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 مقدمه

 ناموس! 
 

را به کام مرگ  های نامو�، ا�رچه پرشمار است و هر سال صدها زنقتل
ها و افکار عمو� جامعه به آن پرداخته فرستد، اما کم�ت در رسانه�
ک شود. در ماە� ، قتل رومینا، دخ�ت ای که به دست ساله ۱۴های اخ�ی

ها و حیت مقامات عمو�، رسانه پدرش کشته شد، نا�هان توجه افکار
دن ای شد برای شن�دە شهای نامو� جلب کرد و بهانهمسئول را به قتل

وز اما اند. هنهای د�گری که در نقاط مختلف ایران کشته شدەا�ت زنرو 
شدن هاند �ا خطر کشتهای نامو� شدەاز زنایف که ق��ایف قتل هزاران قصه

ت را بیخ گوشبه بهانه ماندە  اند، ناشن�دەشان حس کردەی ناموس و غ�ی
ها اری از آنکه �س�با آن«ی �� از فعاالن بل�چ، است. زنایف که به گفته

ند، و� ا�رچه تحص�ل کردە هستند و از حق و حقوق خودشان با خ�ب
های نامو� حرف بزنند و فکر ی قتلترسند و جرأت ندارند در�ارە�
 »رسد. شان به جایی ن�کنند حرف�

ف و شن�دن از قتل ورت گفنت ای نامو�، هدر این دف�ت آسو، با توجه به �ف
ت پرداختهک�ش به بهانهناز منظرهای مختلف به ز  ا�م، به ی ناموس و غ�ی

ف از خشونت اموناین ام�د که نوشنت ف سکوت پ�ی  ها، را� به سوی شکسنت
یت دسهم«ای با عنوان در این مجموعه، م��م فومیف در مقاله آن باز کند. 

 نگا�» ی ناموسک�ش به بهانهقانون، مذهب و مردساالری، برای زن
های نامو� در نقاط مختلف ایران و نقش قانون، داشته به وضع�ت قتل
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. ها برر� کردە استمدیف را در ترو�ــــج �ا کاهش این قتلمذهب و جامعه
وگو با فعاالن زن عرب، بل�چ و کرد، تالش کردە تا به این او در گفت

ها از منظر زنایف نگاە کند که ب�ش�ت از د�گران در معرض و شاهد خشونت
د وگو با سع�منصورە شجا� در گفت اند.  بودەهای نامو�این قتل

 و طبقایت قتلپیوندی ر�شه
گ

ر�  های نامو� در ایران را بر های فرهن�
ه است. ها پرداختکردە و به دال�ل انفعال مدیف در وا�نش به این خشونت

ای نامو� هی تغی�ی جغراف�ای قتلسع�د پیوندی در این مصاحبه در�ارە
ە از مناطق جنویب و  به تن  دهد و ای به شمال ایران توضیح �جوامع عش�ی

ت مردانه � از نگاە  زادە،بهنام دارایی  پردازد. دادن زن به فرهنگ حا� غ�ی
 دهد که چطور های نامو� را برر� کردە و �شان �ک�ش حقو�ت زن

ف زنان به بهانه ف از فقه اسال�، راە را برای کشنت ی قانون با قدرت گرفنت
ف ال�حهباز � ناموس های جد�دی را که در دستور کار کند. او همچننی

ن گ��د که در ایمجلس و دولت هستند از این منظر برر� کردە  و �
ف نقطهال�حه  شود. های نامو� د�دە ن�ی روشیف برای توقف قتلها ن�ی

ت را در ادب�ات فار�  منصورە شجا� و عسل باقری، ردپای ناموس و غ�ی
 جنا�ت خاموش: برر�«اند. مروری بر کتاب ی ایران دنبال کردەو سینما

 �اد پرو�ن بخت�اری، و برر�ی زندەنوشته» های نامو� در ایرانقتل
رس� و جوامع مح� در توقف قتل های نامو�، از نقش نهادهای غ�ی

ف در �ک سلسله مقاله و مصاحبه  د�گر مطالب این دف�ت آسوست. همچننی
ی نامو� در کشورهای ترک�ه، افغا�ستان، لبنان، سور�ه و  هامسئله قتل

مسلمان برر� شدە است. در  ف کشورهای غ�ی کردستان عراق و همچننی
ف  این مطالب فعاالن مدیف و پژوهشگران کشورهای همسا�ه از قواننی

ها و دهند که رسانهاند و توضیح �های نامو� گفتهمعطوف به قتل
در پ�ش   هاایی برای توقف این خشونتی مدیف چه راهکارهجامعه
 اند. اند و در این مبارزە به کجا رس�دەگرفته
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 دسیت قانون، مذهب و مردساالری، هم
 ی ناموسک�ش به بهانهبرای زن
 ١م��م فومیف 

 
ای هستند و نه تعدادشان های نامو� در ایران، نه اتفاق تازەقتل

ها ین قتلی اافزا�ش �افته است. هر چند هیچ تحقیق م�� جام� در�ارە
خ�ب  پ�چند و بههایی که دهان به دهان �پچوجود ندارد اما از همان پچ

ن ادان�م که هر سال صدها زن در نقاط مختلف ایر شوند، �تبد�ل ن�
ت کشته �به بهانه دن ماجرا اما فقط کشته ش شوند. ی ناموس و غ�ی

و به دست مردان » خانه«این زنان �ا حیت کشته شدن آنان در 
 ی خودشان ن�ست. خانوادە

ها برای زنان است ت��ن مکاندر همه جای جهان �� از ناامن» خانه«
های رسند. در قتلهای خود به قتل �و زنان ب�ش�ت از همه جا در خانه

 نامو� اما قاتل و هم
گ

ی خواهند که زن را به مثابهاش �دستان خان�
ف علت است که در �س�اری از موار ل�ه ند. به همنی ف ب�ب  از بنی

گ
، د ی نن�
گ��ند  � کنند و شب زن را دفن �کنند. گاە ن�مهن�ست �آنها را ��ه
گ��ند که خودک�ش کردە و گاە او و از او خ�ب ندار�م. گاە � که گم شدە

                                                
 نگار و فعال حقوق زنانروزنامه . ١
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 در خشونت کنند. را مجبور به خودک�ش �
گ

تل ای که به قهای خان�
 زن ای و از � خشم،انجامد، مرد اغلب در �ک تصم�م لحظهزنان �

 کند. کس خشونت او را تأی�د ن�رساند و هیچرا به قتل �
ف زن برنامههای نامو� اما از مدتدر قتل و  ر�زیها قبل برای کشنت

د�گر  شود و حیت های جم� کش�دە �شود. گاە نقشهدست پ�دا �هم
ت مردانزنان خانوادە در کنار مردان قاتل � � غ�ی

ه ا�ستند. زیف که ق��ایف
 داند که هیچشود، اغلب بارها و بارها تهد�د به قتل شدە و ��

دانند که ای در خانه و خانوادە ندارد. مرد و مردان قاتل هم �حا�
ف علت برای این زن ک�ش مجازات سنگییف در انتظارشان ن�ست. به همنی

گ��د: رود و �ی م�دان �در �س�اری از مواقع، قاتل با افتخار به م�انه
  »من کشتمش. «
ی استان خوزستان، در توضیح تفاوت  های جعفری، رئ�س دادگس�ت

ن�ع  عرف مح�، این: «گ��د�ک�ش های نامو� با د�گر انواع زنقتل
ها داند. به این معنا که کشته شدن زنان در این قتلها را مجاز �قتل

است.  شود که حق آنها بودەکند و حیت گا� گفته �تأثری ا�جاد ن�
ها، قاتل، فراری ن�ست و به راحیت خود را معر�ف ی قتلبرخالف همه

کند و خانوادە مقتوالن معموً� خواستار مجازات قاتل ن�ستند، حیت �
ی قاتل دا�سته و برای کاهش مجازات او در مواردی قتل را وظ�فه

 »کنند. عفو � تقاضای
س کشته ی نامو های نامو� و زنایف که به بهانهاین ن�ع نگاە به قتل

ندارد و در  ایها و تعصبات سنیت و قب�لهشوند، فقط ر�شه در سنت�
�س�اری از مواقع از سوی مبلغان مذهیب و نهادهای دییف نزد�ک به 

ف تأی�د و ترو�ــــج �  شود. حکومت ن�ی
دار ساله به دست پدرش و ج��حه ۱۴رومینای حیت �س از کشته شدن 

ف مروجان این نگاە عقب ننشستند.  ضا ع شدن شد�د افکار عمو�، ن�ی ل�ی

https://www.magiran.com/article/1757297
https://www.magiran.com/article/1757297
https://www.magiran.com/article/1757297
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کار نزد�ک به حکومت، با ادعای اینکه پناه�ان، از روحانیون محافظه
ف اتفاقایت برای جامعه« وی متدین و چننی ی اسال� ن�ست و �ک ن�ی

، زنان ق��ایف را هدف  »زندمذهیب هرگز دست به قتل و جنا�ت ن�
بندو�اری در محصول یب «های نامو� را گونه قتلگرفت و این

 عنوان کرد. » خانوادە
ف در » ی خواهرانی علم�هحوزە«  یف تر زنان ق��ا��ــــح اظهارنظرین�ی

ور ها�شان مجبدا�ست که خانوادە» خوردگایف ف��ب«قتل نامو� را 
های تن دادن به خواسته«از آنها و » انتقام«اند م�ان شدە

وع از د�دگاە این زنان حوزوی دل�ل  .�� را انتخاب کنند» شاننام�ش
�چههای نامو�، اص� شی�ع قتل  ۱۸�ر های ز مخالفت با ازدواج دخ�ت
ان تا کودک هستند به خانه سال است و ا�ر    ی شوهر بروند، از دخ�ت

 مانند. کشته شدن هم در امان �
گ��د مفهوم نگار، �طور که ف�ج �کو�، روزنامهدر واقع، همان

های دی��ا، نگاە به زنان، از سویی از مردساالری، سنت» ناموس«
ر سو �گهای مذهیب و اخال�ت و ساختارهای سنیت متأثر است و از دآموزە

، رو�ه ف ، س�استاز قواننی ، اجتما� و تبل��ف ی قضایی
گ

های فرهن�
 ١ت. ی اخ�ی تأث�ی پذیرفته اسنهادهای حکومیت و مراجع روحایف در سه دهه

 
 قانوین که حا� قاتالن است

این در حا� است که ام�د چندایف به قانون و تغی�ی آن ن�ست. بهنام 
ی، در مقالهدارایی  �ت رژ�م حقو«ی ای که در�ارەزادە، وک�ل دادگس�ت

ح برای این دف�ت آسو نوشته به روشیف توضی» های نامو� در ایرانقتل

                                                
؟، ف�ج �کو�، رادیو فردا،  . ١  فرد با فرهنگ حکومیت

گ
اسفند  ۱قتل نامو�؛ �گان�

� در ۱۳۸۶  . اینجا ، قابل دس�ت
 

https://etemadonline.com/content/412396/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-18-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
https://www.radiofarda.com/a/f1_stoning_judiciary/435694.html
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دادە است که بر اساس مواز�ن فقه ش�عه، که قانون مجازات اسال� 
اس آن تدو�ن شدە، تبع�ض آشکاری م�ان مردان و زنان وجود بر اس

تواند در چارچوب ضوابط حقو�ت و �» های نامو�خشونت«دارد و 
� حا�م توج�ه شود. او با برر� ال�حه انت،  ص�«ی موسوم به �ش

ف امن�ت بانوان در برابر خشونت ، که برای کاهش و  »کرامت و تأمنی
ل خشونت عل�ه زنان تدو�ن ف  دهد که این ال�حهشدە، �شان � کن�ت ن�ی

 های نامو� کارآمد ن�ست. ها و قتلدر مواجهه با خشونت
ی را تأیمشاهدات م�دایف فعاالن مدیف هم گفته �د های این وک�ل دادگس�ت

گ��د در ب�ست سا� که در  ، فعال حقوق زنان �پرو�ن ذب�� کند. �
قاتل کند، تا به حال ند�دە که های نامو� کار �ی قتلکردستان در�ارە

ها دانند که قانون با آنکشند، �یف که �آن کسا« �ک زن قصاص شود: 
ف قرار � ند، در نهیچ کاری ندارد و حیت به نو� مورد حما�ت ن�ی ت�جه گ�ی

� سبک دانند که با حکماند. آنها �این فرهنگ تداوم پ�دا کردە و با�ت �
ئه �رو بودە و با کوچکرو�ه   .»شوندت��ن شا�س، ت�ب

مناسب برای مجازات قاتالیف ن�ست که به مسئله تنها فقدان قانویف 
ف قانون ناقص ی ناموس زنان را �بهانه کشند. مج��ان قانون حیت همنی

کنند و در �س�اری از موارد شاهد و نا�ا�ف را هم درست اجرا ن�
ف این زنچشم  ها هست�م. ک�ش پو�ش و ناد�دە گرفنت

ر مو� دهای ناه�فا اسدی، فعال حقوق زنان، در�ارە وضع�ت قتل
ف �مناطق عرب ف چننی ف جناییت «گ��د: �شنی شخ� که مرتکب چننی

شود. ماند و �س از آن به شک� آزاد �شود چند روز در بازداشت ��
گونه تال�ش برای های رس� و نهادهای دولیت هیچدر مجم�ع مقام

رب ی ع�ایب �ا حما�ت از زنان در مقابل ساختار مردساالر جامعهر�شه
توان گفت که عامدانه مردم عرب را به کنند و حیت به جرأت �ن�

http://www.khanehamn.org/archives/tag/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
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ف عربحال خود �  ها باشد گذارند و تا وقیت که مسئله فقط بنی
 »گونه دخالیت در این گونه امور ندارند. هیچ

ف است. �� از فعاالن حقوق  در س�ستان و بلوچستان هم ماجرا همنی
مستعار مهتاب از او �اد  دهد با اسمزنان در این منطقه که ترجیح �

ی هاهای نامو� که در طا�فهدولت اصال در قتل«گ��د: شود، �
 »داند. ها را اقل�ت �کند، چون بل�چدهد، دخالت ن�اینجا رخ �

 
 ها به قاتالن نامو�تقل�ل ه��ت قوم�ت

گزاری و اجرای ها به حکومت، فقط معلول کوتا� در قانونانتقاد 
ف قانون ن �ن �شییف که باقص فع� ن�ست. مردم مناطق حاش�ههمنی �ش�ت

ای هدهد، از نگا� که دولت و رسانههای نامو� در آنجا رخ �قتل
ف شا� هستند دولیت به مردم این مناطق دارند و ترو�ــــج �  . دهند، ن�ی

دولت نگاە بدی از ما در همه جا پخش کردە و وقیت «گ��د: مهتاب �
ت. گری اسگ��ند این وح�ش شود، �مط�ح � های نامو�بحث قتل

های خ�� خویب هم در بل�چ ف ها هست که مردم خب هست. و� چ�ی
 »خواهد در کنارش گفته شود. شان �بل�چ دل

ف تأث�ی گذاشته است. این نگاە حکومیت بر رسانه های نامو�، قتلها ن�ی
ف کردها و عربو�ژە در مناطق حاش�هبه ف و در بنی ها، کم�ت بل�چ ها و �شنی

د و به رسانهمورد توجه قرار � رسد اما در همان موارد اندک ها �گ�ی
ف ن�ع رسانه � مردم مح� را ای کردن این قتلن�ی

ها، اغلب وا�نش من�ف
د. بر� ف  انگ�ی

ها کند که �س از کشته شدن هاجر، �س�اری از بل�چمهتاب تع��ف �
ند ن حر�ف بزنآی استند در�ارەخو از این جنا�ت ناراحت بودند اما ن�

 ها و کل ه��ت مردم بل�چ به این خشونتاند که چطور  چون د�دە
ها های ما این سالخ�� از جوان«شود: های نامو� تقل�ل دادە �قتل
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اند و از ط��ق تور�سم کسب درآمد �  در فضای مجازی فعال شدە
فرستادم که از هشتگ ها پ�ام کنند. من در ج��ان قتل هاجر، به آن

ها�شان که در کار گردشگری بودند هاجرم حما�ت کن�د، بع�ف -من
دانم دل�لش این است که به زحمت دارند اصً� صحبت نکردند و �

ف ها ا�جاد شدکنند آن ذهن�ت بدی را که �سبت به بل�چتالش � ە از بنی
ند و حاال نگران ی شدە، دو�ب�ب ف ف چ�ی رە ذهن�ت ااند که ا�ر بگ��ند چننی
ی جا هم ن�ست. در ز�ر تنها گزار�ش که در�ارەشان یب مردم بد شود. ترس

 هستند، ها وح�ش هاجر نوشته شد، ک� کامنت گذاشته بودند که بل�چ
ها را جوری رفتار کند و بل�چحق مردم بل�چ است که دولت با آنها این

 »با�د از دم ت�ی گذراند. 
نامو�  هایبه سکوت در برابر قتلها که گاە بخ�ش از هراس قوم�ت

 انجامد، شا�د نا�ش از ن�ع پوشش این اخبار باشد. و انکار وق�ع آنها �
های قتل ر های نامو� را به�فا اسدی، فعال حقوق زنان، پوشش خ�ب

ف مرکزگراها«اساس  باب و بدون اشارە به اس«و » رو�کرد از باال به پاینی
اض مردم عرب در ارەداند. او در��» �س�ت این مصائب ی علت اع�ت

ن فعاالن مرکزگرا ای«گ��د: های نامو� �هنگام انتشار اخبار قتل
ن اینکه کنند، بدو اخبار را با تأ��د بر عرب بودن این اشخاص منت�ش �

ای به هزاران س�است خرد و کالن ت��ن اشارەهیچ وقت حیت کوچک
 

گ
ادی در و اجتما� و اقتصدولت مرکزی برای نهادینه کردن فقر فرهن�

 »م�ان ملت عرب داشته باشند. 
ی در سا�ه اند کهمردم مناطق مرکزی ایران فرصتا �افته«ی او: به گفته
ها شد، رشد کنند و از ق�د �س�اری هایی که �ف آبادسازی آنبودجه

های اجتما� رها شوند اما وضع ملت عرب و د�گر ملل از محدود�ت
فارس سا�ن در جغ سال گذشته تغی�ی  ۵۰راف�ای ایران �سبت به غ�ی

ی ن�افته است. چشم  »گ�ی
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ف وقیت در�ارە های نامو� در س�ستان و بلوچستان ی قتلمهتاب ن�ی
دانه  هداند که دانی آخر �سب�� �ها را مهرەکند، این قتلصحبت �

شدت فقر و محروم�ت در این منطقه «اند: � هم رد�ف شدە�شت
خواهد که شان �ها دلست. �س�اری از خانوادەخ�� ز�اد ا

ند شود که بچه را نفرستها�شان درس بخوانند اما نداری باعث �بچه
خاطر نبود امن�ت مدرسه و در عوض زود شوهر بدهند �ا اینکه به

�چه به ها را مدرسه نفرستند. بعد این دخ�ت روستا  خصوص ا�ر در دخ�ت
م، �خواهم طالق بگباشد و بگ��د �  گ��ند این زن در�دە است و �ی

 »شود. صد در صد برا�ش حکم مرگ صادر �
 
 های نامو�، مجازایت برای طغ�ان زنانقتل

ورش و های نامو�، شی کم�ت مورد توجه قرار گرفته در قتل�ک س��ه
طغ�ان زنان در برابر ساختار نابرابر و ضدزن است. طغ�ایف که از سوی 

شود و در فقدان بر جامعه تحمل ن� فرهنگ مردساالر حا�م
 شدن آنها ختمهای قانویف و اجتما� از این زنان، به کشته حما�ت

های نامو� به علت شک و شود. هر چند �س�اری از ق��ان�ان قتل�
 شوند اما اغلب آنها �س از مخالفت با �شدە کشته �ترد�دهای اثبات

ف ر  وابط دوستانه �ا جن�� ازدواج اجباری، درخواست طالق، داشنت
خارج از ازدواج، فرار از خانه و در �ک کالم رد کردن خط قرمزهای 

 رسند. مردان خانوادە، به قتل �
 ۱۳۹۷در پژوه�ش که در سال محمد اسماع�ل ر�ا� و وح�د اسمع�� 

 فرهنگ«های نامو� در م��وان انجام دادند، نوشتند: ی قتلدر�ارە
ردی، دست

�
ها كم شامل دو جزء متضاد است. �� از مؤلفهجنسییت ك

ی است كه در فرهنگ عامه، ز�ان، ادب�ات، پدرساالری و زن ف ست�ی
ارد و ی ز�سته افراد وجود دها، رفتارها و در �ك كلمه، در تج��هلط�فه
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ت��ن شكلش، بهدر خشونت ف د آ�نما�ش در�صورت قتل نامو� به آم�ی
 ناشناخته، تأی�د �شدە و 

�
اما جزء د�گر فرهنگ كردی، كه عموما

 »نامصوب است، فرهنگ مبارزە برای برابری جنسییت است. 
ردی «آنها با ب�ان اینکه 

�
تقابل این اجزای متعارض و متضاد فرهنگ ك

ای شكل دادە به م�دان اجتما�در تعامل مردان و زنان، ممكن است 
باشد كه �� از پ�امدهای �س�ار� آن، ارتكاب خشونت افرا� عل�ه زنان 

  کنند که فهم نگرش و رفتار تأ��د �» در قالب قتل نامو� باشد
ف بافت و ساختار  رد در قبال قتل نامو� با�د در منت

