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 مقدمه
كشـيدن مسـائل تلـخ و     ــ پژوهشـگر بـه رخ    نگـار  مهمترين وظيفه يك روزنامه

رح و تحليـل مشـكالت مختلـف جامعـه در     او بـا طـ  . شيرين جامعه خود اسـت 
كند تا همگـان   ها را به مسائل مهم جامعه جلب مي عرصه افكار عمومي، توجه

ــه آن موضــوع فكــر كننــد و در مــوردش اظهــارنظر نماينــد، شــايد ديــدگاه    ب
مسئوالن جامعه نيـز متوجـه اهميـت آن شـود و نهادهـاي قدرتمنـد اقتصـادي،        

 .آن مسئله به عمل آورندسياسي و حقوقي اقداماتي جهت حل 
صاحبنظران علوم اجتماعي چهار مؤلفه را بـراي آنكـه موضـوعي بـه يـك      

تـوانيم از   اول آنكـه زمـاني مـي   : كننـد  اجتماعي تبديل شود، مطرح مي» مسئله«
استفاده كنيم كه نشان دهيم، چيـزي اشـتباه اسـت و    » مسئله اجتماعي«اصطالح 

اي  دوم آنكـه آن مسـئله، مسـئله   . ناهنجار و مشكلي را بـه وجـود آورده اسـت   
شايع و گسترده باشد، يعني به افراد بسيار يا قابل توجهي آسـيب بزنـد و صـرفاً    

سوم آنكه مسئله اجتمـاعي از نـوع مسـائلي اسـت     . مشكل افرادي معدود نباشد
توان آن را تغيير داد و چهارم آنكه افراد زيادي به فكر اقدام براي تغيير  كه مي

 .دهند ارائه ميهايي در اين رابطه  حل اهآن هستند و ر
هـاي ناموسـي نـه تنهـا از طريـق       اما شيوع و گستردگي فاجعه خاموش قتل

نگـاران بـه كـرات تـذكر      بشر و روزنامـه  فعاالن حقوق زنان و نيز فعاالن حقوق
داده شده، بلكه از طرف برخي مسئوالن قضايي و انتظامي نيز بدان اذعان شده 

محلــي بحــث شــده و  يــا هــاي سراســري برخــي روزنامــه و يــا در مــوردش در
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 .گرديده استموضوعي قابل تغيير تلقي 
هــاي اجتمــاعي اســت كــه بــا      مســئله اجتمــاعي از نــوع آســيب     ايــن

تـوان آن را تغييـر داد    ها مي هاي دقيق علمي و پايبندي به آن برنامه ريزي برنامه
 . توان تا حدودي آن را مهار كرد و يا حداقل مي

آسيب اجتماعي بايد تغيير كند، زيرا يك جنايت عريـان و ضدانسـاني   اين 
قتل هيچ فردي بر اسـاس حـدس و گمـان و سـوءظن در هـيچ جامعـه و       . است

هيچ فرهنگ و هيچ كتاب قانوني پذيرفته نيست، مگر نادر جوامعي كـه دچـار   
 . اند واپسماندگي فرهنگي شده

اطق قـومي و طـايفگي بحـث    در تحقيق ميداني اين نوشتار بيشتر درباره منـ 
هـاي   فرهنـگ  شده، اما اين به آن معنا نيست كه در كالن شهرها و يا غير خرده

تنها گستردگي و شـيوع ايـن مسـئله در    . مورد بحث، قتل ناموسي وجود ندارد
هاي ناموسـي   برخي مناطق قومي و طايفگي مرا بر آن داشت كه به بررسي قتل

 .در آن مناطق بپردازم
وگو با افـراد صـاحبنظر    هاي مختلف، گفت اصل سفر به استاناين كتاب ح

شناسـان،   وگـو بـا كارشناسـان، جامعـه     هـا، مطالعـه نظـري و گفـت     برخي استان
پژوه و كارشناسان فقه و حقوق است و نيـز نگـاهي اجمـالي     روانشناسان، قرآن

هـاي ناموسـي در آن جوامـع نيـز بـه عنـوان يـك مسـئله          به كشورهايي كه قتل
 .ي مطرح استاجتماع

در پروسه اين تحقيق با زنان جواني ديدار داشتم كه در منطقه خـود شـاهد   
اند كه موضـوع   برخي از آنها به اين فكر افتاده. هاي ناموسي فراواني بودند قتل

 .هاي ناموسي در استان خود قرار دهند نامه خود را قتل پايان
اي  مطالعـه  وگوي مـن بـا يـك روانپزشـك، او را بـر آن داشـت كـه        گفت



7 
 

هاي ناموسي داشته باشد و بـراي ديگـر همكـاران خـود در      جدي در مورد قتل
 .اين خصوص به سخنراني بپردازد

د، حتـي    ام، نيز به شدت روي اين موضوع حسـاس شـده   اعضاي خانواده انـ
خـواهم؛ يعنـي ايجـاد     اين همان چيزي اسـت كـه مـن مـي    ! ام ساله دختر دوازده

ف درباره اين موضوع تـا بـا يـاري ديگـر فعـاالن      حساسيت در بين اقشار مختل
 حل ارائه گردد تر در اين باره بحث شود و راهشتر و بيحقوق زنان دوباره و بيش

و عده بيشتري به فكر حـل آن، چـه در عرصـه فكـر و ذهـن و چـه در عرصـه        
آور در جامعـه مـا    حقوق، قانون و چه در حوزه عمل بيفتند و اين موضوع رنج

 .مسئله مبرم اجتماعي شودتبديل به يك 
اميد و اطمينان دارم كه افراد زيـادي پـس از خوانـدن ايـن كتـاب بـه ايـن        

سال به طول انجاميد و اميدوارم كه بعـد   اين تحقيق يك. بحث خواهند پيوست
از چاپ اين كتاب، ديگراني نيز از زواياي مختلف به اين مسئله شوم بپردازنـد  

 .نهند و هر يك گامي در جهت حل آن پيش
در پايان از خانم بهناز كياني، دوست عزيز و دردمندم كمال تشكر را دارم 

وجو بسيار مرا ياري كرد تا بتوانم واقعيت سياه اين پديـده را   كه در اين جست
 .از نزديك دريابم و گامي كوچك در اين راه طوالني بردارم

 
ي ختيار ن ب د پروي  نژا

ي  16  1388د
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 پيشگفتار 

 11/7/88ساله نيز داشـت در روز  2ساله مريواني كه يك كودك  16شيدا زن 
او كـه همسـري معتـاد    . با ضربات چاقوي برادرش مهدي در خيابان جان سپرد

 .داشت، در حال حرف زدن با مردي در خيابان توسط برادرش به قتل رسيد
سـال زنـدگي مشـترك در    29مردي به علت سوءظن به همسرش او را پـس از  

 0F1.فرزندانش به قتل رساند برابر ديدگان
ــاييز ســال  ــر خــود كــارت   ، خــانواده 81در پ اي در خوزســتان در كيــف دخت

دختر توسط عمويش به قتـل رسـيد و خـانواده آن    . تبريكي بدون امضاء يافتند
 .دختر قاتل را بخشيدند

ساله بلوچستاني به دليل شك پدر به او، به وسيله پدر، برادر و  14سعيده دختر 
 .رادرش سنگسار شد و به قتل رسيددوستان ب

در نيمـه  : االسالم يكي از فعاالن زن در استان كردستان، اعالم كـرد  نگين شيخ
 .، پانزده قتل ناموسي در كردستان انجام گرفته است 1387اول سال 

اي در دهي نزديكي مريوان، به دليل داشتن قصـد   ساله 17دلبر خسروي، دختر 
 .جباري خود، توسط پدرش سر بريده شدطالق از همسر ناخواسته و ا

سال بيشـتر نداشـت بـه     15اي و نوجوانش را كه  اي همسر صيغه ساله 46مردي 
دليل سوءظن با ضربات چاقو مجروح كـرد و مـردي كـه در خيابـان در حـال      

دادگـاه كيفـري    71شـعبه  . زدن با او بود را با ضربات چاقو به قتل رساند حرف
الـدم بـودن مقتـول وي را     الل كـه او بـا تصـور مهـدور    استان تهران با اين استد

                                                      
 . 17/7/85، اعتماد روزنامه .1
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 1F1.كشته است، رأي خود را صادر و او را به پرداخت ديه محكوم كرد
در لرستان ليال به دليل سرباز زدن از ازدواج اجباري بـا پسـر عمـويش مجبـور     

وي بعد از دستگيري توسط برادران و . اش فرار كند شد كه با پسر مورد عالقه
 2F2.ه درختي بسته و به آتش كشيده شدپسر عمويش ب

اش را بـه دليـل    سـاله  15در دزفول، جاسم كه خود داراي سه زن بـوده دختـر   
 3F3.كرد عمويش به او تجاوز كرده، سر بريد اينكه فكر مي

باز در دزفول، مردي با سوءظن بـه همسـر دومـش و بـا ادعـاي اينكـه پسـرش        
 4F4.ا بريداش ر ساله 7متعلق به او نيست، سر وي و فرزند 

جام، مردي با همدستي برادر و پسـرعمويش، خـواهر جـوان خـود را      در تربت
وي پــس از يــك مــاه بــا مراجعــه بــه . اي دفــن كــرد كشـته و در چــاه مخروبــه 

حيثيـت شـدن    كالنتري خود را به پليس معرفـي كـرد و دليـل ايـن قتـل را بـي      
 5F5.اش اعالم نمود خانواده
ع از ازدواج اجبـاري بـه دسـت بـرادرش     بـه دليـل امتنـا   » شنو فرهادي«در سقز 

 .كشته شد
تر بود و به قصد طالق به خانه  سال از شوهرش كوچك 18كه » فرشته نجاتي«

اش باز گشته بود، به اتهام رابطه با مردي ديگـر و بـر اسـاس يـك اتهـام       پدري
 .واهي و اثبات نشده، توسط پدرش سر بريده شد

                                                      
 .8/8/1388 ،روزنامه اعتماد .1
 .اينترنتيسايت  ، 82شهريور  .2
 .1380اسفند  .3
 .1385دي  .4
 .1386تيرماه  .5
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دهـاي مـدني و مـدافع حقـوق بشـر      هـا و نها  تعـدادي از انجمـن   1387در سال 
متشكل از تعدادي از زنان مريوان ضمن محكوم كردن قتـل شـهين نصـراللهي    

 .كه توسط برادرش در روستاي دزلي كشته شده بود، تظاهرات كردند
پـدر  (ساله اهوازي زماني كه مادرش بر سر اختالفي بـا شـوهرش    7زهرا دختر 

ود، پس از بازگشت مورد سوءظن ر اش مي ، به همراه وي به منزل پدري)زهرا
كنـد كـه شـايد زمـاني      ساله شك مي 7پدر به زهراي . گيرد پدر خود قرار مي

وي . اش قرار گرفتـه باشـد   كه او در منزل پدربزرگش بوده، مورد تجاوز دايي
 .شود با اين سوءظن به دست پدر كشته مي

معتـاد   ، خديجه زن جوان آباداني قصـد داشـت از شـوهر    87شهريور سال  20
شوهرش به محض اطالع از تصميم او با دو عموي خديجـه  . خود طالق بگيرد

دو . گويـد خديجـه بـا مـرد ديگـري رابطـه دارد       گيرد و به آنهـا مـي   تماس مي
عموي خديجه، روزي كه وي به همـراه خـواهرش در خيابـان در حـال تـردد      

كـرده و بـه   آنهـا خديجـه را بـه زور سـوار ماشـين خـود       . بينند بودند، او را مي
گيـرد و عمـوي    سپس يكي از عموهـا دسـتان او را مـي   . برند خارج از شهر مي
 .كند خوري شروع به بريدن گردن او مي ديگر با كارد ميوه

هـر قـدر بـه عموهـايم     : گويد او مي. خديجه، از اين جنايت جان سالم بدر برد
ابطـه داري  زد بگو با كدام مـرد ر  كردم، يكي از عموهايم فرياد مي التماس مي

ايـن حـرف دروغ اسـت و مـن     : گفـتم  وقتي بـه آنهـا مـي   . كه شوهرت فهميده
 .كشيد هميشه مطيع شوهرم بودم، او بيشتر فرياد مي

كردم  بريد احساس مي ذره گلويم را مي خوري ذره وقتي عمويم با چاقوي ميوه
ام  شـود، حتـي حنجـره و تارهـاي صـوتي      كه آرام آرام روح از بدنم خارج مي

ام خـون ريختـه شـده     متري ه شد ولي بدنم هنوز حس داشت تا شعاع يكبريد
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موبايـل خـواهرم را زيـر    . هنوز اندك جان و رمقي برايم بـاقي مانـده بـود   . بود
داشتم، وقتي عموهايم فكر كردند كه ديگر كارم  آستين لباسم به محكمي نگه

ديگر هـيچ   در اين فاصله با پدرم تماس گرفتم و. از من دور شدند. تمام است
 6F1.شده خود را پس بگيرم من از مرگ برگشتم تا حق ضايع. نفهميدم

ساله در حالي كـه بـه پسـر ديگـري عالقـه      17در فراشبند استان فارس، سوسن 
سوسـن بـا ايـن نـامزدي     . داشت، مجبور به نـامزدي بـا پسـرعمويش شـده بـود     

فـه  كند و به همـين دليـل پـدر و پسـرعمويش او را بـا چـادرش خ       مخالفت مي
 7F2.كنند مي

اش در جلـو چشـمان    سـاله  28در گرگان مـردي بـه دليـل سـوءظن بـه همسـر       
 8F3.رساند كودكش، با پاشيدن اسيد به روي همسرش او را به قتل مي

هاي نـاامن مـا    شنويم و خشونت آشكار را در خانه با اين اخبار كه هر روزه مي
؟ از كـدام نهـاد بايـد    زند چه بايد كرد؟ بايد به كدام قـانون پنـاه بـرد    فرياد مي

كمك خواست؟ و بـاالخره بـا مشـاهده انبـوه ايـن قربانيـان زن و كـودك، بـا         
 خورده خود بايد چه كنيم؟ وجدان زخم

انـد و يـا    مـردان خـود شـده   » پرسـتي  ناموس«و » غيرت«آيا اين قربانيان، قرباني 
مـا  آنكه اين زنان و كودكان، قرباني باورهاي پدرسـاالرانه پرريشـه در جامعـه    

 هستند؟

                                                      
 .10/3/1388روزنامه اعتماد،  .1
 .12/11/1387روزنامه اعتماد،  .2
 .27/3/1388د، روزنامه اعتما .3



 
 
 هاي ناموسي گر قتل ناموس و غيرت؛ توجيه
 

جا مترادف و بـه معنـاي غيـرت،     واژه ناموس در فرهنگ لغات ايرانيان در همه
از آنجايي كه غيرت، شرف و مردانگـي  . شرف و مردانگي تعريف شده است

مردان هميشه ارتبـاط مسـتقيم بـا زنـان داشـته، واژه غيـرت نيـز در ادبيـات مـا          
اي هسـتند   پرستي تعريف شده است و منظور از نـاموس، زنـان خـانواده    ناموس

در نتيجه مردان هميشه بايد مراقـب نـواميس خـود، بـر     . كه وابسته به مرد است
 .اساس برداشت و استنباط خود از واژه غيرت و شرافت باشند

 تا آنجا كه بـه . اما تفسير غيرت و شرف مردان، داستاني پر از فراز و فرود دارد
شـود   بهانه غيور بودن، كليه حقوق فردي و انساني زنان توسط مردان ربوده مي

چـرا كـه   . ماند و نه چيز ديگـر  و تنها از موجودي به نام زن، اطاعت محض مي
تـرين و   هاي متفاوت و حتي متناقض از اين مقوله وارد جزئي تفاسير و برداشت

ريق به مردان ثابـت كنـد   شود، تا از اين ط ترين ابعاد زندگي زنان مي خصوصي
دوست هستند و اين غيرت و شرافت به او اعتبـار   كه موجوداتي غيور و ناموس

 .دهد و غرور اجتماعي مي
تر و به حقـوق فـردي و اجتمـاعي     در داستان سربلندي مردان، هرقدر زن مطيع

توانـد مـردان خـانواده و فـاميلش را اعتبـار بيشـتري        اعتناتر باشـد، مـي   خود بي
در نتيجـه  . البته زنان نيز در دنياي سـنتي، چنـين تعريفـي از خـود دارنـد     . بخشد

كنند كه مـرد و هنجارهـاي دنيـاي قـديم بـراي او تعريـف        آنگونه زندگي مي
دانـد و بايـد    او در واقع خود و فرزندانش را جزء مايملـك مـرد مـي   . اند كرده



14 
 

 .پسندد خواهد و او مي طوري زندگي كند كه او مي
تواند تعاريف كهنه دنياي قديم را بـه   تلنگر انديشه مدرن، مي ترين اما كوچك

چالش كشد و زنان را با چراهاي متعدد، در رابطه با خود، اطرافيانش و از همه 
 .مهمتر با هنجارهاي موروثي مواجه سازد و او را به درگيري جدي وادارد

بارهـا  او بارهـا و  . اش اسـت  شـده  در اين درگيـري او بـه دنبـال خـود فرامـوش     
ديـروزش پـر از دريـغ اسـت،     . گذشته را مرور كرده تا ببيند در كجـا ايسـتاده  

امروزش پر از خستگي از ديروز و براي رسيدن به فردا بايـد از تونـل تـاريكي    
ها او را بـه سـمت    اي كه از دوردست عبور كند تا خود را به سوسوي آن شعله

 .خواند، برساند خود فرا مي
فرسـا، راهـي جـز     امروز پر از بايـدهاي سـخت و طاقـت   ديروز پر از افسوس و 

شـماري   هـاي بـي   در اين مبارزه جان. گذارد اي سخت براي او باقي نمي مبارزه
ولي خبر تعداد اندكي از اين قربانيان بـه گـوش   . اند قرباني شده» ناموس«به نام 

بقيه آنها در تنهايي و گمنـامي جـان خـود را از دسـت     . من و شما رسيده است
بـه  . اي ديگر زندگي كنند ماندند بر آن بودند به گونه اما اگر زنده مي. اند ادهد

 .گويند مي» هاي ناموسي قتل«ها،  اين قتل
دهد كه تعريف غيرت و شـرافت مـردان تـا چـه      ها به خوبي نشان مي اين نمونه

نــاموس  چنانكـه درخواسـت طـالق، پـدري را بـي     . حـد بـه بيراهـه رفتـه اسـت     
مندي يك پسر و دختر حتي با رعايـت آداب و رسـوم، غيـرت     كند، عالقه مي

سـاله، پـدر را در كشـتن     7سوءظن بـه كـودك   . كند دار مي برادري را جريحه
امتنـاع از ازدواج اجبـاري، مـردان    . اندازد كودك خود حتي به ترديد هم نمي

 .شود كند و منجربه قتل دختر مي ناموس مي خانواده را بي
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 هاي كشور هاي ناموسي در استان قتلتوزيع فراواني 

 
 2ـ3هاي ناموسي فقط در  وجو بر اين تصور بودم كه فاجعه قتل در آغاز جست

اســتان ايــران بــه وفــور وجــود دارد، امــا هرقــدر در ايــن كنكــاش جلــو رفــتم، 
 .هاي بيشتري را درگير اين پديده شوم ديدم استان
بيـل، كردسـتان، ايـالم،    هـاي آذربايجـان شـرقي، آذربايجـان غربـي، ارد      استان

وبلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسـان از   كرمانشاه، خوزستان، سيستان
هاي ناموسي در آنها وجود دارد و مـردم مرتبـاً    هايي هستند كه قتل جمله استان

 .هايي هستند شاهد چنين قتل
امكان دستيابي بـه  . ها، اطالعات دقيق آماري وجود ندارد در خصوص اين قتل

در . هايي در آنها اتفاق افتاده هم تقريباً محال اسـت  هايي كه چنين قتل خانواده
تـوان گفـت كـه فراوانـي      نتيجه با دقـت و صـراحت كامـل و زبـان آمـار نمـي      

 .را دارد... هاي ناموسي در كدام استان كشور رتبه اول، دوم و  قتل
هـايي در   قتلاما در خصوص چند استان اخطارهاي مكرر بيانگر فراواني چنين 

اول استان خوزستان كه مقامات قضايي متعددي در خصـوص  . آن استان است
اند و نيز استان كردسـتان كـه    هاي ناموسي آن استان اخطارهاي مكرر داده قتل

االسـالمي   توسط فعاالن حقوق زنان خصوصاً خانم پروين ذبيحي و نگين شـيخ 
سـئوالن هشـدارهاي الزم را   هـا، بـه جامعـه و م    مرتباً با ذكر مصـاديق ايـن قتـل   

 . اند داده
سرهنگ رحيمي معاون امور جنايي پليس آگاهي تهران طي يك مصـاحبه بـا   

هاي ناموسي را عمدتاً مربوط به استان خوزسـتان و بعـد از    خبرگزاري برنا قتل
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 9F1.كند آن استان فارس و آذربايجان شرقي اعالم مي
اسـتان خوزسـتان نيـز در    آبادي رئيس دادگستري پيشـين   عباس جعفري دولت
هـاي ناموسـي در اسـتان خوزسـتان بـه يـك        وقـوع قتـل  «: اين باره اظهار كرده

 10F2.»مشكل جدي تبديل شده است
همچنين سرتيپ دوم احمد محمدفر جانشين رئيس پليس آگاهي ناجـا از بـاال   

مـاه گذشـته   7در «: هاي ناموسي در ايران ابراز نگراني كرده و افزوده بودن قتل
كارهـايي   ناموسي رخ داده كه بايد براي جلـوگيري از افـزايش آن راه  قتل  50

 11F3.»پيدا كرد
درصـد   40پور نيز در اين خصوص اعـالم داشـته كـه بـيش از      سرهنگ مختاري

درصــد گمشــدگان اســتان  75. هــاي ناموســي اســت هــا در خوزســتان، قتــل قتــل
 12F4.خانه استخوزستان دختران و زنان هستند و علت ناپديد شدن آنها، فرار از 

اي فكــر  ، عـده : ...بـاره گفتـه   رئـيس دادگسـتري اسـتان خوزسـتان نيـز در ايـن      
واننـد  ت شوند و قضات هم نمـي  كنند اگر افراد ديگر را بكشند مجازات نمي مي

براي آنها اشد مجازات را صادر كنند، چرا كـه هـيچ شـكايتي از آنـان وجـود      
 13F5.ندارد

                                                      
 .19/1/87روزنامه هموطن،  .1
 . 10/9/87خبرگزاري ايسنا،  .2
 . 10/9/87خبرگزاري ايسنا، .3
 . 7/2/87 ،خبرگزاري ايسنا .4
 . 17/7/87 ،خبرگزاري ايسنا .5



 رانهاي ناموسي در اي كاوش در علل قتل
 

هاي ناموسي در آن  آنچه در اولين نگاه در مورد مناطقي از ايران كه وقوع قتل
هـاي مـرزي    كـه ايـن منـاطق اسـتان     شود، قابل تأمل است اين بيشتر مشاهده مي

هاي مرزي هستند كـه سـاختار    ها همجوار استان كشور ما هستند، يا آنكه استان
مـــراه بـــا ويژگـــي اي ه اجتمـــاعي ايـــن منـــاطق، ســـاختاري قـــومي، طايفـــه

