات و تنش ها رفع دیوانساالری،

ظرفیت های دولت، ظرفیت های کنار در .(٢٠١٢ (نیوته، است تاثیرگذار قتل ل گیری ش در فرآیند همین و م کنند عمل

دهند. قرار تحت تأثیر را جامعه افراد جرم رفتارهای م توانند مدن جامعه رد عمل و اجتماع سرمایه لحاظ به نیز جامعه

م  شود محسوب مختلف کشورهای بین در قتل میزان کاهش در مناسبی غیررسم کنترل کننده جامعه ظرفیت باالی میزان

کشورهای که م دهد نشان جهان سطح در قتل خصوص در موجود اطالعات و آمارها .(٢٠١٨ الفری، ٢٠١٢؛ (رابینز،

مثال داشته اند اجتماع مسأله این کنترل و شیوع میزان خصوص در را متفاوت روند مختلف، قاره های در جهان مختلف

بوده ۴/٨٧ هزارنفر صد ی هر در اروپا حوزه کشورهای در قتل میزان ،٢٠٠٠ سال در جهان بهداشت سازمان گزارش طبق

به ١٨/۴۵ از قتل میزان ا، آمری قاره در حال که در است داشته کاهش روند ٢/٣۵ میزان به ٢٠١۶ سال برای که است

٢/٣ با برابر ٢٠١٧ سال در که بوده نفر ٢/٧ با برابر ١٩٩٠ سال برای نیز ایران در قتل میزان است. یافته افزایش ١٩/۶٧
.(٢٠١٨ ،WHO) است شده هزارنفر صد ی هر در نفر

کرد. مشاهده را مدن جامعه و دولت ها رفتارهای خاصه مران ح کیفیت ردی عمل وضعیت باید قتل، زمینه در بنابراین

ساختاری علیت بر مبتن سیاست گذاری ، اجتماع مسأله ی عنوان به قتل با مواجهه نحوه خصوص در سیاست توصیه  های

و تصمیمات، با خردمند و فعال دولت است. مردم زندگان روند در آن ها برنامه های و دولت ها تاثیرات نظر از کشورها

از ، اجتماع یری پیش و حمایت هدف با سازمان راه اندازی و توانمندسازی، اقدامات با م تواند عاقالنه سیاست گذاری

م کند. ممانعت آن شیوع و خشن رفتارهای ل گیری ش
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