�
كنشگران مرد و زن ك

 ١اجتما� این مناطق انجام شود. 
کند. به  های این پژوهشگران را تأی�د �مشاهدات پرو�ن ذب�� �افته

زنان این منطقه مثل گذشته حا�ف به قبول تبع�ض « : او ی گفته
اض � ا�ط موجود اع�ت ا کنند، از خط قرمزهوخشونت ن�ستند، به �ش

خواهند �سل�م دگمات�سم و باورهای پ�چ و کنند و ن�عبور �
ف �نوشت و ادامهسنت  های س�اە شوند. آنان حق تعینی

گ
ی زند�

 »شوند. شان را � خواهند و به این دل�ل هم کشته �دلخواە
 

ن زنان یب  ت برای کشنت  ناموسفشار جامعه به مردان با غ�ی
عامال این فشار و �کوب، فقط مردان خانوادە ن�ستند. در اغلب 

خوا�� زنان مقاومت �شان چنان در برابر هر گونه آزادی موارد، جامعه
ف عامل�ت خود این زنان، به مردان فشار  دادە و بدون در نظر گرفنت

شوند خون آورد که پدران و شوهران و برادران و ... حا�ف ��
آبرو و طرد �شوند. پدر زعفران محمدی که ��زند اما یب ع��زشان را ب

                                                
های شناخیت نگرش به قتلبرر� جامعه« محمداسماع�ل ر�ا�، وح�د اسمع��.  . ١

ال ، سمطالعات اجتما� ایران، »نامو� و عوامل اجتما� مؤثر بر آن در شهر م��وان
ف  � در ». ی کردستانو�ژە« ۳ی ، شمارە۱۳۹۷دوازدهم، پای�ی  . اینجا  قابل دس�ت

http://legada.techlab360.org/archives/4923
http://ensani.ir/file/download/article/1559123438-9571-97-3-3.pdf
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 ها است: کند، �� از این نمونهحال و روزش را تع��ف � پرو�ن ذب��
ش را  گفت �� از زندان�ان س�ا� �« پدر زعفران محمدی که دخ�ت

کشته بودە، تمام طول شب تا صبح توی راهروهای زندان از شدت 
زد. زعفران بعد از طالق از هم� اولش با مرد عذاب وجدان قدم �

جوایف از خانه فراری شدە بود. پدرش پ�ام داد که برگردد تا مراسم 
مرد د. بعد هم پشو ازدواج برگزار کنند اما همان شب زعفران کشته � �ی

ی زعفران. حاال راحت رفت وسط م�دان روستا و گفت این هم جنازە
م مسجد رو دار�د؟ این مرد گفته بود وقیت �شد�د؟ دست از �م بر�

ردە روند. او تع��ف کشوند �زند �ا بلند �کس با من حرف ن��ا هیچ
ف  ا � با�ستادند و کهای عبوری برا�ش ن�بود که چطور ماشنی
م را کشتم تا بق�ه��ها�ش معامله ن� ی کردە. گفته بود من دخ�ت

 »اعضای خانوادە راحت باشند و از سوی جامعه طرد �شوند. 
یت ای، حاحد، مرد عرب ه��زە این فشارها آنقدر ز�اد و شد�د است که
ش نگران آن لحظه ف او پ�ش از تولد دخ�ت  ای بودە که مجبور به کشنت

م خواست اما خ�الش هم مرا �� دلم دخ�ت «شود:  کشت. شا�د دخ�ت
ایی بکند شد که خطتوا�ستم با منطق طا�فه بزرگ کنم. شا�د �را ن�

ف اش بودم هم محکوم �و آن وقت بود که هم دلبسته  شدم به کشنت
غسل و کفن و عزت و ام را خودم یب خواستم جگرگوشهخاموشش. ن�

ف حال هم ن�آبرو بگذارم ز�ر خا� �د. اما   توا�ستم در مقابلدر عنی
مان قدمت دارند با�ستم. من مرد این جور ی تار�ــــخقوانییف که به اندازە

 نبودم. 
گ

 ١»جن�
 

                                                
ف  . ١ امن،  نهباشد، خا» ی پنج حر�ف کلمه«پور، خشونت شا�د تنها �ک ماه�خ غالمحسنی

� در   . اینجا قابل دس�ت

http://www.khanehamn.org/archives/tag/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
http://www.khanehamn.org/archives/26511?print=print
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ش ی مدین برای کاهمدت جامعهی کردستان، موفق�ت کوتاەتج��ه
 های نامو�قتل

ا�� که حکومت عزم و ارادە ای برای تغی�ی این وضع�ت ندارد، در �ش
، و بهجامعه  هایی برای کاهش و توقفو�ژە جنبش زنان، چه گامی مدیف

های نامو� برداشته است؟ مبارزە با خشونت عل�ه زنان، چند دهه قتل
ان، دستهای زناست که در دستور کار جنبش زنان قرار گرفته اما در گروە

م�ت ی مشهود جنبش زنان هستند، ککم در تهران و شهرهای بزرگ که بدنه
 شود. های نامو� د�دە ��شایف از فعال�ت متمرکز بر قتل
اضات مدیف به قتل  اند. های نامو� را زنان کرد انجام دادەا��� اع�ت

ار با هدف تحقیق و ک» های نامو�کمیته عل�ه خشونت«�شک�ل 
س  برای �س�ت

گ
های نامو� در کردستان،  ازی عل�ه خشونتفرهن�

ت��کرما�شاە، لرستان، ا�الم و حاش�ه ن های این مناطق، �� از فرا��ی
در سالگرد قتل  ۱۳۸۷ال اقدامات مدیف بودە است. این کمیته در س

 دعا خل�ل اسود، دخ�ت کرد ایزدی، به دست برادرا�ش �شک�ل شد. 
اض ا�ف این کمیته اع�ت ف حرکت اع�ت ف ن� به قتل  اولنی در  ١الل�شهنی

، با  بود.  ۱۳۸۷ت�ی ماە  ف فعاالن مدیف م��وان، �ک روز �س از قتل شهنی
کت در خا�سپاریپخش ب�ان�ه  ای این قتل را محکوم کردند و برای �ش

ف فراخوان دادند. روز خا�سپاری حدود  نفر جلوی  ۵۰-۴۰شهنی
م ن�ست  در آن منطقه رسب�مارستان رفتند و به دنبال جنازە راە افتادند. 

                                                
) ن�ال�  . ١ ف ف (شهنی دز� در یپ اختالف و تهمت شوهرش ساله اهل روستای  ۲۲س�منی

ساله اش به روستا و خانه  ٥به ارتباط تلفیف او با مرد د�گری، قهر کردە و به همراە فرزند 
ف را  ٤پدری اش رفته بود. شوهر او ابتدا اعالم کردە بود که  م�لیون تومان مه��ه س�منی
ف مراجعه  ماە به خان ۸ته�ه و او را طالق خواهد داد. و ا�نون �س از گذشت  ه پدر س�منی

ف خواسته  کردە و ضمن عذرخوا� و اذعان به اینکه "زن من از گل پا� تر است" از س�منی
ف به این دل�ل که  ف پذیرفته بود. اما �� برادران س�منی ف ن�ی بود که به خانه برگردد، س�منی
ف تصم�� گرفته است خواهر خود را هدف گلوله  ف بدون اجازە برادرا�ش چننی چرا س�منی

 .رار داد و متواری شدق

http://asre-nou.net/1387/tir/29/m-simin.html
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ف بار در تار�ــــخ دهات کردستان و  که زنان دنبال جنازە بروند و  این اولنی
کت � ا با دو هکردند. آناورامانا بود که زنان هم در �شییع جنازە �ش

جنازە را  های نامو� �شیعپال�ارد و چند ترا�ت در محکوم�ت قتل
 ها از سویحرکت آن تبد�ل به نو� راهپ�مایی آرام کردند و این

ف حما�ت شد، به را  ای که روحایف روستا ناراحیت خود گونهروستای�ان ن�ی
ف ابراز کرد و گفت او یب  ف  گناە کشته شد. �� از اها�از قتل س�منی ن�ی

ند �اعالم کرد من از همه که   خواهم بدانند ی کسایف که در اینجا حا�ف
قتل نامو� در فرهنگ این روستا ن�ست و مرگ این زن را نا�ش از 

اقدام بعدی زنان کردستان،  دانند. ک�ش در این روستا نوجود سنت زن
اض به قتل فرشته نجایت بود. زنان فعال  ۱۳تظاهرایت  هزار نفرە در اع�ت

ف در روستاها جلسات آموز�ش � �ی گذاشتند و س� در تغیکرد همچننی
ف زنان �  داشتند که به کشنت

گ
 انجام�د. فرهن�

و�ژە و به نهای نامو� در کردستاها تعداد قتلی این فعال�تدر نت�جه
 ، پرو�ن ذب��ی در م��وان برای مدیت کاهش پ�دا کرد. به گفته

 کردند و بههای ز�ادی در این منطقه فعال�ت �ها و سا�تو�ال�
کردند و رسایف �ی آن اطالعافتاد، در�ارەمحض اینکه قت� اتفاق �
اضات مدیف را سامان � ها روی افکار عمو� مردم تأث�ی دادند. ایناع�ت

ف اعما� بزنند، از ترس � گذاشت و کسایف که ممکن بود دست به چننی
اضات اجتما� و اینکه خود و خانوادە  نما شوند، از شان انگشتاع�ت

 .شدنداین کار من�ف �
اضات به  ۸۸های مدیف اما ادامه ن�افت. از سال این فعال�ت �س از اع�ت

فشارها بر  نتایج انتخابات ر�است جمهوری و آغاز دور جد�دی از 
ف همچون د�گر نقاط کشور، جامعهجامعه ، در کردستان ن�ی ی ی مدیف

های جم� در مبارزە با ن��ای مدیف گرفتار خفقان شد و فعال�ت
 تر شدند. رنگهای نامو� کمقتل

https://www.dw.com/fa-ir/%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D9%86%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%AF/a-16696751
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اض خ�ابایف را زنان   ف اع�ت ، اولنی ا�ف با این حال، �س از کشته شدن رومینا ا�ش
شماری از زنان سنند�ب با  ۱۳۹۹کردند. در هشتم خرداد   د�سازمانکرد 

ا�ف در پارک جنگ� این شهر جمع شدند و ب�ان�ه ای در پال�اردهای اع�ت
اضهای نامو� خواندند. اینمحکوم�ت قتل ر های خ�ابایف دگونه اع�ت

ف کماب�ش ادامه داشته و زنان در شهرهای مختلف  های گذشسال ته ن�ی
امو� های نهای محل دفن ق��ان�ان قتلکردستان با حضور در گورستان

اض خود را به این خشونت  آنها اع�ت
گ

ها اعالم  �ا شهرهای محل زند�
اضات به بازداشت شماری  ۱۳۹۸اند. در اردیبهشت کردە �� از این اع�ت

کت ف ختم شد.  تجمعاین کنندگان در از �ش ف ادر مناطق عرب ن�ی ما تا  �شنی
ا ای در این رابطه انجام شدە است. ه�ف�افتهکنون کم�ت کار جم�� سازمان

 گ��د سازماناسدی �
گ

دولیت و مؤسسات فرهن� عق�ب تحت ت«های غ�ی
ن در مقا�سه با تأث�ی و ها�شاتالش«حکومت هستند و » و �کوب

 »آ�د. بین�م به چشم ن�گران مرکز �انعکا� که در کار کنش
دولیت و مستقل زناندر س�ستان و بلوچستان هم اندک گروە  های غ�ی

های اجتما� متمرکز هستند و مثً� روی زنان ی آس�بب�ش�ت بر حوزە
ای نامو� ها قتلکنند امخواب �ا ترک اعت�اد زنان کار �خ�ابایف کارتن

های گ��د �س از قتلی ممنوعه است. مهتاب �همچنان منطقه
ای  هها بلند شدە، �شانهنامو�� اخ�ی که � و صدای آن در رسانه

د از بع«شود: کوچ� از عزم زنان برای کار جدی در این حوزە د�دە �
ای که بر�ف از آنها در قتل هاجر، تعدادی از زنان تحص�ل کردە

د که های وا�سایپ درست کردنهای دولیت سمیت هم دارند، گروەستگاەد
های نامو� ها هم مخالف این قتلشود کرد. آنببینند چه کار �

، ها وجود ندارد هستند اما چون هیچ قانویف برای مقابله با این قتل
از این زنان که مشاور بودند. پ�ام  شود کرد. بع�ف دانند چه �ن�

https://www.bbc.com/persian/iran-52851938
https://www.bbc.com/persian/iran-52851938
https://www.bbc.com/persian/iran-52851938
https://www.gozaar.net/a/10928
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�م مشاورەدادن� ها کار ی را�گان بده�م. و� به غ�ی از ایند که ما حا�ف
 »توانند انجام دهند. خا� ن�

 زنایف که در سکوت کشته
گ

ها اند، داستانو فراموش شدە مهتاب از زند�
� اشارە �تع��ف � لوچستان کند که از س�ستان و بکند و به درد مش�ت

وقت  هیچ«شود: تهران احساس �تا کردستان و خوزستان و گ�الن و 
های نامو� ن�ست. اصً� انگار نه انگار که این کار قب� صحبیت از قتل

کنند، ترسند حرف بزنند. نه روحانیون مذهیب دخالت �دارد. همه �
 »نه دولت و نه مردم. 
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 شنا�های نامو� از منظر جامعهقتل
 سع�د پیوندی در گفتگو با منصورە شجا�

 
شناس و استاد دا�شگاە لورن پار�س و از اعضای سع�د پیوندی، جامعهدک�ت 

مدی��ت آ�ادم�ک ا�ستیتو علوم ا�سایف و اجتما� (ایران آ�ادم�ا) است. �� 
پارسال در » های در� ایرانجنس�ت در کتاب«های او پژوهشاز آخ��ن 
منت�ش شد. » زنان، اسالم و آموزش در ایران«ای تحت عنوان مجموعه

 تراژدی قتل«ی اخ�ی او با عنوان مقاله
گ

�س از  »های نامو� و شکاف فرهن�
�ف دستفاجعه  ی این گفتگو شد. ما�هی قتل رومینا ا�ش

  
و مقاالت به ز�ان انگل�� و حیت در تحق�قات  در �س�اری از تحق�قات

) ک�ش های نامو� از فمین�سا�د (زنخود شما، در مقابل عبارت قتل
رر  های نامو� در ز�ان انگل�� آناستفادە شدە، در حا� که معادل قتل

 داری م�ان این دو عبارتک�لینک (قتل نامو�) است. چه تفاوت معنا 
 وجود دارد؟

هایی است که در واژ�ان علوم ا�سایف  بخ�ش از جنا�تهای نامو�قتل
ف بار دو فمین�سک�ش بر آنها نهادەدوران ما نام زن ت اند. این واژە را برای اولنی

) در  Diana Russell) و د�انا راسل (Jill Radfordهای ژ�ل رادفورد (به نام
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 Femicide, The Politics» (ک�ش ی س�ا� زنس��ه«کتایب با عنوان 
of Woman Killing کار بردند. خانم   منت�ش شد به ۱۹۹۲) که در سال

، اهل راسل جامعه شناس، فمین�ست و کنشگر جنبش ضد نژادپرسیت
ی خشونت عل�ه زنان کارهای پرشماری آف��قای جنویب است و در حوزە

) در سال Carol Orlockانجام دادە است. پ�ش از آنها کارول اورال� (
ک�ش سخن گفته بود و� اثر او در آن زمان چاپ شنا�� زناز مردم ۱۹۷۲

ش جنبش فمین�سیت در دهه رای ی هفتاد فضای مساعدی را ب�شد. گس�ت
شنا� فراهم کرد. های پنهان ماندە از چشم جامعه و جامعهط�ح فاجعه

رود و در زمان  سال فراتر ن� ۳۰ی استفادە از این واژە از بنابراین، پ�شینه
ف  جای خود را در واژ�ان سازمانکوتا�  المل� باز کردە است و برایهای بنی

ی هاست که از واژەمثال سازمان ملل و سازمان بهداشت جهایف سال
کنند. سازمان بهداشت جهایف در های خود استفادە �ک�ش در نوشتهزن

های کند که �� از آنها قتلک�ش اشارە �ی زنمقوله ۴تع��ف این واژە به 
 از قتلنامو� است. در کنار قتل

گ
ی هاهای نامو� ما با شمار بزر�

ف زن توسط شوهر)، قتل  (کشنت
گ

� ز خصو�� خانواد�
گ

نان های غ�ی خانواد�
د، برای مثال و�ژە در هنهای سنیت زنان، بهبر اثر تجاوز �ا تنفر از زنان �ا قتل

�ه ی شوهر بهتوسط خانوادە ف ف جه�ی ف � و کار علت فقدان نداشنت ی کا�ف ن�ی
شوند و این خاطر زن بودن کشته � ی این موارد، زنان بهدار�م. در همه

رود. توز�ــــع ک�ش به کار بی زنشود که واژەی جنسییت در قتل سبب �س��ه
ک�ش از نظر جغراف�ایی �س�ار ناهمگون است. در آمار گونه زن  ۴این 

و� ب�ش�ت در خاورم�انه و های نام) قتل۲۰۱۷سازمان بهداشت جهایف (
 (به قتل در سال) و قتل ۵۰۰۰هند (حدود 

گ
طور های درون خانواد�

ف رخ � ۱۸۰۰متوسط  ر قتل دهد. شماقتل در سال) ب�ش�ت در آم��کای التنی
در نوسان  ۲۵۰۰۰تا  ۷۶۰۰ی شوهر در هند از های زنان توسط خانوادە

ەخااست. به نظرم، در کشورهایی مانند ایران به ف ک�ش ی زنطر اهم�ت انگ�ی
 های نامو� هم استفادە کرد. همزمان با�د از اصطالح قتل
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 شود؟چرا بر استفادە از این واژە پافشاری �

�ا�� های حقو�ت و سها بر کار�رد این واژە به س��هپافشاری فمین�ست
تراز   در ک�ش گردد. استفادە از این واژە به معنای قرار دادن زن�ک�ش باز زن

ف ک�ش �ا کودک�سل ک�ش است. به عبارت د�گر، نبا�د اجازە داد که کشنت
، سنت و �سیب 

گ
 تزنان با استفادە از عوامل فرهن�

گ
� فرهن� وج�ه شود گرایی

وع�ت ضمیف «و از د�د جامعه پنهان بماند و نو�  یرش پ�دا کند. پذ» م�ش
بارزە ارندە برای مهای قانویف بازدتواند ضمانتاین واژە در نظام حقو�ت �
انه فراهم کند و در وجه نمادین هوش�اری با این فرهنگ و سنت زن ف ست�ی

امون ضدا�سایف بودن این گونه رفتارها و  جم�� جد�دی را در جامعه پ�ی
، زنجنا�ت درسیت فراتر از  ک�ش بهها شکل دهد. در گفتمان فمین�سیت

ە ف و  رود. از نظر س�ا�� های فردی� شوهر، پدر، ��، برادر �ا مرد انگ�ی
، توجه به زمینه و سنت پدرساالرانهجامعه ادە از ی جوامع و استفشناخیت

انه مهم ی مردخشونت برای �کوب زنان، تحم�ل فرودسیت و تداوم سلطه
حقو�ت و  یاست. به عبارت د�گر، برای تحل�ل این پد�دە فراتر از س��ه

، ا�جنایی با�د به �اغ زمینه
گ

� ششناخیت و جامعهسانی فرهن�
ناخیت

امون س�استزن ا�� که سبب �ک�ش رفت، و از جمله پ�ی شوند ها و �ش
مردان به خود اجازە دهند که زنایف را به علت زن بودن به قتل برسانند چون 

هاست که های �ا� جهان سالو چرا کرد. بیهودە ن�ست که فمین�ست
ف و تعار�ف حقو�ت ب ا اشکال  رای برخوردهای شد�د قانویف بدر یپ تغی�ی قواننی

 اند. ک�ش گونا�ون زن
 

های نامو� در جهان، موارد �س�اری بر اساس تحق�قات م��وط به قتل
ن �ا حیت در ارو�ا، از جمله ایتال�ا، آلمان و آها در از این قتل م��کای التنی

یونان، رخ دادە است. البته در کشورهای مسلمان مثل ایران، سور�ه، 
�عت، ن مبتین بر �ش این آمار  پا�ستان، ترک�ه و افغا�ستان به دل�ل قواننی
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ال� توان گفت که احکام اسب�ش�ت از کشورهای غ�ی مسلمان است. آ�ا �
ها در جوامع ها و عرفها همان نق�ش را دارد که سنتن�ع قتل در این

 غ�ی مسلمان؟ 
� جوامع را ن�سنت

گ
توان از مذهب جدا کرد. جدا  ها و هنجارهای فرهن�

که   گونهکردن فرهنگ یونان از کل�سای ارتدوکس ناممکن است، همان
های کشور ما از دین اسالم (سیف و ش�عه) �س�ار مشکل تفک�ک سنت

ها هستند که هم از آنها تأث�ی ست. در واقع، اد�ان بخ�ش از این سنتا
ه عنوان اند. �س�اری از اصول اسالم باند و هم بر آنها تأث�ی گذاشتهپذیرفته

 های است که این دین در آن بی تار��ف محصول فرهنگ جامعه�ک پد�دە
ا هسنت وجود آمدە و رشد کردە است. اسالم مانند اد�ان د�گر به این

وع�ت قد� دادە است و آن شود تالش برای آف��ن �چه مشکلم�ش
� متعلق به زمان و جغراف�ایی د�گر در دن�ای بازتول�د سنت

ها �ا اصول دییف
ف علت در تج��ه ی مدرنیته نقد دین و سنت در رابطه امروز است. به همنی

ازخوایف ت دارد. ببا ا�سان و جا�گاە او و موض�ع برابری زن و مرد �س�ار اهم�
ها هم ی امر قد� راە را برای دگرگویف سنتی دین به مثابهگرانهسنجش

 م�ان هند غ�ی مسلمان و جوامع گشا�د. همگویف �
گ

های فرهن�
ف در زمینهمسلمان های نامو� مثال جالیب در این زمینه است. ی قتل�شنی

ای امعه با هنجارهی کنویف هر جاما امروز بحث و جدل اص� بر � رابطه
 و سنت

گ
ها از جمله اصول و باورهای دییف است. ا�ر کشورهایی فرهن�
� گذشتهاند از �س�اری از سنتتوا�سته

ا�سایف ی دور و های نا�سند و غ�ی
وهای زندە  ند از جمله نا�ش از تال�ش است که ن�ی نزد�ک خود فاصله بگ�ی

صول ها �ا بر�ف اسنتو پ��ای جامعه و روشنفکران برای خوا�ش انتقادی 
اند. برای مثال، در ارو�ا فرهنگ مال��ت مرد بر بدن زن به دییف انجام دادە

و�ژە برای زنان، در قرن حاش�ه رفته و روابط جن� خارج از ازدواج، به
به  ی خود خارج شدە و گونهب�ستم به تدر�ــــج از حالت تابومانند و گناە

زە برای حقوق ��ش و برابری صورت امر خصو� درآمدە است. در مبار 
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، بدن زن �� از آخ��ن عرصه ردانه ی مهایی است که از سلطهجنسییت
، خارج شدە است. این خوا�ش انتقادی سنت ها، چه دییف و چه غ�ی دییف

در جوامع خاورم�انه کم�ت رایج بودە است و این موض�ع در ایران با حکومیت 
اد اسال� را دارد به شک� حدییف که با سماجت قصد بازگشت به اصول 

 مط�ح است. 
 