البتـه ايـن بـه ايـن معنـا نيسـت كـه در        . هاي خاص هر يك است فرهنگ خرده
هاي ناموسي اصالً وجود ندارد؛ در آنجا نيز گهگاه ايـن   هاي مركزي قتل استان
چنانكـه برخـي مــوارد آن نيـز در صـفحات حــوادث     . شـود  هـا انجـام مــي   قتـل 

در نتيجـه در ايـن   . شمار شود، ولي به صورت موردي و كم مطبوعات درج مي
نوشتار سعي شـده برخـي عوامـل مـؤثر در سـاختار اجتمـاعي و فرهنگـي ايـن         

 .مناطق مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد
 

 قوميت و تبعيض
وگــو بــا افــرادي كــه در چنــين  در ســفر بــه منــاطق مختلــف و ديــدار و گفــت

هـاي ناموسـي دسـت بـه گريبـان       كنند و با معضـل قتـل   هايي زندگي مي استان
شـود ايـن اسـت كـه در آغـاز       اي كـه بـه رخ كشـيده مـي     هستند، اولـين نكتـه  

وگـو بـا مـردان، آنهـا سـعي       وگو با هر يك از اين افراد، خصوصاً گفـت  گفت
ها به آن فراوانـي كـه مـن فكـر      كردند به نوعي مرا متقاعد كنند كه اين قتل مي
در  وقتـي مـن داليـل محكـم و اطالعـات دقيقـي در آن مـورد       . كنم نيست مي

گذاشتم، آنها آرام آرام شروع به حـرف زدن در خصـوص آن    اختيار آنها مي
 .كردند ها مي قتل
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در آن منـاطق، اولـين   » خودسـوزي زنـان  «يـا  » هـاي ناموسـي   قتـل «كردن  پنهان
كـرد، ولـي بعـد از     هاي زيادي را در ذهن من ايجـاد مـي   چيزي بود كه پرسش

ردم كـه آنهـا بـه نـوعي مـرا      وگوي طوالني با افراد مختلـف، پـي بـ    چند گفت
گـرفتن   دانند و بر اين تصورند كه من قصـد تحقيـر و بـه سـخره     غيرخودي مي

شد در چهـره آنهـا    وگو اضطراب را مي آنها را دارم و در نتيجه در آغاز گفت
كـردن يـا كمرنـگ كـردن آن داشـتند؛       پس تا حد امكان سـعي در محـو  . ديد

مربـوط بـه اسـتان يـا قوميـت شـما       زماني كه به آنهـا گفـتم ايـن مشـكل، تنهـا      
هـاي جنـوبي درگيـر ايـن      شود، بلكه از شرق تا غرب كشـور و نيـز اسـتان    نمي

مسئله هستند و نه تنها كشور ما كه كشورهاي متعـددي بـا ايـن پديـده درگيـر      
كـردن، در پـي يـافتن     وگـو و نـه پنهـان    هستند، پس بهتر است از طريـق گفـت  

 .شد وگو باز مي باشيم، آرام آرام باب گفت  حل راه
هـاي قـومي و    افتـاد، چـرا كـه اقليـت     البته اين جلب اعتماد به آساني اتفاق نمي

مذهبي در شرايطي قرار دارند كه معمـوالً خودشـان را از كُليـت جامعـه جـدا      
دانند و هربار قصد مشاركت و همراهي جـدي داشـتند، بـه بـدترين شـكل       مي

و تجاوز كشورهاي بيگانه و بـه  اند، مگر در مواردي چون جنگ  پس زده شده
دليل آنكه آنها مرزداران كشور مـا نيـز هسـتند، چـه بخواهنـد و چـه نخواهنـد        

ــود   ــوده و خواهــد ب ــر گردنشــان ب ــاع از كشــور ب ــين . وظيفــه دف صــرفاً در چن
 .شوند هايي است كه آنان شهروندان ايراني محسوب مي هنگامه

ه در اقليت بودن، بـه معنـاي   هاي قومي و مذهبي ثابت شده ك كرات به اقليت به
تحمل تبعيض نيز هست و همين تبعيضات متعدد فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي به بخش قابل توجهي از آنها باورانده كه در انزواي خـود، پشـت بـه    
پشت هم دهند و از همه رسوم درست و غلط خود دفـاع كننـد، بـر آن تأكيـد     
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شان بـه خطـر    تا هويت قومي و مذهبي. ..كنند، روي آن تعصب داشته باشند و
 .نيفتد

اي بـراي   اين جداسازي تا بدانجا پيش رفته كه در خوزستان ديـدم، هـر طايفـه   
كـه بـه   (خود يك صندوق مالي با پرداخت حق عضويت ماهيانه مردان طايفـه  

اند تا  تشكيل داده) شود تعداد فرزندان پسر آن مرد اين حق عضويت اضافه مي
اين صندوق حتي بـه  . ، اعضا بتوانند از آن صندوق كمك بگيرندبه هنگام نياز

پـردازد و البتـه    هنگام نزاع و قتل يك فرد، ديه فرد مقتول را تمام و كمال مـي 
ها، اين افراد بايد قواعد و هنجارهاي طايفه خـود را دقيـق و    در قبال آن كمك

 14F1.مو به مو رعايت كنند
تا بدانجا بوده كه بخـش قابـل تـوجهي از    ها  ها و جداسازي اما تأثير آن تبعيض

اي بـه آن بـوزد    آنها حاضر نيستند پنجره ذهن و دلشان را باز كنند تا نسيم تازه
ايـن بخـش از مـردم هـر نسـيم      . و غبار كهنگي را از فكر و احساس آنها بروبد

كننــد و ايــن خــود مشــكالت آنهــا را   اي را طوفــاني ويرانگــر تلقــي مــي تــازه
 .كند دوچندان مي

كند، از آنها انتظـارات سـخت    نظام طايفگي همانطور كه از اعضايش دفاع مي
فرسا هم دارد و به دليـل نبـودن پيونـدهاي قـوي بـا جامعـه و فرهنـگ         و طاقت

توانـد بـراي هـر عضـو بـه مثابـه        كالن ملي، جدا افتادن فرد از طايفه و قوم مـي 
 .شود ناپذير تلقي  اي جبران فاجعه

                                                      
هـاي   گـروه : گويـد  مـي  261شناسـي خـود در ص   آنتوني گيدنز، نيز در كتاب جامعـه  .1

، يعني احساس تعلق به همديگر دارنـد و  اند وهياقليت داراي نوعي حس همبستگي گر
تجربه توأم با تعصب و تبعيض، معموالً احساسات وفاداري و عاليق مشترك را افزايش 

 .دهد و در بين آنها اين تمايل وجود دارد كه همچون قومي جدا از اكثريت باشند مي
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 سوءظن

دت تبعيض و جداافتادگي به نگاهي توأم با سوءظن به هـر فكـر   تأثيرات درازم
ايـن بخـش جامعـه بـه     . اي به جز افكار درون قومي منجر شـده اسـت   و انديشه

هـا   گرايي افراطي به طرد ناصحيح عقالنيت و دانش ديگر فرهنگ دليل قوميت
 .پردازد مي

سـتقبال  هاي دانش بشري خصوصًا در حـوزه علـوم اجتمـاعي ا    آنها از نوآوري
كننـد و بـه هـر امـر نـويي بـه عنـوان مـوردي مشـكوك و قابـل سـوءظن             نمي
نگرند كه بايد در برابرش ايستادگي كرد وگرنه اصالت و هويت خود را به  مي

 .خطر انداخته و به آن خيانت خواهي كرد
هـاي   فرهنـگ  وگو بين خـرده  امر مهمترين مانع بر سر راه مفاهمه وگفت  همين

كند و زماني كـه آحـاد يـك     كالن ايران و جهان ايجاد ميمختلف با فرهنگ 
د، جامعـه بـه      هاي خـود بـا هـم گفـت     جامعه نتوانند در مورد دغدغه وگـو كننـ

بيماري عدم درك و فهم يكديگر و نيز فقـدان درك موضـوعات جديـد كـه     
نبود درك صحيح از مسائل و تحليـل دقيـق   . مبتال به جامعه است، خواهند شد

هاي ناموسي، آمار باالي فـرار دختـران،    فجايعي همچون قتل از تحوالت روز،
 .را به همراه خواهد آورد... خودسوزي زنان، اعتياد و 

هـاي تـوأم بـا شـك و ترديـد و       اما چگونه است كـه ايـن نگـاه و قضـاوت    
آور به درون خانواده هم منتقل شده است؟ چـرا و چگونـه    هاي حيرت سوءظن

كند؟ اين پرسشـي اسـت    و سال تسري پيدا مياين سوءظن به فرزندان كم سن 
شــناس  جــدي كــه در بخــش آخــر كتــاب از متخصصــين روانشــناس و جامعــه

 پرسيده خواهد شد؟
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 تعصب

پرسش در مورد چرايي اين همه حساسيت و تعصب بـر روي زنـان بالفاصـله،    
دارد كــه آنهــا تــو را ميهمــان بســياري از  وگــوي شــما را وا مــي طــرف گفــت

كوبـد، بكننـد و    ار قـديمي كـه بـر طبـل غيـرت و شـرافت مـي       ها و اشع داستان
در پـس همـه آن   . اعضاي خويش را نيز به تن ندادن به هـيچ ننگـي فراخواننـد   

شـده را خواهيـد    اشعار، شما شمار زيادي از افكار و تصورات از پـيش سـاخته  
هـا افكـار و    ديد كه هنوز وجود دارند و در بين مردم زنده هستند و اتفاقاً همين

 .شوند سازند و نسل به نسل هم منتقل مي باورهاي بنيادين آنها را مي
ــن حــس     ــا اي ــود ب ــيس شــوراي حــل اخــتالف انديمشــك پيرمــردي ب رئ

ها را به صلح و آشتي رسانده و حتـي برخـي از    رضايتمندي كه بسياري از نزاع
 .محكومين به اعدام را از مرگ حتمي نجات داده است

آقـا   آيد تا از او بپرسـم؛ حـاج   برايم پيش مي وگو با او اين فرصت در گفت
 ايد؟ لطفاً بگوييد چند زن را از مرگ و قتل ناموسي نجات داده

او از زنـان گاليـه   . شود كند سپس سر درد دل او باز مي قدري سكوت مي
پوشـند و آرايـش    طوري لبـاس مـي  . كنند دارد كه فكر آبروي مردشان را نمي

شـود و چـون غيـرت     آنها شايعاتي ساخته مـي  كنند كه ناخودآگاه در مورد مي
 .شود مردان تاب شنيدن آن شايعات را ندارد، به قتل آنها منجر مي

اي خود قرار دهد، با خواندن دو  او براي اينكه مرا در فضاي قومي و طايفه
عبــاس  بيــت شــعر حماســي در رســاي غيــرت و شــرافت داســتاني از دوره شــاه

 :گويد كند، او مي صفوي را تعريف مي
 بــاد بــاران آورد هنگــام جنــگ   

 
 

 مــرد مهمــان آورد نــامرد ننــگ   
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ــگ   ــه نن ــد ب ــد و نماني ــس بميري  پ
دهند كه زنان سه تـن از   عباس، به او اطالع مي دهد در زمان شاه و ادامه مي 

عبــاس از آنهــا  شــاه. هــاي او بــا مردانــي ديگــر رابطــه نامشــروع دارنــد داروغــه
يرنـد و در صـورت صـحت مـاجرا، آنهـا را      خواهد كه زنان را زير نظـر بگ  مي

بيننـد كـه آن اخبـار     گيرنـد و مـي   ها، زنان را زيرنظر مي داروغه. مجازات كنند
كشـد،   هـا، پـس از اطمينـان در دم زنـش را مـي      يكي از داروغـه . درست است

 .دهد كشد و نه طالق مي دهد و سومي نه مي ديگري زنش را طالق مي
گوينـد كـه    پرسد، هر يك به او مي يجه را ميعباس از آنها نت زماني كه شاه

تـو  : گويـد  اي كـه زنـش را كشـته بـود مـي      عباس بـه داروغـه   شاه. اند چه كرده
تـو  : گويد اي كه همسرش را طالق داده بود مي به داروغه. باغيرت ابن باغيرتي

به داروغه سوم كه نه زنش را كشته بود و نه طـالق داده بـود   . مومن ابن مومني
 .غيرتي غيرت ابن بي تو بي :گويد مي

وگـو بـر ايـن عقيـده      رئيس شوراي حل اختالف انديمشك تا آخر گفـت 
آورنـد و اگـر قـرار اسـت      هـا را فـراهم مـي    است كه زنان خود شرايط اين قتل

 .كسي در رفتارش تجديدنظر كند، اين خود زنان هستند
تبـاط  پرسد چرا يك زن ازدواج كرده بايد با مرد ديگـري ار  وي از من مي

هـاي شـهر و    آيـا اكثريـت ازدواج  : گـويم  داشته باشد؟ من نيز در پاسخ او مـي 
تواند شـرايط رابطـه بـا     هاي اجباري نمي منطقه شما اجباري نيست؟ آيا ازدواج

افزايم مردان شـما بـه شـدت     ديگري را در زندگي زنان شما ايجاد كند؟ و مي
شـود، مسـئوالن    اختـه مـي  متأثر از شايعاتي هستند كه بـراي زنـان سـاخته و پرد   

درصد اين  50قضايي شما از جمله رئيس دادگستري استان خوزستان بيشتر از 
 .ها را بر اساس شايعه و سوءظن اعالم نموده است قتل
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گير هم  دهد البته ما مردان بهانه كند و ادامه مي او دوباره قدري سكوت مي
اين ماجرا فقط به يـك   اما. گيرند دليل به خانواده خود سخت مي داريم كه بي

نـداي  «خانم نوشـين محمـدي سـردبير نشـريه     . شود استان و دو استان ختم نمي
مردان كرمانشـاهي همگـي روي زنـاني كـه بـه      : گويد در كرمانشاه مي» جامعه

حتـي بعضـي از مـردان تحصـيلكرده و     . نوعي وابسته او هستند، تعصـب دارنـد  
دي ما ربطي به داشتن تعصـب و  گويند كه انديشمن روشنفكر اين استان هم مي

 .ما روي نواميس خود تعصب داريم. شرافت ندارد
ارشـد مطالعـات    زاده دانشجوي لرستاني مقطع كارشناسي از معصومه عباس

تـر اسـت يـا     نظر تو، پدر شما نسبت به نواميس خود متعصـب  پرسم به زنان، مي
ه من بارهـا و  برادران تحصيلكرد: گويد ات؟ در جواب مي برادران تحصيلكرده

 .ترند بارها بيشتر از پدرم كه داراي تحصيالت نيست، متعصب
كننـد، در   آنها با وجود اينكه از من كوچكترند، مرتباً به من امر و نهي مـي 

 ... .مورد حجابم، در مورد شغلم و 
مـدرك ليسـانس مـن در رشـته     : گويد پرسيدم مگر شغل شما چيست؟ مي

من به عنوان مهندس كشاورزي مشغول به  زماني كه. كشاورزي است مهندسي
كار شدم، از آنجايي كه كارم طوري بود كه بيشـتر بـا مـردان تمـاس داشـتم،      

سپس ادامه تحصيل . آنقدر گفتند و گفتند تا من مجبور شدم كارم را رها كنم
زدند و يا با پدرم در مورد من در حـال حـرف    آنها مرتباً با من حرف مي. دادم

 .ام فراموش كنم باالخره تصميم گرفتم كارم را به خاطر خانوادهزدن بودند، تا 
پرسم اگر مـوارد تعصـب مـردم ايـذه را      اي مي ولي وكيل ايذه از آقاي شاه

بخواهيم بشماريم، آنها روي چه مواردي تعصب دارند و آيا امروز هم تصـور  
 شان مانند تصورات و افكار گذشتگان است؟ و برداشت
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سلسله مراتب طايفگي، قومي، خـانوادگي، برتـري   : گويد وي در پاسخ مي
يــك طايفــه بــر طايفــه ديگــر، زنــان و نــواميس، رســومات طــايفگي از جملــه 
رسومات و هنجارهايي كه در مورد زنان است مانند نـوع ازدواج زنـان، رفتـار    
زنان، شيوه زندگي آنهـا از جملـه مـواردي اسـت كـه مـردم روي آن تعصـب        

 .شوند، آن تعصبات را كنار بگذارند يسختي حاضر م دارند و به

 ازدواج اجباري

هايي كه قبالً نام آنها برده شد، بـه دليـل سـرپيچي از     دختران بسياري در استان
اند و بسياري از زنان كه به اجبار  هاي ناموسي شده ازدواج اجباري مشمول قتل

 .نددان اند زندگي خود را بربادرفته مي هاي اجباري تن داده به ازدواج
پرسم دليل اصرار، تأكيد و تعصـب بـر ازدواج    شناس لرستاني مي از يك جامعه

ها تـا كجاسـت كـه     درون طايفگي و درون خانوادگي چيست؟ اهميت اين ازدواج
 شوند؟ اي حاضر به كشتن دختران خود مي به دليل سرپيچي از آن عده

قـومي  هـاي درون   يكي از داليل گروه اقليـت بـراي ازدواج  : گويد وي مي
توانـد زنـده نگـاه     هاي فرهنگي خود را از اين طريـق مـي   اين است كه ويژگي

. يكي از موضوعات مهـم قـوميتي آنهاسـت   » اصالت خوني«ديگر آنكه . دارند
 .شود هاي درون طايفگي و قومي اصالت خوني آنها حفظ مي از طريق ازدواج

الً بــه هــاي درون همچنــين ازدواج پســرعمو و  شــكل ازدواج  طــايفگي كــه معمــو
 .شود دخترعموست، به شكلي آسان و بدون فشار بر خانواده دختر و پسر انجام مي

به اين معنـي كـه از بـدو    . وجود دارد» ناف بريدن«در برخي اقوام نيز رسم 
برند، تا در بزرگسـالي   تولد دختري را به نامزدي يك پسر به اصطالح ناف مي

 .با هم ازدواج كنند
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ختران كم سن و سال با مردان مسن هـم بيشـتر وجـه    به ازدواج درآوردن د
 .اقتصادي دارد

خواهنـد بـا زور و فشـار     هـا وقتـي نمـي    در حال حاضر در برخـي از اسـتان  
طايفگي يـا درون خـانوادگي انجـام شـود، از روش      هاي اجباري درون ازدواج

هاي اجباري، خانواده يك دختـر   در اين نوع ازدواج. كنند ديگري استفاده مي
كنند تا نهايتاً او را مجبـور بـه    قدر با آن دختر يا پسر صحبت مي يك پسر آن با

در واقع دختر و پسر در اين شـرايط در رودربايسـتي شـديد    . اين ازدواج كنند
 .شوند گيرد و مجبور به ازدواج دلخواه خانواده مي قرار مي

ناگفته نماند كه تعداد كودكـان معلـول چـه جسـمي و چـه ذهنـي در ايـن        
 .ها دارد ها، آمار بيشتري نسبت به ساير استان ستانا

در اين استان كه دو قوميـت  : گويد آقاي مولودي از آذربايجان غربي هم مي
ها بر ايـن اسـت كـه كـرد بـا كـرد        اصرار خانواده. كنند كرد و ترك زندگي مي

وقتي ايـن قـانون از طـرف جوانـان زيرپـا گذاشـته       . ازدواج كند و ترك با ترك
 .آيد هاي ناموسي پيش مي ، مسائلي مانند فرار دختران و يا قتلشود مي

هنگامــه حيــاتي از فعــاالن زن سيســتان و بلوچســتان نيــز در خصــوص       
ازدواج در سـنين پـايين يكـي از    : گويـد  هاي اجباري در اين استان مـي  ازدواج

اگر دختـران هـم نخواهنـد در ايـن سـنين ازدواج كننـد،       . مشكالت زنان است
ز عقيده خود را ندارند، چرا كه مردها شـرايط زنـدگي زن را بـه او    قدرت ابرا
ازدواج در ايـن اسـتان بـه يـك     . كنند و تنها مرد حق انتخاب دارنـد  تحميل مي

تجارت براي درآمدزايي از دختران تبديل شده، نمونه آن ازدواج دختران كم 
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 15F1.سن با مردان مسن است كه توان مالي دارند

 نظارت اجتماعي

گو با زنان و مردان زيادي مرا به اين نتيجه رساند كـه زن و مـردي كـه    و گفت
اي هسـتند كـه    گرايانـه  در نظام قومي طايفگي متولد شده در چنان فضاي جمع

كنند همه افـراد آن خـانواده زيـر     اي زندگي مي انگار در يك آكواريوم شيشه
. هسـتند  ها هنظارت لحظه به لحظه اقوام دور و نزديك، همسايگان و حتي غريب

قد، وارد حوزه شخصـي افـراد    دهند، تمام اي به خود اجازه مي افراد به هر بهانه
ديگر شوند و به هر طريقي در آن مداخله كنند، در زندگي آنها نظر داده و يـا  

چرا كه فرديت در اين مناطق شكل نگرفته و معنايي نـدارد و يـا   . دخالت كنند
قـوم و  » مـاي جمعـي  «افـراد هويـت خـود را از     اي از ابهام قـرار دارد و  در هاله

 .گيرند طايفه مي
دختـري كـه در   : گويد يك دختر جوان انديمشكي كه معلم نيز هست، مي

كند، اوالً بسـيار محـدود يـا بهتـر بگـويم در خانـه        ميان يك طايفه زندگي مي
او بايد به دليل مـوجهي از خانـه بيـرون بيايـد وگرنـه بالفاصـله       . محبوس است

تواند به قيمت جـانش تمـام    آن شايعه مي. شود اي در موردش ساخته مي شايعه
اند كـه   بسياري از دختران و حتي زناني با سنين باال، قرباني شايعاتي شده. شود

سـال بـه    50در همسايگي ما زنـي در سـن بـاالي    . اند ديگران براي آنها ساخته
ط خانه شما بـا مـادرت   دليل آنكه به پسر او گفته بودند كه مرد همسايه در حيا

بينيـد كـه مـرگ هـر      مـي . در حال صحبت بود، به دست پسرش به قتـل رسـيد  

                                                      
 .20/12/86سايت كانون زنان،  .1
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 16F1.لحظه با يك اتهام واهي در كمين اين زنان است

 خشونت

يافتـه و   عمر توجه به پديده خشونت در خـانواده، حتـي در كشـورهاي توسـعه    
كه در اين زماني . دهه نيست كشاندن اين موضوع به افكار عمومي، بيش از سه

ترين مكان ممكن است شواهد  جوامع همگان بر اين تصور بودند كه خانه امن
ديدگان يكي پس از ديگري به اين افراد ثابت كرد كـه اتفاقـاً    و آمار خشونت

. ترين امـاكن بـراي زنـان و كودكـان اسـت      خانه و محل زندگي يكي از ناامن
ه تعـداد زنـان مـورد    ديـده اثبـات كـرد كـ     چنانكه آمار جهـاني زنـان خشـونت   

هاي خود بيشتر از زناني اسـت كـه بـه دليـل بيمـاري سـرطان        خشونت در خانه
 17F2.اند دچار آسيب و معلوليت شده

زشــكان، پرســتاران،  ديــده مــورد توجــه پ در آغــاز، پديــده زنــان خشــونت
مددكاران اجتماعي و پليس قرار گرفت و سپس به عنوان يك آسـيب جـدي   

شناسـان و روانشناسـان واقـع شـد و از زوايـاي       معـه مـورد مطالعـه محققـين، جا   
شناسـان را   پديده خشونت در خانواده جامعه. مختلف مورد مطالعه قرار گرفت