ن پرسش های تواند به خوا�ش انتقادی سنتهایی که �شا�د �� از اولنی
ن  دیین اعضای �ک جامعه بینجامد این است که چگونه ر�خنت دیین و غ�ی

تواند باعث حفظ خون �ک ا�سان از ط��ق ارتکاب قتل عمد �
 ا�سان د�گری شود؟ » آبروی«

از  شود، در فرهنگ سنیت بخ�ش م��وط �» ناموس«و�ژە وقیت به هآبرو، ب
لت اجتما� و �ما�ه ف ، م�ف  ای است که فرد در ی نمادین در جامعههسیت

 � خانوادە، محله یسا�ه
گ

د. بدن زن کنو گرو� که به آن تعلق دارد زند�
در این نگاە نه تنها متعلق به مرد است بل�ه برای او نو� مسئول�ت و 

 کند. آبرو شبح د�گری است که در درونکل�ف در برابر جمع هم ا�جاد �ت
� 

گ
کند و ترس از دست دادن آن به عامل بازدارندە و  افراد زند�

ل راب و بار� شود. زنان با اضطی رفتارهای اجتما� زنان تبد�ل �کنندەکن�ت
� 

گ
ف ح� زند� ف چننی پذیرند ه �هایی ککنند و �س�اری از محدود�تسنگنی

گران �ش نزد د�»آبرو«کنند متأثر از این هنجار است. مردی که و درویف �
ای به شمار بیند. در نگاە د�گران هم او ق��ایف رفته است خودش را ق��ایف �

ان � ف علت ج�ب ف مه� را از دست دادە است. به همنی رود که گ��ا چ�ی
ف ر �که نو� مرگ اجتما� و نمادین به شما» آبرور�زی« ک�   رود کشنت

، هنجارهای جم� این » ننگ«است که عامل این  است. در نظام سنیت
دادند که به نام دفاع از ناموس و آبرو دست به قتل د�گری اجازە را به مرد �

چه ود. آنبا خون پا� ش» یب نامو�«شد ننگ گونه که گفته �بزند تا آن
است که زیف که به او تجاوز رح� مضاعف خواند این توان ظلم و یب �
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ف (��» آبرور�زی«شدە را نه ق��ایف بل�ه عامل این  ا شمارند و کشنت
) او برای پا� کردن این  د. گاز دامان خانوادە صورت �» ننگ«خودک�ش �ی

بین�د، آبرو �ا آبرور�زی و آبروداری اموری هستند که در طور که �همان
ه برای چروند. آنی جم� به شمار �رەگذرند و بخ�ش از انگاذهن افراد �

ی د�گری هیچ معنای شود شا�د در جامعهمثال در ایران آبرو نام�دە �
 خا� نداشته باشد. 

ف مدرن اقدام فردی برای مجازات ک�  نکته ی د�گر این است که در قواننی
ا است معنای خود ر » آبرور�زی«که در نگاە افکار عمو� و خانوادە عامل 

مو� ی عی عرصهدهد ز�را دستگاە قضایئ به عنوان نمایندەاز دست �
ف ی محا�مه و مجازات افراد خا� را بر عهدە دارد. همزمان قو وظ�فه  اننی

جد�د در کشورهای مدرن به طور ک� موض�ع آبرور�زی در وجه 
آن را کنار گذاشته است ز�را این امر با فرد�ت، آزادی فردی و » نامو�«

برابری زن و مرد در تضاد اشکار است و مرد حق خا� در مورد هم�، 
ف رفتارهایی در بر�ف  خواهر و دخ�ت خود ندارد. اما معنای بازتول�د چننی

ی ن�ست جز مقاومت بخ�ش از جامعه در برابر این جو  ف امع چ�ی
های اسا�. مشکل در جمهوری اسال� این است که دستگاە دگرگویف 

� اسال�
کند که به هایی برای فرار و تفس�ی گذشته فراهم �شدە راەحقو�ت

ستگاە سازد. این دنو� زمینه را برای بازتول�د رفتارهای نامو� مه�ا �
 ، ، و گفتمنظم اخال�ت حقو�ت ان  معطوف به گذشته و ب�گانه با دن�ای کنویف

ی امروز را فراهم ک�ش در جامعهحکومیت �س�ت وق�ع صدها قتل و زن
ی دفاع از جان � کنند. این در حا� است که جوهر گفتمان حقوق ��ش

ی جامعه است. معنای لغو حکم اعدام ت��ن دغدغها�سان به عنوان مهم
که حیت در برخورد با �ک جنایتکار هم نهادهای جم� به نام این است  

 و جان ا�سان با�د قانون دست به قتل ک� ن�
گ

 زنند ز�را دفاع از حق زند�
ناپذیر جامعه تبد�ل شود. متأسفانه در جمهوری اسال� به اصل خدشه

رواج فرهنگ و گفتمان انتقام، قصاص و ناموس جان ا�سان را به امری 
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هنوز مردی به خاطر آبرو زیف را  ٢١تبد�ل کردە و این که در قرن ارزش یب 
� جامعه ن�ست. �

ی جز سقوط اخال�ت و ا�سایف ف  کشد چ�ی
 

کم دهند �ا دستاما بخ�ش از زنان هم به این فرهنگ نامو� تن �
 کنند. عل�ه آن طغ�ان ن�

ب�ستم در  ) در ابتدای قرنJoan Riviereکاو زن انگل�� خوان ر���ر (روان
ی فرهنگ مردساالرانه نوشته بود که زنایف که از نظر رابطه با سلطه

ف دهند که هنوز هم �ک اجتما� موفق � » زن«شوند با�د به مردان تضمنی
) هستند. سازوکارهای تداوم سلطه ا فقط ی مردانه ر (به همان معنای سنیت
کرد.   وجو جستنبا�د در ساختارهای حقو�ت و عییف جامعه (نابرابری ها) 

 و روان
گ

� این سلطه در بازتول�د آن نقش مه� ا�فا پذیرش فرهن�
شناخیت

 و تن دادن به نظم اخال�ت �
گ

محور هم به ناموس کند. این پذیرش فرهن�
ف  مردان م��وط � شود و هم به زنان. در واقع، به قول ما�س و�ر همنی

ف سنت �ت دارد  ین امر واقعبخشد. اهایی اعتبار �پذیرش است که به چننی
ف به این سلطه وع�ت فرهنگ زنکه شماری از زنان ن�ی آزاری ی مردانه و م�ش

�ک جرم شوهر، پدر، برادر �ا �� خود تبد�ل ک�ش تن �و زن دهند و به �ش
اند که  رغم ق��ایف بودن، این هنجار سنیت را درویف کردەشوند. آنها هم به�

طب�� اوست که خود را صاحب و  گ��ا مرد مال� بدن آنهاست و حق
) Sandra Lee Bartkyنگهبان ناموس خانوادە بداند. ساندرا � بارت� (

م، آن شود، رک �ها دگونه که در فرهنگ تودەف�لسوف ام��کایی مفهوم �ش
 یهای جامعهداند. درویف کردن ارزشای ساختاری زنانه �را به گونه

امون بدن زن سبب � و » طب��«شود که نو� سازگاری مردساالر پ�ی
ت، بدن زن و ح��م پرسش �شدە با هنجارهای م��وط به ناموس، غ�ی

ف اخال�ت بر وجدان آنها سنگییف کند و  شخ� ا�جاد شود و چون بار� سنگنی
 به صورت نگهبان درویف آنها درآ�د. 
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را  ها کنند ا�ر مردان آنمعنای احساس گناە وارونه این است که زنان فکر �
ل کشند برای آن است که از نظر اصو دهند �ا حیت �زنند و آزار �کتک �

 مرتکب خطا و کج
گ

اق� اند. رهایی و روی شدەاخال�ت �ا هنجارهای فرهن�
زنان و کسب برابری به قول ف�لسوف فرا�سوی کا� فوادو متوری 

)Camille Froidevaux-Metterie �
گ

ف قفل زندان فرهن� ) از شکسنت
 شود. خانهی خصو� و از درون خانوادە آغاز �ی مردانه در حوزەسلطه

گاە اص�� فرهنگ مردساالر است. و خانوادە در ساختار سنیت خود تک�ه
ی مرکزی درک این اصل اسا� است که زن مانند �ک ابژە نکته
ف هم قابل امون عشق و دوست داشنت ف حکا�ت پ�ی تصاحب ن�ست و همنی

 وجود دارد. 
 

های نامو� در ایران پ�ش از انقالب ب�ش�ت مرسوم بود که مردان قتلدر 
ردی را  داد، مرخ �» آبرویی یب «خانوادە، فام�ل، و طا�فه در مواق� که 
ن همکه با زن فام�ل رابطه داشت به قتل � مرد و  رساندند. البته گاە ن�ی

ل شدن قتهای اخ�ی و با قانوین کشتند اما در سالرا �» خا�«هم زن 
قانون مجازات اسال�) �ا قتل فرزند دخ�ت به  ۶۳۰ی مادە(» زن زنا�ار«

)، فقط شاهد قتل زنان به ۲۲۰ی آبرویی (مادەدست پدر به دل�ل یب 
دست مردان هست�م. هر چند قتل مصداق بارز اشد خشونت است و 

شود اما این تغی�ی رو�ه در انتخاب مقتول و افزا�ش جرم محسوب �
ن قتل زن  آ�ا  »ک�ش زن« آمار  به» زنا�ار«متأثر از قانون مجاز دا�سنت

 دست شوهر ن�ست؟
های کن�د �س�ار مهم است. در حق�قت در سالنکایت که به آن اشارە �

ف به این سو تالش � ١٣٥٧�س از  گناە «شود که بخش اص�� بار� سنگنی
 از ا ��به دوش زنان گذاشته شدە است. ا�ر موض�ع ناموس ر » نامو�

سال اخ�ی ما با نو� بازسازی  ٤٠هنجارهای دوران پدرساالری بدان�م، در 
رو هست�م. ی جد�دی رو�هاین هنجار در چارچوب نظام مردساالرانه
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پرسیت که در م�ان بخ�ش از ی جم�� ناموسمردساالری� جد�د و انگارە
ت. شدە اس ی پدرساالر بازسازیهای خانوادەجامعه رشد کردە روی و�رانه

� کند که با یب ی حجاب هم گفتمان حکومیت زنان را متهم �در مسئله حجایب
 کنند. این گفتمان با رفتار و خود اسباب ارتکاب گناە مردان را فراهم �

ص� ارود تا آنها را مق� ذهن�ت مردان کاری ندارد و به �اغ ق��ان�ان �
ف در کتاب ند. مردان قلمداد ک» گناە«بازی و ارتکاب هوس  های در� ن�ی

 به 
گ

ف گفتمان مبتیف بر گناە مضاعف وجود دارد و از همان بچ� همنی
�چه ف �ک اصل دیشود که یب ها گفته �دخ�ت یف حجایب هم ز�ر پا گذاشنت

شود. این سلب مسئول�ت از مرد و مق� است و هم موجب گناە مردان �
 نظام خانوادە

گ
د است ی مر اموس و سلطهی مبتیف بر نجلوە دادن زن و�ژ�

ف ما نه تنها نقش بازدارندە را ا�فا ن� � کند بل�ه گاە زمینهو قواننی ساز دی��ایی
ف داند کشود. وقیت پدری �این فرهنگ و سنت جنایتکارانه هم � ه با کشنت

ی به این  ش مجازات سنگییف در انتظارش ن�ست با سهولت ب�ش�ت دخ�ت
قانون مجازات اسال�، پدر در  ۲۲۰ی ەزند. بر اساس مادجنا�ت دست �

ع��ر شود بل�ه قصاص به د�ه و تجا�گاە و�� دم در قتل فرزند قصاص ن�
ند و در تبد�ل � ف قانویف باخ�ب های قتل«شود. ا��� قاتالن از وجود چننی

سنگییف در انتظارشان ن�ست. در  دانند که مجازاتاز پ�ش �» نامو�
های ایران گزارش دادند که پدر او تر� از پل�س ج��ان قتل رومینا رسانه

�س از ارتکاب قتل ا�ستادە بود تا مأموران به او دستبند بزنند و نداشت و 
ند، یب داس ف قضایئ ایر اش را بگ�ی . رومینا به پل�س و مسئولنی ان  هیچ مقاومیت

ف موجود   ،گفته بود که ا�ر به خانه بازگردد امن�ت جایف ندارد اما طبق قواننی
 پل�س او را به پدرش تح��ل داد. 

 
ەتغی�ی جغراف�ای قتل ای به های نامو� از مناطق جنویب و جوامع عش�ی

 های شوروی سابقشمال ایران که از قضا به علت همجواری با جمهوری
د های ایران دورتر بودنهای رایج در د�گر بخشهای دیین و سنتاز آموزە



 ناموس! 

۳۲ 
 

های م��وط به ق�قات و گزارشچگونه اتفاق افتادە است؟ در تح
ەقتل  های شما�� کشور کم�ت د�دە �ای نام استانهای زنج�ی

�
ا شد اما اخ�ی

 در دوران قرنطینه
�
ی کرونایی انگار ک�چ این فاجعه به د�گر و مشخصا

ش است.   نقاط کشور ممن�ع نبودە و و�روس آن در حال گس�ت
� جامعه در بر�ف حوزەترد�د شاهد �سیب 

��وط های مرفت عم� و حقو�ت
های یب به زنان هست�م. این موض�ع �س�ار دردنا� و� بخ�ش از پارادوکس

��د  گدرسیت �ی ایران است. فرهاد خ�و خاور در جایی بهشمار جامعه
 شناخیت های آس�بهاست. وجود پارادوکسی پارادوکسکه ایران جامعه

� تنشی تحوالت اجتما� ناموزون و هم�شانه
های آف��ن پد�دەز�سیت

فت های مهم زنان در متضاد است. در ایران از �ک سو شاهد پ��ش
ان و ی م�ان زنهای گونا�ون و مدرن شدن رفتارهای جامعه در رابطهزمینه

ش بر�ف از مردان هست�م. همزمان با سخت جایف و گاە بازسازی و گس�ت
هایی � و کار دار�م که نبا�د جایی در ها و سنتت��ن عادتندەماعقب
های معنادار های نامو� �� از مصداقی ما داشته باشند. قتلزمانه

 پارادوکس�کال و آس�بشکاف
گ

است. ا�ر ی می جامعهشناسانههای فرهن�
در گذشته بر�ف از مناطق ب�ش�ت با این پد�دە دست به گ��بان بودند در 

های اخ�ی شاهد همگون شدن من�ف م�ان مناطق ایران هست�م. �عیف سال
 بر سایر من�افتههای توسعهبه جای اینکه استان

گ
اطق تأث�ی تر از نظر فرهن�

 و  اند. حکومت دییف های من�ف به همه جا �ا�ت کردەبگذارند این سنت
زی این اداند در بازسمحور را فض�لت �ی ناموسگفتمایف که نظام خانوادە

ف این تناقضها مشارکت �سنت شدن  ها و همگونکنند و در شکل گرفنت
کند که من�ف در جامعه نقش دارد. در ایران حکومت دییف تالش �

ی مطلوب ی سنیت مردساالر را به صورت نهاد مقدس جامعهخانوادە
ی از این فرهنگ را کجاسال� جلوە دهد و هر ن�ع فاصله نحطاط روی و اگ�ی

ف خانوادە و سلطهاخال�ت قلمداد کند. در رابطه ی ای متقابل، حضور چننی
وع�ت �مردانه بخشد. به عبارت ای در جامعه به حکومت دییف م�ش



 شنا�از منظر جامعه نامو� یهاقتل

۳۳ 
 

د�گر، از نگاە حکومت دییف وجود حکومت از جمله با دی��ایی این ساختار 
 و اهم�ت مرکزی ناموس، حجاب، ح�ا و پوشاندن بدن معنای 

گ
خانواد�

 
گ

وع�ت اجتما� پ�دا �فرهن� تکرار  کند. کا�ف است به و اجتما� و م�ش
، گفتمان کتابی ناموس در رسانهواژە های در� و های حکومیت

های رس� بنگ��د تا به اهم�ت آن در دستگاە فکری و نظام اخال�ت نهادی
 جمهوری اسال� یپ ب��د. 

 
 در   های نامو� و طبق تحق�قات انجام شدە در مورد قتل

�
مشخصا

ف ها برخالپرو�ن بخت�ارنژاد، در این قتل» ی خاموشفاجعه«کتاب 
 و اجتما�، عامل اقتصادی نق�ش نداشته د�گر ناهنجاری

گ
های فرهن�

ن د�دە � ش شود. اما با توجه به افزا�و در م�ان اقشار متوسط و مرفه ن�ی
ونا هم ی کر گ�ی ها در دوران متأخر که فقر و ب�کاری و حاال همهاین قتل

تواند در وا�اوی علل م��د بر علت شدە، عامل اقتصادی تا چه حد �
 های نامو� نقش داشته باشد؟قتل

طور مستق�م شا�د عام� باشد در �شد�د است�صال و عامل اقتصادی به 
 ژرف بخش

گ
  های عصیب کسایف تر جامعه و وا�نشهای محروم�خورد�

 روزمرە گرفتار آمدە�ست واق� زند که به نو� در بن
گ

ن موض�ع اند. ای�
تری دارد. اما همزمان شا�د بتوان گفت  ن�از به مطالعات م�دایف مشخص

 هم نو� ارتباط وجود 
گ

 فرهن�
گ

که م�ان محروم�ت اقتصادی و رشدن�افت�
آنکه بتوان تعصب مردانه و نامو� را به موضو� طبقایت تقل�ل دارد، یب 

نامو� در  های نگاە کن�م �سبت ارتکاب قتلطور �سیب داد. شا�د ا�ر به
های ته�دست جامعه ب�ش�ت است چون وضع�ت اقتصادی با م�ان گروە

� خانوادە ف دس�ت ها به فرهنگ هم ارتباط دارد. اما با�د در برقراری چننی
ف و�ژە در جامعهای، بهرابطه ای مانند ایران، �س�ار محتاط بود ز�را چننی

 شود. های مرفه با فرهنگ سنیت هم د�دە �هایی در گروەجنا�ت
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حدود سه سال پ�ش بود که اس�دپا�ش س�ستمات�ک (�کوب 
) در تهران و اصفهان و چند د�سازمان وهای حکومیت شدە از سوی ن�ی

اض فعاالن جنبش زنان را برانگ�خت و گرو� از آنان  شهر د�گر اع�ت
، موفق شدنبه اض برغم جو �کوب و فشارهای امنییت ه د که در اع�ت

این عمل شنیع تظاهرایت در تهران و �� دو شهر د�گر برگزار کنند. البته 
پاسخ نماند و تعدادی از فعاالن این کنش اجتما� از سوی حکومت یب 

ن تظاهرات خ�اباین دستگ�ی شدند و مورد تعق�ب  ن در همان اولنی این کمپنی
ز سوی اقع به نو� اقرار گرفتند. اما اس�دپا�ش س�ستمات�ک که در و 

د� شدە بود متوقف شد. از سوی د�گر هایی از حکومت سازمانبخش
هاست که اس�دپا�ش به قصد معدوم کردن صورت و تن زنان از سال

به وفور د�دە شدە » جفاد�دە«سوی مردان متعصب خانوادە �ا مردان 
زنان  هایهای ز�ادی از زنان ق��این اس�دپا�ش در سا�تو هر چند گزارش

ن ضد اس�دپا�ش و تظاهرایت  منت�ش شد اما شاهد برخوردی مثل کمپنی
ن حول این موض�ع نبود�م. در مورد قتل  همنی

�
های نامو� هم تق��با

طور بودە �عین غ�ی از چند مورد اخ�ی که به علت گردش آزاد اطالعات 
� در شبکه

ا�ن های اجتما� پخش شد هنوز شاهد نو� حرکت اع�ت
دار در داخل کشور ن�ست�م. روشن است که دوران  الههماهنگ و دنب

های اجتما� شدە اما این کمبود در گذشته کرونا موجب توقف حرکت
 «ی هم بودە است. آ�ا این تأث�ی ناخودآ�اە نظ��ه

گ
» �سب�ت فرهن�

 و قو� در نگاە بر�ن ن�ست؟ آ�ا هنوز مداخله
گ

ی مدین در فجایع خانواد�
ی خصو� افراد تل�ت الت در حوزەاز مدافعان حقوق ��ش دخ

 «شود؟ و آ�ا حما�ت قانون مجازات اسال� از این ن�
گ

راە  »قاتالن خان�
  دفاع از ق��ان�ان را سخت کردە است؟

اس�دپا�ش نو� انتقام کور و جنایتکارانه است از زیف که به هر دل�� 
 متفاویت را 

گ
نخواسته است به خواست مردی تن در دهد �ا سبک زند�

برگ��دە است. معنای عمل مرد این است که با از م�ان بردن ز�بایی صورت 
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ی را که خود به ف  ا دست ن�اوردە است برای هم�شه نابود کند و او ر  زن چ�ی
 عادی باز دارد. به نظر ک� که دست به این عمل از ادامه

گ
ی زند�

 بل�ه ابژەجنایتکارانه �
گ

ای برای زند زن نه ا�سایف با حق انتخاب و زند�
چه در این م�ان هولنا� است ذهن�ت کسایف است  ت�ف کردن است. آن

 زن �ا زنایف را برای هم�شه تباە کنند. وجو که حا�ف �
گ

این  د شوند زند�
رح� در �ک جامعه �س�ار ذهن�ت ب�مار و ضد ا�سایف و این درجه از یب 

 کنندە است. نگران
ایی از جامعه هی اس�دپا�ش برای بخ�ش آ�د که برخورد با پد�دەبه نظر �

ا تا ی تابویی خود ر تر از برخورد با موض�ع نامو� باشد که س��هآسان
توان گفت موض�ع نامو� و حدودی حفظ کردە است. به طور ک� �

ی سنت و فرهنگ ایران است. به خاطر های باز�شدەناموس �� از پروندە
سال پ�ش در بحث با �� از دوستان متعلق به ج��ان  ۱۵دارم حدود 

، ا�شان به من � گفت هر چه قدر مدرن و موسوم به نواند��ش دییف
م پ�ش از ازدواج ر دموکرات شوم، ن� ا مرد ی جن� بابطهپذیرم که دخ�ت

د�گری داشته باشد. اما وقیت گفتم که ما به چه ح�ت به عنوان مرد به 
مان م��وط خودمان اجازە � ده�م در �ک موض�ع خصو� که به دخ�ت

ف چند دق�قه� برا�م «ای گفت: شود دخالت کن�م �س از سکوت سنگنی
ف است، ن� �ا�م. تاە بتوانم � این موض�ع کو دانم چرا ن�خ�� سنگنی
ف پد�دە» شا�د حق با شما باشد.   های ایرایف ها را گاە در خانوادەمن همنی

مذهیب سا�ن ارو�ا هم مشاهدە کردە �ان هایی که دا�شج� ام. مصاحبهغ�ی
امون موض�ع همبا�ش در ایران انجام من در دورە های آنالین ایران آ�ادم�ا پ�ی

های مدرن شهری هم که ادەدهد که در خانو روشیف �شان �به ١انددادە
 ،

گ
مخالف حکومت دییف هستند آزادی زنان، از جمله در مورد سبک زند�

                                                
ی ران: تج��هی ایی جد�د در جامعهپ�دا�ش پرتنش سکسوالیته«ی نگاە کن�د به مقاله. ١

 و رابطههم
گ

�ه ٧ی ، شمارە»ی جن� خارج از ازدواجخان�  ی آزادی اند�شه، ��ش
https://azadiandisheh.com/magazine/2253 
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� گاە فرهی جن� خارج از ازدواج با د�گری، �ک گرەبکارت و رابطه
گ

ن�
ند دخ�ت �ا دانپ�چ�دە است. پدران �ا مادرایف (ب�ش�ت پدران) هستند که �

 
گ

در  کند و� حا�ف ن�ستند  ���شان با فرد د�گری بدون ازدواج زند�
 را به طور 

گ
خانوادە با فرزند خود در این مورد حرف بزنند �ا این سبک زند�

علیف بپذیرند. حیت بر�ف از جوانان به این علت از سوی خانوادە طرد 
ف و تحملشوند. �� ف ناپذیر د�گری �ا قتوان فهم�د که نگاە سنگنی واننی

ه ایی و بازتول�د این رفتار و ذهن�ت در جامعکنندە نقش مه� در دی��محدود 
رسد که این موض�ع در ح�ات خلوت وجدان جم� دارد. اما به نظر �

هاست در ها دههی ما از دولت تا رسانهجامعه زندایف شدە است. جامعه
د. گ��ها سخن �این مورد لجوجانه سکوت کردە �ا از فض�لت سنت

هم در این حوزە چندان فعال ن�ستند. در های آن ی مدیف و سازمانجامعه
کم بخ�ش از �سل جوان در مورد حا� که عمل اجتما� و ذهن�ِت دست

اد چه در مورد رومینا اتفاق افتاین موض�ع تغی�ی کردە است. بازخوایف آن
 ی مواردی که به درسیت دهد. شا�د همهها را به خویب �شان �این شکاف

، از جمله از سوی کنشگران چه �اشارە کرد�د در آن توان انفعال مدیف
ای  عم� در جامعهی سکوت �ا یب حقوق زنان،نام�د نقش داشت اما ادامه

�ک قتل زنان هستند به معنای تداوم  که نهادهای عمو� گاە به شک� �ش
ەاین فاجعه  سلطههاست. در زنج�ی

گ
ک�ش ی مردانه در جامعه زنی فرهن�

ی ست ز�رادست�ایب به برابری زن و مرد در عرصهای �س�ار اسا� احلقه
ی ام�دبخش خصو� و در درون خانه دارای اهم�ت اسا� است. نکته

ها انههای اجتما� و بر�ف از رسهای گذشته به م�دان آمدن شبکهدر هفته
های در موض�ع قتل هولنا� رومینا بود. برای مثال، خواست تأس�س خانه

ف از جمله مسائ� امن برای زنایف که جا� شان در خطر است �ا تغی�ی قواننی
دە در جامعه مط�ح شد. بود که به  طور گس�ت

 



 شنا�از منظر جامعه نامو� یهاقتل

۳۷ 
 

ک�ش در طول تار�ــــخ نه فقط در ایران بل�ه در کشورهای ی زنپد�دە
ن دست  و گاە های سینمایی ی نگارش آثار ادیب و ساخت ف�لمما�هد�گر ن�ی

ن بودە است. این روزها  های �س�اری از ف�لمخلق آثاری در نقا�ش ن�ی
ی� گذاری نو� انتقامو ارزش» ق��«فار� از جمله  » نامو�«گ�ی

دن و کشته ش» زور�ای یوناین «زنند. اما کم�ت ک� از ف�لم حرف �
ن در این مقا�سه این است کهکند. موض�ع تأملی جوان �اد �بیوە  انگ�ی

ی که از ترس  در ق��، مرد  ک�ش کردە از خود » آبرویی یب «برادران دخ�ت
ن او انتقام � ند اما در زور�ای یوناین این زن متجاوز و دارودسته لمنپ گ�ی

ه شود و ک� به مردی کجوان روستای محل حادثه است که کشته �
ن با او رابطه داشته کاری ندارد. البته این مرد برعکس دارودسته ی لمنپ

به  گه است �عین ای ثروتمند و ب��تان�ایی و دور ق�� عضو خانوادە
لت اجتما� برترش که به نو� نماد قدرت در آن جامعه ن ی هرحال م�ن

دارد. در ایران انگار این مصون�ت را روستایی است او را مصون نگه �
 دادە است. ا�ر 

گ
ن مجازات اسال� و قدرت مردانه به قاتالن خان� قواننی

قدرت  ناین و نقشاجازە ده�د این گفتگو را با �ادی از ق��، زور�ای یو 
 ک�ش پا�ان ده�م. در زن

ی شما �س�ار جالب است. زور�ای یونایف بر اساس داستان  مقا�سه
ا��س ساخته شدە است و شا�د برای درک پ�ام ن��سندە با�د در کنار  ف کازان�ت

، دخ�ت گونه که گفت�د ف�لم به �اغ خود داستان هم رفت. در زور�ا، همان
رسد ز�را ورز�د به قتل �ی که به او عشق �ی جوان توسط پدر� �� بیوە

دار شدن از رابطه م ی دخ�ت با �� از قهرمانان اص� ف�ل��ش �س از خ�ب
(باز�ل) خودک�ش کردە بود. اها� روستا هم به این زن ز�باروی بیوە نظر 
مثبیت نداشتند و او را عامل خودک�ش �� جوان و انحطاط اخال�ت جامعه 

ا��س با قرار دادن زور�ا، مردی خوشدا�ستند. کا� ماد گذران، که نزان�ت
، شادی و لذت ا�سایف (روح اپ�کوری ــ خ�ا� به قول محمد قا�ف 

گ
زند�

جم کتاب) است در کنار مردایف زن  جو شکافکش، سنیت و انتقامم�ت
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 در جامعه
گ

ف بهی یونان را هم �شان �فرهن�  دهد. در ف�لم ق�� همه چ�ی
 و بنی تراژ س��ه

گ
شود. �ست آن در فضای سنیت فرو کاسته ��ک زند�

ی که به او تجاوز شدە است از اندوە و رنج  آبرور�زی� «فا�، دخ�ت
» �ننگ نامو «کند. فرمان هم برای پا� کردن این خودک�ش �» نامو�

دن رود و با کشته شو انتقام خواهرش به �اغ مرد متجاوز و برادرا�ش �
د. در ق�� ما با مرگ و انتقام نامو� را در دست �او ق�� پرچم  گ�ی

نظام انتقام �وکار دار�م که نه فقط در داخل خانوادە بل�ه در رابطه با 
امون معنا پ�دا �جامعه کند. در هر دو ف�لم شهر �ا دە، محله، فضای ی پ�ی

اجتما� �شتیبان این رفتار سنیت است. این دو ف�لم کم و ب�ش همزمان 
 آشکار، دو مورد رغم تفاوتی شصت م�الدی) بهدهه(

گ
های فرهن�

 به م�ان �زن
گ

کشد. این شباهت در مورد ک�ش را در دو �س�ت فرهن�
ی مردانه در خانوادە، از جمله در رابطه با بدن زن و فرودسیت او، در  سلطه

گرایی در �س�اری از ی نو� همکنار صدها مثال همسان د�گر �شانه
ی م�ان ایران ها و در سنت اد�ان ابراه�� است. حال ا�ر مقا�سهفرهنگ

ە توان�م شکاف ا�جادشددهه به دن�ای امروز ب�اور�م، � ۶و یونان را �س از 
ا ی ارو�ا و ایران بشدە در اتحاد�هم�ان دو کشور را ببین�م. یونان ادغام

روم ان �علت کار دا�شگا� � سال است به یون حکومت اسال�. من به
های اجتما� آن آشنا هستم. یونان  و کم و ب�ش از نزد�ک با واقع�ت

ف کتاب اش را های در� را بر اساس برابری زن و مرد بازن��� کردە، قواننی
س�ار  توان گفت که آن فرهنگ پدرساالرانه �با ارو�ا سازگار کردە و ا�نون �

ک�ش نه اموری ذایت در تر شدە است. به ز�ان د�گر، ناموس و زنکم رمق
شورها اند و کهای جم�ی جامعه و انگارەها بل�ه برساختهدرون فرهنگ

� من�ف و ضد ا�سایف را به حاش�ه �
توانند با مبارزە پ�گ�ی هنجارهای سنیت

 برانند. 
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  اسال� یقانون جمهور 
 د�گ� چه � نامو� یهادر�ارە قتل

 ١زادەبهنام دارایی 
  

�ش زن«
�
است. » های نامو�قتل«ی تنها بخ�ش از مجموعه» ک

�ش زن«هرچند 
�
های ها �ا خشونتو مه� از قتل بخش برجسته» ک

 و نامو� در ایران را �شک�ل �
گ

 دهد اما الزم است به این نکتهخان�
 ها و ی قتلهم به طور پ�شییف توجه داشته باش�م که دامنه

در ایران، و البته در سایر کشورهای جهان، » نامو�«های خشونت
دەوسیع �ش زن«تر از موارد تر و گس�ت

�
 است. » ک

ەهایی واقع�ت این است که تما� قتل ف افت« ی حفظرا که به انگ�ی » �ش
ت«و  ، »حیث�ت«، »عصمت«دار شدن مفاه�� نظ�ی ، �ا خدشه»غ�ی
صورت » خانوادە«در داخل و خارج از نهاد » ک�ان«�ا » دامیف پا�«

د با�د در زمرە� به حساب آورد. به این » های نامو�قتل«ی گ�ی
  ابط �ا حیت هایی را که �س از افشای رو ها �ا قتلاعتبار، خشونت

ی فرزندان، به طور مشخص روابط »گرا�انههمجنس«های گرا�ش

                                                
 نگاردان و روزنامهحقوق.  ١
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�ا  ها شود با�د در م�ان قتل��ان �ا مردان جوان خانوادە، گزارش �
 بندی و تحل�ل کرد. طبقه» های نامو�خشونت«

ا ها �توان کرد که ق��ان�ان اص�� خشونتبا این حال، پنهان ن�
ایف هستند که روابط ، به ط»های نامو�قتل« ور مشخص زنان و دخ�ت

افشا شدە است. » نامحرم«و » غ��به«ها با مردان خارج از ازدواج آن
لبته های ارتجا� و اها و عرفاین زنان به طور مستق�م ق��ایف تعصب

حماییت و تبع�ضنظام ف حا�مهای حقو�ت غ�ی  اند. آم�ی
از  هایی اشکال �ا نمونهاز سوی د�گر، در چهارچوب خود نهاد خانوادە، 

 را �ها و خشونتقتل
گ

ی توان بر شمرد که خاستگاە �ا ر�شههای خان�
عدم «�ا موض�ع » خ�انت هم�ان«، »های اجباریازدواج«ها به آن

ف   گردد. ی جن� تحم�� بر ��ا تن ندادن به رابطه» تمکنی
» های نامو�قتل«ی هر گونه تحل�ل حقو�ت از بنابراین، با�د در ارائه

های متفاوت مسئله، از جمله در داخل �ا ها و س��هدر ایران، به جنبه
ف س��ه ی بر�ف »گراهراسانههمجنس«های خارج از نهاد خانوادە، و ن�ی

 ها توجه کرد. از قتل
 

 خاستگاە فق�� نظام حقو�ت ایران
ک�فری ایران در مجم�ع برگرفته از مواز�ن فقه ش�عه -نظام حقو�ت 

واقع�ت این است که این امر ارتباط مستق�� با نظام جمهوری است. 
ی� نظام جمهو اسال� ندارد. به این معنا که حیت پ�ش از قدرت ری گ�ی

ف خانوادە، از   در مورد قواننی
�
اسال� هم رژ�م حقو�ت ایران، مشخصا

و » اشتغال زنان«، »طالق«، »حضانت«، »ازدواج«، »ارث«قب�ل 
ان چشمگ�ی  ف  ی بر اساس مواز�ن فقه ش�عه تع��ف شدە بود. ...، به م�ی

بر اساس مواز�ن فقه ش�عه، تبع�ض آشکاری م�ان مردان و زنان وجود 
دارد. مردان بر زنان برتری حقو�ت دارند و در موارد ُپرشماری اخت�ار 
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 با آنتصم�م
گ

ک خانوادە و زند� ی در امور مش�ت  ها است. زنان و گ�ی
ان  های خشونت«روند و به شمار � مردان مسلمان» ناموس«دخ�ت
� حا�م توج�ه �» نامو� تواند در چارچوب ضوابط حقو�ت و �ش

 شود. 
» و�های نامقتل«طور که اشارە شد، برخورد انفعا�� قانویف با همان

 محدود به دوران حا�م�ت جمهوری اسال� ن�ست و 
�
در ایران، �فا

ف های آن را �ر�شه ف منت که در زمان   �افت قانویف  هایتوان در نخستنی
 پهلوی اول تص��ب شدە است. 

ف قانون مدون مجازات در ایران در بهمن ، در زمان رضا ۱۳۰۴ نخستنی
» قانون مجازات عمو�« ۱۷۹ی شاە، تص��ب شدە است. در مادە

هرگاە شوهری زن خود را با مرد اجنیب در �ک فراش، �ا «آمدە است: 
له ف �ک فراش است، مشاهدە کند و ی وجود در در حا� که به م�ف

ب �� از آن مرتکب قتل �ا ها، �ا هر دو شود معاف از ج�ح �ا �ف
مجازات است. هرگاە ک� به ط��ق م��ور، دخ�ت �ا خواهر خود را با 

ف آنمرد اجنیب ببیند، در حق�قت هم عالقه د، و ها نباشی زوج�ت بنی
م خواهد محکو  ماە به حبس تأدییب مرتکب قتل شود از �ک ماە تا شش

ب شود به  شد و ا�ر در مورد قسمت اخ�ی این مادە مرتکب ج�ح �ا �ف
 »شود. � حبس تأدییب از هشت روز تا دو ماە محکوم

، عالوە بر شوهر، به پدر �ا برادر زیف  ۱۳۰۴قانون مجازات عمو� سال 
که در خارج از روابط ازدواج با مرد د�گری همبس�ت شدە بود، اجازە 

بدون آن که نگران مجازات خا� باشند، دخ�ت �ا خواهر داد، �
 خود را بکشد. » خا�� «

ف جزایی �س از انقالب نکته ، اخت�ار  ۵۷ی جالب این است که در قواننی
ف زن، در هنگا� که با مرد د�گری همبس�ت شدە است، از پدر �ا  کشنت
برادر او گرفته شد. به این معنا که بر اساس مقررات فع� جمهوری 
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تواند هم� خود را، ا�ر با مرد اسال�، این تنها شوهر است که �
 د�گری در �س�ت د�د، بکشد. 

قانون مجازات اسال�، بخش موسوم به تع��رات،  ۶۳۰ی بنا به مادە
هرگاە مردی هم� خود را در حال زنا با مرد اجنیب مشاهدە کند و علم «

ف زن داشته باشد، � رساند؛ ال آنان را به قتل بتواند در همان حبه تمکنی
اند. تواند به قتل برسو در صوریت که زن ُم�رە باشد، فقط مرد را �

ف مانند قتل است.  ب و ج�ح در این مورد ن�ی  »حکم �ف
 

 تبع�ض در اعمال مجازات
» قصاص نفس«بر اساس مواز�ن فقه ش�عه، مجازات قتل عمد، 
ی قاتالن قصاص است. اما این به آن معیف ن�ست که قرار است همه

و� در نظر گرفته شدە است   شوند. برای اجرای مجازات قصاص، �ش
وط تبع�ض ف محقق شود. که ابتدا با�د این مجموعه �ش  آم�ی

� جمهوری 
برای مثال، برابر ضوابط فقه ش�عه، و در نت�جه نظام حقو�ت
مسلمان قصاص ن� ف غ�ی �ر شود. �ا ا اسال�، مسلمان به علتکشنت

مرد  التفاوت د�ه زن و ، ابتدا با�د مابه»اول�ای دم«کشد، مردی زیف را ب
را پرداخت کنند تا بتوانند خواهان قصاص قاتل شوند ز�را ارزش جان 

مسلمان �ا مرد با زن �کسان ن�ست.   مسلمان با غ�ی
 �ا قتلدر چارچوب خشونت

گ
ف قاعدەهای خان� ق� ی فهای نامو� ن�ی

به  شود. ه مانع اجرای قصاص �ای وجود دارد کشدەمشابه و شناخته
اف کرد، �ا بر پا�ه ی این معنا که حیت ا�ر قاتل به ارتکاب قتل هم اع�ت

های موجود در پروندە، در نها�ت برای دادگاە روشن شواهد و �شانه
 شد که متهم مرتکب قتل عمد شدە است، قاتل قصاص نخواهد شد. 