متوجه رابطه متقابل بين ساختارهاي جامعه و خشونت خانوادگي كرد، چنانكه 
اي نهادهاي اجتمـاعي داراي سلسـله مراتـب و     آنها اعالم كردند اگر در جامعه

شديد باشند و سازماندهي آنها غير دموكراتيك باشـد، ايـن امـر باعـث     اقتدار 

                                                      
در بحـث از  ) ترجمه محسن ثالثـي (شناسي جامعهبروس كوئن در كتاب درآمدي به  .1

هاي غيررسمي نظارت اجتمـاعي را طـرد    نظارت اجتماعي رسمي و غيررسمي، مكانيسم
 ).150ص. (پردازي، تمسخر، مضحكه كردن، عنوان نموده است كردن، شايعه

 .201شناسي گيدنز، خشونت خانگي، ص آنتوني گيدنز، جامعه .2
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 18F1.شود  تشديد رفتار خشن در جامعه و خانواده مي
هـاي متعـدد نشـان داده شـده، كـه بسـياري افـراد خشـن در          در اين بررسي

آنهـا  . انـد  دوران كودكي خود قرباني خشونت و يا شاهد اعمال خشونت بـوده 
انـد كـه خشـونت خـانوادگي بـه يـك فـرد خـتم          هاز اين بررسـي نتيجـه گرفتـ   

آميز را  شود و فرد قرباني خشونت، در بزرگسالي همان رفتارهاي خشونت نمي
آنها از اين پديده به عنـوان  . درون مناسبات خانوادگي خود به كار خواهد برد

 19F2.برند گردش خشونت نام مي
موسـي در  هـاي نا  خانم دبيري كه خود نيز بسيار حساس و معترض بـه قتـل  

رابطه مردان با زنان در نظام قومي و طـايفگي  : گويد استان خوزستان است، مي
. اعتباري زنان و رفتاري توأم با خشونت و امـر و نهـي اسـت    توأم با تحقير و بي

. اصالً مرد طايفه اگر نسبت به خانواده خود خشونت نداشته باشد، مـرد نيسـت  
به زنان و كودكان و سپس با اقوام  مردان در وهله اول با اعمال خشونت نسبت

 .كنند و طوايف ديگر، مردانگي و غيرت خود را اثبات مي
خشونت در رابطه با زنان ابعاد مختلف كالمي، روانـي، جنسـي، جسـمي و    

رود كـه در   خشونت كالمي در مورد زنان تا بـدانجا پـيش مـي   . اقتصادي دارد
زن «: گويـد  ارد كـه مـي  المثلي در مـورد زنـان وجـود د    استان خوزستان ضرب

دهد تحقير زنان تا كجا پـيش رفتـه    اين جمله نشان مي 20F3.»نگو، لنگه كفش بگو

                                                      
مسـائل اجتمـاعي ايـران، مقالـه خشـونت خـانوادگي و        دكتر شهال اعـزازي، بررسـي   .1

 .195اجتماعي، ص
 .198شهال اعزازي، همان، ص .2
مـارتين محقـق ديگـر خشـونت خـانوادگي در سـال       ): 197ص(شهال اعزازي، همان  .3

اعالم نمود در جوامعي كه ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوق آنـان بـر    1985
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خـانم زن يعنـي   : گوينـد  ام كه سركالس مي من بارها از شاگردانم شنيده. است
دانيـد وقتـي چنـين     شـما نمـي  . اراده ارزش، بي يك موجود بيچاره، بدبخت، بي

شــود، آنهـا دچــار چـه استيصــال و    يآمـوزم خــارج مـ   كلمـاتي از زبـان دانــش  
 .سردرگمي هستند

روابـط  : گويد كند، مي زن جوان دانشجو ديگري كه در آبادان زندگي مي
تـرين روابـط بـين زن و شـوهر گرفتـه تـا برخـورد         درون خانواده از خصوصي

اينجـا  . سـويه اسـت   والدين با كودكان توأم با خشونت، تحكـم و روابـط يـك   
هــاي  هــاي ســينمايي، كانــال طريــق تلويزيــون، فــيلم زنــان و دختــران جــوان از

هايي هستند كه روابط زن و شـوهر را تـوأم بـا     ها و برنامه اي شاهد فيلم ماهواره
توانيد احساس كنيد  ها شما مي در اين فيلم. دهد داشتن نشان مي عشق و دوست

زماني كـه ايـن زنـان بـه زنـدگي      . برند كه آنها چقدر از زندگي خود لذت مي
مـن زنـان زيـادي را    . گردند، خبـري از ايـن چيزهـا نيسـت     صي خود برميشخ
شناسم كه از روابط خشن جنسي كـه زنـان انـدك تـوافقي بـا آن ندارنـد،        مي

يـا مـردان حتـي فـيش حقـوق انـدك معلمـي زنـان را از آنهـا          . كنند گاليه مي
شناسـم   زنـان جـوان بسـياري را مـي    . كنند گيرند و به دلخواه خود خرج مي مي

حتـي  . خورنـد  اي مرتبـاً از شـوهران خـود كتـك مـي      ه با كـوچكترين بهانـه  ك
تك اعضاي خانواده شوهر حق دخالت مستقيم در زندگي يك زن جوان  تك

توان فهماند كه زنان امروز با  دانم كه به اين مردان چطور مي من نمي. را دارند
 .دادند، فرق دارند زنان ديروز كه به هر رابطه غيرانساني تن مي

                                                                                                          
استثمار زنان شكل گرفتـه، خشـونت مـردان نسـبت بـه زنـان       اعتباري، تحقير و  اساس بي

 .رسم زندگي است
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 پذيري جامعه

تواند ارتباط مستقيم به وجود رفتارهاي خشن با زنان و  موضوع ديگري كه مي
 .هاست پذيري انسان كودكان داشته باشد، فراگرد جامعه

شناسان معتقد است كه فراگرد  بروس كوئن همانند بسياري ديگر از جامعه
نماينده تمامي خانواده به عنوان . شود شدن در درون خانواده آغاز مي اجتماعي

حتي برداشت كودك از خودش، جهان و مردم . جهان پيرامون كودكان است
. گيـرد  اش شكل مي هاي خانواده پيرامونش تحت تأثير رويكردها و باورداشت

هـا عـرف، قـوانين و هنجارهـاي يـك       شـدن انسـان   در نتيجه فراگرد اجتمـاعي 
شـود او   رد مـي وقتـي هنجارهـا ملكـه ذهـن فـ     . كند فرهنگ را ملكه ذهنش مي

ديگر درباره درستي و يا نادرستي، شايسـتگي يـا ناشايسـتگي هنجارهـا ترديـد      
كند و در اين صورت فـرد بـه خـودي خـود از هنجارهـا بـه عنـوان رفتـار          نمي

 21F1.كند شايسته اجتماعي، تبعيت مي
هــاي  عوامــل عمــده اجتمــاعي شــدن عبــارت از خــانواده، مدرســه، گــروه 

اما شايد به جرأت بتوان گفت كـه هسـته   . ني استهاي همگا همساالن و رسانه
چـون و چـراي هنجارهـاي يـك      شدن كه به قبـول بـي   سخت و اوليه اجتماعي

 .انجامد، خانواده و روابط درون خانواده است فرهنگ مي
به اين نكتـه  » سان خود آيينه«چنانكه چارلز هورتون كولي، در طرح نظريه 

هاي ديگران نسبت  است كه فرد واكنش اشاره دارد كه جامعه مانند يك آيينه
وي بـر ايـن عقيـده اسـت كـه      . توانـد در آن مشـاهده كنـد    به رفتار خود را مي

. شـود  هاي زندگي آغاز مـي  تحول خود اجتماعي هر فرد از همان نخستين سال

                                                      
 .79بروس كوئن، محسن ثالثي، اجتماعي شدن و شخصيت، ص .1
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 22F1.گيرد اش سرچشمه مي تصوير خود يك كودك از خانواده
اي متولـد   قـومي و طايفـه   اي بـا سـاختار   در نتيجه كودكي كـه در خـانواده  

. گيــرد شــود، از دوران كــودكي هنجارهــاي مـوروثي محــيط خــود را مــي  مـي 
پـذير    كودكان پسر با فرادستي و استقالل و مجـاز بـه اعمـال خشـونت، جامعـه     

شوند و دختران با فرودستي، عدم اسـتقالل، وابسـتگي بـه مـردان و تحمـل       مي
هنجارهـاي محـيط پيرامـون     كننـد و  پذيري را طي مـي  خشونت، پروسه جامعه
اينگونـه اسـت كـه اعمـال خشـونت در مـردان و       . سازند خود را ملكه ذهن مي

تحمل خشونت در زنان بخش عمده باورهاي زنان و مردان را در يـك جامعـه   
 .دهد شكل مي

هرچند زير سوال بردن هنجارهاي كهنه توسط زنان و نيز مقاومـت مـردان   
راسر جهان از جمله كشور ما نيز امـري اسـت   در مقابل تغيير آن هنجارها در س

زيرا نگاه زنان به اين تغييرات در حوزه عرف، قوانين و هنجارهاي قديم ! رايج
. داند را به نفع خود و مردان اين تغييرات را در جهت كاستن از اقتدار خود مي

در نتيجه چالشي سخت در جامعه بين هنجارهاي دنيـاي قـديم و دنيـاي مـدرن     
تـر   تـر و هولنـاك   اي سـخت  كه اين چالش در مناطق قـومي و طايفـه   درگرفته

 .است

 فشار و كنترل اجتماعي شديد

در اين استان حـق  : گويد شناسي در دانشگاه چمران مي يك استاد رشته جامعه
ازدواج دختر و پسر عمو يا پسر پسرعمو يا هركس ديگري كـه در ايـن دايـره    

                                                      
شناسي، چارلز هورتـون كـولي، خـود     محسن ثالثي، زندگي و انديشه بزرگان جامعه .1

 .410سان، ص آيينه
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ادري كسي حق خواستگاري از دختـري را  قرار دارد، داده شده و از خانواده م
ندارد، مگر پسرعمو اجازه دهد، وگرنه قطعاً بـه قتـل و جنايـت منجـر خواهـد      

 .سفيدان پا پيش نهند شد، مگر آنكه ريش
هاي مشكوكي ماننـد   شود، قتل هاي ناموسي كه علناً اعالم مي به غير از قتل

ودخانـه و  شدن ديـوار بـر سـر دختـران، كشـف جسـد در ر       خودكشي، خراب
هـاي   ها نيـز مشـكوك بـه قتـل     شود كه اين قتل مرگ بر اثر سم نيز مشاهده مي

 .ناموسي است
پرسم كه واكـنش زنـان و مـردان     از تني چند از روشنفكران خوزستاني مي

شنوم كـه   ها چگونه است؟ در جواب مي جوان و تحصيلكرده نسبت به اين قتل
ا هنوز امكان ابراز آن را ندارنـد و  زند، ام در نگاه زنان جوان اعتراض موج مي

مردان جوان و تحصيلكرده هم با شنيدن چنين اخبـاري دچـار بهـت و حيـرت     
كـنم، مـردان    سوال مـي . توان از نگاه آنها خواند بهت و حيرت را مي. شوند مي

هـا را دارنـد؟ در جـواب     جوان چطور؟ آيا آنها جـرأت اعتـراض بـه ايـن قتـل     
ه، بـزرگ   : گوينـد  مي االري و پدرسـاالري هنـوز در ايـن اسـتان در     سـ  هنـوز نـ

 .اي قرار دارد كه توان مقابله با آن نيست جايگاه ويژه
كـنم   كنم، سوال مي وگو در اين مورد را پيدا مي با هر زني كه امكان گفت

واكنش مادرها به هنگام قتل دختران چگونه است؟ آيا آنها به مـردان خـانواده   
 كنند؟ ن حمايت نميكنند؟ از دخترانشا اعتراض نمي

شنوم كه به هنگام قتل دختر، مادران نهايت همكـاري را بـا    از همه آنها مي
زيـرا عـدم همكـاري آنهـا بـه      ! كننـد  مي...) اعم از شوهر، پسر، برادر و(مردان 

 .معناي شريك بودن مادران در جرم دختران است
ن نيسـت،  ها صرفاً در مـورد دختـران و زنـان جـوا     ناگفته نماند كه اين قتل
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اي در مـورد   دليـل شـنيدن شـايعه    بلكه موارد بسياري وجود داشته كه پسري به
مادرش، اقدام به قتل او كرده، بدون آنكه ثابـت شـود كـه آن شـايعه صـحت      

 !)جدا از اينكه آيا او اساساً حق مجازات دارد يا خير(داشته يا خير؟
راد در چنـين  اي اسـت كـه افـ    متأسفانه فضاي فرهنگي اين مناطق بـه گونـه  

كننـد كـه بـراي پـس      آبرويـي مـي   شرايطي آنچنان احساس سرافكندگي و بي
. زننـد  گرفتن آبرو و حيثيت خود دست به هر كاري حتي قتل عزيزان خود مي

هاي ناموسـي   هاي فراواني از همكاري زنان با مردان در قتل در اين رابطه نمونه
 . شود ذكر مي

اي زنـدگي   همسـايگي مـا خـانواده   در : گفـت  خانمي از شوش دانيـال مـي  
مادر من از پسري خوشم آمده : كردند كه روزي دختر به مادرش گفته بود مي

و دوست دارم با او ازدواج كنم، تو برو با برادرها و پسرعموهايم صحبت كـن  
بسـيار خـوب تـو در    : گويـد  مادر مي. تا اجازه دهند من با آن پسر ازدواج كنم

پـس از مـدتي بـه    . ه برادرت بروم و با آنها حرف بـزنم خانه بمان تا من به مغاز
د، دختـر را بـه حمـام      جاي مادر، برادرها به همراه پسرعمو وارد خانه مـي  شـون

برنـد و بـه ايـن ترتيـب او را بـه قتـل        برنـد و در همانجـا سـر او را مـي     خانه مي
 .رسانند مي

ه اگـر  اي است كـ  گونه فرهنگ اين منطقه به: گويد همسر اين خانم هم مي
اش براي هميشـه   مجازات در مورد زن خاطي انجام نشود، آن خانواده و طايفه

كنـد و نـه    شود، نه كسي از آن طايفه دختري را به همسـري قبـول مـي    طرد مي
 .آورند دختران خود را به همسري مردان آن طايفه درمي

از طريق يك دبير دبيرستان توانستم با دختري كه خواهرش به دليل حرف 
از او خواسـتم بـرايم امكـاني را    . ن با يك پسر به قتل رسيده، صـحبت كـنم  زد
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فراهم كند كه بتوانم با مادرش هم مالقات كنم و در اين مـورد بـا او صـحبت    
خـانم  : چرا؟ گفـت : گفتم. او با صراحت گفت چنين چيزي امكان ندارد. كنم

اب و هـاي اعصـ   قـرص [آور  هاي فراموشي دست از سرم بردار، مادر من قرص
او هرگــز حاضــر . خــورد تــا آن اتفــاق و خـواهرم را فرامــوش كنــد  مـي ] روان
 .شود در اين مورد با شما صحبت كند نمي

با مرد جواني در انديمشك كه دانشجوي كارشناسي ارشـد رشـته ادبيـات    
هاي ناموسي در آن شهر را بـاز كـردم،    فارسي است، سر صحبت در مورد قتل

اله در انديمشـك چنـدين قتـل ناموسـي اتفـاق      كـرد كـه هرسـ    او هم تأييد مي
پرسـم، شـما در مـورد قتـل زنـاني كـه دور و بـر شـما اتفـاق           از او مي. افتد مي
احساس بدي دارم و براي هر زني كـه  : گويد افتد، چه احساسي داريد؟ مي مي

پرسم آيا با اطرافيانـت در ايـن مـورد     مي. كند نگرانم در اين منطقه زندگي مي
شـنوند و   ام نظـراتم را مـي   بلـه، وقتـي خـانواده   : گويـد  ؟ مـي كنيـد  صحبت مـي 
كننـد كـه مـن نسـبت بـه ايـن زنـان حـس دلسـوزي دارم، بـه مـن             احساس مي

مرداني كه در چنين فضـايي زنـدگي   ! غيرتي هستي تو اصًال آدم بي: گويند مي
م، مـردي را مـي    . كنند تحت فشار زيادي قرار دارنـد  مي شناسـم كـه    مـن خـود

طالق از او، با دوست او ازدواج كرد، اما او اقدام به قتـل وي  همسرش پس از 
ايــن امــر باعــث شــد كــه مــوجي از فشــارها و تحقيرهــا بــه طــرف او و . نكــرد

نهايتاً او يك شب براي هميشـه از ايـن شـهر رفـت و     . اش سرازير شود خانواده
م اش بـه او پيغـا   حتـي خـانواده  . ارتباط خود را با خانواده و اقوامش قطـع كـرد  

دادند كه اگر خودت قصد كشتن اين زن را نداري، پـس اجـازه بـده مـا او را     
مرد طايفه هم كمتر از زن طايفه تحت فشار نيسـت، هرچنـد كـه زنـان     . بكشيم

 .دراين منطقه تحت فشارهاي گوناگون قرار دارند
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با هر مرد و زني كه در اين مورد صحبت كـردم، پرسـيدم بيشـترين تعـداد     
مربوط به زنان ازدواج كرده است يا دختران ازدواج نكـرده؟  هاي ناموسي  قتل

 . ها مربوط به زنان ازدواج كرده بود بيشترين پاسخ
وگـو   در اين ديدارها تالش كردم با مسئوالن قضايي اين اسـتان نيـز گفـت   

هـاي مـن آمـار زنـان ازدواج      كردم بر اساس شـنيده  از همه آنها سوال مي. كنم
بيشتر از دختران است و آنها هم ايـن گفتـه را تأييـد     هاي ناموسي كرده در قتل

كردم چه تعدادي از ايـن زنـان بـه قتـل رسـيده بـر        دوباره سوال مي. كردند مي
رسند و چـه بخشـي از آنهـا بـر اسـاس مـوارد اثبـات         اساس سوءظن به قتل مي

هـا بـر اسـاس سـوءظن      درصـد ايـن قتـل    50بيشتر از : گفتند شده؟ جملگي مي
م، بـه دليـل شـرايط حـاد      از اين افراد سوال مي. شوند كشته مياثبات نشده،  كن

زنان، آيـا مراكـزي در ايـن اسـتان وجـود دارد كـه اگـر زنـان احسـاس خطـر           
كردند، به آنجا پناه ببرند تا از مـرگ نجـات يابنـد؟ آيـا بهزيسـتي ايـن اسـتان        

! خيـر : گفتنـد  مراكز امني را براي اين زنان تدارك ديـده؟ آنهـا در پاسـخ مـي    
تا جايي كه مجبـور شـديم برخـي از    . چنين مراكزي در اين استان وجود ندارد

ها در زندان نگه داريم و متأسفانه بـه محـض خـروج     اين زنان و دختران را ماه
 !اند آنها از زندان، توسط خانواده خود به قتل رسيده

شـود آنهـا را از ايـن اسـتان خـارج كـرده و تحويـل         پرسم آيـا نمـي   باز مي
خير، ما چنين قانوني نداريم و از آنجايي كـه  : گويند ستي تهران دهيد؟ ميبهزي

توانيم آنها  پدر ولي دختر است، حق دارد كه بداند دخترش كجاست و ما نمي
 .ما قانوني در اين خصوص نداريم. را مخفي كنيم

هـايي   بيشترين افرادي كه باآنها صحبت كردم، تحصيالت اكثريت خانواده
ي در بين آنها اتفاق افتاده را تا مقطـع راهنمـايي اعـالم كردنـد و     كه قتل ناموس
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درآمد دانستند، ولـي مـوارد نـه چنـدان      هاي فقير و كم آنها را متعلق به خانواده
 .كمي هم در بين طبقه متوسط به باال مشاهده شده است
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 هاي ناموسي اي از نتايج تحقيقات ميداني درباره قتل فشرده

 هاي ايران تاندر برخي از اس

 
اين تحقيقات با استفاده از روش مصاحبه عمقي انجام شده است، امـا مصـاحبه   

هـاي   هايي مشابه به پرسش شوندگان از غرب تا شرق و نيز جنوب كشور پاسخ
هـا مـواردي خـاص نيـز از سـوي       البته در برخـي از اسـتان  . اند مطرح شده داده
ي مباحـث مطـرح شـده در    فشـرده اجمـال  . مطرح شده اسـت  ها مصاحبه شونده

 :هاي استاني مورد مطالعه بدين قرار است نمونه

 استان آذربايجان غربي

هاي ناموسـي در اكثـر    نگار بر اين عقيده است كه پديده قتل مولودي، روزنامه
ــي   ــن اســتان مشــاهده م ــي در شــمال اســتان   شــهرها و روســتاهاي اي شــود، ول

ه سـكوت دارنـد، بيشـتر اتفـاق     آذربايجان غربي كه بيشتر كردها در اين منطقـ 
افتد و در توزيع فراواني اين پديده تفاوت معناداري نيز بـين شـهر و روسـتا     مي

 .شود مشاهده نمي
افتـد و دليـل آن وجـود     ها بيشتر در مورد زنان شوهردار اتفـاق مـي   اين قتل

. شـود  سوءظن به آنها است كه تنها برخي واقعيت دارد و بسـياري اثبـات نمـي   
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اند و دليل آن نيز داشتن روابـط   ها شده تران زيادي هم مشمول اين قتلالبته دخ
 .دوستانه خارج از عرف و بدون اطالع خانواده با پسران است

ها مخالف ازدواج دختران خود خارج از محدوده مذهبي و قـومي   خانواده
آنها معتقدند كه بايد كرد با كرد و تـرك بـا تـرك ازدواج كننـد، امـا      . هستند
دانند، به همين دليل آمار فـرار   از جوانان خود را مقيد به اين حدود نمي برخي

 .دختران به سوي مرز و ديگر مناطق زياد است
 .شود ها در مناطق عشايرنشين بيشتر ديده مي ـ اين قتل
ها بين افرادي كه داراي تحصـيالت پـاييني هسـتند، بيشـتر ديـده       ـ اين قتل

 .شود مي
هاي مرفـه ديـده    بقات اعم از فقير، متوسط و خانوادهها در همه ط ـ اين قتل

 .شود مي

 استان كردستان
االسالمي پراكنـدگي و   هاي خانم پروين ذبيحي و نگين شيخ بر اساس گزارش

همچنـين  . هـاي مختلـف ايـن اسـتان وجـود دارد      هـا در قسـمت   شيوع اين قتـل 
نجـام  هـاي ناموسـي در مريـوان ا    احسان هوشمند نيز تحقيقي در خصوص قتـل 

 :داده كه برخي نتايج آن به شرح ذيل است
 .دهند به اتفاق مقتولين را زنان ازدواج كرده تشكيل مي ـ اكثريت قريب 

 .سال است  ـ سن مقتولين كمتر از سي
 .ـ مقتولين معموالً ازدواج موفقي نداشته و ازدواج آنها اجباري بوده است

اي ميـان   قابل مالحظـه  ـ همچنين در اين تحقيق آمده است كه تفاوت سني
 .مقتولين زن با شوهرانشان وجود دارد
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قتل اين زنان بيشتر به دليل سـوءظن بـوده، در حـالي كـه داليـل و شـواهد       
 .ها وجود ندارد محكمي براي اثبات آن سوءظن

 استان كرمانشاه
هاي ناموسي را  ، فراواني قتل»نداي جامعه«خانم نوشين محمدي سردبير نشريه 