، ۱۳۹۲ب سال قانون مجازات اسال�، مصو  ۳۰۱ی بر اساس مادە
ری پد  ادر �ا از اجد که مرتکب، پد   شودر صوریت ثابت �قصاص د «
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ین با مرتکب مساوی ر د عل�ه، عاقل و د و مجیف  عل�ه نباشدمجیف 
ساس ا ی قانویف که در نظام ک�فری جمهوری اسال� بر این مادە». باشد

مواز�ن فقه ش�عه تنظ�م شدە به این معناست که پدر، �ا جد پدری، 
ر�زی ی قتل فرزند �ا نوە خود، حیت ا�ر عمدی �ا با برنامهبه واسطه

 نخواهند شد. » قصاص«قب� هم انجام شدە باشد 
ف مقررات تبع�ض قابل دفا� تا چه اندروشن است که چننی ف و غ�ی ازە آم�ی

� خشونت هایتواند زمینه�
های نامو� در ایران را ها �ا قتلعییف

فراهم کند. به این نکته هم با�د توجه کرد که منع مجازات پدر �ا جد 
�ش زن«ی ک� است و مختص پدری، �ک قاعدە

�
های قتل«�ا » ک

ف پروندە» نامو� ەن�ست. به این معنا که در چننی ف ، انگ�ی پدر �ا  هایی
ف فرزند �ا ن وە، اساسا اهمییت ندارد. ممکن است پدر�زرگ از کشنت

ە ف  از روی انگ�ی
�
ت«های ما� در م�ان باشد �ا فرضا حفظ  چه، �ا آن»غ�ی

ف«، »ناموس« شود قتل صورت  خانوادە خواندە �» آبروی«و » �ش
ا��، پدر �ا جد پدری، برابر ضوابط  ف �ش د. به هر صورت، در چننی گ�ی

 نخواهد شد. » قصاص«فق�، 
ف جا با�د به  ی فر�، اما مهم، اشارە کرد: مخالفت اصو��ک نکته همنی
� حا�ف به این معنا ن�ست که با�د از مجازات -با مواز�ن فق�

قانویف
 که مرتکب قتل فرزن» قصاص نفس«ارتجا�� 

گ
د �ا اعدام پدر �ا پدر�زر�

 اند دفاع کرد. �ا نوە خود شدە
ی و ، �� از اصول محوری حقوق �»مخالفت با مجازات اعدام« �ش

�ت است. بنابراین، ضمن مخالفت قاطع و روشن با خواسته ای م�ت
، با�د با مجازات بدوی� قصاص به طور جدی مقررات تبع�ض ف کنویف آم�ی

و، بر اساس  و جدا�انه مخالفت کرد و خواهان تدو�ن مقررایت پ��ش
ی شد. شنا� و ارزشمطالعات ن��ن جرم  های حقوق ��ش
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آن اشارە کرد این است که حیت بر اساس ی د�گری که با�د به نکته
، هرچند پدر �ا جد پدری به واسطه ف حا�ف ف قواننی ف فهمنی رزند ی کشنت

�ا » گنا�یب «شوند اما این امر به معنای ن�» قصاص«ی خود �ا نوە
 معاف�ت کامل از مجازات ن�ست. 

 
گ

، دادگاە رس�د� ف قانون مجازات کنویف تواند پدر کنندە �بر اساس همنی
سال زندان و  ۱۰تا  ٣اند به ا جد پدری را که مرتکب قتل عمد شدە�

ف  ، به عنوان اول�ای دم، » پرداخت د�ه«همچننی در حق مادر ق��ایف
 محکوم کند. 

ی عییف وجود دارد: واقع�ت این است  با این حال، همچنان �ک مسئله
 «که به سبب ماه�ت 

گ
�  های نامو� �ا پیوندهای نزد�قتل» خانواد�

در م�ان افراد دخ�ل در پروندە وجود دارد، ممکن است قاتل، به  که
ف حد هم مجازات �شود و در آخر  طور مشخص پدر، حیت در همنی

دازد. د�ه  ای ن�پ
قانون مجازات اسال�، محکوم�ت  ۶۱۲ی از سوی د�گر، برابر مادە

 با�د 
�
ف قات� قط� ن�ست. به این معنا که دادگاە حتما زندان برای چننی

موجب اخالل در نظم و ص�انت و امن�ت «خ�ص دهد که قتل �ش
خود قاتل �ا د�گران » جری شدن«شدە �ا ممکن است باعث » جامعه
 شود. 

 
 های نمادین اقدامات و تالش

، سم�ه فت� و ر�حانه عامری،  وا�نش �ف دە به قتل رومینا ا�ش های گس�ت
 در مدت کوتا� به دست پدران خود کشته شدند، مقام

گ
های که هم�

انجام  »نمادین«کم اقدا� دولیت ایران را به �افت انداخته که دست
ف راستا بود که در خردادماە گذشته، معاونت حقو�ت  دهند. در همنی

ی موسوم به ی، از هیئت دولت خواست تا ال�حهر��س جمهور 
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ف امن�ت بانوان در برابر خشونت« از  ، خارج»ص�انت، کرامت و تأمنی
 و تص��ب شود. تنها چند هفته �س از ط�ح این 

گ
ن��ت در کابینه رس�د�

، از تدو�ن ۹۹درخواست، معاونت حقو�ت رئ�س جمهوری، در اوا�ل ت�ی 
ف ال�حه ی د�گری برای �شد�د مجازات والدییف خ�ب داد که اقدام به کشنت

هادی پ�شنی دوم و مجازات اند. از جزئ�ات این ال�حهفرزندان خود کردە
هنوز اطالعات دق��ت منت�ش �شدە است. با این حال، خ�� بع�د به 

 رسد که این ال�حه بتواند خل� در قواعد ک� فق� ا�جاد کند. نظر �
ف امن�ت بانوان در برابر «ی موسوم به ال�حه ص�انت، کرامت و تأمنی

برای برر� در  ۱۳۹۸قضائ�ه تدو�ن شد و شه��ور  قوەدر  »خشونت
ف اخ ت�ار دولت حسن روحایف قرار گرفت. این ال�حه، در واقع منت

�افته ال�حه ف امن�ت زنان در برابر خشونت«ی تغی�ی که در ست  ا» تأمنی
ی�ی ت��ن تغدر نها�ت تدو�ن و منت�ش شدە بود. شا�د مهم ۱۳۹۶آذر 

ی از عنوان ال�حه» زنان«ی ی دوم، واژەنمادین این باشد که در ال�حه
 ف شدە است. پ�شنهادی حذ

ها ، �س�اری از خشونت»زنان«ی عالوە بر تغی�ی در عنوان و حذف واژە
ف قب� به عنوان  بود،  معر�ف شدە» جرم«�ا اقدامایت که به موجب منت

ف تازە  ای که در اخت�ار دولت قرار گرفته حذف شدە است. در منت
ف ال�حه ان در زمرەی قب�، ختنهبرای مثال، در منت ات ی اقدامی دخ�ت

بندی شدە بود و برای آن شش ماە تا دو سال زندان طبقه» مجرمانه«
ف طور در مادە ه طور ی قب�، بی چهار ال�حهدر نظر گرفته بودند. همنی

، که ممکن است در چارچوب نهاد »جرا�م نامو�«مشخص به 
ەخانوادە �ا مناسبات طا�فه ف ا�م ی جر ای رخ دهد، اشارە شدە و انگ�ی

ف رابطه اعادە«نامو�  افت به جهت ظن به داشنت ی حیث�ت �ا �ش
وع  ی کنویف معر�ف شدە بود. این بخش از ال�حه در �سخه» نام�ش

 دولت حذف شدە است. 
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� ی وس�ی جد�د، هرچند تالش شدە است تا دامنهی دو ال�حهدر مادە
تع��ف شود اما در عمل هیچ » ها عل�ه زنانجرا�م و خشونت«از 

» ک�ش نز «�ا » های نامو�قتل«ی موارد فزایندە ی مستق�� بهاشارە
هر رفتار عمدی که به «در ایران �شدە است. در این مادە آمدە است: 

 پذیر �ا ن�ع رابطه مرتکب، بر زن واقعجهت جنس�ت �ا موقع�ت آس�ب
ر به جسم �ا روان �ا شخص�ت،  شود و موجب ورود آس�ب �ا �ف

زن گردد در قالب �� از عناو�ن  های قانویف حیث�ت و �ا حقوق و آزادی
 ، ، جرا�م عل�ه حیث�ت معنوی و روایف جرا�م عل�ه تمام�ت جسمایف
جرا�م عل�ه عفت و اخالق عمو�، جرا�م عل�ه حقوق و تکال�ف 

وع بانوان مطابق مقررات این خانوادە و جرا�م عل�ه آزادی های م�ش
� 

گ
 »شود. قانون رس�د�

ف  توان به مواردی برخورد که در نظام � با این حال، همچنان در این منت
 دارد. برای مثال، به -حقو�ت 

گ
ک�فری� جمهوری اسال� به نو� تاز�

، ال�حه ۳۳ی موجب مادە �د، هرگاە شخ� با تهد«ی پ�شنهادی کنویف
قانویف  تح��ک، �ش��ق، �سه�ل �ا آموزش �ا با ا�جاد موقع�ت غ�ی

در نها�ت ممکن  »موجب شود زیف به خود آس�ب جس� وارد کند
 ی پنج، دو تا پنج سال زندان، محکوم شود. است تا حبس درجه

ف بر اساس مادە :  ۵۳ی همچننی ف پ�شنهادی حا�ف سوءاستفادە از «منت
حقوق نا�ش از وال�ت، ق�مومت، وصا�ت و ��رسیت از ط��ق وادار  
کردن زن به ازدواج �ا طالق، بدون رضا�ت به هر دل�ل از جمله حل و 

�س �ا ای، ازدواج نا�ش از خونالفات مانند ازدواج مبادلهفصل اخت
، ممن�ع است و مرتکب به مجازات حبس �ا جزای 

گ
اختالفات خانواد�

 ١»شود. ی شش محکوم �نقدی درجه

                                                
، بر�ف از مجازات . ١  : از این قرار است» ی ششدرجه«های ک�فری برابر مواز�ن قانویف
 حبس ب�ش از شش ماە تا دو سال.  -
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ها با این حال، واقع�ت این است که این ال�حه در مواجهه با خشونت
وصف  ز کار�رد های نامو� کارآمد ن�ست و حیت به طور آشکار او قتل

ف �» های نامو�خشونت«  کند. پره�ی
 

 تأ��د بر عوامل ساختاری 
، های شد�د اجتما�های نامو�، نظ�ی سایر آس�بها و خشونتقتل

  هایای از عوامل مختلف است. روشن است که ارزشمحصول شبکه
ای در ، نقش برجسته»پدرساالری«و » مردساالری«کما�ان حا�م 

 در جوام� مثل ی نامو� �ا خشونتهاتداوم خشونت
گ

های خان�
ایران داشته است. با این حال، این خطای آشکاری است ا�ر بخواه�م 

 با عوامل به اصطالح خشونت
�
 «های نامو� را �فا

گ
نظ�ی  ،»فرهن�

 مردساالری �ا باورهای مذهیب و... توضیح ده�م. 
 «در کنار عوامل به اصطالح 

گ
ی امل اقتصادای از عو ، مجموعه»فرهن�

ای هگذاریهای حقو�ت �ا س�است، نظ�ی نظام»ساختاری«و البته 
� دولیت وجود دارد که �

گ
سو  را از �ک» ایزمینه«تواند عوامل فرهن�

 تق��ت �ا از سویی د�گر محدود کند. 
و و حما�ت �دون گر، و واقع�ت این است که در غ�اب نظام حقو�ت پ��ش

� «های خورد با زمینهی س�ا� مصمم، بر وجود ارادە
گ

ه ب» فرهن�
 دشوار خواهد بود. » گراوا�س«�ا » ارتجا�«اصطالح 

                                                
) ر�ال تا هشتاد م�لیون ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰جزای نقدی ب�ش از ب�ست م�لیون ( -
 ) ر�ال۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰(
�ه و تا  ۷۴تا  ۳۱شالق از - �ه در جرائم منا�ف عفت ۹۹�ف  �ف
 محروم�ت از حقوق اجتما� ب�ش از شش ماە تا پنج سال -
 هاانتشار حکم قط� در رسانه -
ممنوع�ت از �ک �ا چند فعال�ت شغ� �ا اجتما� برای اشخاص حقو�ت حدا��� تا  -

 مدت پنج سال
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ف  ات » های بن�ادینآزادیحقوق و «برای تأمنی نبا�د در انتظار تغی�ی
 هاست که با ی عییف دولتبر در بطن جامعه ماند. این وظ�فهنزما 

و، مانع تضییع نظامتدو�ن و اجرای برنامه ف پ��ش د حقوق منها و قواننی
ی های بن�ادین شوند. اهدا�ف که آشکارا مستلزم وجود ارادەو آزادی

در ساختار س�ا�� حا�م، و در نها�ت  س�ا� قوی، تغی�ی معنادار 
ک�فری در ایران است. -سکوالر شدن نظام حقو�ت 



 

٤۹ 
 

 
 
 
 

 ی خاموش، فاجعه
 های نامو� درایرانپژوه�ش در�ارە قتل

 ١منصورە شجا�
 

ون�ک   ،»پرو�ن بخت�ارنژاد«مرسوم نبود که  هنوز انتشار کتاب ال��ت
را در اخت�ار  ٢»ایران های نامو� دری خاموش: قتلفاجعه«کتاب 

به  آن ی آنالین�سخهگذاشت تا » ی فمین�سیت مدرسه«سا�ت وب
د.    را�گان در اخت�ار خوانندگان قرار بگ�ی

راە قلم، گذران  نگار و پژوهشگری که ازبرای زن روزنامه» را�گان«
 !ی ا�سان»دشواری وظ�فه«معنایی دارد جز کند، چه مع�شت �

وع شد که در سال  ی چاپ  ی آمادە، �سخه۱۳۸۸داستان از اینجا �ش
ها در وزارت ارشاد منتظر مجوز ��ش های نامو�، مدتکتاب قتل

ی عدم صدور مجوز از سوی مسئوالن ماند. شواهد داللت بر ارادە
 این کتاب اجحافمنت�ش �شدن «گفت: داشت. پرو�ن با نگرایف �

ا�ط  ایف است که آ�اە کردن جامعه از �ش مضاعف در حق زنان و دخ�ت
ا رفت. ب�س آن کرد که انتظارش �». ی اص� من استآنها دغدغه

                                                
 ن��سندە و فعال حقوق زنان . ١
های نامو� در ایران. پرو�ن بخت�ارنژاد. سوئد: ��ش باران، قتلی خاموش: فاجعه . ٢

 . ۲۰۱۲ی ه�ف و ادب�ات، انتشارات پن پاپ. آلفابت ما���ما، انتشارات آرش، خانه

http://www.feministschool.com/IMG/pdf/_-_.pdf
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/_-_.pdf
http://www.feministschool.com/IMG/pdf/_-_.pdf


 ناموس! 

٥۰ 
 

سخاوت آرمایف خ��ش، چشم بر درآمد اندک حاصل از ��ش کتاب 
�ست، فقری را که دشمن فض�لت او نبود و �شد، به خانه برد تا 

ف بود  ش قتلی خامو فاجعه های نامو� را در جامعه برمال کند. چننی
ون�ک کتاب در سال که �سخه در روز جهایف مبارزە با  ۱۳۸۹ی ال��ت

 خشونت عل�ه زنان منت�ش شد. 
این اما پا�ان داستان نبود. وقایع �س از انتخابات با پرو�ن بخت�ارنژاد و 

رت . مس�ی مهاجاش همان کرد که با د�گرایف از جنس و جنم آنانخانوادە
د کتاب، منی دغدغهاجباری آنها از کردستان و ار��ل گذشت و ن��سندە

ف از موض�ع قتل ا�ط و در آن خطه ن�ی های نامو� دور نماند. در آن �ش
ای افزودە به این اثر با خود به او تجارب آن دوران را همچون اندوخته

، در سال ارو�ا آورد و مصمم به و�را�ش جد�د کتاب شد. �انجام
ی کاغذی کتاب با همکاری چند نا�ش ایرایف در سوئد �سخه ۲۰۱۲

 مندان توز�ــــع شد. منت�ش شد و دست به دست م�ان عالقه
 

 های نامو� در ایرانقتل
ه بی بلوچستایف به دل�ل شک پدر به او، ساله ۱۴سع�دە دخ�ت «

، »ی پدر، برادر و دوستان برادرش سنگسار شد و به قتل رس�دوس�له
ک  ۲۹مردی به علت سوءظن به هم�ش او را �س از «  مش�ت

گ
سال زند�

 ۱۷دل�ب خ�وی، دخ�ت «، »در�رابر د�دگان فرزندا�ش به قتل رساند
ف قصد طالق از هم� ای در د� نزدساله �ک م��وان، به دل�ل داشنت

، در دزفول«، »ناخواسته و اجباری خود، توسط پدرش ����دە شد
مردی با سوءظن به هم� دومش و با ادعای اینکه ��ش متعلق به او 

 در ت��ت جام، مردی«، »اش را ب��دن�ست، � او و فرزند هفت ساله
وان خود را کشته و در چاە با همدسیت برادر و ��عم��ش، خواهر ج

اش حیث�ت شدن خانوادەای دفن کرد. او دل�ل این قتل را یب مخرو�ه
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ساله در حا� که  ۱۷در فراشبند استان فارس، سوسن «، »اعالم کرد
به �� د�گری عالقه داشت، مجبور به نامزدی با ��عموی خود شدە 

ف دلبود. سوسن با این نامزدی مخالفت � � �ل پدر و �کند. به همنی
از در لرستان ل�ال به دل�ل ��«، »کنندعم��ش او را با چادرش خفه �

زدن از ازدواج اجباری با ��عم��ش مجبور شد که با �� مورد 
ی توسط برادران و ��عم��ش به عالقه اش فرار کند. او بعد از دستگ�ی

ی...در سقز »درخیت �سته و به آ�ش کش�دە شد ، در گرگان دخ�ت
...در تهران مردی...و بدین ترت�ب کتایب   ...در آبادان دخ�ت زیف  نوجوایف

که در چارچوب �ک پژوهش دا�شگا� از ط��ق تحقیق م�دایف و با 
های عم�ت تنظ�م شدە، شباهت عجییب به روش مصاحبه

ای که خواند�ش نامههای سینمای ژانر وحشت دارد، ف�لمنامهف�لم
 افزا�د. � لحظه به لحظه بر وحشت خوانندە

ی آن، از سال شدەآوریهای جمعی تار��ف این پژوهش و دادەمحدودە
� قتل ۱۳۸۸تا  ۱۳۸۲

های نامو� در کشور نام است. در توز�ــــع فراوایف
کرما�شاە، س�ستان و   های ا�الم، خوزستان، لرستان، کردستان،استان

، �ت به وفور خراسان، فارس و همدان  بلوچستان، آذر�ا�جان غریب و �ش
ف اخبار روزنامهد�دە � های رس� شود. طبق مشاهدات عییف و ن�ی

های نامو� به طور عمدە در شدە در پژوهش، جغراف�ای قتلدرج
 

گ
، جوام� با و�ژ� ای بودە های قو� و قب�لهحول و حوش جوامع سنیت

 جغراف�ایی این قتل
گ

د� های تانها تا اساست. اما این روزها شاهد گس�ت
ف هست�م. خواندن این کتاب در دورایف که نمونهشما های � کشور ن�ی
�ایی ی جغرافهای نامو� در �ا� کشور و �س�ار فراتر از حوزەقتل

 کند: شود، خوانندە را با دو پرسش  اص� مواجه �این پژوهش د�دە �
 ؟ های شما� چ�ستتا استان» ک�ش زن«های نامو� و ک�چ علل قتل
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 های نامو�قتل �ایب علت
 وق�ع قتل

گ
عوام�  های نامو�،پرو�ن بخت�ارنژاد، با کاوش در چگون�

چون قوم�ت و تبع�ض، سوءظن، تعصب، ازدواج اجباری، خشونت، 
که در جوامع سنیت پذیری (نظارت اجتما� در نظام قو�، جامعه

وی از سنت ل اجتما� های متحجر �موجب پ�ی شود) و فشار و کن�ت
 داند.  ها �را از علل اص� این قتل شد�د 

شنا� در دا�شگاە چمران اهواز �ک استاد جامعه در بخ�ش از کتاب،
ری ی مادکس از خانوادەزند که هیچگ��د و مثال �� از مشکالت قو�

ی را ندارد مگر آنکه ��عمو اجازە دهد و گرنه  حق خواستگاری از دخ�ت
 به قتل خواهد انجام�

�
 )۳۵د. (ص. قطعا

ف از قول شهروندان خوزستایف و حیت بر�ف از   ۵۲ی در صفحه کتاب ن�ی
ف نقل � پ�ش از این که مردان «شود: مقامات قضایئ استان چننی

ی به امضاینامهخانوادە اقدام به قتل دخ�ت کنند، رضا�ت  ای مح�ف
ی قتل دخ�ت خود را صادر کردە است و کنند که او اجازەپدر تنظ�م �

ای که نامهی دخ�ت با اجازەشدەرسد، � ب��دەایف که دخ�ت به قتل �زم
ف قا�ف گذاشته �  شود و قا�ف قبل از مرگ او تنظ�م شدە، روی م�ی

تواند برای مدت کوتا� محکوم�ت زندان صادر کند و بعد حدا��� �
ی خود دور کردە ی ننگ را از خانوادەهم او مانند �ک قهرمان که ل�ه

 »گردد. وش گرم خانوادە بر�به آغ
 های نامو� �ا سکوت نا�ش همدسیت زنان خانوادە و فام�ل با عامالن قتل

ن� از خا«های این تحقیق است: ت��ن بخشاز ترس آنها �� از هولنا�
 ما خانوادەشوش دان�ال �

گ
 �گفت در همسا��

گ
روزی  کردند کهای زند�

��ی خوشم آمدە و دوست دارم با  دخ�ت به مادرش گفته بود مادر من از 
او ازدواج کنم، تو برو با برادرها و ��عموها�م صحبت کن تا اجازە دهند 

گ��د �س�ار خوب تو در خانه بمان تا من من با آن �� ازدواج کنم. مادر �
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ی برادرت بروم و با آنها حرف بزنم. �س از مدیت به جای مادر، به مغازە
برند و در شوند، دخ�ت را به حمام �عمو وارد خانه �برادرها به همراە �� 

 )۳۶(ص. » برندجا � او را �همان
، نه در این استانمکان و خانه ها و نه در هیچ کجای ایران وجود ی امیف

ان در خطر را حداقل برای مدیت پنهان کنند. البته ا�ر  ندارد که این دخ�ت
پدر قانویف ن�ست چون پدر داشت پنهان کردن دخ�ت از هم وجود �

ش کجاست ولو اینکه بخواهد  و�� دخ�ت است و حق دارد بداند که دخ�ت
ف از �شدشدە خواە اثباتسوءظن، خواە اثبات او را به قتل برساند.  ە، ن�ی

ە ف ها بودە است. � صحبیت که ساز این قتلعوام� است که انگ�ی
تان استان خوزسی کتاب با مردم منطقه و مسئوالن قضایی ن��سندە

های نامو� به علت سؤظن، ب�ش�ت انجام دادە آمار زنان متأهل در قتل
ان است. وقیت � پرسد که چه بخ�ش از آنها بر اساس موارد از دخ�ت

ها درصد از این قتل ۵۰گ��ند ب�ش�ت از اند، �شدە به قتل رس�دەاثبات
 �شدە رخ دادە است. های اثباتبر اساس سوءظن

حا� است که رئ�س شورای حل اختالف اند�مشک در پاسخ این در 
م� ظن هوءکه تا به حال چند زن را که مورد س  به پرسش ن��سندە

فکر  کند کهاند از قتل نامو� نجات دادە، از زنان گال�ه �خود بودە
کنند. او شا� است که زنان، طوری لباس آبروی مردشان را ن�

ه ناخودآ�اە در مورد آنها شا�عایت ساخته کنند کپوشند و آرا�ش ��
ت مردان برانگ�خته ��  )۲۵انجامد. (ص. شود و به قتل �شود، غ�ی

 
! تو اصً� یب  یت  غ�ی

ب�ای�د با خود روراست باش�م و حساب کن�م که هر �ک از ما عبارت 
یت تو اصً� یب « را چند بار از ز�ان مردان و حیت زنان دورو�رمان » غ�ی
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ا�م؟ و کدام �ک از مردان خانوادە و دوست و فام�ل شن�دە خطاب به
 ا�م؟ ی نقد تحجر عمل کردەما به عنوان �ک منتقد به وظ�فه

ف حفاظت از  س نامو «وقیت در �ک جامعه، حیت به زعم بر�ف از زنان ن�ی
ت مردانه«با توسل به » زنانه شود و حفظ ناموس همچون عم� �» غ�ی

� و عر�ف بر  ابزار  شود، کدام راە حل و دوش مردان گذاشته �تکل��ف �ش
، از تن ندادن به انجام این وظ�فه ی متحجرانه حما�ت قانویف و مدیف

ف به  � ف پاسخ این سؤاالت با مردان ن�ی کند؟  پرو�ن بخت�ارنژاد برای �افنت
وگو �شسته است. او از مرد جوایف که دا�شجوی کارشنا� ارشد گفت

ام وادەوقیت خان«گ��د: زند که �شک است، مثال �ادب�ات در شهر اند�م
� قتلشنوند و احساس �نظراتم را �

های کنند که من �سبت به زنان ق��ایف
یت هسگ��ند تو اصً� آدم یب نامو� حس دلسوزی دارم به من � ... غ�ی  »یت

کردە به عل� مثل حال، �س�اری از ��ان جوان و تحص�لبا این
و پدرساالری رایج در جوامع مورد برر�، توان مقابله با  ساالریبزرگ

ف �این جنا�ت را ندارند. پرو�ن در�ارە : ن��سدی این موض�ع چننی
گوهای طوالیف من با بر�ف از این مردان به من تفه�م کرد که و گفت«

أت کنند و� هرگز تما�ل و جر ی نقد قدرت �آنها به راحیت خود را آمادە
ها حیت س� نی اجتماع خود را ندارند. �س�اری از آ هانقد سنت

ر یپ و های یپ درنگ جلوە دهند. و� پرسشکردند این مسئله را کم�
ها ها به زعم آنها را واداشت تا ابراز کنند نقد این سنتطوالیف من آن

 های عمیق اقوام و طوا�ف �سبت به �کد�گر منجر به اختالفات و کینه
ف با�کوت   )۹۳ص. (» شود. ی خود �فرد از سوی قوم و طا�فهو ن�ی

 
 های نامو�زدن به قتلهمدسیت عرف و قانون برای دامن 

� کتاب به آمار قتل
��سندە پردازد. نهای نامو� در جهان �بخش پا�ایف

این آمار را نه فقط در کشورهای مسلمان بل�ه در کشورهای 
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ف   ف و ن�ی مسلمان در آم��کای التنی ب��تان�ا کشورهای ارو�ایی مثل آلمان، غ�ی
، و ایتال�ا هم برر� � ف در مصاحبه با  صد�قه وسم�ت کند. او همچننی

پزشک، و محمد ع� محمدی، پژوە، م��م رسول�ان، روانقرآن
های نامو� از زوا�ای شناس، به تحل�ل و برر� علل قتلجامعه

 پردازد. مختلف �
ەهای نامو� هرچند ا��� قتل شود اما ای د�دە �در جوامع عش�ی

، در جوامع گونا�ون در م�ان خانوادەگونه زناین هایی با ک�ش
ف د�دە � ف و افکار سنیت ن�ی ی ا ر�شههشود. این قتلتحص�الت پاینی

، متوسط و اقتصادی ندارند و در همه ی طبقات اعم از فق�ی
  نون موجبهای مرفه د�دە شدە است. ذکر عوام� که تا کخانوادە

� جغراف�ایی و افزا�ش این قتل
گ

د�  قانون ها شدە، بدون نقد و برر�� گس�ت
 ی منحوس ن�ست.  مجازات اسال� قادر به وا�اوی دقیق این پد�دە

مذهیب دارد، متوجه بار  -ی م�ی این کتاب که خود پ�شینهنقد ن��سندە
ف سنت ف مجاسنگنی زات ها و عرف جوام� است که با حما�ت قواننی

شان ز�ر بار دفاعکند که تن یب اسال� �شد�د شدە و جان زنایف را تهد�د �
 افتند. آورد و �� �س از د�گری بر خا� و خون �وزن مهل� آن تاب ن�
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 ماند�زندە  رومیناکرد�م ا�ر سکوت ن�
 فومیف م��م 

 
ب داس پدرش، بار د�گر به ما  ۱۳کشته شدن رومینای  ساله به �ف

ان و هم�ا�شان را  �ادآوری کرد که مردان با تک�ه بر مجوز قانویف دخ�ت
 ارد. ها وجود ندای برای مجازات قاتالن و توقف این قتلکشند و ارادە�
شود، داستایف تکراری و دردنا� نامو� نام�دە � که قتل  هایی ک�ش زن

ف ق��ایف است که این روزها ب ارها و بارها دورە شدە است. رومینا، اولنی
ها ی پا�ان این قتلها نبود و مرگ دردنا�ش هم نقطهک�ش این زن

 نخواهد بود. 
ف جزایی ایران،  جان زن از جان مردان است و ا�ر  تر ارزشکمها در قواننی

ت،قاتل پدر و پدر�زرگ �ا شوهر باشد و بهانه  شان هم ناموس و غ�ی
چندایف در کار ن�ست.  شوند و در واقع مجازاتما� سب� �فقط گوش

ی مردان خانوادە هم از برادر گرفته تا دایی و عمو و ��عمو، بق�ه
د، نصف د�ه را ندهن زن،» اول�ای دم«توانند خاطرجمع باشند که تا �

دست قاتالن در ب�ش�ت مواقع اول�ای دم هم .قصا� در کار ن�ست
هم به خاطر دهند و در نها�ت مجازات قاتل، آنهستند و رضا�ت �

 مدت است. ای حبس کوتاەی عمو� قتل، دورەجنبه

https://www.aasoo.org/fa/articles/1929
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ف قانون، پدر رومینا همچون د�گر مردایف که زنان  بر مبنای همنی
 شود و کشند، خ�� زود از این زندان موقت آزاد �شان را �خانوادە

، ح�ت بر فرزندش ندارد  مادر رومینا هم همچون بق�ه ی مادران ایرایف
ف ر�خته  اش باشد. شدە که بخواهد پ�گ�ی خون به زمنی

ف   ۱۰تا  ۳کشد فقط شدە برای پدری که فرزندش را �مجازات تعینی
ی ل است. اما رو�هی عمو� قتسال حبس آن هم به خاطر جنبه

ان حبس �عیف سه قضایی در ایران این ف �ن م�ی گونه است که معموً� کم�ت
از   ی ک�فری نداشته باشد �سدهند و ا�ر قاتل، سوءپ�شینهسال را �

وط � دهد و کل مدت گذراندن ن�� از حبس تقاضای عفو م�ش
مجازا�ش �ک سال و ن�م حبس خواهد بود. هرچند مواردی هم بودە  

، پدر قاتل را فقط به حبس تعل��ت محکوم کردە و از آن �ک ک ه قا�ف
 پو�ش کردە است. سال و ن�م هم چشم

ف  ه بر ای کقدر تلخ و ناعادالنه است و با وضع�ت شکنندەقانون همنی
ی مدیف ایران تحم�ل شدە و قدرت بالمنازع حکومت، ام�دی به جامعه

 مدت ن�ست. تغی�ی آن در کوتاە
ینا، ا�رچه برای چند روز، احساسات �س�اری را کشته شدن روم

منتظرەج��حه ای نبود و چندی بعد هم دار کرد اما خ�ب تازە و غ�ی
ای هرا در شبکه» های نامو�قتل«فراموش خواهد شد. ا�ر عبارت 

ی جستجو کن�م، اخبار صدها زن  سا�تاجتما� و وب های خ�ب
 شود. چشمانمان رد�ف �شدە به دست مردان خانوادە در برابر کشته

ی چهارمحال و بخت�اری که بر اثر رابطه با ساله ۲۰، دخ�ت گلبهار   خ�ب 
�� همسا�ه باردار شدە بود و برادر، عمو، و ��عموها�ش اول او را به 

 آ�ش کش�دند و بعد، نوزادش را با خوراندن سم کشتند. 
ی س�ما خ�ب  ساله در غرب تهران که وقیت پدرش فهم�د با  ۲۱، دخ�ت

قدر ها�ش را دور گرد�ش حلقه کرد و آن��ی دوست شدە، دست

http://ir-women.com/11241
http://khorasannews.com/Newspaper/MobileBlock?NewspaperBlockID=686571
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فشار داد تا ُمرد. پدر� قات� که قا�ف او را حیت به حداقل مجازاِت 
ف تع شدە در قانون هم محکوم نکرد و سه سال حبس تعل��ت برا�ش ینی

 ی بعد جرم مشاب� مرتکبنوشت. �عیف االن آزاد هسیت و ا�ر دفعه
 شود. شدی، این سه سال حبس هم به مجازاتت اضافه �

ازی که مدیت بود از مدرسه دیر به خانه ساله ۱۴، دخ�ت اللهخ�ب  ی ش�ی
آمد و �ک بار هم از خانه فرار کرد و وقیت که گفت حالت ته�ع دارد، �

 اش را دور گرد�ش پ�چ�د و پدرش به خ�ال اینکه باردار شدە، رو�ی
 قدر فشار داد تا جان باخت. آن

 شود. و صدها زن د�گری که حیت کشته شد�شان به خ�ب تبد�ل ن�
گزاری ایرنا، به نوشته درصد  ۵۰ها در ایران و درصد از کل قتل ۲۰ی خ�ب

، قتلاز قتل
گ

ف های خانواد�  ۴۵۰تا  ۳۷۵های نامو� است و ساالنه بنی
شود. از م�ان این صدها زن، شا�د مورد قتل نامو� در کشور ثبت �

کشته شدن زنان در  ها برسد.  ها تن از آنها به رسانهفقط خ�ب دە
کردستان و خوزستان و س�ستان و بلوچستان و شهرها و روستاهای 

ها و مخاطبا�شان محسوب فق�ی و دور از مرکز، خ�ب مه� برای رسانه
، فقط چند روز قبل از رومینا هاجرەاش کشته شدن هشوند. نمونن�

ای  بود. زن جوایف در شهری کوچک در س�ستان و بلوچستان. هاجرە
، شوهر دادە شد، در  ۱۶که در 

گ
 مادر شد و در  ۱۸سال�

گ
 ۲۰سال�

 کشته شد. بعد از مرگش، پزشک ب�مار 
گ

اش گفت  ستان به خانوادەسال�
که هاجرە زجرکش شدە بود. دست راست و پای چپش شکسته بود، 

را با  ها�شهای گرد�ش به شدت آس�ب د�دە بود و دست�� از مهرە
بودند و دندایف در دها�ش  بودند. اس�د به خوردش دادە سنگ له کردە

ف تصادف کرد و شعله ر شد و و نماندە بود و بعد هم گفتند که ماشنی
ف سوخت.   هاجرە در ماشنی

 

https://www.khabaronline.ir/news/200773/%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%85%D8%A6%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%88
https://iranwire.com/fa/features/38415
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 ما هم مثل رومینا تهد�د شد�م و خشونت د�د�م
کم برای چند روز خرق عادت کرد. شا�د کشته شدن رومینا اما دست

ی در شمال ایران به قتل رس�دە، جایی که  به این علت که این بار دخ�ت
اند؛ شا�د به این علت که �� از اها� مردما�ش به رواداری معروف

ها رساند و آ�� ترح�م و همان روستا همت کرد و خ�ب را به رسانه
د های اجتما� پخش شد. شا�اش در شبکهو�دیوی مراسم �شیع جنازە

ان کبه این علت که این بار، د�گر قصه رد و ی تکراری کشته شدن دخ�ت
ی شاداب بل�چ و عرب و لر نبود. و شا�د هم به خاطر عک� که از چهرە

ک  ای از ق��ایف جد�د ساله منت�ش شد و ما این بار چهرە ۱۳دخ�ت
 د�د�م. های نامو� را �قتل

 ، ف علت بود که �س�اری از زنان بعد از شن�دن این خ�ب شا�د به همنی
به رومینا را  هایی شب�هآنها هم تج��هسکو�شان را شکستند و نوشتند که 

امو� های ند از خشونترو اند. �س�اری از زنایف که گمان �از �گذراندە
، دیر به خانهبه دور باشند، نوشتند که به علت دوست ف ،  �� داشنت ف رفنت

ف  مخالفت با ازدواج اجباری و حیت مشکوک بودن مردان خانوادە به داشنت
 اند. رابطه با مردی د�گر، هدف خشونت و تهد�د قرار گرفته

ک نوجوان، آینه ان �س�اری از زنای بود در برابر انگار قتل این دخ�ت
. آینه  د�دند که چطور بارها و بارها بهای که در آن خودشان را �ایرایف

ت و زن بودن، کتک خوردند، ف��اد شن�دند، تحق�ی بهانه ی ناموس و غ�ی
 ای که �ادشان آورد و محدود شدند و حیت تهد�د به مرگ شدند. آینه

اند خودشان را از اند و توا�ستهشا�س بودند که هنوز زندەچقدر خوش
هایی که گاە دیوارش با مهر و محبت پدری و عاش�ت روی هم آن زندان

ون بکشند.   چ�دە شدە بود، ب�ی
ی ناموس های تحمل خشونت و آزار به بهانهزنایف که این بار از تج��ه

ا� از طبقه� و  د ی متوسط شهری بودنکردەی تحص�لنوشتند، ا���
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ای را که فقط زنان محروم و �شهاین تص��ر کل ها�شاننوشته
ف خشونتحاش�ه ف در معرض چننی  زد. هایی هستند برهم ��شنی

، روزنامه ف رو برای  خواد خ�ب رومینادلم �«نگاری که نوشت: زنایف مثل نگنی
داد. س�� اندازە؟ دستت امون ن�برادرم بفرستم و بگم تو رو �اد شیب ن�

. فقط به خاطر اینکه گوش�م رو جواب اول. س�� دوم. لگد اول. لگد دوم
. دادی و د�دی �ک نفر دارە �شت تلفن � ف  ١»گه: نگنی

  ذارم�ت رو �«�ا آ�دا که مادر رومینا او را �اد مادر خودش انداخت: 
بابام بود. �ادم ن�ست چند ساله بودم و�  یُبرم، جملهکنار باغچه و �

قدرت و اخت�ار کامل  کردمکنم. فکر �وحشتش رو هنوز هم حس �
 ».تونه من رو بکشهدارە و �

ن��سد و از اجبار زنان به خودک�ش �ا زیف که با نام پلنگ ج��بار �
آد که پدرم �ه مشت قرص گرفت روزی رو �ادم �«نوشته است: 

ام گفت: ب�ا اینارو بخور و خودت رو جلوی خواهر ه�جدە نوزدە ساله
خوردە در خطر بود خواهرم همقِد بهبکش چون آبروش به خاطر �ه ع

خودش رو نکشت. هرگز هم نفهم�دم وا�نش درون�ش به این ن�ع اتفاقا 
 »بینم. چ�ه من اما هنوز کابوس �

ها بدون آنکه کاری کردە باشند و فقط به این علت  ها هم زنخ�� وقت
قتل  های ب�ش�ت هستند، تهد�د بهی دست�ایب به آزادیکه در آستانه

گاە �ادمه شب قبل از این که برم دا�ش«اند. مثل ف��با که نوشته: شدە
آمد بهم گفت فردا روز اول دا�شگاهت هست و� ا�ر �ه  تهران بابام

موقع دست از پا خطا کیف و با �ه ��ی آشنا ��ش �ت را از بیخ تا بیخ 
 »برم. لب باغچه �

                                                
ی آنها نقل شدە نوشته . ١ ، آ�دا، پلنگ ج��بار، ف��با و ر�حانه از حساب توئی�ت ف های نگنی

 است. 
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ند که شو مشکوک �های نامو�، مردان خانوادە فقط در �س�اری از قتل
زن با مردی د�گر در رابطه است و اغلب بدون آنکه حیت فرصت 

هایی زن ای کهرسانند. تج��هگویی به زن بدهند، او را به قتل �پاسخ
ون شدم.  ۱۹من «اند: همچون ر�حانه هم از آن نوشته  از خونه ب�ی

گ
سال�

ون کرد چون  ف دل�ل منو از خونه ب�ی  به همنی
�
کرد عاشق فکر �بابام دق�قا

کالس�م شدم در حا� که هر �پ براش توضیح دادم که دوستم تازە زن  هم
ون و گفت  .گرفته ز�ر بار نرفت با وساطت خاله و مادر از خونه رفت ب�ی

 » ...زنما�ر پنج صبح برای نماز برگردم خونه باشه گرد�شو �
 

ت و تعصب، را� برای کاهش خشونت  نکوهش غ�ی
ناە داد اش پشا�س بود که مادر�زرگش او را در خانهخوش ر�حانه البته

 ها�ش برای او جنگ�د. و به همراە مادر و خاله
ا تحمل شوند �ا عمری را بهای نامو� �قتل�س�اری از زنایف که ق��ایف 

ف پنا� شدن � �خشونت و در هراس از کشته کنند، از چننی
ا�� که توایف برای تغ اند. محروم های ی�ی قانون ندار�م و خانهدر �ش

ف برای زناِن در معرض خطر وجود ندارد، شا�د �� از راە ارهای  کامیف ن�ی
ند کردن روند زن

�
توان�م ک�ش در ایران این باشد که هر کدام از ما تا �ک

و  های نامو�ک�ش و خشونتاز مط�ح کردن بحث زن سکوت نکن�م. 
ت م های کوچک ردانه در جمعفشار به زنان به خاطر تعصب و غ�ی

 گرفته تا دامن زدن به این بحث در شبکه
گ

 و های اجتما�خانواد�
 اشد. ها بتواند گا� رو به جلو برای کاهش این خشونتها، �رسانه

ت و ناموس تحمل هایی که زنان به بهانهحرف زدن از فشار  ی غ�ی
گران را محدود ی امن خشونتکنند و تقبیح آن، از سویی حاش�ه�
بینند که در صورت ارتکاب خشونت از حما�ت اطراف�ان کند و ��
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محروم خواهند بود و از سوی د�گران به زنان در معرض خشونت 
ند. دهد که �گر� �دل  توانند کمک بگ�ی

ف فع� و تدو�ن قوانییف برای محافظت از جان و امن�ت  تغی�ی قواننی
ی ناموس ک�ش به بهانهها برای توقف زنت��ن قدمزنان، �� از مهم

وریت که دارد، به تنهایی است اما حیت تغی�ی قانون هم با همه  ی �ف
های عم��ت در فرهنگ و ، ر�شههای نامو�ی کار ن�ست. قتلچارە

روابط اجتما� دارد و تکان دادن بنای مستحک� که زنان را به کام مرگ 
� فرستد، �

گ
دە  ن�ازمند فعال�ت فرهن� و  ای از سوی حکومتگس�ت

توان و نبا�د دست روی های جم� است. اما تا آن زمان ن�رسانه
 دست گذاشت و تماشا کرد. 