آبـاد غـرب و    رود، اسـالم  هاي گيالن غـرب، جـوان   ان در شهرستاندر اين است
هـا در شـهرها و روسـتاهاي     وقـوع ايـن قتـل   . روستاهاي اين استان عنوان نمـود 

 .شود ديگر اين استان هم مشاهده مي
هــا اكثـراً اجبــاري و از طـرف خــانواده تعيــين    در منـاطق يــاد شـده ازدواج  

 .شود مي
اي اسـت كـه فرهنـگ عمـومي بـا ايـن        هفضاي فرهنگي اين استان به گونـ 

 .ها همراهي و همدلي دارند قتل
سطح تحصيالت در اين مناطق پائين است و مـردم در ايـن منـاطق چنـدان     

هــا از هــر نــوع پيشــرفتي  هــاي مركــزي ندارنــد و شهرســتان ارتبــاطي بــا اســتان
 .اند بازمانده

زنــان هــاي ناموســي،  ، در مخالفــت بــا قتــل»نــداي جامعــه«ســردبير نشــريه 
كنـد كـه خبـر     داند و اضافه مـي  كرمانشاهي را پيشروتر از مردان اين استان مي

نكتـه ديگـري كـه نوشـين     . كنـد  هاي ناموسي اين زنان را بسـيار متـأثر مـي    قتل
هـاي  NGOافزايـد، ايـن اسـت كـه      هايش مـي  محمدي با اظهار تأسف به گفته

نــد و وقتــي كــه ا زنــان بــه دســتور اســتانداري كرمانشــاه از فعاليــت منــع شــده 
هايي كه دغدغه مسائل زنان را دارند، حق هيچ فعاليتي ندارنـد، چطـور    انجمن

 .اي انديشيد توان به مهار چنين مسئله مي
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  استان لرستان
هـاي ناموسـي را در اكثـر     هـا پراكنـدگي قتـل    وگو با چندتن از لرسـتاني  گفت

در شـهرهاي  هـا   كند ولـي ايـن قتـل    شهرها و روستاهاي اين استان حكايت مي
 .شود آباد و نورآباد بيشتر مشاهده مي خرم

هاي  هاي ذكرشده بر اساس سوءظن ها مانند ساير استان دليل عمده اين قتل
هـا بيشـتر از دختـران     اثبات نشده است و تعداد زنان ازدواج كرده، در اين قتل

 .ازدواج نكرده است
 .شود اعالم مي ها در حد ديپلم و زير ديپلم سطح تحصيالت اين خانواده

 .شود ها در بين طبقات فقير، متوسط و نيز مرفه ديده مي اين قتل
منظـور  (بريـدن   هنـوز رسـم نـاف   . هاي اجباري به وفور رايج اسـت  ازدواج

وجـود دارد و در منـاطق   ) نامزد كردن يك دختر در بدو تولد براي يك پسـر 
رار بـيش از  هاي اجبـاري از طريـق اصـ    ديگر كه اين رسم منسوخ شده ازدواج

دهنـد كـه    را در شرايطي قـرار مـي   شود و دختر و پسر ها اعمال مي حد خانواده
 .راهي جز پذيرفتن انتخاب خانواده ندارند

سازي افراد غريبه، آشنا و اقـوام در مـورد    ها، شايعه دليل بسياري از اين قتل
 .شود زنان عنوان مي

 استان همدان

نـان، هـادي احتظـاظي و حسـين     راضيه محسـني كارشـناس ارشـد مطالعـات ز    
هاي ناموسي در اسـتان همـدان بـه مـوارد ذيـل اشـاره        مجاهد در خصوص قتل

 :كنند مي
هـا   آباد، منطقه قصاب اي به نام حصار علي در حاشيه شهر همدان، در منطقه
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و ديزج كه مناطقي مهاجرنشين است و تركيبـي از قوميـت كـرد، لـر و تـرك      
در ايـن منطقـه   . شـود  ي بيشـتر مشـاهده مـي   هـاي ناموسـ   كنند، قتـل  زندگي مي

جـــا مـــردان داراي روحيـــه شـــديد  در آن. طـــايفگي اســـت هــا درون  ازدواج
شـود و   مردساالري هستند، اعمال خشونت نسبت به زنان در بين آنها ديده مـي 

همچنين در شهرستان بهار و نيز نهاونـد  . برند زنان از عدم امنيت رواني رنج مي
همـدان اسـت و روسـتاي آبشـينه در نزديكـي شـهر       كه بخـش لرنشـين اسـتان    

 .شود هاي ناموسي مشاهده مي همدان، قتل
وضعيت تحصيلي ساكنين اين منطقه پـايين و از نظـر اقتصـادي هـم از فقـر      

ها در بين طبقات متوسط و مرفـه   هرچند كه گاه اين قتل. برند شديدي رنج مي
 .هم مشاهده شده است

ــه ازدواج  ــن منطق ــن  در اي ــا در س ــي ه ــاق م ــايين اتف ــه   ين پ ــپس ب ــد و س افت
 .شود زنان منجر مي بينهاي زيادي خصوصاً در  سرخوردگي

چندهمسري در بين مردان استان امري عادي اسـت و پديـده چندهمسـري    
در بين ساكنين غيرمهاجر استان همدان، حتـي در بـين افـراد تحصـيلكرده نيـز      

 .وجود دارد
بـه ازدواج درآوردن  . رسـوم اسـت  هاي اجباري در اين مناطق نيز م ازدواج
سن بـراي مـردان مسـن بـه دليـل فقـر اقتصـادي، باعـث تشـديد و           دختران كم
 .ها شده است گونه ازدواج افزايش اين

ها به دليل اعتراضاتي است كـه زنـان بـه ضـعف اخالقـي       برخي از اين قتل
اس زننـد و براسـ   مردان هم متقابًال به آنهـا اتهامـات اخالقـي مـي    . مردان دارند

 .رسانند همين اتهامات، زنان را به قتل مي
در برخي موارد نيز به دليل ارتباط مردان با زنان متعـدد، همسـران آنهـا بـه     
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كننـد كـه    تالفي روابط همسرانشان، اقدام به برقراري رابطه با مردان ديگر مـي 
 .سازد آن رابطه، زمينه قتل اين زنان را فراهم مي
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 هاي ناموسي در جهان قتل

 
هـاي ناموسـي ايـن اسـت كـه مـا در        كته مهم و قابـل اعتنـا در خصـوص قتـل    ن

كنيم كه در تمامي همسايگان شرقي، غربـي و جنـوبي آن    كشوري زندگي مي
 .آيد قتل ناموسي امري عادي و از جمله حقوق طبيعي مردان بشمار مي

كشــورهاي افغانســتان، پاكســتان، تركيــه، عــراق و نيــز كشــورهاي حــوزه  
ملگي كشورهايي هستند كه ساالنه داراي آمار قابـل تـوجهي از   فارس ج خليج

 .هاي ناموسي هستند قتل
ناگفته نماند كه بر اساس گزارش سازمان ملـل، در سراسـر جهـان، سـاالنه     

شـوند و در كشـوري    هاي ناموسـي مـي   هزار زن و دختر مشمول قتل  5بيش از 
ت حيثيتـي كشـته   زن بـه دليـل موضـوعا    1000مانند پاكستان هرسـاله بـيش از   

هــاي ناموســي بــه ايــران و همســايگان آن منتهــي  البتــه وجــود قتــل. شــوند مــي
هـاي ناموسـي در    شود، بلكه بر اساس گزارش سـازمان ملـل فراوانـي قتـل     نمي

شـرق و جنـوب آســيا و نيـز شــمال آفريقـا و آمريكـاي التــين و حتـي برخــي       
ن، بـنگالدش،  كشورهاي اروپايي وجـود دارد و در كشـورهايي ماننـد پاكسـتا    

هندوستان، اردن، يمن، مصـر، عربسـتان، سـوريه، اسـراييل، مـراكش، آلمـان،       
 .شود انگليس، ايتاليا، پرو، آرژانتين، گواتماال، برزيل، اكوادور نيز گزارش مي

هاي ناموسي زنان در ديگر كشـورها، دقيقـاً ماننـد زنـان ايرانـي       داستان قتل
شوند و يا مورد  واه، محكوم به قتل ميآنها يا به دليل انتخاب همسر دلخ. است

گيرند و به دليل يك سـوءظن آن هـم در سـنين     سوءظن والدين خود قرار مي
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زن جـوان  » ژنـا «يك نمونه از اين زنـان  . شوند پايين محكوم به قتل ناموسي مي
او براي ازدواج با پسر . كند بنگالدشي االصل است كه در لندن نيز زندگي مي

پس از اين جريـان خـانواده بـه دليـل     . ايستد قابل خانواده مياش، م مورد عالقه
اي خـانوادگي   اينكه وي حيثيت خانواده خود را زيرپا گذاشته، براي او جلسـه 

اش  معتقد بود بـه خـاطر اينكـه بـا آبـروي خـانواده      » ژنا«مادر . دهند تشكيل مي
زنـداني   او در خانه. بازي شده بايد دخترش با نوشيدن جام زهر، خود را بكشد

پوند توانسـت فـرار كنـد و خـود را بـه       46اما در يك فرصت تنها با . شده بود
 .هاي حامي زنان برساند پليس و گروه

االصل  هشو پاكستاني. ساله، به دست پدرش به قتل رسيد 16» هشو يونس«
هـاي يكـي از    پـدر هشـو بـه دليـل صـحبت     . كـرد  بود ولي در لندن زندگي مي

به همين دليل ابتدا بـا  . ه دخترش با مردي ارتباط داردكرد ك دوستانش فكر مي
البته پدر هشـو  . ضربه چاقو او را زخمي و سپس سرش را از تنش جدا كرد 11

به خاطر اين قتل در دادگاهي در لندن بـه حـبس ابـد محكـوم     ) عبداهللا يونس(
 23F1.شد

سه زن جوان پاكستاني قصد داشتند با مردانـي كـه خـود برگزيـده بودنـد،      
اما از آنجا كه اين تصميم مغاير با رسوم طوايفي بود، مردان اين . واج كنندازد

ايـن سـه   . گيرند لكه ننگ را از دامن حيثيت خـود بردارنـد   طوايف تصميم مي
شوند و سـپس بـا    زن كه به طايفه عمران تعلق داشتند، دزديده و كتك زده مي

اقوام آنها كه به ايـن  دو زن مسن از . شوند گور مي به گلوله زخمي شده و زنده

                                                      
 .8/8/88گاردين، روزنامه اعتماد  .1
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 24F1.گور شدند به عمل اعتراض كرده بودند، هم زنده
افتـد،   هاي مختلف هند نيـز اتفـاق مـي    هاي ناموسي در ايالت طور قتل همين

هـا مشـاهده    هاي ناموسـي بـيش از سـاير اسـتان     وقوع قتل» هيريابا«اما در ايالت 
ي پـدران و مـادران   شود، زيرا دختران و پسران بايد بر اساس قول و قرارها مي

كــه در دوران كــودكي فرزنــدان گذاشــته شــده، ازدواج كننــد و در صــورت 
ايـن احكـام توسـط    . شـوند  تخطي از اين رسم كهنه محكوم به قتل ناموسي مي

شود و از آنجايي كه ساكنين ايـن منـاطق در    سفيدان اين مناطق صادر مي ريش
ها به پليس گزارش  تلخصوص حمايت از اين رسوم با هم متحد هستند، اين ق

 .شود نمي
مرتبـاً اخبـاري در    Tims of Indiaهاي متعددي ازجملـه   همينطور روزنامه

خصوص قتل زنان جوان به دليل شك و ترديد توسط مادرشوهرها را در هنـد  
اين زنان به دليل ترديد مادران همسر خود به رابطه با مرد ديگر . كند منتشر مي
هـا رقـم قابـل تـوجهي را در هنـد بـه        حاضر اين قتلرسند و در حال  به قتل مي

 .اند خود اختصاص داده
آ دختر اردني مسلمان نيز به دليل آشنايي با مايكل يك پسـر مسـيحي    دالي

پـدر بـه   . شـود  مندي اين دو به يكـديگر توسـط پـدرش كشـته مـي      و نيز عالقه
ادامـه  شود و با سپردن وثيقـه آزادانـه بـه زنـدگي خـود       وجه مجازات نمي هيچ
 .دهد مي

گيـرد كـه    توسط پدرش مورد سـوءظن قـرار مـي   » نورما«، »آ دالي«دوست 
او قبل از اينكه كشته شـود  . آ و مايكل نقشي داشته است نكند در دوستي دالي

                                                      
 .4/9/2008گاردين،  .1
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اگـر بـه اردن برگـردم    : گويد وي مي. شود توسط اقوام خود از اردن خارج مي
 .را خواهند كشتپدر و برادرم براي حفظ شرافت و ناموس خانواده م

اش بـه   سـاله  32ساله اردني بوسيله بـرادر   16كيفايا دختر  1994در ماه مي 
دليـل  . شـود  شود، به او آب داده شده و سپس سرش بريده مي صندلي بسته مي

 25F1.كشتن كيفايا تجاوز برادر ديگر به او بوده است
د درصـ  9/61طبق تحقيق يكي از موسسات وابسته به سازمان ملل در اردن 

درصـد بـه دسـت     3/14هاي ناموسي به دسـت بـرادران خـود،     زنان قرباني قتل
درصد به دست پسر خواهر يا پسر برادر يا مـرد ديگـري از فاميـل     10پدران و 

سـن و سـال انجـام     هـا بـه دسـت بـرادران كـم      عموماً اين قتـل . رسند به قتل مي
 .شوند سن مشمول مجازات كمتري مي گيرد زيرا پسران كم مي

ها در مورد دختـران در دامنـه سـني بـين      درصد اين قتل90ق اين تحقيق طب
 26F2.سال است27تا  15

هـاي ناموسـي در    سيمين رشيد مسئول سازمان زنان كرد در خصـوص قتـل  
سال تالش و كار جمعي فراوان با برخي 17در عراق، طي : گويد اين منطقه مي

در . از سـياه را بـرمال كنـيم   نگاران توانستيم ايـن ر  وكال، فعالين زنان و روزنامه
كـن نشـده    حال حاضر اين جنايت عليـه زنـان ممنـوع اعـالم شـده ولـي ريشـه       

 27F3.است
در كردسـتان عـراق    2007يوسف محمدعزيز نيز اعالم نموده كه در سـال  

هاي خود به قتل رسيدند؛  زن به خاطر موضوعات ناموسي به دست خانواده 27

                                                      
 .مارس 8هما غفوري، سايت  .1
 .سايت كار آنالين .2
 سايت اينترنتي .3
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 .زن در سليمانيه 6زن در داهوك و  11زن در اربيل،  10
. شــود ســاله تــرك در راه مدرســه بــا يــك پســر آشــنا مــي 17دريــا دختــر 

ــي  ــاخبر م ــق يــك   عموهــايش از آشــنايي آن دو ب ــه او  SSSشــوند و از طري ب
يا خودت را بكش و اين لكه ننگ را پاك كن يـا آنكـه مـا تـو را     «: گويند مي
ه دست پدربزرگش عمه دريا هم قبًال به دليل دوستي با يك پسر، ب» .كشيم مي

يـك بـار خـود را    . دريا چندين بـار اقـدام بـه خودكشـي كـرد     . كشته شده بود
سپس تالش كـرد خـود را   . پرتاب كرد، اما زنده ماند» تبگريز«داخل رودخانه 

 .دار بزند و بار ديگر با چاقو رگش را زد
هاي فعاالن زن ترك در منطقـه بـتمن در جنـوب شـرقي      بر اساس گزارش

برخـي  . رسـند  چند هفته يـك زن بـه داليـل ناموسـي بـه قتـل مـي       آناتولي، هر
دليـل  . شـوند  گـور مـي   هبـ  خورند يا زنده سنگسار، برخي خفه، برخي نيز تير مي

تواند از نگاه دزدكي يك پسر به يك دختر، تا پوشيدن دامـن   اين اقدامات مي
كوتاه، رفتن به سينما، تجاوز يك غريبه و يـا حتـي يـك خويشـاوند بـه يـك       

 28F1.تر و داشتن هر نوع رابطه جنسي باشددخ
گرفتـه توسـط صـندوق جمعيـت سـازمان ملـل و        طي يك تحقيق صـورت 

هـاي ناموسـي در تركيـه     ملل در خصوص قتـل  جمعيت برنامه و توسعه سازمان
شــوندگان، شــرف و نــاموس را بــاالترين عامــل در زنــدگي هــر فــرد  مصــاحبه

كرد، اين ارزش بـراي   ميزندگي تري  دانستند و هرچه فرد در منطقه دورافتاده
 .بود تر و حياتي تر قوياو 

آنها در تعريف ناموس؛ عفت، پاكدامني و پوشش مناسب، تشـخيص حـد   

                                                      
 .2009جوالي  16نيويورك تايمز،  .1
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 .و حدود، انجام وظايف زنانه طبق آداب و رسوم را اعالم نمودند
درصد در مصداق نـاموس اعـالم كردنـد كـه      70شوندگان  از بين مصاحبه

 .شونده هم چنين پاسخي دادند ي زنان مصاحبهحت. ناموس هر مرد، زن اوست
انــد، بــر كنتــرل زنــان  مردانــي كــه از روســتاها بــه شــهرها مهــاجرت كــرده

كردند و نحوه پوشيدن لباس زنان، معاشرت آنها و اينكه زنـان در   پافشاري مي
 .كردند چه شرايطي مجاز به رفتن به مدرسه و دانشگاه هستند را مطرح مي

پرسش كه اگر همسر شما خيانت كنـد بـا طـالق او     همچنين در پاسخ اين
اتفاق آنها اظهار كردند كه خير، طـالق   به يابد؟ اكثريت قريب مسئله خاتمه مي

توانيم بپذيريم كه او با مرد ديگري زنـدگي كنـد و رابطـه     ما نمي. كافي نيست
 .داشته باشد

يـزان  سـن، محـل اقامـت، م   : هـا تأكيـد دارد   نتيجه ايـن تحقيـق، بـراين داده   
هـاي ناموسـي    تحصيالت و جايگاه آن در زندگي افراد، عوامـل مـؤثر در قتـل   

 29F1.شناخته شده است
نفــر در ايــن كشــور تحــت عنــوان  12ســاالنه : گويــد پلــيس انگلســتان مــي

هـا حتـي    اما تعدادي از اين قتل. دهند هاي حيثيتي جان خود را از دست مي قتل
شـي بـه پلـيس گـزارش     شود و بعضي هـم بـه صـورت خودك    گزارش هم نمي

همچنين زنان بين . گيرد شود و در نتيجه تحقيقي در مورد آنها صورت نمي مي
هـاي پاكسـتاني، بنگالدشـي و هنـدي سـه برابـر سـاير         سـال از مليـت   24تا  16

زنند كه اين مسئله حـاكي از ميـزان فشـار     همتايان خود دست به خودكشي مي

                                                      
 .اينترنتيسايت  .1
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 30F1.بااليي است كه تحت آن قرار دارند
برند نيـز عمـدتاً    هاي امن، در كشور سوئد و نروژ بسر مي كه در خانه زناني

. هـا هسـتند   از كشورهاي هند، پاكستان، بنگالدش، افغانستان، كردهـا و تـرك  
اند كه از طرف خـانواده خـود بـراي خودكشـي تحـت فشـار        آنها اعالم كرده

ود را از خانواده آنها از اين دختـران جـوان خواسـته بودنـد كـه يـا خـ       . اند بوده
 .بالكن پرت كنند يا آنكه خودسوزي كنند

اند پس از طالق به هنگام مالقات با مـرد   برخي زنان ايراني مهاجر نيز گفته
 31F2.اند ديگر از طرف شوهر قبلي خود مورد حمله قرار گرفته

هاي ناموسي را بايد يـك فاجعـه    توان گفت كه قتل در پايان اين بخش مي
هاي  ها و ايدئولوژي لعه اظهارنظرات افراد با ديدگاهجهاني تلقي كرد و در مطا

خوريم اين است كـه همگـي دليـل عمـده و      اي كه برمي مختلف به اولين نكته
آنهـا  ) بـه ويـژه مسـلمان بـودن    (ها را متعصب و مذهبي بودن  زيربنايي اين قتل

هـا در جوامـع مسـلمان بيشـتر از سـاير منـاطق        اند، زيرا فراواني اين قتـل  دانسته
پژوهان و اساتيد فقـه   در بخش بعد به بررسي داليل اين امر از نگاه قرآن. است

 .پرداخته خواهد شد

                                                      
 همان ـ گاردين .1
 اينترنتيسايت  .2
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 هاي ناموسي نقد قوانين و موارد فقهي قتل

 
اختيـار بـه قـوانيني     توان پرداخت و بي هاي ناموسي نمي به بررسي و مطالعه قتل

ري كـه بـا بـرهم    كنـد و قانونگـذا   جناياتي را جرم محسوب نمـي  چنين كه اين
هايي به وظيفه خود كه حمايت از آحاد  گذاشتن چشم خود بر روي چنين قتل

 !كند، فكر نكرد پذير و مجازات مجرمين است عمل نمي جامعه و اقشار آسيب
و  220هاي ناموسي در ايران در پنـاه دو مـاده قـانوني     در واقع مجرمين قتل

ازات، اقـدام بـه قتـل زنـان     قانون مجازات اسـالمي بـدون نگرانـي از مجـ     630
 . كنند مي

پدر يـا جـد پـدري كـه فرزنـد      : گويد قانون مجازات اسالمي مي 220ماده 
شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتـول و تعزيـر    خود را بكشد، قصاص نمي

 .محكوم خواهد شد
قاتل يا قاتلين تمامي دختران و زناني كه به دست پدر يا ساير بستگان خود 

انـد، بـا اطـالع از ايـن مـاده قـانوني خـود را مبـري از مجـازات           رسـيده به قتـل  
بـه عنـوان مثـال زهـرا     . كننـد  دانند و با خاطري آسوده اقدام به قتل آنها مـي  مي

ساله اهوازي به علت شك پدر و توسط او سربريده شد، اما وقتي كـه   7دختر 
د زدنـد، وي بـا   مأموران به هنگام انتقال او به مركز پلـيس، بـه دسـتانش دسـتبن    

 !!!زنيد، من ولي دخترم هستم چرا به من دستبند مي: گويد اعتراض مي
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بسياري از كسـاني  : گفتند حتي از برخي هموطنان خوزستاني شنيدم كه مي
اي انجـام   دانند كـه عمـل مجرمانـه    كنند، نمي كه اقدام به قتل دختران خود مي

 !دهند مي
حتي برخي از مقامـات قضـايي    همچنين بسياري از شهروندان خوزستاني و

پيش از اينكه مردان خانواده اقدام به قتل دختـر خـود كننـد،    : كردند اظهار مي
كنند كه او اجازه قتـل دختـر    به امضاي پدر تنظيم مي اي محضري نامه رضايت

رسـد، سـر دختـر؛ بـا      خود را صادر كرده است و زماني كه دختـر بـه قتـل مـي    
! شـود  او تنظيم شده، روي ميز قاضي گذاشته مي اي كه قبل از مرگ نامه اجازه

تواند به او براي مدت كوتاهي محكوميـت زنـدان صـادر     و قاضي حداكثر مي
كند و بعد هم او مانند يك قهرمان كه لكه ننگ را از خانواده خود دور كرده 

 .گردد به آغوش گرم خانواده برمي
ها به استناد كدام مـاده   آيد كه دفترخانه البته در اينجا، اين پرسش پيش مي

كنند؟ چه بسا اين خـود اولـين    هايي مي نامه قانوني اقدام به تنظيم چنين رضايت
 .هاي ناموسي باشد گام غيرقانوني در خصوص قتل

هرگاه مردي همسر خود را : گويد قانون مجازات اسالمي نيز مي 630ماده 
تواند  در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد مي

 .در همان حال آنان را به قتل برساند
توان موردي را پيدا كرد كـه مـردي    هاي ناموسي، البته به ندرت مي در قتل

طور كه پيش از ايـن   ا همسر خود مواجه شده باشد، و هماندر چنين شرايطي ب
نشـده رخ   ءظـن اثبـات   ها بر اساس سـو  اتفاق اين قتل به نيز گفته شد، اكثر قريب

دهد و بقيه موارد نيز تحت شرايطي كه اين ماده قانوني ترسيم نموده، قـرار   مي
 . ندارد
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ها فراهم آورده،  قتلاين دو ماده قانوني كه شرايط امني را براي قاتلين اين 
دانـان و   حداقل در يك دهه اخير مرتباً توسط فعاالن حقوق زنان و نيـز حقـوق  

مورد نقد و بررسي قرار گرفته و خواسته قطعي آنها تغيير ايـن قـوانين بـوده    ... 
در بين نقادان اين دو ماده از قانون مجازات اسالمي، رئيس دادگسـتري  . است

 .شود يده ميپيشين استان خوزستان نيز د
هـاي   ها از نزديك مواجه بوده ديـدگاه  ها با اين قتل از آنجايي كه وي سال

 .قابل توجهي در خصوص اين دو ماده قانوني دارد كه اشاره به آن مفيد است
آبـادي در پنجمـين همـايش تـدابير حقـوقي كـاهش        عباس جعفري دولت

الزامـاً قضـايي   حل پايان يا كاهش قتل ناموسـي در كشـور    راه«: خشونت گفت
توانـد   با اين وجود دسـتگاه قضـايي مـي   . بلكه بيشتر ريشه فرهنگي دارد. نيست

تـوانيم ايـن موضـوع را توصـيه      هرچند كه نمـي . تغييراتي در قوانين ايجاد كند
 . اي ندارد كنيم كه دستگاه قضايي در اين زمينه وظيفه

از بـين بـردن   گذاري در حوزه فرهنگي كشور براي  وي با تأكيد بر سرمايه
ها شد و اظهـار   هاي ناموسي خواستار تشديد مجازات عامالن اين قبيل قتل قتل

كرد در صورت رضايت اولياي دم، اگر قاضي خيلـي شـجاع باشـد، حـداكثر     
 ».كند سال حبس براي قاتل تعيين مي 10

 630در مـواردي از جملـه مـاده    «: آبـادي در ادامـه گفـت    جعفري دولـت 
كننده جرم به شمار آمـده   ي انگيزه ناموسي از علل توجيهقانون مجازات اسالم

نظـر از قصـاص بـه     البتـه صـرف  . كه حذف يا اصالح اين ماده ضروري اسـت 
عنوان مجازات اصـل جـرم قتـل عمـد، الزم اسـت مـواردي كـه بـه هـر دليـل           

هـاي   شود در تعيين مجـازات تعزيـري تشـديد مجـازات قتـل      قصاص اجرا نمي
: هـا افـزود   وي در خصوص انگيزه اين قتل. قرار گيرد مبتني بر جنسيت مد نظر
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هاي اثبات نشده اسـت و در ايـن منـاطق همـين كـه       ها ناشي از سوءظن اين قتل
مردان سوءظن نسبت به خواهر، همسر، دختر و يا نزديكـان خـود بيابنـد بـراي     

 ».ارتكاب آنها به قتل كافي است و نياز به اثبات و شهود ندارد
دانـد،   هاي ناموسي قاتل خود را بـه حـق مـي    اين كه در قتلوي با تأكيد بر 

هـاي ناموسـي بـه شـدت      متأسـفانه سياسـت قضـايي مـا در حـوزه قتـل      «: گفت
متفاوت و حتي متناقض است و بستگي به ديدگاه قاضـي دارد كـه بسـياري از    

هـاي   شود و يا اينكـه در كميسـيون   موارد در كشاكش رسيدگي؛ قاتل آزاد مي
 32F1».گيرد قرار ميعفو مورد عفو 

گذار، بـه   انگاري قانون توان نتيجه گرفت كه اهمال و سهل از اين گفتار مي
رقم خوردن جناياتي فجيع منجر شده و تغيير قوانين و نيز تغيير نگاه قانونگـذار  

 .هاي ناموسي است هاي مبارزه با قتل يكي از راه
اري از افـراد و  اما زيربناي فكري و نظري اين دو ماده قانوني چيست؟ بسـي 

اند، اين دو ماده  هاي ناموسي اظهارنظر كرده صاحبنظراني كه در خصوص قتل
انـد كـه ايـن     قانوني را برگرفته از تفكرات ديني اسالمي دانسته و بر اين عقيده

قوانين برگرفته از متون مـذهبي بـوده و همـين اظهـارنظرات نگارنـده را بـرآن       
پژوهـان و محققـين علـوم     از قـرآن  وگـو بـا چنـدتني    داشت كه طي چند گفت

 .ديني اين نظرات را به بحث بگذارم

 

                                                      
 .6/7/1388خبرگزاري ايرنا ، .1



 
 
 

 مستندش روايات است

 )محقق علوم اسالمي(وگو با هادي قابل  گفت

پرسـم تـا جـايي كـه مـن اطـالع دارم        از هادي قابل محقق علـوم اسـالمي مـي   
بسياري از قوانين جزايي ما كه در كتاب قـانون مجـازات اسـالمي جمـع شـده      

نا و مستند قرآني ندارد، پس چگونه است كه از قوانين جزايي به نام قـوانيني  مب
قـانون   630و يـا قـانون    220شود، ماننـد قـانون    برگرفته از متون مذهبي ياد مي

 .مجازات اسالمي
چه در فقه شيعه و چه اهـل سـنت، منـابع احكـام شـريعت      : وي در پاسخ گفت

اهللا، مجموعه روايـات اهـل    سنت رسول بلكه منابع نقلي مانند. فقط قرآن نيست
شـود نيـز بـه عنـوان مفسـر       شيعه و اهل تسنن كه شامل بيانات پيامبر و ائمه مـي 

همچنين عقل به عنوان يك منبع مهم و جدي مطرح است . قرآن مطرح هستند
دانـد   داند، حرام است و آنچه را كه عقل جايز مي و آنچه را كه عقل حرام مي

ر اجماع است، يعني داليلي كه به اجماع فقها زمان خود منبع ديگ. حالل است
رسيده ولي به دست ما نرسيده ولي در گذشته به عنوان احكام مورد اتفاق نظر 

 .مطرح بوده، در نتيجه منابع احكام مذهبي، كتاب، سنت، اجماع و عقل است
تـوانيم آن را   پس اينطور نيست كه اگر حكمي در قرآن نيامده باشـد، مـا نمـي   

و  220نكته ديگر اينكه مستند اين دو قـانون، يعنـي قـانون    . وارد شريعت كنيم
طبق آن روايات پدر ولي كودك . قانون مجازات اسالمي روايات هستند 630
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شـود، ولـي در ايـن روايـات      است و در صورت كشتن كودكش، قصاص نمي
 15و را بـه  نبايـد ا . نيامده كه به طور مثال نبايد او را به حبس ابد محكوم كـرد 

 .سال زندان محكوم نمود
تواند زنش را كـه مرتكـب    هم باز به استناد روايات مرد مي 630در مورد ماده 

اما در همان روايات آمده كه . زنا شده و در حال زنا او را ديده، به قتل برساند
مرد بايد بتواند در دادگاه با حضور چهار شاهد چنين جرمـي را اثبـات كنـد و    

د اثبـات كنـد و زن را بـه قتـل برسـاند، مـرد هـم بـه مجـازات مـرگ           اگر نتوان
اما متأسـفانه بخـش دوم روايـات كـه اثبـات ادعـاي مـرد در        . شود محكوم مي

وجه آورده نشـده و بـدان توجـه نشـده      دادگاه است، در قانون مجازات به هيچ
 . است

هادي قابل همچنين به نكته مهمـي نيـز اشـاره كـرد و آن اينكـه بـر اسـاس        
توانـد از زمـان حضـرت رسـول و ائمـه بـه        هيچ حكمي نمي» اصل اوليه عقلي«

زمان ديگر تعميم پيدا كند، يعني آن احكام خاص زمان خود بـوده و غيرقابـل   
 .تعميم است



 
 
 

 دليل قرآني ندارد

 )پژوه استاد فلسفه و قرآن(اصغر غروي  وگو با دكتر سيدعلي گفت

 
قــانون  630و  220آنــي دو مــاده هــاي قر بــا دكتــر غــروي در خصــوص زمينــه

پرسـم بـر اسـاس كـدام آيـه و مـتن        از وي مي. كنم مجازات اسالمي بحث مي
مذهبي مسلمانان، پدر حق دارد فرزند خـود را بـه قتـل برسـاند ولـي مجـازات       

تواند به دليل سوءظن بـه همسـرش    نشود؟ بر اساس كدام حكم قرآني مرد مي
 ات باشد؟وي را به قتل برساند و مصون از مجاز

اوالً «: گويـد  دهد، او مـي  دكتر غروي هم با طرح پرسشي سوال مرا جواب مي
اي به پدر داده نشده و ديگر آنكه اگر  در هيچ يك از آيات قرآن چنين اجازه

پدري به دليل ناموسي حق دارد فرزند دختر خود را بكشد، چرا چنين حكمـي  
حيثيـت كنـد،    اي را بـي  دهدر مورد فرزند پسري كه امكـان دارد او هـم خـانوا   

اين ماده قانوني هيچ مستند قرآني ندارد، بلكه بر اساس يـك  ! شود؟ اجراء نمي
روايت، چنين حكم فقاهتي صادر شـده و اينـك نيـز وارد قـانون مجـازات مـا       

 ».گرديده است
در قـرآن حكـم   : گويـد  قانون مجازات نيز مـي  630طور وي در مورد ماده  همين

شـاهد در  4منظـور ربطـه جنسـي كـه از طريـق      . (رابطه دارد زني كه با مرد ديگر
ضربه شالق اسـت و ايـن محاكمـه و مجـازات     100) حضور قاضي گزارش شود
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حتـي قاضـي   . بايد توسط قاضي در دادگاه انجام شود، نه در خانه و توسط شوهر
تواند بر اساس علم خود، چنين حكمي صادر كند، بلكه صرفاً بايد بر اسـاس   نمي

در مـورد زنـاني كـه     15طور در سوره نساء آيـه   همين. چهار شاهد باشدشهادت 
چهار نفر بايد شهادت دهند، پس آنهـا را در  : گويد شوند، مي مرتكب فحشاء مي

در اينجـا  (خانه نگه داريد تا اينكه مرگ آنها فرا رسد، يا آنكه راهـي پيـدا كنيـد   
 .)منظور از راهي پيدا كنيد، به ازدواج درآوردن آنهاست

كنم، پس چگونه ايـن احكـام بـه عنـوان احكـام       دوباره سوالم را تكرار مي
پيرامون ظـن  «شود؟ در اينجا دكتر غروي مرا به مطالعه كتاب  اسالمي اجرا مي

ــه و كــاربرد آن در فقــه ــد دعــوت مــي» فقي ــم آيــت . كن ــه قل ــاب ب ــن كت اهللا  اي
ي سيدمحمدجواد موسوي غروي پدر ايشان است كه دكتـر علـي اصـغر غـرو    

 .آن را ترجمه كرده است
هـايي از ايـن كتـاب كـه بـه موضـوع مـورد تحقـيقم          در اسرع وقت بخش

ل، حجـت خـدا بـر     «اهللا غروي در بخـش   آيت. مربوط بود را مطالعه كردم عقـ
كنـد و   آنچه را عقل حكم كند، شرع نيز همـان را حكـم مـي   «: گويد مي» خلق

ونـه  گ اسـت در درون، همـان   عقل در انسان پيامبري. عقل اعتنايي به ظّن ندارد
امتياز انسان هم به عقل او اسـت و اگـر عقـل    . كه رسول پيامبري است از برون

بـه عقـل، هـم خـدا شـناخته      . گرديـد  نبود انسان به هـيچ تكليفـي مكلـف نمـي    
عقل؛ شرعي اسـت در وجـود انسـان،    . شود و هم رسول او، هم حق و باطل مي

پس آنچه را عقل سـليم تصـديق   . گونه كه رسول عقلي منفصل از اوست همان
 ».نمايد، حق است و هرچه را تكذيب كند، كذب است

هرگـاه  : گويـد  در حجيت عقل مي كالم بحرانيطور در بخش  ايشان همين
دليل عقلي با دليل نقلي تعارض پيدا كند، دليل عقلي را مقـدم داشـته و بـر آن    
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كه با دليل عقلي منطبـق  اند  اند و دليل سمعي را نوعي تأويل كرده اعتماد كرده
هـاي   در كتـاب . انـد  گردد و اگر تطبيق ننمـوده، بـه طـور كلـي كنـار گـذارده      

اســتداللي خــود، در فــروع فقهــي، اول چيــزي كــه اســتدالل را بــا آن شــروع  
سپس دليل سـمعي بـا پشـتوانه دليـل عقلـي      . كنند استناد به دليل عقلي است مي
 .آورند مي

» عرض حـديث بـر قـرآن   «در بخش وي در خصوص احاديث متناقض نيز 
هرگاه دو حديث مختلف به تو رسد، بـا كتـاب خـدا و احاديـث مـا      : گويد مي

قياس كن يعني بسنج، اگر مانند آن بود حق است و اگر ماننـد آن نبـود باطـل    
 33F1.است

: رسـد  از سوي شما احاديث مختلفـي بـه مـا مـي    «: افزايد ايشان در ادامه مي
اب خداي عزوجل و احاديث ما قياس كن، اگـر بـا   هرچه از ما به تو رسد با كت

 34F2».آن دو شبيه بود، از جانب ماست و اگر نه از ما نيست
در ادامه احاديث ديگـري نيـز بـا همـين مضـمون در صـفحات ديگـر ايـن         

هرگـاه حـديثي از مـن بـراي شـما      : بخش از كتاب ظن فقيه آورده شده ماننـد 
ن آنها را از مـن بدانيـد، بـه شـرط     تري ترين و معقول گفته شد، شيواترين، آسان

ام و اگـر بـا    موافقت آن با كتاب؛ پس اگر با كتاب خدا موافق بود، مـن گفتـه  
 35F3.ام كتاب خدا موافق نبود، من نگفته

اين بخش از كتاب پيرامون ظن فقيه، گفتـار فراوانـي از پيـامبر را بـه ميـان      
بايـد داراي   آورده كه هر حديث و روايتي به تعبيـر دكتـر علـي اصـغر غـروي     

                                                      
 .الكتمان باب..... كافي؛  .1
 .معالي صدوق .2
 .القضاء باب وجوه الجميع بين االحاديث المختلفه ، وسايل كتاب 12صافي؛ مقدمه  .3
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 . شاهد قرآني باشد و گرنه آن حديث قابل اعتناء نيست
البته چگونگي پيروي فقها از روايات و احاديثي كه موافقت با آيات قرآن 

بـه تفصـيل توضـيح داده    » علل تبعيت اكثر امت از ظـن فقهـاء  «ندارد در بخش 
 .كنم شده كه خوانندگان را به مطالعه آن دعوت مي

ــ ــوان يــك   ر علــي اصــغر غــروي مــي در پايــان از دكت ــه عن پرســم، شــما ب
، مجاز بودن پدر به قتل كودك يا كشتن زنـان،  »رجم«پژوه، براي احكام  قرآن

خيـر، هـيچ   : ايد يا خير؟ ايشان نيز با قاطعيـت گفـت   با شاهد قرآني مواجه شده
يك از اين احكام شاهد قرآني ندارد و حكمي كه شاهد قرآني نداشـته باشـد   

 .يره احكام خارج شود، همينبايد از دا



 

 

 گري و ضرورت نگاه تاريخي غلبه اخباري

 )استاد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه(وگو با دكتر صديقه وسمقي  گفت

 
 طور كه اطالع داريد در برخي مناطق كشور ما بسياري از زنان و  همان

با سن به دليل سوءظن پدر، برادر، يا حتي اقوام  دختران، حتي دختران كم
رسند و قوانين جزايي ما مرتكبين اين  ادعاي ناموس و شرافت، به قتل مي

قانون مجازات اسالمي، مجازات  630و  220ها را با استناد به ماده  قتل
كند و دليل عدم مجازات آنها وجود احكام فقهي و اسالمي بيان  نمي
همسر شود، احكامي كه پدر ولي فرزند خود است، يا مرد مجاز به قتل  مي

شما به عنوان استاد رشته فقه و حقوق تا چه حد اين . خطاكار خود است
دانيد؛ نظر شما در مورد اين  قوانين را برگرفته از متن قرآن و سنت پيامبر مي

 دو ماده قانوني چيست؟

    براي بررسي موضوع الزم است باز گرديم به اين كه در تاريخ فقـه چـه
رفتـه؛ سـنت چگونـه شـكل گرفتـه؛ چـه       مسيري طي شده، فقه چگونه شكل گ

حوادثي بر روايات و احاديث ما گذشته؛ صحت و سـقم آنهـا چگونـه اسـت؛     
آنچه كه مسلم است مطالعـه تـاريخ اسـالم و تـاريخ     . بحث بسيار مفصلي است

دهد كه احاديث با روش قابل اطمينـان و از طريـق قابـل     حديث به ما نشان مي
تـاريخ اسـالم خصوصـاً در زمـان پيـامبر      در . اعتمادي بدست ما نرسـيده اسـت  

اسالم، شواهدي داريم كه برخـي احاديـث و روايـات در زمـان حيـات پيـامبر       
نوشته شده و رواياتي هم در مقابل اين ادعا داريم كه اصالً پيامبر مسـلمانان را  
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بـه عقيـده   . كردند جز آيات قرآن نهي مي از نگارش احاديث و اقوال ايشان، به
ز اينها قابل استناد نيست، چرا كه به هرحال احاديـث و روايـاتي   كدام ا من هيچ

اي از آنها مكتوب شده بـه دسـت مـا     به دست ما رسيده است، اگر چه هم پاره
نرسيده، چون در واقع علم حديث، يك علم شفاهي بوده، اقوال پيامبر به طور 

بـه   هـاي بعـد انتقـال پيـدا كـرده و از قـرن دوم و سـوم شـروع         شفاهي به نسـل 
آوري آنهـا شـده اسـت، يعنـي زمـاني كـه روايـات مخـدوش شـده و يـا            جمع

 .احاديث مجعول زيادي وارد روايات شده بود
حال ما چه از نگاه تابعين و صحابه بخواهيم به اين روايات بپـردازيم و چـه   

طريـق بـا   بيت كه شيعه در واقع اين طريق را انتخاب كرده، هـر دو  از منظر اهل
ه در احاديثي كه شـيعه بـه آن اسـتناد    چ .مخدوش روبروستاحاديث جعلي و 

كند هـر دو طريـق، امـن و     كند و چه احاديثي كه اهل سنت بدان استناد مي مي
از سوي ديگر در حـال حاضـر احـاديثي كـه بـه آن اسـتناد       . قابل اعتماد نيستند

شود، اخبار واحد هستند و اخبار آحاد به خودي خود، براي امور مهم قابـل   مي
استناد و قابل اعتنا نيستند، بخصوص در اموري كه به خون، جـان و مـال مـردم    

توانيم به اين احاديث اعتنا كنيم و فقهاي بزرگي هـم   قطعاً نمي. شود مربوط مي
دانستند، مثـل   در تاريخ وجود داشتند كه اخبار آحاد را حجت و قابل اعتنا نمي

آهللا  هـاي معاصـر ماننـد آيـت    ادريس، ابن زهره و مراجـع و فق  سيدمرتضي، ابن
توانيم بـه اخبـار    خوئي، كه ايشان هم بر اين عقيده بودند كه در امور مهم  نمي

اين اخبار در صورت ضرورت و اضطرار مثـل عبـادات قابـل    . آحاد اعتنا كنيم
 .اعتناست

كنـد كـه مـا در امـور مهـم       رسد و عقل هـم حكـم مـي    مجموعاً به نظر مي
سنادي اعتماد كنيم كه اين مدارك و اسناد مخـدوش  توانيم به مدارك و ا نمي
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 .كند است و براي ما ايجاد شبهه و ابهام مي
گيـري فقـه و بوجـود     واقعيت اين است كه در طول تـاريخ و زمـان شـكل   

آمدن طايفه فقها، اعتنا به روايات و اخبار هميشه بيشتر از اعتنـا و اهميـت دادن   
و تا جايي اين روند جلو رفته كـه  . داردبه قرآن بوده، اين هم داليل و عواملي 

حتـي  . رود فقها و مفسرين معتقدند بدون مراجعه به روايات، اسالم از بـين مـي  
تـوان فهميـد و قـرآن را     برخي معتقدند بدون توجه بـه روايـات قـرآن را نمـي    

گــري بيــداد  هــاي اخبــاري ايــن مســئله بــويژه در دوره. شــود تفســير كــرد نمــي
اگر چـه بسـياري از فقهـاي شـيعه     . اي اين حوادث استكرده و تاريخ گوي مي

انـد كـه اصـولي هسـتند و ادعـا       پس از به وجود آمدن علم اصول، ادعـا كـرده  
گري را قبول ندارند، ولي واقعيـت   كردند كه اخباري نيستند و مسلك اخباري

 .خالف اين است
گـري   دهنده اين است كه مسلك غالب بر فقه، مسلك اخباري فقه ما نشان

د، در حـالي كـه بايـد      است، تا آن حد كـه قـرآن بـر روايـات عرضـه مـي       شـو
اصوليون در كتب خـود دربـاره اينكـه بايـد روايـات بـه آيـات        . برعكس باشد

اند، در مورد اينكه روايـاتي كـه مخـالف     قرآن عرضه شوند، بسيار بحث كرده
 امـا بـه عكـس رويـه فقهـا نشـان      . متن قرآن هستند، بايـد كنـار گذاشـته شـوند    

اي  گونـه  شوند و آيات قرآن را به دهد كه آيات قرآن به روايات عرضه مي مي
كنند كـه موافـق    اي احكام قرآن را استنباط مي گونه كنند و به تعبير و تفسير مي

 .روايات باشد
در اين ميان نكته مهم ديگري كه وجود دارد و آن اين است كه ما در هـر  

ما از ميان اين روايات متعدد كه گـاهي  بينيم ا موضوعي روايات متعددي را مي
معاني و مضامين آنها هم مقابل يكـديگر قـرار دارنـد؛ آن دسـته از روايـات و      
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شوند كه گرايش بـه سـمت و سـوي خاصـي      اخباري از سوي فقها انتخاب مي
 .دارند
 به كدام سمت و سو؟ 
 مـا در مـوارد   . و سويي كه اعراب جاهلي بدان گـرايش داشـتند   به سمت

، »عدم برابـري زن و مـرد  «، در »رجم«در مسئله . بينيم عددي اين مسئله را ميمت
عدم برابري برده «، در »ديه و عدم برابري مسلمان و غيرمسلمان«، »قصاص«در 

در حـالي كـه مـا در    . بينيم و در مواردي از اين قبيل اين رويكرد را مي» و آزاد
هـا، حـاكي از    برابـري انسـان   ها داراي رواياتي هسـتيم كـه حـاكي از    اين زمينه