ش، روی بلندی� نزد�ک خانه اش پدر رومینا، بعد از ب��دن گلوی دخ�ت
 طور که �س از صحبت با �کرفته و از کارش دفاع کردە است. او همان

ی � ر  کند و به خاطکه قانون از او حما�ت �دا�ست  وک�ل دادگس�ت
ف نخواهد شد، احتماً�  ش قصاص و مجازات سنگنی ف دخ�ت کشنت

ف بود  � ف حا� اوست. برای همنی دا�ست که فرهنگ حا�م بر جامعه ن�ی
ن. من به او گفتم این کار را نک«که باالی بلندی رفته و گفته است: 

 »ی د�گری نداشتم. آبرو�م در خطر بود. چارە
ف خشونت�س ها از کنند، نه تنهایی را اعمال ��اری از مردایف که چننی

ند، بل�ه در �س�اری مواقع ی اطراف خود قدرت �تأی�د جامعه گ�ی
ت خطاب شوند و آبرویو از ترس آنکه یب  تحت فشار جامعه ان شغ�ی

ف خشونت  زنند. دگرگون کردن اینهایی �به باد رود، دست به چننی
ایف  مفاه�م از �ک  ف فضایی امن و حمایتگر برای زنان و دخ�ت سو و ساخنت

ف خشونت ری کاها و فشارهایی هستند، شا�د راەکه در معرض چننی
 موقت برای این زخم کهنه باشد. 
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ش ن� د، ا�ر شا�ر پدر رومینا، از سوی برادرا�ش �ش��ق به تنب�ه دخ�ت
نند و او را کدا�ست که اها� روستا و فام�ل این کارش را تأی�د ن�او �

ش را بکشد وقت جرئت ن�طرد خواهند کرد، شا�د هیچ . کرد که دخ�ت
ا�ر رومینا دلش به حما�ت مادر �ا ک� در فام�ل و آشنا�ان گرم بود، 

بکشد،  ا ا�ر ک� را داشت که به او بگ��د پدرش از او خواسته خودش ر 
شا�د امروز هنوز زندە بود. 
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تمندیافسانه  های غ�ی
 منصورە شجا�

 
ی تضادها و ادب�ات آینه هاست. �سی روح ملتگ��ند ادب�ات آینه�

ف هست. بر پا�هتفاوت  ی این گزارە است که نگرشهای �ک ملت ن�ی
ر�ش های روشن و نگپای اند�شهدستانه به زنان، هممن�ف و نگاە فرو 

ف در ادب�ات د�گر ملل برابر به آنان در نمونه هایی از ادب�ات فار� و ن�ی
ترد�د، نقد و برر� این موض�ع فرصیت فراخ و دا��ش شود. یب د�دە �

طلبد. اما ذکر چند حکا�ت ادیب و نگا� به نقد و نظرهای تر �فراخ
ی است برای رس�دن به برر� ق و های عمیحوا�ش هر حکا�ت مس�ی

 موشکافانه. 
 

 حکا�ت اول (از هزار و �ک شب)
 ی خ�انتبا مشاهدە شاهزادە،دو برادر » شه��از«و » زمانشاە«

گ
پ�ش�

ی �زنان خود، هر �ک به ط���ت مصمم به انتقام با  ��از،شوند. شهگ�ی
ی از �سا و رجال،  ترک تخت شا� و ترک د�ار و ترک هر دّ�ارالب�ش

زمان اما کند. شاەگذارد و عار�ف پ�شه ��مسئول�ت کشورداری را وا 
د و به انرا� متضاد پ�ش � ی را آگ�ی سودە تقا� مرگبار هیچ دّ�ارالب�ش
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ی دهد که هر شب زیف را روانهگذارد. �س به وزرای در�ار فرمان �ن�
ی� شبانگا�،بارگاە او کنند تا �س از کام به فرمایف شاهانه در سحرگاە  گ�ی

زن را گردن زنند. اما این داستان به نام این دو شه��ار مرد در �ادها 
� و » شهرزاد«رمان آن زیف خردمند به نام نماندە بل�ه قه

ز�ر� است. دخ�ت
کش! شهرزاد با آ�ا� از �نوشیت که در انتظار او و زمان زنهمان شاە

ی تغی�ی این �نوشت شوم به هم�ی د�گر زنان شهر است و با ارادە
اهد که خو آ�د. شبانگاە، �س از به کام رسان�دن شاە، از او ��شاە در 

ن که گردن زدە شود، اجازە دهد تا با خواهر کوچک خود د�دار  پ�ش از آ
کند و برا�ش قصه بگ��د ز�را عادیت است خواهرانه به هر شب، تا که 

کند و به این خواهرک آرام به خواب رود. شاە خواهش او را اجابت �
و شهرزاد  آ�د ، خواهر کوچک شهرزاد، به بارگاە شاە �»دن�ازاد«ترت�ب 

ا�ان آن گذارد و پکند. اما قصه ناتمام �گویی آغاز �انه قصهبا این به
 بندد! شه��ار �کند و لب از داستان فرو را به شب بعد موکول �

ف شهرزاد مشتاق و یب  تاب �درآوردن از پا�ان قصه، آن شب از کشنت
ب ی قصه را �شنود...این وضع�ت هزار شزند تا فردا شب بق�ه��از �

م و ب�ان ی کال زمان، که حاال د�گر ش�فته�ابد و شاەامه �و �ک شب اد
دارد و هر شب به ک�ش بر�گویی شهرزاد شدە، دست از زنو قصه

�عیف همان » هزارافسان«ی سپارد. این قصههای او گوش �قصه
 است که عبداللط�ف» هزار و �ک شب«�ا همان » الف ل�له و ل�له«

 ! دار بودە است به پار� �ە عهدەی آن را از عریب طسو�ب ترجمه
 

 )حکا�ت دوم (از چهل طو�
 بود در هند، به نام دهکدە

گ
ز�ست در آنجا راسایی �». کوخادا«ی بزر�

�س�ار ابله، با ز�ش که دو�کا نام داشت. زن بدکارە بود و فاسق داشت. 
ردند. کمالقات �» و�ب� تا�ه«اش برهمیف بود و ز�ردرخت فاسق
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چه د�د م��د قول افوا� اهل یب باالی درخت پنهان شد و آنشوهر ش
 دهکدە بود. او از فراز درخت ف��اد کش�د که: 

 هاست به این نابکاری مشغو�. دانم که مدتای زن � -
 زن در مشک� سخت افتاد و پاسخ داد: 

 فهمم. من غرض تو را از این سخنان ن� -
 مرد گفت: 

ط آن که تا من از درخت  غرضم را به تو خواهم فهماند به - �ش
 . ف ب�ا�م همان ز�ر درخت بمایف  پاینی

ف ب�ا�د فاسق گ��خته بود. مرد به  زن قول داد و تا مرد از درخت پاینی
ف که رس�د گفت:   زمنی

د�گر عذر و بهانه سودی ندارد چرا که تو را در اثنای این  -
 نابکاری غافل گرفتم. 

 زن گفت: 
هرکس از آن باال برود این درخت اصً� درخت عجییب است.  -

�ابد که هم� او وفادار هست �ا نه و ا�ر ی سحر در �به قوە
 وفادار نباشد معشوق هم� خود را خواهد د�د. 

 شوهر گفت: 
ف که چه  - ف است تو از درخت باال برو و مرا ببنی حال که چننی

 کنم. �
ف کار را کرد و از فراز درخت ف��ادش برآمد که:   زن همنی

 هاست دنبال زنان د�گری. دانم که مدتنابکار �ای شوی  -
ف حق�قت داشت شوهر چه � توا�ست بگ��د؟ و چون این سخن ن�ی

 ناچار با زن خود آشیت کرد و هر دو به خانه رفتند. 
به معیف هفتاد فسانه است که در » سوکه سپتایت «و این قصه از 

های چهل قصهمعروف است. » چهل طو�«ادب�ات فار� به 
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 در�ارەطو 
�
ی خ�انت زن به شوهر است که �ا شوهر متوجه � عموما

ای عمل خ��ش ��  »مکر زنان«رساند �ا در اثرشود و زن را به �ف
 متوجه خ�انت ن�

گ
  کند. شان ادامه پ�دا �شود و زند�

 
 حکا�ت سوم (داستان رابعه)

، اب�ت شعر و گوری در بلخ، �ادگاری تن�دە از تار� عشق و پوِد ع ۵۵ ر�ف
ف زن شاعر پار� نامند و اش �گوی که مادر شعر پار�تمثا� از اولنی

» ی بل�ف رابعه«رسد. این زن به دست برادرش در حمام به قتل �
خواص که  ست نا� ا» بکتاش«است. جرم او عشق پنهان است بر غ�ی

  ستاندار کاخ فرمانروای بلخ و س�از غالمان کاخ �ا به رواییت د�گر، کل�د 
 برادر رابعه است. » حارث«که 

شود که مردان شاعر ی ز�بایی و صحت اشعار رابعه سبب �آوازە
ع�ش اب�ایت از شعرهای او را در مجلس بزم در�ار� شاە سامایف هم

بخوانند. برادر رابعه که در آن مجلس حضور داشت از ط��ق اشعار 
ر ترک زِم قتِل خواهبرد. �س بزم را به ع�خواهرش به راز عاش�ت او یپ 

های دست رابعه را در حمام خانه قطع رود و رگکند، به خانه ��
،کند. سپس دستور �� ف ند. به روز� �سنی  دهد تا در� حمام را گچ بگ�ی

ان در حمام � ف گشایند و جسم آ�ندە از شعر و خون شاعر غالمان و کن�ی
ون � �ف است  ی بلو این رابعهسپارند. آورند و در بلخ به خا� �را ب�ی

ف  که شا�د ا�ر شاعر نبود  و به شعر� خ��ش معروف، روا�ت قتل او ن�ی
 ی او از �اد رفته بود. های محتمل در زمانهک�ش ی خاموش زندر فاجعه

 
(  حکا�ت چهارم (از فول�لور شهرستان رامش�ی

 روزی �� از سادات رامش�ی به کنار رودخانه رفته بود و اسب او در حال
ر مانندی که دای ا�سان(جانور افسانه» بابلووی«آب خوردن بود که 
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ه کند و اسب را بگ��ند) به او حمله ��» عبدالمای«عریب به آن 
ون �کشد. اسب �سمت آب � با  کشد و رمد و بابلووی را از آب ب�ی

ی بابلووی را �شدت به ساحل رودخانه پرت � د کند. سّ�د رامش�ی گ�ی
 شود که این حیوان/ا�سانبرد. در خانه متوجه �خود به خانه � و با 

پوشاند و او را به کار آرد کردن گندم مادە است. لباس زنانه به او �
شود گذرد و پابلووی به تدر�ــــج پ��شان احوال �گمارد.. چند روز ��

» نظ�ی «و »�ش�ی «های های خود به نامو در تنهایی با صدای بلند با بچه
 �حرف �

گ
کند. همان زمان، شوهر بابلووی به زند و برا�شان دلتن�

آ�د � ی آب (مکینه)همراە دو فرزندش چند شب متوا� به کنار تلمبه
زند. �انجام، و با لحیف ح��ن و به ز�ان عریب هم�ش را صدا �

ی که ناشکیبایی شوهر و اندوە بابلووی را خانوادە ی سادات رامش�ی
نند. اما دیری کبرند و در آب رها �نند، بابلووی را به کنار مکینه �بی�

بینند. بابلووی نر ز�ش گذرد که خوِن قرمزی برروی آب جاری �ن�
ت در رودخانه   ون از خانه گذراندە بود، از � غ�ی را، چون چند روزی ب�ی

ب کشته بود. و این قصه تتا امروز همچون �ف  المث� برای درس غ�ی
 در م�ان مردم خوزستان معروف است: 

گ
 ومردان�

تمندی � ما و ما پابلووی ما�ه« / درس غ�ی ت کشته یب ی مردش زغ�ی
  ١»نل هشته یب 

 
 های نامو� حکا�ت قتل

تار�ــــخ هر ملت منبع الیزال داستان و افسانه است. افزون بر آن، 
ف بر پا�هها و افسانهقصه وی ملل ز ی دو عن� تخ�ل و آر های پ��ان ن�ی

ف آمدە، ترکییب از قصهشکل � د. چهار حکاییت که در این منت های گ�ی

                                                
ت شوهرش کشته   . ١ تمندی برای ما و مثل ماپابلووی برای غ�ی  شد تا این درس غ�ی

 باشد
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های تار��ف است که گاە به وض�ح و گاە به کنا�ه و پ��ان و داستان
هست، ی تماماستعارە آینه ف نمای بخ�ش از مسائل زمان کنویف ن�ی

ای هو�ژە خشونت عل�ه زنان که قتلمسائ� مانند خشونت و به
  � از آن است. نامو� وج

� ادب�ات به برر� ساختار و محتوای اثر ادیب هر چند نقد جامعه
شناخیت

ل پردازد اما مشکای که از آن برآمدە است �با ساختار و تحوالت جامعه
ته به ی روزگاران گذشهای عام�انههای کهنه و قصهجاست که اند�شهاین

ف حما�ت قواعل� همچون سلطه ف نی نگرش پدرساالری در جامعه و ن�ی نی
، از درون قصه

گ
ف خان�  ها و افسانهدییف از قاتلنی

گ
 این ها به واقع�ت زند�

ی وقایع اند و د�گر نه همچون قصه و افسانه بل�ه در زمرەروزها راە �افته
شوند. بازخوایف ی امروزی سینه به سینه نقل �ی جامعهاتفاق�ه
ای است که ەهای گذشته، استعار اند��ش های کهن، فجایع و کهنهافسانه

ند، کمسائل دردنا� دوران معا� را برای تما� اقشار جامعه مشهود �
ف زنان �ا جنبه ار  ی متضاد آن �عیف مسائ� از قب�ل فرودست انگاشنت

�
مک

ف خشونت عل�ه زنان و زن ف زنان و ن�ی ! دا�سنت  ک�ش
 تاو�ل و تفس�ی این متون در م�ان ادبا و روشنفکران نه تنها 

گ
چگون�

 گونه آثار باشد بل�ه ط���ت های مصطلح در اینند نقد ضدارزشتوا�
 های تجددخواهانه. است برای ترو�ــــج نگرش

ف نوشته شدە در  های متقدم که بر حکا�ت اول این منت �� از تفس�ی
 »ع� اصغر حکمت«ی چایپ هزار و �ک شب به قلم ی �سخهمقدمه

ی ارزشمند وز�ر وقت معارف و اوقاف منت�ش شدە است. این �سخه
به چاپ رس�دە است.  ۱۳۱۵در سال » کالله خاور«توسط انتشارات 

 ، این مقدمه، در واقع پژوه�ش است مفصل که از چند منظر تار��ف
ادیب و تعل�م و ت��ییت اثر مذکور را برر� کردە و بدون فروکاه�دن ارزش 

ا�ط نقد اثر، ا های  زشر ادیب اثر و با توجه به زمان و مکان تول�د اثر و �ش
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متفاوت  هایگونه آثار را نقد کردە و توجه مردم را به ارزشکهنه در این
 جلب کردە است. 

ف �» تعال�م الف ل�له ول�له«ع� اصغر حکمت در بخش  ن��سد: چننی
به حق�قت هزار و �ک شب با�د که بتوان در این باب داِد سخن «

و شاهزادە وضع داد.{...} این حکا�ت که بر روی غدر و خ�انت زنان د
وفایی و شدە است این معیف را همه جا تکرار کردە و از ک�د و مکر و یب 

ها گفته است. آداب و علوم امروزە که مبتیف خ�انت این جنس حکا�ت
ی ت���ت �سوان است مثبت این معیف است که زن و مرد در بر قاعدە

الق خ استفادە از برکت دا�ش و از طف�ل ت���ت هر دو �کسان هستند. 
ز ی زنان را اعالم هر دو جنس را مستعد اخالق فاضله قراردادە و بهرە

لذا�ذ علم و فوائد دا�ش مساوی با مردان مقرر فرمودە است تا به جایی  
ا به ی اجتما� ر که در تمدن غریب هم ا�نون ازّمه بع�ف امور مشکله

تماع جاند. و� در آغاز تار�ــــخ در هنگا� که ادست آنان تف��ض کردە
ی مراحل ابتدایئ پ�دا�ش و �شک�ل را � دم طب�� پ�مود به حکم تق��ش

چه در واقع و نفس االمر بودند تر از آنمرد بر زن این طا�فه را کوچک
داد و حس خودخوا� و خود�سندی و غرور که از طبایع فطری قرار �

ت  عانگ�خت که جنس زنان را محکوم به اطاا�سان است مردان را بر �
کورکورانه کند. در حییف که برای خود انواع آزادی و تعدی را قائل و 

دامیف داشت که به وفا و پا�ی خود انتظار �دا�ست از ق��نههمباح �
 ١»ز�سته و از ح��م حرم تجاوز نکند. 

ف که به دست وز�ر معارف حکومت پهلوی اول در دفاع از مقام زن  این منت
واە در خاست بر مبارزات مدیف زنان برابری نوشته شدە در واقع برهایف 

وطه ف سالجنبش م�ش �ف ی تار�های �س از آن که در حافظهخوا� و ن�ی

                                                
ترجمه از الف ل�له  هزار و �ک شب، تعال�م الف ل�له و ل�له درع� اصغر.  حکمت، . ١

، دارندە  .ه۱۳۱۵ی کالله خاور. طهران : و ل�له، به همت محمد رمضایف
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وطه اف خواە به اهدروشنفکران ایرایف حک شدە است. هر چند زنان م�ش
بت به ی انتقادی �سهایی روشن از اند�شهخ��ش دست ن�افتند اما �شانه

از مبارزات آنان در م�ان اقشار گونا�ون موض�ع زنان همچون �ادگاری 
های شد. از طرف د�گر، هر چند حکومت پهلوی بر و�رانهجامعه د�دە �

وطه خوا� بنا شد اما تأث�ی تجددخوا� حکومت پهلوی در جنبش م�ش
ف مقدمه  انکار ن�ست. ای قابلتح��ر چننی

و اما حکا�ت دوم، که همان چهل طو� است، در اصل به ز�ان 
ف دا�شور وجالل �سک��ت است و �سخهسا ی فار� آن توسط س�منی

ی انگل�� ترجمه شدە ی چهل از روی �سخهآل احمد در ابتدای دهه
جمان با الهام از ن�� کل�له و دمنه تح��ر شدە است. و به گفته هل چی م�ت

طو� داستان مردی است که قصد سفری طوالیف دارد و طو� خود 
گمارد و طو� بنا مصاحب هم�ش در خانه � را به عنوان محافظ و 

ه ای در باب خ�انت زنان ببرعهد و پ�مان با صاحبش، هر شب به قصه
دارد تا درغ�اب هم� را� گردش �شوهران خود، زن را در خانه نگه 

 گردد، زن به گواە طو�گذرایف �شود. وقیت مرد از سفر بر�و خوش
ه طو� که مأمور�تش به � رس�دە ببا�ت ماندە و » عف�فه«همچنان 

 کند. آسمان پرواز �
ای به نا�ش ی چهل طو� در قالب نامهجالل آل احمد در مقدمه

ا ی مکر زنان است. بکتاب همچون هزار و �ک شب در�ارە«ن��سد: �
همان سبک معهود این ن�ع کارهای اصً� هندی. �عیف حکا�ت در 

نوان رود و به عحکا�ت {...} داستان، داستان مردی است که به سفر �
گمارد. و زن هر وقت قصد و� خود را �حافظ و مصاحب ز�ش ط
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ف � کند، طو� قصه ه کند و الخ...( مراجعه کن�د بای � �ددر رفنت
ف رقم قصه ە...)همنی  ١»گویی برای دفع �ش در هزار و �ک شب و غ�ی

ی ی جالل آل احمد را به د�دەحیت ا�ر کار�رد واژ�ان عوامانه در نوشته
� طو� و شی قصهر مقا�سهلط�ف او را داغماض بنگ��م، کم هرزاد گویی

ف رق«ن��سد: توان ناد�دە گرفت وقیت �ن� م مراجعه کن�د به همنی
... قصه م که شب را هی هزار و �ک ی قصهبگذر�م که جوهرە». گویی

ی شهرزاد است برای نجات جان زنان، با استفادە همان ایثار خردمندانه
دهد. و این محوری تقل�ل �مرد  تا به قعر چاە »مکر زنان«از عبارت 

گویی قصه توان نقشگذارد که چگونه �شگفیت را برای خوانندە با�ت �
� طو� در چهل طو� شهرزاد در هزار و �ک شب را با نقش قصه گویی

 از �ک جنس دا�ست. 
ها در ی چهل آغاز شدە و در همان سالاین ترجمه در اوا�ل دهه

ف مجالت و جنگ چهل  یمنت�ش شد و �انجام در پا�ان دهه های ادیب ن�ی
ی چهل اوج ج��ان روشنفکری� به صورت کتاب چاپ شد. از قضا دهه

ان  ف ف علت د�دن این م�ی ز در استفادە ا» سخاوت«ادیب است و به همنی
ف است. ادب�ات جنسییت شگفت  انگ�ی

عدم حساس�ت جنسییت در م�ان بر�ف از اهل ادب و روشنفکران آن 
توج�ه ن�ست اما حدودی قابل درک است. هر چند این دوران قابل 

ست اما های روشنفکران ن�انگاری�ایب این قب�ل سهلمقاله در یپ ر�شه
توان این امر را معلول چند عامل دا�ست. از �ک سو، شکست �

های منتقد س�ا� و اجتما� که نهضت م� و �کوب ج��ان
ف بخش مه� از آ�شکل ن بودند موجب نو� های مستقل زنان ن�ی

 و نوم�دی در م�ان روشنفکران شدە بود. از سوی د�گر، 
گ

�خورد�

                                                
ف دا�شور، ترجمهچهل طو� اصل . ١ ، ت م�ججالل آل احمد، تهران: انتشارا -ی س�منی

 . ۱۰. ص. ۱۳۵۱
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از  داران دفاعحضور زنان در�اری �ا نزد�ک به در�ار به عنوان طال�ه
حقوق زنان، نگا� لجوجانه از سوی مردان و حیت زنان روشنفکر 
�سبت به حقوق زنان ا�جاد کردە بود. افزون بر آن، زنان منتقد 

و اهداف سازمانح مسلمان، پ�ی های کومت، اعم از مسلمان و غ�ی
س�ا� خود درگ�ی مبارزات ضد استبداد شدە بودند و برابری حقوق 

 ی آنان نبود. زنان اصوً� مسئله
 اما حکا�ت سوم، حکا�ت رابعه چگونه د�دە شد؟ 
تمندی برادر شد و آن گل ه های شعرش کواژەآن تن که آماج تیغ غ�ی

 خواندە شدن به طوفان خشونیت مردانه پ��ر شد. پ�ش از 
رسد ی شعر کهن فار� است ن��ت به رابعه که �ما�هعشق، که بن

شود. حیت بعد از قتل فجیع ی عرفان موجه شمردە �فقط در حوزە
، او، شعرا و ادبای هم ع�ش، از عطار ن�شابوری تا ابوسع�د ابوالخ�ی

م، اش برغال� بکتاش نانه عاش�ت  القول به عشِق عرفایف او و متفق
ی از بکتاش ن�ست دهند. در هیچشهادت � �ک از متون مرتبط، خ�ب
داند که با د�دن معشوق مقتول چه کرد؟ رابعه، هم به و ک� ن�

� های نامو های خ��ش ق��ایف قتلجسم و هم به جان و هم به �ودە
دند، که خود از اش کردە بو شد. رابعه همان کرد که اسالف ایرایف 

ە بود. همان رودابهسالله ش تاِب عشِق ای که یب ی رودابه و تهمینه و من�ی
 اش به سوی خود کشاند. همانزال او را به طناب گ�سوی� آو�خته از بام

تهمینه که در سمنگان به �ک شب چنان به رستم عشق ورز�د که �� 
ە، دخت ا ش فراس�اب، که چون سهراب از آن به �ادگار ماند. همان من�ی

، شد و از چادر� شا� تا چاِە مجازات دلباخته ن، پهلوان ایرایف ش ی ب�ی
 رها نکرد. 