ها و رد تبعيض هستيم و آيات قرآن صراحتاً داللـت بـر ايـن     برابري جان انسان
كننـد   اما شاهد آن هستيم كه فقها اين دسته از روايات را رد مـي . موضوع دارد

 .شوند كه مؤيد تبعيض است گذارند و به رواياتي متمسك مي و كنار مي
 ين اتفاق رخ داد؟نظر شما چرا و چگونه ا به 
     تـوان بـا بررسـي     اينكه در واقع در طول تاريخ چـه اتفـاقي افتـاده را مـي

تاريخ، سيره مسلمانان اوليه و بررسي زنـدگي آنهـا، پـيش از اسـالم و پـس از      
آن، حتي بررسي زندگي آنها پس از پيامبر اسالم، به نكات مهمي دسـت پيـدا   

 .كرد
 اين نكات مهم، چه مواردي است؟ 
   بســياري از قــوانين و مقرراتــي كــه فقهــا بــه عنــوان احكــام شــرعي يــاد
هـا يكـي    شيوه مجازات. اند، ريشه در قوانين و احكام پيش از اسالم دارد كرده

اينها هم پـيش از اسـالم وجـود    . تبعيضات يكي از اين موارد است.  از اينهاست
كرده اسـت، نـه   داشتند و هم پس از اسالم، بسياري از اين احكام تغيير جدي ن

به دليل آنكه اسالم موافق آن احكام بوده بلكه به دليل آنكه ايجاد اين تغييـر و  
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 .تحوالت در جوامع به زماني طوالني احتياج دارد
هـا عـوض    شـوند، افكـار انسـان    هـا عـوض مـي    تحوالت به مرور كه انسـان 

به تبـع آن   كند و ها تغيير مي كند، فرهنگ انسان ها تغيير مي شود، علم انسان مي
 .آيد كند، به وجود مي ها رشد مي عقل انسان

اينكه ما گمان كنيم همه تعصبات جاهلي، در جامعه مسلمانان اوليه از بـين  
تحـوالت و تغييـرات   . پـذير نيسـت   رفت، اين تصور خالف واقع است و امكان

خـواهم از ايـن    مـن مـي  . آيـد  اي به سرعت به وجود نمي بنيادي در هيچ جامعه
هاي مجازات، افكـار، عقايـد و    ، اين نتيجه را بگيرم كه خيلي از روشموضوع

تعصباتي كه پيش از اسالم در ميان مسلمانان وجود داشـته، پـس از اسـالم هـم     
استمرار يافته، در اينكه چگونـه ايـن موضـوعات وارد فقـه شـده، چنـد مسـئله        

 .عمده و مهم نقش دارند كه به مباني فقه ما ربط دارند
ا مستندات فقها، قرآن و سپس سنت پيامبر است، اما در ايـن ميـان   در فقه م

 . آنچه كه بيشتر مورد استناد است، سنت است
مـن در تعريـف   . اما تعريف اصوليون و فقها از سنت، مـورد اشـكال اسـت   

آن . سنت چه از نظر فقهاي اهل سنت و چه از نظر فقهـاي شـيعه، مناقشـه دارم   
قدم همان تعريف منشـأ و سرچشـمه بسـياري از    پذيرم و معت تعريف را من نمي

 .مشكالت در فقه ما شده است
 تعريف اصوليون از سنت چيست؟ 
 گوينـد سـنت، قـول، فعـل و تقريـر       فقها و اصوليون در تعريف سنت مي

پيامبر است و در اين ميان تمام آداب، سنن، عادات، رسوم و مقـررات جـاري   
اسالم وضع نشد و از قبل از اسالم وجـود  در جامعه مسلمانان اوليه كه از سوي 

كه داليل عدم تعرض قابـل  (داشته و به هر دليل پيامبر متعرض آن نشده است 
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اينها همه وارد احاديث و روايات شده و از آنجا به عنوان احكـام  ). بحث است
امضايي و احكام شرع وارد فقه ما شـده و امـروزه متأسـفانه آنهـا را در قـوانين      

بينيم، در حالي كـه همـين مسـئله، قابـل بحـث بسـيار        انين مدني ميجزايي و قو
فقها آنها را به عنوان حكم شرعي . اين تعريف از سنت قابل اشكال است. است

براي مردم بيان كردند و ميان احكام صريح شرعي كه شارع بيان كرده و آنچه 
ل مســلمانان بــه عنــوان قــوانين و مقــررات جــاري در جامعــه خــود بــه آن عمــ 

كردند و پيامبر اسـالم نيـز بـه عنـوان يـك فـرد از آن جامعـه بـه آن عمـل           مي
عدم تفكيك احكام صريح شـرعي كـه شـارع بيـان     . كرد، تفكيك نكردند مي

كرده از قوانين وعادات مسلمانان كه جزء عرف آن زمانه بوده، اعم از آداب و 
موسعي كه از  رسوم و سنن، اين مشكل را به وجود آورده و به تبع آن، تعريف

 .حكم شرعي شده منشأ بسياري از مشكالت شده است
هاسـت،   هاي ناموسي بايد بگويم كه نه قرآن مؤيد اين قتل اما در مورد قتل

 .نه روايات
بينيد كه مجـوزي بـراي قتـل     جا نمي اگر شما به روايات مراجعه كنيد، هيچ

جع ماست، چند كتاب وسايل الشيعه كه مورد مراجعه مرادر . صادر شده باشد
روايت در اين زمينه وجود دارد كـه مسـلمانان از قتـل همسـر خـود و يـا مـرد        

در يكـي از ايـن   . شـوند  بيگانه به دليل سوظن و يا بدون بينه و شـاهد نهـي مـي   
كنند، كه اگر تو به خانـه   ، سوال مي»سعدبن عباده«اي از  روايات آمده كه عده

: گويـد  كنـي؟ مـي   كـار مـي   يده، چهبروي و ببيني همسرت در كنار مردي خواب
ايـن خبـر بـه پيـامبر     . »زنـم  كشـم و گـردن آن مـرد را مـي     واهللا من شمشير مي«

تو بدون اينكه چهار شـاهد داشـته باشـي كـه     «: گويد رسد و پيامبر به او مي مي
يـا  «: گويـد  كـه او مـي  » كنـي؟  خدا آن چهار شاهد را خواسته، اين كـار را مـي  
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بيند و خدا هـم بـه آن علـم دارد،     ودم، چيزي را مياهللا وقتي كه چشم خ رسول
 »خواهد؟ باز هم چهار شاهد مي

بله حتي اگر چشم تو هم ديده باشد، باز چهار شاهد الزم «: گويد پيامبر مي
است، چرا؟ چون خداوند در صورتي كه چهار شاهد وجود نداشته باشد عمل 

 ».داده استو فعل مذكور را براي مسلمانان مستور و پوشيده قرار 
كس حق ندارد بر اساس هـر   روايات ديگري هم مبني بر اين است كه هيچ

اي، حتي اگر زن خود را درحال زنـا ببينـد، او را بكشـد، چـه برسـد بـه        انگيزه
 .اينكه در غير زنا ببيند

و مانند آن مراجعه كنيد كـه فقهـاي گذشـته    » لمعه«اگر شما به كتبي مانند 
بينيـد كـه اگـر كسـي كـه بـا        ردند، در آنجا هـم مـي  در اين موارد اظهارنظر ك

همسرش مردي را در حال انجـام كـاري غيـر از زنـا ببينـد، اجـازه نـدارد او را        
 .بكشد
 پس چگونه اين احكام غيراسالمي به فقه ما راه پيدا كرده؟ 
 طور روايات اسـت  اين احكام برخالف نص صريح آيات قرآن و همين .

به فقها و رويكرد آنها دارم اين اسـت كـه رويكـرد و     اي كه من ايراد و مناقشه
آنهـا  . تأثير عملكرد مسـلمانان اوليـه و تعصـبات جـاهلي اسـت      رويه آنها تحت

هاي فراواني را در اسالم و به نام اسـالم ثبـت كردنـد كـه اينهـا بايـد از        بدعت
هـاي بسـيار زيـادي وجـود      براي ايـن ادعـا نمونـه   . رويكرد قرآن تفكيك شود

اش را  اگـر كسـي بـرده   «: گويـد  مثالً ما رواياتي از پيامبر داريـم كـه مـي   . دارد
عربي كه شخصيت قابل اعتنـايي نيـز    سپس ابن» .بكشد، من او را خواهم كشت

كنـد   گيرد، انتقاد مي است به اين حديثي كه به پيامبر نسبت داده شده، ايراد مي
ه بـه پيـامبر نسـبت    انـد كـ   ببين مردم به چه حد از جهالـت رسـيده  «: گويد و مي
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اش را بكشـد، مـن او را خـواهم     كـه اگـر كسـي بـرده    : دهند كـه او گفـت   مي
اش را بكشـد، نبايـد قصـاص و     يعني او معتقد بود كه اگر كسـي بـرده  » .كشت

 .مجازات شود
اش را بكشد بايد قصـاص   رواياتي از اين قبيل هم آمده كه اگر كسي برده

قبول ندارند و آن قبيل روايـات را قبـول   اي اين روايات را  حاال چرا عده. شود
دارند؛ ريشه در عملكرد مسـلمانان اسـت كـه سـابقه در افكـار پـيش از اسـالم        

خـاطر همـين    به. شد زن، فرزند، برده و حيوان مايملك مرد محسوب مي. دارد
كشـت،   دهد كه اگـر در آن دوران مـردي فرزنـد خـود را مـي      تاريخ نشان مي

در . شـد  كشت، كشته نمـي  يل اگر زن خود را هم ميبه همين دل. شد كشته نمي
اش را كشـت،   آن دوران اصالً براي مردم قابل باور نبود كـه اگـر كسـي بـرده    

حتي بردگان هـم خـود   . دانستند بايد قصاص شود، چون او را برابر با خود نمي
اي بـود   اين يك فرهنـگ قـديمي و كهنـه   . دانستند را مساوي با افراد آزاد نمي

داري وجـود داشـت،    العرب، بلكه در هر جـايي كـه بـرده    نها در جزيرهكه نه ت
به همـين  . ها طول كشيد تا اين سنت غلط از بين برود در نتيجه قرن. حاكم بود

ها را با آيـات صـريح و متعـدد     دليل مردم آيات قرآن را كه برابري همه انسان
اي كه با افكـار و   گونه اي كه خودشان دوست داشتند، به گونه كند، به اعالم مي

 .شان متناسب بوده، تأويل و تفسير كردند باورهاي جاهلي
گويد حتي براي حبس در خانه زني كـه   سوره نساء مي 15خداوند در آيه 

تـوان بـه    هيچ انساني را نمـي . مرتكب فحشاء شده، نيز به چهار شاهد نياز است
يگري نسـبت  تواند به د صرف داشتن شبهه يا سوءظن، كشت و اال هركس مي

 .ناروا دهد
در روايات هم هست اگر فردي كسي را بكشد و بعد ادعا كنـد كـه بـا زن    
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تواند دربـاره دشـمن خـود چنـين      هركسي مي«: من ارتباط داشت، امام فرموده
اسالم با آيات متعدد، مثالً در سوره » .ادعايي كند و راه را براي قتل او باز كند

است از قتل زنان به دليل سو » لعان«در مورد اين سوره كه  10تا  6نور، آيات 
كنـد   لعان هم مربوط به فردي است كه ادعا مي. (كند ظن شوهر جلوگيري مي

بلكـه  . ؛ قرآن نگفته كه برو بكش)كه زنش زناكار است، اما چهار شاهد ندارد
گفته، بايد در حضور قاضي يا حاكم چهار بار ادعاي خود را بيان كند و خـود  

گــاه زن نيــز ادعــاي مــرد را  آن. ، در صــورتي كــه دروغ بگويــدرا لعــن كنــد
كند و خود را لعن كند اگر دروغ بگويد، اين زن و مرد با اين تشـريفات   انكار

اي هم در ميان باشد كه مرد او را نفي كند، اين  شوند و اگر بچه از هم جدا مي
 .شود كند بلكه منتسب به مادر خود مي كودك به آن مرد نسبت پيدا نمي

اما مردان عرب . شود قتل اين زنان نه در قرآن و نه در روايات پيشنهاد نمي
مـردان عـرب كـه    . كردنـد  عادت داشتند به زورگويي به زنان و اين كار را مي

خود پيش از اسالم زنان متعدد داشـتند و بعـد از اسـالم بـه چهـار زن محـدود       
ه صورت متعه داشـتند و بـاز   شدند و بنابر اعتقاد شيعه امكان ازدواج نامحدود ب

گيـر   شدند ولي همين افراد نسبت به زنان خود بسيار سـخت  هم مرتكب زنا مي
 .كردند و متعصب بودند و حقوق زنان را رعايت نمي

تبعيض در تمتعات جنسي، تبعيض در حقوق و منافع مالي، تبعيض در همه 
در تبعيضـات   قوانين، تبعيض در خانواده؛ وجود داشته و در عمل دست مردان

تأثير عوامل گوناگون و  به هرحال عملكرد مسلمانان اوليه تحت. باز بوده است
عبـاس و عمـال آنهـا و نيـز تحـت تـاثير        اميـه و بنـي   تحت سلطه حكومـت بنـي  
همه اينها تأثير داشته برآنچه كه به نام سـنت بـاقي   . تعصبات جاهلي بوده است

ون درنظر گـرفتن تبعـات و پيامـد ايـن     مانده و فقه به آن استناد كرده و فقها بد
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قوانين و انتساب آن به اسالم، قـوانيني را كـه مغـاير بـا قـرآن بـوده، بـه اسـالم         
گونه قوانين كه مبناي آنهـا قـرآن و سـنت پيـامبر نيسـت،       اين. اند منتسب كرده

پيامدهاي نابهنجاري براي جوامع دارد و مشروعيت ندارد و با عقل هم منافات 
بـه عنـوان مثـال در    . اب آنها به اسالم اجحاف در حق اسـالم اسـت  دارد و انتس

دوران جاهلي پدر مجاز بود از مال فرزند خود سرقت كند و يا فـروش فرزنـد   
اينها همه قـوانين و فرهنـگ دوران   . به عنوان برده توسط پدر، كار قبيحي نبود

آيـا بايـد    .جاهلي است كه برخي از آنها بعد از اسالم نيز استمرار داشـته اسـت  
اين عملكردهارا به نام اسالم ثبت كرد و از آنها حكم شـرعي اسـتنباط كـرد و    

 امروز نيز بر اساس آنها قانونگذاري نمود؟
هـاي   گـذاري نيامـده بلكـه آمـده تـا پايـه       بايد گفت كه اسالم براي قـانون 

هـاي   هـا بـه مـرور و بـا تصـحيح پايـه       ها را تصحيح كند و انسان اعتقادي انسان
و عقلي خود، بـا ارتقـاي علـم و بيـنش خـود، قـوانين و آداب و رسـوم         فكري

 .جامعه خود را اصالح كنند
توانـد   پيامبري كه در يك دوره محدود در جامعه خود ظهور كـرده، نمـي  

 .ها و عادات جاهلي را از بين ببرد همه آن سنت
آنهـا،  اما متأسفانه فقها فقط به اين دليل كه پيامبر متعرض آن سنن نشده به 

بينيم كه وارد قوانين جزايـي و مـدني مـا     عنوان حكم شرعي دادند و امروز مي
 .شده است

حتي اگر مباني فقها را قبول كنيم، با تفكيك عادات و سنن جـاري جامعـه   
امـا  . توان رويه اصالحي را در پيش گرفـت  مسلمانان اوليه از احكام شرعي مي

مســلمانان اوليــه بــه آن عمــل فقهــا ايــن تفكيــك را نكردنــد و هــر آنچــه كــه 
كردند، حتي مواردي را كه پشـتوانه عقلـي صـحيحي نيـز نـدارد بـه عنـوان         مي
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آنها عادات و سنن عرفـي آن جامعـه و   . سنت پيامبر آوردند و وارد فقه كردند
آن زمان بوده و دليلي ندارد كه تبعيت از آنها واجب باشد يا دليلي نـدارد كـه   

نست كه شارع بر مـا تكليـف كـرده و از مـا     حكم شرعي آ. حكم شرعي باشد
 .خواسته كه به آن عمل كنيم

كه اصوليون شيعه به آن قائلند اين اسـت كـه احكـام     مهمي يكي از نكات
آنچـه در ايـن ميـان    . مبتني بر مصلحت و عدالت و رفـع مفسـده و ظلـم اسـت    

دهد عقـل اسـت،يعني عقـل     عدالت ومصلحت و مفسده و ظلم را تشخيص مي
دهد كه آيا مصلحتي بر اين حكم مترتب است، يـا نـه و چـرا؟     ص ميما تشخي

آيا اين حكم يا قانون مفيد عدالت است يا نه؟ اگر ما به ايـن نتيجـه رسـيديم و    
ديديم يك حكمي داراي مفسده است اين حكم قابل قبول و قابل اجرا نيست 

يم كـه ايـن   و بايد كنار بگذاريم، حتي اگر مباني اوليـه آن را بپـذيريم و بگـوي   
. حكم شرعي بوده است، و اما مقصود ازعقل عقل جمعي است و نه عقل فقهـا 

اين بدان معناست كه با توجه به تغييرات و تحـوالت فـراوان و وجـود تفـاوت     
بسيار ميان شرايط زندگي امروز و زندگي مسلمانان اوليه اعم از شرايط زماني 

، تحصيالت، آمـوزش، عقـل،   ها از نظر فردي، اجتماعي و مكاني، محيط انسان
؛ فـالن حكـم كـه شـرعي تلقـي      ... علم، تجربه، ساختار زندگي خـانوادگي و  

 .انگيز باشد، بايد بدون ترديد كنار گذاشته شود شده، امروز اگر مفسده مي
اگر چه به اين موضوعات و مباحث عقلي و نظري در اصول پرداخته شـده  

 .گيرند گري را پي مي اخباريولي فقهاي ما به آن توجه ندارند و مسلك 
 گري تأكيد دارند؟ چرا فقها اينقدر بر مسلك اخباري 
 از يك زمـاني عقـل بـه عنـوان     . به دليل اينكه تعقل در استنباط راه ندارد

يكي از ادله اربعه وارد اصول فقه ما شده اما عمل بـه آن تعطيـل اسـت، اصـالً     
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البته در طـول تـاريخ برخـي    . اشتندكاربرد عملي ندارد و فقها اعتنايي به آن ند
، احكـام را پـس از پيـامبر    »ميرزاي قمي«مثالً . فقها در اين مورد دغدغه داشتند

. دانــد داننــد حجــت نمــي گونــه كــه ديگــر فقهــا حجــت مــي در حــق ديگــران
دانـد،   هم اخبار را كه معموالً خبر واحد هستند، قابـل اعتنـا نمـي   » سيدمرتضي«

ي كـه بـا واقعيـات نزديـك و پشـتوانه آن تعقـل       بينيم آن مسلك فكـر  پس مي
بـه خـاطر   . ها، اعمـال شـود   تواند بپذيرد كه امروز بايد اين مجازات است، نمي

دانسـتند و قائــل بودنـد كــه    همـين برخـي فقهــا اجـراي حــدود را متوقـف مــي    
براي اينكه پشتوانه اين احكام اخباري اسـت كـه   . توان حدود را اجرا كرد نمي

توانيم با استناد به اسنادي كـه مخـدوش    پس ما نمي. خدشه استقابل مناقشه و 
گذاري كنيم و بر اساس آن جان و مال و نـاموس مـردم را تحديـد     است قانون

 .وآنان را مجازات نماييم
اند و بـه   در اينجا بايد به عقل رجوع كنيم ولي بسياري از فقهاي ما اخباري

 .رندتعقل كار ندارند و حتي به قرآن هم كار ندا
 
 



 
هـاي ناموسـي بايـد ببينـيم      حال پس از بررسي فكري و ديني و فقي مسئله قتـل 

شـناختي   هـاي فـردي و جمعـي؛ روانشـناختي و جامعـه      اين امر داراي چه ريشه
شـناس پـي    وگو با يك روانپزشـك و يـك جامعـه    اين مسئله را با گفت. است

 .گيريم مي

 هاي ناموسي قتل

 )روانپزشك(ن وگو با دكتر مريم رسوليا گفت

 
 هاي ناموسي تعريفي از خشونت داشته باشيم؟ قبل از ورود به بحث قتل 

        يكي از تعاريف خشونت هرگونه رفتـاري كـه بـه قصـد صـدمه زدن بـه
ديگري صورت گيرد از مصاديق خشونت است، در اين تعريف پيامـد كوتـاه   

تعريـف  امـا در  . مدت رفتار، يعني صدمه زدن مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت    
سازمان بهداشت جهاني خشونت را تمايل، تهديد يا اقدام به استفاده عمدي از 
نيروي فيزيكي يا قدرت، عليه خود يا ديگري،گروه يا جامعه كه موجب بـروز  

 آسيب جسماني، مرگ، آسيب رواني،ضعف رشد و يا انواع محروميت شـود 

وجه قرار گرفتـه  دانند، در اين تعريف پيامدهاي دراز مدت خشونت مورد ت مي
قتل و بخصوص قتل ناموسي تجلي نهايي رفتارخشـونت آميـز و صـدمه    . است

 .زدن به ديگري است

تفـاوت   آميـز  از طرفي بايد بين احساس خشم و عصبانيت بـا رفتارخشـونت  
خشم و عصبانيت احساسي اسـت كـه همـه افـراد بشـر آن را تجربـه       . قائل شد

و پرخاشـگري در گروهـي از افـراد     كنند اما اعمال خشونت يا رفتار خشن مي
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شود، هم احساس خشم و هم شدت بروز رفتار خشن در افـراد بسـيار    ديده مي
اين تفاوت در ارتباط با مسائل فردي مانند بيولوژيك، هورمون . متفاوت است

، فرهنگ خانواده و فرهنگ جامعـه  )تر از زنان هستند مردان خشن(تستوسترون
فتــاري يكــي ديگــر از عوامــل مــؤثر در بــروز مســائل روانشــناختي و ر. اســت

در كـودكي   بودن خشونت است، مانند جهان را خشن ديدن يا قرباني خشونت
شود فرد براي رسيدن به خواسـته خـود اعمـال خشـونت را مجـاز       كه سبب مي

جامعه، خانواده، شرايط رشـد و شـرايط فرهنگـي نحـوه بـروز و ظهـور       . بداند
 .كند خشم را تعيين مي

  ها اعمال خشونت به عنوان يـك   فرهنگ در بعضي مناطق و خردهچرا
 ارزش مطرح است، نه يك پديده ضد ارزش؟

     ًدرپاسخ به اين پرسش ابتدا اشاره به اين نكته ضـرورت دارد كـه اصـوال
تقســيم ) غيرارزشــي(و نامشــروع ) ارزشــي(خشــونت را بــه خشــونت مشــروع 

هـاي   اعـدام و جنـگ خشـونت   هـاي قـانوني،    كنند، مواردي مانند مجازات مي
گوينـد، در بعضـي از    مشروع و شكنجه، تجاوز و قتل را خشونت نامشروع مـي 

اسـت و يـا تنبيـه بـدني كـودك در بعضـي       ) نامشـروع (كشورها اعدام ممنـوع  
است، ايـن بـدين   ) مفيد(جوامع به شدت نامشروع و در جوامعي ديگر مشروع 

نامشروع مسائل فرهنگـي و  معني است كه در تقسيم نوع خشونت به مشروع و 
هـا مجـازات    ترتيب در بعضـي فرهنـگ   سطح رشد جامعه اثرگذار است، بدين

) ازدواج(و يا حتي عدم رعايت نظرات مردان خانواده در امور ناموسـي   خيانت
خشونت در حيوانات رايج و بـه داليـل متفـاوتي از جملـه،     . مجازات قتل دارد

ريك جنسي، حفـظ حـريم يـا مكـان     آوردن ش دست بقاي نسل، نگهداري يا به
دهد كه اگر در اين موارد دقـت كنـيم    زندگي، غذا، فرزندان و قدرت رخ مي
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خشونت جـزء رفتارهـايي اسـت كـه در     . وجه مشابه اين موارد عامل بقاء است
شود و با پيشرفت جوامع و  عنوان يك رفتار بدوي محسوب مي ها، به بين انسان

رود ولي بروز و ظهور  احساس خشم از بين نمي ها، اگر چه متمدن شدن انسان
به عنوان مثال دو نفر بـر سـر قـدرت يـا هـر      . شود آن از شكل بدوي خارج مي

هـا   جنگند، ولي اين جنگ، جنـگ فكـري و توانـايي    موضوعي با يكديگر مي
هـاي رشـد يافتـه     اعمال خشونت آشكار در جوامـع يـا انسـان   . است نه فيزيكي

 .يابد كاهش مي
كننـد از سـطح تحصـيالت و وضـعيت      مـي  كساني كه اقدام به قتل  معموالً

طـور گفـت كـه     توان اين در نتيجه مي. پاييني برخوردارند  ـ اقتصادي اجتماعي
هـاي   در قتل. است هايي، رشد نيافتگي يكي از داليل اجتماعي وجود چنين قتل

ي بـاال  ناموسي مواردي وجود دارد كه فرد تحصيالت باال و يا موقعيت اجتماع
 .داشته است، ولي اين موارد نادر است

بندي خشونت، هدف از اعمـال خشـونت را بـه دو     در نگاهي ديگر به طبقه
كنند؛ خشـونتي كـه بـه دنبـال احسـاس خشـم        نوع هيجاني و ابزاري تقسيم مي

گيرد و فرد واكنش آني از خود بروز داده و معمـوالً بعـد از    شديد صورت مي
خشونتي كه فرد بـا  . امت دارد خشونت هيجاني استآرام شدن هم احساس ند

دست آوردن چيزي يا براي اثبات خـود،   ريزي و طراحي از پيش براي به برنامه
دهـد خشـونت    به دست آوردن هويت اجتماعي و يا انتقـام گـرفتن انجـام مـي    

ريـزي   ابزاري است و معموالً هم ندامت به دنبال ندارد، چون بـا فكـر و برنامـه   
مانـده از نـوع مشـروع و     هـاي ناموسـي در جوامـع عقـب     است، قتل انجام شده

كنـد   ابزاري است، به همين دليل قاتل بعد از انجام قتل احسـاس سـربلندي مـي   
هـاي   گـروه  كرد و از طرف هم كه قبل از آن احساس سرافكندگي مي در حالي
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بـار تكـرار    شد،پس تا فرهنگ تغيير نكنـد ايـن اتفاقـات تأسـف     خود تحقير مي
 .شود مي

ناموسي متفاوت است،اما در اكثـر مـوارد حسـادت     هاي داليل اقدام به قتل
اي اسـت كـه شـامل ارزيـابي      حسـادت هيجـان پيچيـده   . ريشه اصلي آن اسـت 

 .موقعيت، مرور احساسات، آرزوها و روياها، و تالش بـراي سـازگاري اسـت   
حسادت واكنشي نسبت به ادراك احساس خطر در يـك رابطـه اسـت، درك    

اس خطر ممكن است واقعي يا خيالي باشد در مواردي كـه ايـن احسـاس    احس
است بار هيجاني منفي بيشـتري داشـته و احتمـال    ) هذياني(خيالي و بيمارگونه 

 -در ايـن مـوارد سـطح فرهنگـي     . وقوع رفتار خشن و غير عـادي بيشـتر اسـت   
 .اجتماعي فرد اهميت كمتري داشته و بيماري مطرح است

ي احساس از دست دادن زنـي را كـه بـه او تعلـق دارد     در شرايطي كه مرد
كند، به طور مكرر به فكر قتل آن زن هست اگر چه هرگـز اقـدامي نكنـد،     مي

 :افكاري مانند

و يـا   “اگر من نمي توانم او را داشته باشم هيچ كس نبايد او را داشته باشد”
سـيار در  را ب “زنـدگي نكنـد   اگر او نمي خواهد با من زندگي كند پس اصـالً ”

 .كند ذهن خود مرور مي

اند كه بيشترين قتل ناموسـي زنـان در شـرايطي اتفـاق      ها نشان داده پژوهش
ر كنـد بخصـوص د   امـا زن او را طـرد مـي    را دوسـت دارد  زنرد افتد كه مـ  مي

، اين احتمال خطر بيشـتر  و اگر زن در سنين باروري باشدجدايي شش ماه اول 
 . است

د، عكـس   ا دنبـال نمـي  هـاي هيجـاني هـدفي ر    خشونت العمـل بـه يـك     كنـ
محرك آني و تخليه خشم است، يك رفتار خشن بـدون برنامـه كـه بعـد هـم      
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والديني كه به عنوان . يك عصبانيت آني دليل قتل بوده است. شود پشيمان مي
هـا نيـز از آنهـا يـاد      كنند، بچـه  اي سازگارانه ابراز خشونت مي يك رفتار مقابله

در اكثـر مـوارد   . خود را با اعمال خشونت بـروز دهنـد  گيرند كه عصبانيت  مي
ورزند فقط در محيط خانه اعمـال   كساني كه نسبت به همسر خود خشونت مي

كنند و در جامعه يا خشـونت ندارنـد ويـا آن را بـه خـوبي كنتـرل        خشونت مي
هـايي كـه بـراي خشـونت      دهد عليرغم تمـام زمينـه   كنند، اين يافته نشان مي مي

شـونت يــك پديـده اجتمـاعي و چنــدوجهي اسـت و بسـته بــه      وجـود دارد، خ 
هايي كـه نسـبت بـه مسـائل مختلـف دارد،       باورهاي فرد، فرهنگ او و آموخته

 .تواند آن را كنترل كند مي
هاي پسران نوجوان نه تنها پرخاشـگري يـك ارزش    در مواردي مثال گروه

ان يـك گـروه   كنند و جامعه به عنو است، بلكه فرد را وادار به پرخاشگري مي
 .كند تا فرد اعمال خشونت كند فشار عمل مي

در تحليل روانشناختي خشونت، فرويـد و بسـياري از روانشناسـان بـر ايـن      
محروميـت و  . عقيده هستند كه محرك اوليه ابراز خشـونت محروميـت اسـت   

آميـز   تبعيض سبب افزايش احساس خشم شـده و بـه دنبـال آن رفتـار خشـونت     
ي كه محروميت را زيـاد تجربـه كـرده، معتقـد اسـت كـه       فرد. يابد افزايش مي

شود و كسي به من رحم نكرده تا من هـم   دنيا، بر اساس قانون جنگل اداره مي
 .كنم به كسي رحم 

هاي اساسي خشونت و رفتارهـاي   به همين دليل فقر و تبعيض يكي از زمينه
بـه  . شـود  كند عصباني مـي  عدالتي مي خشن است؛ فردي كه احساس ظلم و بي

دفعـه يـك ماشـين بـه      عنوان مثال زماني كه شما در خيابان عجله داريد و يـك 
دارد،  پيچـد و شـما را از حركـت بـاز مـي      طور خالف جلوي ماشـين شـما مـي   
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منظور از اين مثال اين اسـت كـه   . امكان دارد واكنش تندي از خود بروز دهيد
شـويم ايجـاد    به طور طبيعي احساس خشم در مواقعي كه بـا مـانعي روبـرو مـي    

اما اينكه فرد احسـاس خشـم را چگونـه بـروز دهـد و تبـديل بـه چـه         . شود مي
 . ساز آن است رفتاري كند، اين چيزي است كه بيولوژي و اجتماع زمينه

 توانيم بگوييم در  هاي بيمارگونه صحبت كرديد، آيا مي شما از سوءظن
 تند؟يك منطقه تعداد كثيري از افراد داراي بيماري سوءظن هس

 به هنگـام  . كنيم گاهي صحبت از بيماري مي. اين موضوع دو بخش دارد
كنـيم   گاهي صـحبت از ايـن مـي   . شود بحث در مورد بيماري، بحث فردي مي

كه در بعضـي از جوامـع ميـزان اعتمـاد كـم اسـت و افـراد زود بـه هـم شـك           
پـس بـه هنگـام    . كنند، در اينجا ديگر صـحبت از بيمـاري اجتمـاعي اسـت     مي
مثًال مـوردي را  . شويم لبدشكافي موضوع سوءظن با داليل متعدد روبرو ميكا

رساند  در يكي از جرايد خواندم كه نوشته بود، مردي همسر خود را به قتل مي
كننـد،   با اين ترديد كه او با فردي به نام فرشاد رابطه دارد و هر قدر تحقيق مـي 

تـوان   ين شـرايطي مـي  در چنـ . بينند كه چنين فـردي وجـود خـارجي نـدارد     مي
شـود كـه ايـن     قـدر قـوي مـي    گفت كه آن مرد بيمار است و توهمـات وي آن 

ولي گاهي رفتـاري وجـود داشـته و طبـق معيارهـاي آن جامعـه       . افتد اتفاق مي
اي ديگـر خالفـي رخ    خالف صورت گرفته در حالي كه طبق معيارهاي جامعه
 .ت نه بيمارينداده است، در نتيجه در اين جوامع خشونت فرهنگي اس

 ــوامعي ــه      ج ــد، داراي چ ــاييني برخوردارن ــاد پ ــطح اعتم ــه از س ك
كنـد كـه    هايي هستند كه سطح اعتماد بين آنها تا اين حد تنزل مـي  ژگي وي

 زنند؟ خود دست مي افراد به قتل عزيزان

 اي را كه بايـد بگـويم ايـن اسـت كـه در       هاي ناموسي نكته در مورد قتل
ناموسي اتفاق بيفتد، اين مسئله بين زن و شوهر است و  جوامع پيشرفته اگر قتل
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به عبارتي همسر مقتول احساس مالكيت يا حسادت داشته و منجر به قتل شـده  
اما در جوامع ابتدايي، هر مذكري كه محرم دختر است و يا در مواردي . است

با دختر دارد اين احساس مالكيت يـا حسـادت را   ) پسرعمو(حتي رابطه خوني 
و در موارد خطاي ناموسي،حتي ممكـن اسـت شـوهر مجـازات زن را بـه       دارد

ممكن است اقدام به انواع تهديد، شكنجه و يـا حتـي قتـل    . كند محارم واگذار 
نكتـه ديگـري كـه در مـورد     . دانـد  نمايد، چرا كـه خـود را مالـك آن زن مـي    

د تواننـ  هـا نمـي   هاي ناموسي بايد گفت اين است كه مردان در اين فرهنگ قتل
آنهـا احسـاس   . هويت زنان يا خواهران يا همسران را از خود جدا تصور كننـد 

كنند كه خطاي زنان خـانواده يـا حتـي فاميـل بـه حسـاب آنهـا هـم نوشـته           مي
داننـد و بـراي    شود، و يا به عبارتي اين خطا را دليل بي عرضـگي خـود مـي    مي

 . ندده جبران اين احساس ضعف، رفتار پرخاشگرانه از خود بروز مي

تا زماني كه جامعه به اين نكته مهم پي ببرد كه زن يك انسان مستقل است 
دنبـال ايـن بـاور اسـتقالل فـردي او را بـه رسـميت         و مالك خودش است و به 

 .بشناسد، راه زيادي داريم
 نمايند؟ آيا زنان هم اقدام به قتل ناموسي مي 
       خيانـت  . كننـد  اصوالً خيانت را بـه دونـوع جنسـي و عـاطفي تقسـيم مـي

جنسي يعني برقراري رابطه جنسي بـا فـردي غيـر از همسـر؛ و خيانـت عـاطفي       
مترادف با ارتباط عاطفي و صميمانه فرد با كسي غير از همسـرش كـه تعلـق و    

در . دوست داشتن، وقت گذراندن و صرف هزينه زياد براي ايـن رابطـه اسـت   
موارد بيشتري يكي از بعضي از موارد خيانت، هر دو نوع آن وجود دارد و در 

هاي انجام شده ديده شده كه زنان نسبت به  در بررسي. اين دو نوع وجود دارد
مردان حساسـيت بيشـتري بـه خيانـت عـاطفي و مـردان حساسـيت بيشـتري بـه          
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در مورد قتل شوهر در ايـران بيشـترين مـوارد مربـوط بـه      . خيانت جنسي دارند
خيانـت جنسـي بـه    . ر بوده استمسئوليتي شوه بدرفتاري، اعمال خشونت و بي

عنوان عامل قتل شوهر بسيار نادر است، اما وجود يك شخص سـوم در رابطـه   
و در واقع خيانت زن به شوهر و وجود شوهر به عنوان يـك مـانع در مـواردي    

 . دليل اقدام به شوهر كشي بوده است
        منظور شما اين است كه عـدم اعتمـاد در جوامـع رشـد نيافتـه اتفـاق

 ؟تداف مي

          در تمام جوامـع افـراد متفـاوت و بـا سـطوح فرهنگـي مختلـف زنـدگي
كنند، يا به عبارتي در همه جوامع تفاوت بين افـراد وجـود دارد و ميـانگين     مي

هـايي   كننده رشـد آن جامعـه اسـت، شـاخص     سطح فرهنگي يك جامعه تعيين
ه مانند سطح سواد، ميزان اشتغال، دسترسي بـه خـدمات بهداشـتي نشـان دهنـد     

در شرايطي كه افـراد امنيـت شـغلي و اجتمـاعي     . ميزان رشد يك جامعه است
دارند احساس امنيت بيشتري دارنـد و احسـاس امنيـت موجـب ايجـاد اعتمـاد       

برعكس احساس ناامني در جوامعي كه رشـد نايافتـه اسـت منجـر بـه      . شود مي
اد هاي بدوي به دليل مواجـه زيـ   انسان. شود افزايش خشونت و پرخاشگري مي

كردنـد و   با بالياي طبيعي و حمله حيوانات احساس ناامني زيادي را تجربه مـي 
در نتيجه خشـونت، حاصـل شـرايط زنـدگي آنهـا بـوده، و بـراي حـل مسـائل          
روزمره زندگي كاربرد داشته است، براي شكار حيوان و تأمين غذا بايد خشن 

ولـي  . وگـو  گفـت بود و يا براي مقابله با حمله حيوانات خشونت الزم است نه 
آميـز نـه تنهـا مشـكل را حـل       هرقدر جوامع پيشرفت كنند بروز رفتار خشـونت 

در جوامـع پيشـرفته حقـوق فـردي افـراد      . افزايد كند بلكه بر شدت آن مي نمي
شود و همين آزادي اجتماعي امنيت فـرد را تـأمين    بيشتر به رسميت شناخته مي
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 .دهد و نياز به خشونت را كاهش مي
اينكه در جوامعي كه احساس ناامني رواني و اقتصـادي وجـود    مسئله ديگر

سـوءظن يعنـي چـه؟ يعنـي، يـك احسـاس       . دارد، سوءظن بيشتري وجود دارد
خواهم داشته باشم  توانم چيزهايي را كه مي نگراني و اضطراب از اينكه من مي

 .هايم شود ولي ندارم و يا ممكن است كسي مانع دسترسي من به خواسته
. شـود  ي كه در جوامع امنيت اجتماعي كـم باشـد، اعتمـاد كـم مـي     به ميزان

وقتي كه منابع كم است،افراد نيازهاي خود را در اولويت قـرارداده و نيازهـاي   
 .بينند و حس رقابت در سطح ابتدايي وجود دارد ديگران را كمتر مي

خود احساس نـاامني   محروميت و ناكامي كه با تبعيض همراه است، خودبه
 .آورد در افراد به وجود مي) احساس تهديد از جانب ديگران(ني و بدبي

حال به دليل بدبيني؛ رفتارهاي پرخاشـگرانه، حسـادت و بـراي جبـران آن     
 . گيرد زدن به ديگران شكل مي ميل صدمه
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 هاي ناموسي قتل

 )شناس جامعه(وگو با دكتر محمدعلي محمدي  گفت

 
 نيد بگوييد چـرا در برخـي منـاطق و    توا شناس مي آيا به عنوان يك جامعه

 ها، اعمال خشونت به عنوان يك ارزش جدي مطرح است؟ فرهنگ خرده

 هايي چون تحقيقات اجتماعي يـا توسـعه، بـه     من به هنگام تدريس درس
. دانسـت  اي مـي  اي منطقه اي برخورد كردم كه توسعه يا آگاهي را پديده نظريه

. كـرد  بود، به تبع آن منطقه توسعه پيـدا مـي  به طور مثال اگر افغانستان در اروپا 
همانطور كه كشور مالزي بـه دليـل آنكـه در منطقـه آسـياي شـرقي و جنـوب        

قرار گرفته، با بسياري از پارامترهاي دوران مدرن توسعه پيـدا   )ACAN(شرقي
 . است تر از كشورهاي اسالمي ديگر كرده و بسيار مدرن

منطقـه زنـدگي كنيـد، سرنوشـت،      بر اساس اين نظريه اينكه شما در كـدام 
هـا،   هـا، تلقـي   در تحليل برخـي از سـنت  . كند ماهيت و هويت شما را تعيين مي

اي يـا شخصـيت و    هـاي منطقـه   هاي ايرانـي مـا بايـد آگـاهي     ها و نگرش ارزش
كـه  خلدون  فرهنگ عصبيت ابن. فرهنگ منطقه را حتمًا مورد توجه قرار دهيم

ي، دهـد، نقـش حمـايت    ه بـه مـرد مـي   كـ اسـت  همان غيرت و شجاعت و نقشي 
هرقــدر ايــن نقــش بنــابر . حفـاظتي و بــه طريــق اولــي نقــش سرپرســتي را دارد 

ــاي اداري  اقتضــاي ژئوپليتيــك و وضــعيت فرهنگــي ـ اجتمــاعي، ســازمان     ه
شـود و   تر مي بوروكراتيك و ساختار اجتماعي آن بيشتر شود، سرپرستي مطلق

 .گردد نقش مرد بارزتر مي
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ش بيشـتر باشـد، ايـن اتفاقـات بيشـتر رخ خواهـد داد، پـس        هرقدر اين پـاي 
بعضـي مسـائل،   .اي است هاي ناموسي يكي از مسائل منطقه توان گفت، قتل مي

كنيــد،  همــانطور كــه خودتــان توصــيف مــي. و محلــي اســت اي مســئله منطقــه
هـا   كمربندي دور ايران را دربرگرفتـه و در تمـام نـوار مـرزي ايـران ايـن قتـل       

توان از آن يك تفسير جغرافيايي، سكونتي كـرد و تـأثير    مي .گيرد صورت مي
 .جغرافيا بر فرهنگ، ارزش و بينش را ديد

ها را از مركز به حاشـيه   در بررسي تاريخ سياسي ايران هم، ما هميشه اقليت
نتيجه اين مناطقي كـه شـما از آن نـام    در . ايم ايم و در مرزها مستقر كرده رانده

نشـين و هـم قـومي اسـت هـم دينـي و يـا بـه قـول شـما            بريد، كامالً اقليـت  مي
جامعـه  . ها و يا به قول رابـرت رفريـت، اجتماعـات قـومي اسـت      فرهنگ خرده

 . قومي تفسير و تحليل خاص خود را دارد
گوييم اقليت قومي، ديني، نژادي يعني به تبع اقليت بودن، فرد بـه   وقتي مي

بـه سـازوكارهاي خـود بـاز     افتـاده خـود و    ها و هنجارهاي هر چند عقـب  سنت
چرا؟ چون به او اجازه ورود به سازمان اجتماعي كـالن داده نشـده،   . گردد مي

تحقير شده، يا برايش ممنوعيت ايجاد شده، يا به لحاظ اقتصادي در فقر و فاقه 
ايـن هـم يـك    . گردد هاي اصلي خود برمي قرار گرفته است، در نتيجه به ريشه

هاي قومي فشار  هاي بنيادگرا و به اجتماع اجتماعنظريه است كه شما هرقدر به 
گـردد و بنيـادگراتر    هـاي بنيـادي خـود بيشـتر برمـي      بياوريد، او قطعاً بـه ريشـه  

كنـد تـا    زدن به آنها كمك مـي  هاي مركزي هم به هنگام پس سياست. شود مي
 .هاي همبستگي و انسجام خود برگردند به ساختارها و ويژگي

شـود و آنهـا بـه سـازمان كـالن       ها مكانيكي مي سجامبه تعبير دوركهايم، ان
وقتـي انسـجام   . شـوند  توانند راه پيدا كنند و مشـاركت داده نمـي   اجتماعي نمي
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 .دهد مكانيكي شد، اين اتفاقات و معضالت نيز رخ مي
 جز تحصيالت، شهرنشيني، دسترسي بـه وسـايل ارتبـاط جمعـي، چـه       به

 كهنه و قديمي تغيير كند؟  فاكتورهاي ديگري نياز است تا باورهاي

   كنشان كومار هندي معتقد است كه بحث نوسازي در جهان سوم خيلـي
سريع و شتابان اتفاق افتاده و بسياري از تغييرات متناسـب بـا شـرايط فرهنگـي،     
سياسي، جغرافيايي، اجتماعي، اقتصادي منطقه نبوده و ممكن است در جاهايي 

بينـيم كـه در تركيـه،     اي داشـته باشـيم، مـي    قـه اگر باز نگـاه منط . تند رفته باشد
اهللا خـان در افغانسـتان و    امـان . آتاتورك بسيار شتابان، به امر نوسازي پرداخت

 . محمدعلي جناح در پاكستان نيز به نوسازي شتابان پرداختند
بـه  . شـود  در فرهنگ غربي، ابزار متناسب با نياز، ذهن و خواسته ابـداع مـي  

شود كه ذهنيت آن شكل گرفتـه، نيـازش    زاري ابداع ميعبارت ديگر زماني اب
آن آماده اسـت و   افزاري اش تبيين شده و همه بسترهاي نرم وجود دارد، فلسفه

افــزار، ذهــن، روحيــه و  ابزاربــا نــرم. نيازمنــد آن ابــزار اســت، كــه ابــداع شــود
 .هاي مردم هماهنگ است احساسات و نگرش

آيــد و پــس از آن  ل ابــزار مــيكنــيم، او اي كــه مــا زنــدگي مــي در منطقــه
افزار ايجاد كنـد، چـون فكـر     تواند نرم گاه نمي افزار، در حالي كه ابزار هيچ نرم

توانـد   يك انديشه، فلسفه، روح احساسات ونياز مـي .افزار است توسعه يك نرم
يكـي از اشـكاالت مـا ايـن     . تواند آنها را بيافريند ابزار ايجاد كند، اما ابزار نمي

ي روي صفحه تمدني يك گوي گذاشـتيم كـه هرچـه روي آن    است كه گوي
افتـد ماننـد موبايـل، مـاهواره و حتـي       لغزد و به پايين مـي  گذاريم، مي گوي مي

ــي شــما   . مطبوعــات و رســانه يكــي از اشــكاالت اساســي ايــن اســت كــه وقت
گوييد در اين مناطق شهرنشيني اتفاق افتاده يا سـطح تحصـيالت بـاال رفتـه      مي
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اس نظريه كومار يا رابرت رفريت ايـن تغييـرات بـه موقـع نبـوده يـا       ، بر اس... و
شــما در فــالن اســتان يــا منطقــه ظــواهر . زودتــر از موعــد اتفــاق افتــاده اســت

د، مـي   بينيد ولي وقتي با ساكنان آن مناطق حرف مي شهرنشيني را مي بينيـد   زنيـ
گي هـوا  كه ذهن و رفتار آنها شهري نيست، در حالي كه از چيزي به نام آلـود 

نظريـاتي وجـود دارد   . برد، در واقع شهرنشيني براي او خريداري شـده  رنج مي
گويد اگر در جايي ظواهر شهرنشيني مشاهده شده الزماً بايـد سـاختار و    كه مي

 .مناسبات فرهنگي، اجتماعي و ذهن تغيير كند
مانند القاعده و طالبـان،  . تواند اين باشد و هم آن در وضعيت جديد هم مي

كنند كه هنوز بسياري از كشورها فاقـد   اي استفاده مي ن آنها از تلفن ماهوارهاال
كنـيم كـه    پس اگر فكر مي. چنين تكنولوژي هستند؛ ولي در جهت بنيادگرايي

هرجا متغيرهاي مدرنيته وارد شد، آن متغيرها بايد آنجـا را متناسـب بـا انديشـه     
 .مدرن كند، در اين تئوري بايد ترديد كنيم

قد داريم نقد ما بايد نسـبت بـه توسـعه نـامتوازن و ناپايـدار باشـد كـه        اگر ن
اگـر بخـواهيم   . هاست در كشور ما اتفاق افتاده و ادامـه پيـدا كـرده اسـت     سال

شرايط موجود را به سمت اصالح پيش ببريم، بايد بگوييم نوسازي نه شـتابان،  
يـك ضـرورت    نوسازي نه دولتي، نوسازي نه از باال، بلكه نوسـازي بـه عنـوان   

ايـن بـه معنـي آن    . ملي و ضرورت فرهنگي در بستر فرهنگي خود اتفاق بيفتـد 
است كه تهران نبايد اينقدر جلو باشد و ايالم آنقدر عقـب كـه نتواننـد بـا هـم      
هماهنگ باشند، همانند انسـاني كـه سـرش بـزرگ شـده و دسـت و پاهـايش        

 .كوچك مانده است
قدر به بنيادگرايي حملـه كنيـد آن   گويد شما هر اي است كه مي االن نظريه

كنـد، هرجـا كـه هويـت او تـأمين       گردانـد و سـعي مـي    هايش برمـي  را به ريشه
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كنيـد، و يـا    شما كه هويـت ملـي او را تقويـت نمـي    . شود، به آنجا پناه ببرد مي
سـازيد و   كنيد، جوك مـي  دهيد، بلكه او را مسخره مي هويت تهراني به او نمي
 .دهيد او را در اقليت قرار مي

 پس چه بايد كرد؟ 
      به نظر من ـ و به قول شما ـ بايد يك عزم ملي ايجاد شود؛ عزمي بـا ايـن

هـاي اجتمـاعي در ايـران وجـود دارد كـه       رويكرد كه بدانيم خيلـي از آسـيب  
اين خطاي نخبگان . محصول توسعه شتابان يا نوسازي نامتوازن و ناپايدار است

هـا بايـد    ها يا بهتر بگويم كاهش آسيب آسيببراي رفع . و مسئوالن بوده است
ريزي ملي در سطح سياستگذاري كـالن ملـي روي آورد، يعنـي بايـد      به برنامه

نوسازي متوازن شود، براي نمونـه اگـر فـردي در آن سـوي ايـران در شـرايط       
شهري قرار گرفته بايد ابزارهـاي فرهنگـي متناسـب بـا او را هـم در اختيـارش       

يم، پارادوكس نوسازي اسـت  ا ما در ايران با آن مواجه آن چيزي كه. بگذاريم
 .جا در حال وقوع است كه در همه

در گذشته، مـرد بـه دليـل عصـبيت و غيرتـي كـه داشـت و بـا آن تعريـف          
خلدوني، وظيفه سرپرستي، نگاهـداري و حفـظ حـريم خـانواده را داشـت؛       ابن

هـا منطبـق بـر     آگاهي افراد خانواده هم، همين آگاهي و باور را داشتند و كامًال
داد و بقيـه هـم    مرد به عنوان پدرساالر وظايف خود را انجام مـي . ديگر بود هم

ــاعي و مناســبات درون خــانواده  . همــين انتظــار را از او داشــتند  انســجام اجتم
توانسـت بيشـتر حمايـت كنـد،      او هرچه مردتر بـود، مـي  . شد تأمين مي اينگونه

كاركردگراهـا وپارسـونز هـم    .طلبيـد  خشـونت مـي    دست به شمشير بود و ايـن 
 .گويند همين را مي

اگر براي قوام و دوام يك جامعه، يك نفر خطا كرد و كـاركرد جامعـه را   
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توانـد او را تنبيـه كنـد؛ ايـن تنبيـه       سـفيد مـي   به خطر انداخت، بزرگتر يا ريـش 
هـم در جـايي بـه خشـونت مشـروع جـواز       » وبـر «. كـرد  خشونت را توجيه مـي 

 . دهد مي
شـد، را در   عيت كاربرد زور كه در قوم و قبيله به پدرسـاالر داده مـي  مشرو

پـس خشـونت هميشـه مـذموم نبـوده، امـا       . دهنـد  هاي جديد به دولت مي دوره
اكنون مناسبات تغيير كرده، بخشي از كـاربرد زور بـه دولـت و بـه قـانون داده      

از دسـت  آوري را هم  مرد به دليل اين تغييرات اجتماعي قدرت نان. شده است
داده و يا قدرتش كم شـده اسـت، يعنـي يكـي از توجيهـات زور و خشـونت،       

 .آوري زن بود آوري مرد و از آن طرف عدم امكان نان نان
انـديش هسـتند كـه در     ها تا زماني مطلـق  بر اساس نظر كارل مانهايم، انسان

. اشنداي باشند كه با ديگر مناطق و ساير افراد و تفكرات ارتباط نداشته ب منطقه
ــده   ــراد ديگــر و پدي ــا اف ــاط ب ــي در مســير ارتب ــد،   وقت ــرار نگيرن هــاي ديگــر ق

كنـد   انديشند و فكـر مـي   آيد، بلكه مطلق مي گرايي براي آنها پيش نمي نسبيت
 ..دانند حقيقت همان است كه آنها مي

حال در اين مجموعه پارادوكسيكال كه ابزار و آگاهي با هـم در تضـادند،   
. توانند با هم هماهنگ عمـل كننـد   جود آورده، اما آنها نميابزار، آگاهي را بو

تـر و بـا    ارتباط با شهرهاي كـالن . آگاهي مناسبات و باورها را تغيير داده است
گـرا   كننـد و نسـبيت   دنياي بزرگتر به وجود آمده، در نتيجه افراد نسبي فكر مي

يـد  گو انديشد كه همه حق هماني نيست كه شوهرش مـي  شوند،پس زن مي مي
گفـت و االن هـم    اش مـي  و يا تمام حقيقت هماني نيست كه پدر يا جد پـدري 

 .آيد بنابراين در درون قوم و طايفه كشاكش به وجود مي. گويد مي
به قول پارسونز يكي از اصـول اصـل تقـدس، حفـظ نظـام خويشـاوندي و       
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در تفكر قومي، خويشاوندي بسيار مهم است، چـرا كـه اگـر    . خانوادگي است
مـن بـه عنـوان    . بيند ها و هستي فرد آسيب مي ببيند، هويت  ندي آسيبخويشاو

كـنم جلـوي رشـد شـتابان نوسـازي را       شناس، اولين كاري كه مـي  يك جامعه
 .گيرم مي

 توانيد اين مناطق را به  حال اين ميوه ممنوعه خورده شده، آيا شما مي
ن و شهرنشـيني  توان جلوي تحصيالت دخترا نقطه صفر اوليه برسانيد؟ مثالً مي

 را گرفت؟

 هاي غيرضروري بايد حـذف و صـرف    گويم بسياري از هزينه نه، من مي
گويم نياز به رقابـت   من مي. كنم كار فرهنگي مانند مسئله پدرساالري در ايالم 

بـه عنـوان مثـال هنـد كشـوري آزاد و      . هاي جهان وجود ندارد با خودروسازي
خودروهاي سـاخت  ) سال 50حدود ( 1991تا سال  1945دموكراتيك از سال 
هنـوز در  . سـال بـه سـمت تكنولـوژي پيشـرفته نرفـت       50. هند را استفاده كرد

داند اگـر از جرثقيـل اسـتفاده     كند، زيرا مي خيلي جاها از جرثقيل استفاده نمي
 .نفر كارگر را بايد كنار بگذارد 50كند، نزديك به 

بـا پـول نفـت مـا را      گويم پرستيژخواهي از طريق خريد تكنولـوژي  من مي
هـا را در   ترين ماشين در كشورهاي عربي گران. ها كرده است دچار اين چالش

بينيم و يـك مـرد عـرب آن را خريـده و چهـار زن عقـدي خـود را         خيابان مي
سوار آن كرده، در حالي كه آن ماشين دستاورد رشد ذهني و عيني در دنيـاي  

شود بايد ديدش نسـبت   سوار مي داند كه اگر آن ماشين را او نمي. مدرن است
ولـي در  . به جهـان و زنـدگي تغييـر كنـد و زنـش هـم يكـي باشـد نـه چهارتـا          

 . كجا خريد تكنولوژي مصادف با تغيير نگاه و باور نيست هيچ
شويم كه آن فـرد بـه هويـت     همانطور كه گفتم اين ما هستيم كه باعث مي
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چقـدر در بوروكراسـي، در    هـا  بايد پرسيد به واقع قوميـت . سنتي خود پناه ببرد
اداره كشور و در مديريت آن نقش دارند و چقدر تالش كـرديم كـه آنهـا بـا     

 هويت كالن هماهنگ شوند و از آشيانه قومي و اقليتي خود بيرون بيايند؟ 
از . آيد؟با دعوت به مشاركت و جلب مشـاركت  دانيد چگونه بيرون مي مي

اجتماعي و چه به لحاظ نمـادين و  طريق اعاده، واگذاري مناسب، چه به لحاظ 
 .سمبوليك

د،       ها تعيين مي كل اين هويت را فارس ب، يـك كـر د، يعنـي يـك عـر كنن
شما چنـد  . ، با هويت كلي يا جمعي و يا ملي خود همبسته نيست...يك بلوچ و

اي كـه دور خـود    ها از پيله وزير عرب، كرد، بلوچ و يا زن داريد، تا اين اقليت
 بيايند؟ اند، بيرون  تنيده
 هاي توأم با سوءظن به بخش فرهنگ ايـن افـراد    چگونه است كه نگاه

هاي ناموسي بر اساس سوءظن  درصد از قتل 50كه بيش از  انتقال يافته، چنان
 شود؟ افتد و سوءظن يك فاكتور مهم در قضاوت آنها مي اتفاق مي

      منشاء سوءظن، ترس و اضطراب است و منشأء تـرس هـم عـدم آگـاهي
ناشناخته بودن خود منشأ ترس است و دليل اين ترس اين است كـه اوالً  . تاس

ها و پيرامـون در   مركز به حاشيه. ها در ساختار كالن زياد است حمله به قوميت
ايـن  . قالب طنز، جوك و در قالـب تحقيـر و محروميـت، تهـاجم كـرده اسـت      

تماعي، هويتي تهاجم از مركز به پيرامون از نوع فرهنگي، اقتصادي، شغلي، اج
 .و شئوناتي است

وقتي يك دانشجو از يك قوميت به تهران . كند اين تهاجم ايجاد ترس مي
سركالس وقتي دانشجو بـا  . اش، رفتارش و قوميتش است آيد، نگران لهجه مي

زنـد   ها حرف نمـي  خيلي وقت. خندند كند، به او مي لهجه پيراموني صحبت مي
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دهد و اينجـا دائمـاً    طايفه خودش بروز ميو خالقيت و نبوغش را داخل ايل و 
براي نمونه من وقتي در بيرون احساس نـاامني و  . كند احساس دورافتادگي مي

گـردم و در آنجـا احسـاس     كنم، به حوزه خويشاوندي خـود بـاز مـي    ترس مي
 .كنم امنيت مي

ه،  ايــن بازگشــت، يعنــي بازگشــت بــه همــان باورهــا و ســنت  هــاي گذشــت
تواند در آن احساس امنيـت   و آداب و رسومي كه او ميبازگشت به آن تفكر 

 .ها خود را رهايافته ببيند كند و از تحقيرها و محروميت
 



 
 
 

 بندي جمع
هاي ناموسي فرزند پيوند نامبارك خشونت و تعصب اسـت؛ خشـونتي كـه     قتل

هاي پنهان و آشكار رفتار ما جاي گرفته و تنها در هر مرحله از آگاهي  در اليه
 . شود دل آزاد انديشه و تفكر است كه بخشي از آن بر ما عيان ميو تبا

اي از جامعـه، اعمـال خشـونت     گونه كه تا چندي پيش، بخش عمـده  همان
پنداشـت، اينـك نيـز بسـياري از      كالمي و غفلت از كودكان را خشـونت نمـي  

مآبانه نسبت به زنـان را نـه    هاي اعمال خشونت رفتاري، از جمله نگاه قيم روش
هاي مردانگي و خانواده دوستي مردان  داند، بلكه آن را نشانه ها خشونت نميتن

 .كند تلقي مي
چندي است كه تعبيـر خشـونت جنسـي وارد ادبيـات جامعـه مـا شـده، در        
حالي كه تا پيش از آن نه تنها مطرح نبود، بلكه تحمـل ايـن بعـد از خشـونت،     

وظـايف جـدي زنـان    چه در بين افـراد روشـنفكر و چـه عامـه مـردم، يكـي از       
 .شد چون و چرا خشونت محسوب نمي شد و اين تمكين بي محسوب مي

شناسان و روانشناسان خشونت را امري اكتسابي از دوران  بسياري از جامعه
متفكرينـي چـون آدرنـو بـر ايـن عقيـده بودنـد كـه         . پندارنـد  كودكي افراد مي

والـدين   خشونتي كـه كـودك در دوران خردسـالي و نـاتواني خـود از سـوي      
بـه  . كند، در يك جابجايي، در بزرگسالي آن را جبران خواهد كـرد  تحمل مي

هـاي   توانـد بـه توليـد انسـان     هاي فرزندپروري خشك و خشن مـي  نظر او شيوه
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 .پذير بينجامد گر و سلطه سلطه
آن زمان با تعصب به ) و كودكان(هاي جزمي نسبت به زنان  گونه تلقي اين

يابـد و نيـز آن زمـان     سته از نسلي به نسلي ديگر راه ميعنوان افكاري قالبي و ب
هــاي مطلــق عجــين  كــه بــا هيجانــات، عواطــف و باورهــايي بــه عنــوان ارزش 

هـاي ناموسـي،    هـاي اجتمـاعي از جملـه قتـل     شود، اشكال مختلـف آسـيب   مي
 .زند را رقم مي... آزاري و  كودك

انه منطـق و  پيش از اين نيز در مبحث تعصب گفته شد كه در تفكر متعصـب 
استدالل راه ندارد اين رويكرد فاقد استدالل و منطق نسل به نسل و بـه اشـكال   

تـك   شود و به عنوان يك باور حتمي و قطعي در ذهن تـك  مختلف تكرار مي
 .گيرد افراد از كودكان گرفته تا بزرگساالن جاي مي

هـا كـدام    حـل  توان كرد و مركز اصـلي راه  اما براي حل اين معضل چه مي
 است؟ 

. حل و دارو براي اين بيماري مهلك، نقد از درون باشـد  شايد مهمترين راه
هاي بسـته، باورهـاي    هاي تحميلي، نگرش نقد جدي خشونت، تعصب، ازدواج

هـا بيشـتر از سـاير     ها و جوامعي كه با اين بيمـاري  ازلي و ابدي؛ از درون طيف
توانند بـا   ن همين مردم ميتنها نوانديشاني از ميا. مناطق دست به گريبان هستند
هـا و باورهـاي كهنـه، فضـا را بـراي پرسشـگري        نقد و درگيرشدن با اين سنت

 .عيار با چنين پيامدهاي شومي بپردازند آماده سازند تا به تقابل تمام
خانـه، عزمـي جـدي بـراي      به شهر و خانه وجوي شهربه اما من در اين جست

ــتر    ــوعات و بس ــوم و موض ــده ش ــن پدي ــد اي ــا نق ــهه ــه   ي زمين ــاز آن از جمل س
هاي اجباري، به رسـميت نشـناختن هويـت فـردي زنـان و افكـار پـر از         ازدواج

تـوان ديـد، ولـي     البته اين عزم را در بسياري از زنان مـي . اوهام مشاهده نكردم
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اما در بين مردان روشـنفكر و نوانـديش ايـن    . اين عزم نيز عزمي خاموش است
كه توانسـتم بـدانجا سـفر كـنم، شـاهد چنـين        هايي يك از استان مناطق در هيچ

 .عزمي نبودم
وگوهاي طوالني من با برخي از اين مردان به من تفهيم كرد كه آنها  گفت

كنند، ولي هرگز تمايل يـا جـرأت نقـد     به راحتي خود را آماده نقد قدرت مي
كردنـد ايـن    بسياري از آنها حتي سعي مـي . هاي اجتماعي خود را ندارند سنت

درپي و طوالني من، آنهـا را   هاي پي ولي پرسش. را كمرنگ جلوه دهندمسئله 
هـا، بـه زعـم آنهـا؛ منجربـه اختالفـات و        واداشت تا ابراز كنند نقـد ايـن سـنت   

هاي عميق اقوام و طوايف نسبت به يكديگر و نيز بـايكوت فـرد از سـوي     كينه
 .گردد قوم و طايفه خود مي

هـا و عـرف درون    ار متصلب سنتشنيدن اين جمالت مرا متوجه هسته بسي
پرسيدم كه شما به عنـوان افـراد روشـنفكر     شوندگان مي از مصاحبه. قومي كرد

ها را در حوزه عمـومي و بـا صـداي بلنـد      منطقه خود، آيا وظيفه نقد اين سنت
بريـده خطـرات جـدي نقـد      نداريد؟ آنها با سكوتي تلخ و سپس كالمي بريـده 

 اما اينك؛ .كردند ها را گوشزد مي اين سنت
 چه بايد كرد؟

ترين اقدام، ايجاد فضايي امن بـراي زنـان    در گام نخست مهمترين و عاجل
هايشـان اسـت تـا در ايـن     NGOبخـش آنـان و    و فعاليت روشنگرانه و آگـاهي 

مناطق بتوانند زمينه نقد و پرسشگري را در حوزه عمـومي ايجـاد نماينـد، ايـن     
ن زنـان و سـنت نادرسـت و غيرانسـاني     ها را محكوم كنند و درباره ايـ  نوع قتل

شود، حـرف بزننـد و از آنـان اعـاده حيثيـت كننـد و        كه درباره آنها اعمال مي
موضوع هويت و حقوق فـردي زنـان را در سـطح افكـار عمـومي بـه بحـث و        
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 .وگو بگذارند گفت
در مرحله بعد مهمتـرين راهبـرد بـراي مهـار خشـونت، آمـوزش از طريـق        

هاي رسمي از دوره پيش از دبسـتان   از جمله آموزش تمامي ابزارهاي فرهنگي
تا آموزش عالي، از طريق نهادهاي رسمي وغيررسمي، براي تقبيح خشـونت و  

آميـز عليـرغم اختالفـات و تنوعاتشـان اسـت،       تشويق افراد به زندگي مسالمت
؛ بـا تأكيـد برگـوهر    ... تنوعاتي مانند جنسيت، قوميت، نـژاد، زبـان، مـذهب و    

هـا و   رك و حقوق انساني برابر، بـه جـاي، پـاي فشـردن بـر تفـاوت      انساني مشت
 .اختالفات

ها و ابزارهاي مختلف هنـري و ادبـي، بـراي بـه      گام سوم استفاده از عرصه
هاي توأم با تحقير و فرودستي زنان است تا بتوانند مـردم را   كشيدن نگاه چالش

هـاي   را بـا روش  طلبانـه  هاي جدي مواجه كرده و تـأثير آراي برابـري   با پرسش
 . عقالني بر جان و باورهاي قالبي و موروثي گذشتگان حك كنند

ها بيش از هر سخني بايـد از آموزش،آمـوزش   »چه بايد كرد«در خصوص 
و آموزش سخن گفت كه نياز مبرم جامعه ما خصوصاً مناطقي است كـه زنـان   

امي هاي عريان هسـتند؛ آمـوزش بـا اسـتفاده از تمـ      و كودكان گرفتار خشونت
تواند هسته سخت اين باورهـا را از درون   ها و ابزار فرهنگي است كه مي روش

دچار تغيير و تحول كنـد و نسـل جـوان را اعـم از زن و مـرد بـه مقابلـه بـا آن         
اين مهم نيز نيازمند امنيـت در عرصـه اجتمـاع اسـت و حمايـت      . دعوت نمايد

را معطوف مبـارزه بـا    طلبد تا عزمي ملي تمامي روشنفكران و نوانديشان را مي
 .اين جنايت خاموش كند

شده، براي جلوگيري و  گيرانه و تضمين مسئله بعدي تصويب قوانين سخت
امـا پيشـگيري   . سپس مجازات عامالن اين توحش قديم در دنياي جديد اسـت 
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هميشه بر درمان اولويت دارد، آمـوزش نيـز بـر مجـازات و تغييـر از درون بـر       
 .ممانعت از بيرون

ديگر ايجاد نهادهاي حمايتي با ارائه خدمات پوششي و امنيتـي بـه    موضوع
هـا هسـتند، ماننـد     زنان و دختراني است كه در معرض احتمـالي ايـن خشـونت   

هاي امـن، اعـالم شـماره تلفنـي بـراي رسـيدگي سـريع بـه فـرد در           ايجاد خانه
 . ديده و نظاير آن معرض آسيب و حمايت از فرد آسيب

ــه طــور خالصــه راه  ــي و    حــل ب ــت عمل ــب اهمي ــه ترتي ــه شــده ب ــاي ارائ ه
 : شان عبارت از اثرگذاري

منـدان و   ايجاد فضـاي امـن و آزاد بـراي فعاليـت كارشناسـان و عالقـه       -1
طرفداران حقوق زنان و مخالفان خشونت بويژه در شـكل نهادهـا و موسسـات    

 .غيردولتي
و هنري  گيري از تمامي ابزارهاي فرهنگي كار فرهنگي گسترده با بهره -2

 .هاي فكري جهت اصالح دگميت
ــي     -3 ــان و طراح ــه زن ــونت علي ــوگيري از خش ــراي جل ــوانين ب ــالح ق اص

 .راهكارهايي براي تضمين تحقق عملي اين قوانين
هـاي   هـاي حمـايتي و ايمنـي بـراي زنـان در معـرض قتـل        انجام فعاليت -4

ــراي ايــن امــر و پوشــش و حمايــت از    ناموســي و اختصــاص بودجــه كــافي ب
 .مند به اين امر انساني دهاي مدني عالقهنها
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