گ
 دلداد�

و اما حکا�ت چهارم که همان بابلووی مادە است که در جدال با اسب 
شود و به خدمتکاری در سّ�دی در رامش�ی از آب به خا� افکندە �
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 برای ی سادات، آرد آس�اب �خانه
گ

کند، و �س از چند روز بر اثر دلتن�
ی او های جفت ن��نهشود. �انجام، ضجهخاطر �ها�ش پ��شانبچه

ی سادات، بابلووی مادە را به آب شود که خانوادەدر کناررود باعث �
 بود که » شوهر«ی برگردانند. اما ضجه

گ
 بل�ه از نن�

گ
نه از دلتن�

ی مردی ب�گانه به بار آوردە بود. بنابراین، �ش با اقامت در خانههم
م شوهر رسد �ش به باد خشاش به آب �برگشته تا پایبابلووی بخت
 شود و آب رودخانه تا به امروز از خون او �خ است! از تن جدا �

این قصه نه تنها از سوی منتقدان ادیب فارس و عرب نقد �شدە بل�ه 
ان جوان مناط�ت از �سل به � سل همچون اندرزی ابدی به گوش دخ�ت

شود تا به �نوشت بابلووی دچار �شوند و خوزستان خواندە �
�ش وخ� ی مرداِن خانه دست از پا خطا نکنند و دل به غ�ی قوماجازەیب 

! که بابپدری نبندند و به خانه لووی� ی مرد غ��به نروند حیت برای کلفیت
 ردە بود! برگشته همان کبخت
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ت در سینمای ایران  بازنمایی ناموس و غ�ی
 ١عسل باقری

 

ت و ناموساین جستار، تحل�ل موجزی در باب بازنمایی مسئله در  ی غ�ی
سال از انقالب اسال� و فراز و  ۴۰بعد از گذشت سینمای ایران است. 

ف ف�لم بلند ناطق تا امروز �ش�ب هایی که زنان در سینمای ایران از اولنی
ی متناقض که از �ک داشته اند، برر�� تحل��� این تحوالت در �س�ت

ف مردساالر آن، راە را بر زنان � بندد و از طرف د�گر حضور طرف قواننی
رو شی پ�تر شدە، قابل تأمل است. مقالهآن پر رنگ روزافزون زنان در 

مهم که بر حسب  تار��ف و با تک�ه بر چند مثال -با رو�کردی تحل��
ار ی شاخص از آثاند، تنها به برر� چند نمونهموض�ع انتخاب شدە

 پردازد. سینمای ایران �
 

، مردان انتقام  جومردان نا�ب
 ، ف ف�لم بلند ناطق ایرایف ر«اولنی

�
� ل

ف ) ساخته۱۳۱۲» (دخ�ت ی عبدالحسنی
ی متمو� سپنتا، داستان عشق گلنار و جعفر است.  گلنار که از خانوادە

                                                
ای �شانه . ١  شنا� و مدرس در دا�شگاە �ژی ـ پار�سدک�ت
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ود. شآمدە، توسط راهزنان ر�ودە و مجبور به رقص�دن در کابارە �
شود و �س جعفر مأمور جوایف است که به صورت اتفا�ت با گلنار آشنا �

 . دهد شوقش را از دست راهزنان نجات �های ز�اد، معاز فراز و �ش�ب
ر«در 

�
� ل

، مرد قدرت مطلق است و زن، موجودی ضع�ف، »دخ�ت
متعلق به مرد و ن�ازمند حما�ت وی برای سعادتمند شدن. از » ایابژە«ُ

ف ف�لم ناطق تا انقالب  ما�ه۱۳۵۷این اولنی ی روابط زن و مرد در ، خم�ی
ف بودە است. در ب�ش ا ه ز هزار ف�لم بلند داستایف کسینمای ایران همنی

در این دورە ساخته شد، شا�د کم�ت از ب�ست ف�لم از این قاعدە مستثیف 
ما�ه از اواخر دهه فار� با عنا� در ژانر ف�لم ۱۳۲۰ی باشد. این خم�ی

ای، ابارەی کبرهنهی ن�مه�سنِد معمول این ژانر، مثل زنان رقصندەعامه
 شود. ر �تی وا�سته به مردان پررنگارادەیب  زد و خوردهای مردانه و زنان

ورد توجه نظ�ی هم مهای این دورە، که در اتفا�ت کمت��ن ف�لم�� از مهم
مخاطب عام قرار گرفت و هم نظر منتقدان را به خود جلب کرد، 

ی مسعود ک�م�ایی است. ف�لم که حول محور ) ساخته۱۳۴۸» (ق��«
تص��ری از آمبوال�� که فا� را به انتقام نامو� ساخته شدە با 

شود. فا� که مورد تجاوز قرار گرفته، برد آغاز �ب�مارستان �
د. تمام مردان خانوادەخودک�ش کردە و � ی فا� به قصد انتقام م�ی

ند، مردان دو خانوادە �کد�گر را �بر� ف کشند و در آخر برادر  خ�ی
ل�س زخ� و دستگ�ی کوچک، ق��، که زندە ماندە است توسط پ

ف شود. �� د�گر از ف�لم�  به همنی
�
های مط�ح قبل از انقالب که دق�قا

ردە«پردازد، ف�لم موض�ع �
�
ی نا� تقوایی ) ساخته۱۳۵۱» (صادق ک

ی کامیون قرار گرفته و بر است. هم� صادق مورد تجاوز �ک رانندە
تقام نشود. صادق به قصد احسب تصادف به دست مهاجم کشته �

ف رانندگان کامیون � وع به کشنت گ�ی کند و در آخر توسط پل�س دست�ش
ا� بارز دارند: زیف که به او و کشته � شود. این دو ف�لم سه وجه اش�ت

د، مردایف که به انتقام بر�تجاوز شدە و در همان آغاز ف�لم � ند م�ی ف خ�ی
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دست  گ��ز بهو در آخر قهرمان (ضد قهرمان) ف�لم که در �ک تعق�ب و  
 به دل�لمج��ان قانون زخ� �ا کشته �

�
ک مسلما  شود. این پا�ان مش�ت

ف سا�سور دهه دهد قاتل است که اجازە ن� ۱۳۵۰و  ۱۳۴۰های قواننی
ک این دو از دست قانون فرار کند. اما آن چه قابل تأمل است آغاز مش�ت

حمل ترسد که سینمای ایران پ�ش از انقالب ف�لم است. به نظر �
� تص��ر زن  که مورد تجاوز قرار گرفته و » عف��ف «بازنمایی

ف شخص�ت زن در » دارل�ه«اش »دامیف پا�« شدە را نداشته و با کشنت
ف را از او � امری  ی تجاوز را بهستاند، مسئلههمان آغاز ف�لم، حق ز�سنت

� نا�ش از تجاو نامو� و مردانه تقل�ل �
� آس�ب روایف  ز دهد و از بازنمایی

 زند. ��از �
 

 های بلند مردساالریسا�ه
های اول، تحت فشار سا�سوری سینمای ایران بعد از انقالب، در سال

و�ژە در مورد بازنمایی روابط زن و مرد، بود و به علت فقدان شد�د، به
دستورالعم� مشخص و راە ح� مناسب، از به تص��ر کش�دن این روابط 

 یکرد. در اوا�ل دههسنار�وهای خود حذف � گ��د و زنان را از دوری �
های فر� و در نماهایی دور ظاهر شدند. زنان کم در نقششصت، زنان کم

های نخست انقالب، مادران و هم�ایف متدین، دلسوز و سینمای سال
 . کردند فدا�ار بودند که فقط در راستای تعا� مردا�شان تالش �

در سینمای ایران پررنگ و پرمعنا  ، حضور زنان۱۳۶۰ی از اوخر دهه
هایی  �لمشود. کم ن�ستند فشود و روابط زن و مرد به تص��ر کش�دە ��

� جامعه و نگاە مردساالر پرداخته اغماض  اند. شا�د با ک�که به بازنمایی
شک ردازد، یب پی زنان �بتوان گفت که سینمای ایران آنجا که به مسئله

قع، شود. در وای مردساالری هم وارد �به مسئلهخودآ�اە �ا ناخودآ�اە 
ف ایران آنچنان با مردساالری  مسائل زنان در جامعه، فرهنگ و قواننی

توان به مسائل زنان پرداخت و از این مهم  درهم آم�خته است که ن�
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های سینمای ایران، روابط زن و مرد با ی داستانگذشت. در ال�ه ال�ه
ی ) ساخته۱۳۶۸» (هامون«ە است. ف�لم ی ناموس گرە خوردمسئله

ف ف�ل� است که �س از انقالب به رابطه ، اولنی ی دار�وش مهرجویی
ی متوسط و روشنفکر، �ا در واقع به فرو�ا�ش ی زو�ب از طبقهعاشقانه

ت��ن پردازد. در �� از مهمهای رو�� شخص�ت مرد �آن و تالطم
ایران  های سینماین صحنههای ف�لم که به �� از ماندگارت��صحنه

 ها و راهروهای وزارتتبد�ل شدە است، در حا� که حم�د هامون از پله
ی � شن��م که به مجری گذرد، از دور صدای مهش�د را �دادگس�ت

ف از رویقانون از مشکالت و موانع طالق برای زنان گله �  کند. دور�نی
مت شود. او به سز �شود، دو�ارە روی حم�د هامون متمرکمهش�د رد �

ف � این زن حق منه، سهم منه، عشق منه، طالق «زند: آ�د و ف��اد �م�ی
خواهد زیف مستقل را به تص��ر بکشد که در هر چند ف�لم �». دمن�

ف و فرهنگ مردساالر گرفتار شدە است اما مهش�د، زن  چنگال قواننی
مندی که در رابطه  ه�ف

�
�ک و یت ه�ساش با حم�د هامون شخصی�سبتا �ت

�د �شیند و این حمعصیب دارد، هنگام نما�ش ف�لم به دل مخاطب ن�
هامون است که با اینکه با حسادت و سماجت زیف را که د�گر او را 

داند، کند و او را متعلق به خ��ش �دوست ندارد رها ن�
د. پنداری مخاطب را بر�همذات ف  انگ�ی

ی ی د�گری به مسئله) به گونه۱۳۷۸» (عروس آ�ش«خ�و سینایی در 
ی خوزستایف ناموس � است که در کود� با خانوادە  پردازد. احالم، دخ�ت

اند. او که ا�نون دا�شجو است و با �� از استادا�ش به تهران آمدە
ەرابطه د. ای عاشقانه دارد با�د با فرهنگ عش�ی ف د او با� ای به جنگ برخ�ی

م ای با او ندارد ازدواج کند. احال به اجبار با ��عم��ش که هیچ آشنایی 
د اما ��عم��ش به هیچ وجه را�ف تمام توان خود را به کار � گ�ی

شود. در پا�ان ف�لم، که شب عرو� احالم و ��عم��ش است، ن�
خ�ب در چادری که رساند و احالم هم یب ی احالم مرد را به قتل �خاله
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عروس «کشد. ه منظور شب زفاف تدارک د�دە شدە خود را به آ�ش �ب
دهد که نجات زنان از ز�ر ی�غ ناموس ک� بودن آنقدر ، �شان �»آ�ش

 رسد. اما از سوی د�گر، زنایف دشوار است که تنها با مرگ به �انجام �
ز زنند تا خود را اشوند که دست به قتل �در سینمای ایران د�دە �

ایف در زنج )، ۱۳۷۷» (قرمز«�ی مردساالری برهانند. ف��دون ج�ی
کند که در آن مرد جوان، حسادت و خشونیت ای ب�مار را ترس�م �رابطه

ند، کاش در اخذ طالق امتناع �مهار�شدیف دارد و زن که قانون از �اری
ایف سالرا� جز به قتل رساندن او برای رهایی ن� ا بعد در هبیند. ج�ی

ف به گونه۱۳۸۹» (مادر هستم من« به  ی قتل،ای د�گر به مسئله) ن�ی
 پردازد. ی تنها راە حل ممکن در برابر خشونت و تجاوز �مثابه

ف و جامعه ی مردساالر به عنوان در سینمای تهمینه م�الیف هم قواننی
 د�دە �دغدغه

گ
)، ۱۳۸۱» (وا�نش  پنجم«شوند. در های هم�ش�

کند تا کشد که با فرزندش فرار �ا به تص��ر �ی جوایف ر م�الیف بیوە
مجبور به ازدواج با برادر هم�ش �شود. اما در آخر پدر شوهرش که 
ط دادن حضانت به مادر را این ازدواج گذاشته است، عروس و فرزند  �ش

م�الیف در این تعق�ب و گ��ز، جامعه و قوانییف را ز�ر  ١»کند. را پ�دا �
ه کنند، زنایف ک�ت خود را از مادراِن تنها در�ــــغ �برد که حماسؤال �

اند و هم�شه، حیت �س از بیوە شدن، به هموارە از استقالل محروم
 مردی تعلق دارند و ناموس ک� هستند. 

 
ان ترس  دخ�ت

ها تالش رغم تمام محدود�ت، سینمای اجتما� ایران به۱۳۹۰ی در دهه
کند �ش برود و در چند ف�لم س� �کند تا حد امکان همگام با جامعه پ�

                                                
 ، سال»امروز زنان«ی ، مجله»بازنمایی نقش زنان در سینمای ایران«عسل باقری،  . ١

 . ۵۹-۵۲، ص ۱۳۹۸، خرداد و ت�ی ۳۵ی شمارەششم، 
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 همهبه مسئله
�
دازد. تق��با ان جوان ب�پ ایی که به این هی ف�لمی بکارت دخ�ت

�� از  اند. اند توق�ف �ا مجبور به اصالحات فراوان شدەموض�ع پرداخته
ی  ) ساخته۱۳۸۹» (ی پدریخانه«ها، ت��ن این ف�لمت��ن و جنجا�مهم

د ت��ن ف�ل� است که در مور ین ف�لم که ��ــــحک�انوش ع�اری است. ا
د و در رو شهای نامو� ساخته شدە، با موانع ز�ای برای ا�ران رو�هقتل

اش برای مدت  ی اصالح�ه خوردە، تنها �سخه۱۳۹۸نها�ت در سال 
کند تا ی داستان را باز �ی اول، گرەکوتا� ا�ران شد. ف�لم در دە دق�قه

ی به مخاطب ساعیت وقت داش ته باشد که به عمق فاجعه بیند�شد. دخ�ت
�ه  بزرگ به �شدست برادر کوچک و به دستور پدر با �ف

گ
به قتل  ی سن�

� پا�«رسد. علت این قتل نامو� شک مردان خانوادە به �
خ�ت د» دامیف

است. ف�لم روا�ت چال کردن رازی نامو� توسط مردان چند �سل پ�ایپ 
 هفتاد سا

�
 کشد. ل طول �است که تق��با

) به کارگردایف ع� زمایف ۱۳۸۸» (اور�ون«�ک سال قبل از ع�اری،  
 به مسئله

�
ه ی بکارت و قتل دخ�ت توسط پدر پرداختعصمیت هم مشخصا

ی نما�ش نگرفت، با نمایی بزرگ از چ�خ بود. این ف�لم که هرگز اجازە
ی خ�ت شود. پالن بعدی نمای درشیت از دخ�ا� در حال دوخت آغاز �

ف پاسگاە �شسته است. ف�لم به صورت  است که با چادر س�اە روی زمنی
ل�س، پردازد. در واقع پبک، به تع��ف علت حضور او در پاسگاە �فالش

او و دوست ��ش را در مکایف در شهر یزد که به منظور ترم�م بکارت به 
به زمان شت ی پا�ایف ف�لم، برگکند. دە دق�قهآنجا رفته بودند دستگ�ی �

کند؛ در حال است. پدر، دخ�ت و مادر را از جلوی پاسگاە سوار �
ف کشانهای ک��ری یزد �جادە به  کشانراند. و در آخر دخ�ت را از ماشنی

ف ظاهر وسط ک��ر � �لم که در تمام فاین دخ�ت   برد. تضاد موجود بنی
که   رسد �شیت به دست دارد و به نظر �مانتویی کوتاە به تن و کوله

های ها و رواقدا�شجو و امروزی است و فضای شهر یزد با آن طاق
، دال بر تقابل سنت و مدرنیته است. در صحنه در ف�لم،  ای تمث��سنیت
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ە شدە که  نگاە دخ�ت روی �شت بام سنیت به بادبادک �گردایف خ�ی
ای فرجام او در جامعهکند، داللیت بر �انجام یب عاقبت سقوط �

 با قوانییف مردساالر.  مردساالر 
حسییف هم ف�ل� ) به کارگردایف شهرام شاە۱۳۹۳» (ی دخ�ت خانه«

م مشکل های ز���ن ف�لپردازد. اما در ال�هی بکارت �است که به مسئله
ی هم وجود دارد. این ف�لم در سال  با سا�سور ز�ادی  ۱۳۹۶بغرنج�ت

ا خودک�ش کردە است و دو دوست او � کوشند علت  ا�ران شد. سم�ی
ا�ت تمام هایی با رعاین خودک�ش را پ�دا کنند. ف�لم �س از فراز و �ش�ب

ی فهماند که دل�ل این خودک�ش مسئلهها، به مخاطب �محدود�ت
ا که قرار بودە با منصور ازدواج کند،  بکارت بودە است. در واقع، سم�ی

زشک نزد پی داماد مجبور به معاینه قبل از عرو�، تحت فشار خانوادە
شد زند و خود را در خ�ابان �شود. او از این کار � باز �زنان �

�
. چون ک

م و هایی از داستان مبهف�لم با سا�سور ز�ادی به ا�ران درآمدە، قسمت
آمد رسد. اما ا�ر ف�لم با روا�ت اول�ه به ا�ران در �� و ته به نظر �یب 

 مخاطب در�
�
ا �س از مرگش نه�افت که چرا فضای خاحتما ی سم�ی

ف است، چرا نگاە ف سنگنی زدە های خواهر کوچک هم�شه وحشتاینچننی
ا از معاینه شدن است و احتماً� � توا�ست حدس بزند که امتناع سم�ی

 اش نا�ش از تجاوز پدر به اوست. و خودک�ش نهایی 
، مسئلهنا�فته نماند که مسئله ی ایران ی امروز جامعهی بکارت دخ�ت

ست و پ�ش از انقالب هم این موض�ع در سینمای ایران و بالطبع در ن�
ف�لم  توان بهی ایران معضل بودە است. برای مثال، �قسمیت از جامعه

ی مسعود اسدالل� اشارە کرد. ) ساخته۱۳۵۴» (همسفر«�سند عامه
 یچه در ذهن مخاطب از این ف�لم به �ادگار ماندە، �ک عاشقانهآن
ی از خانوادەا» ایجادە« ف دخ�ت ی متمول (با بازی گوگوش) و ست بنی

). اما اش، رضا از خانوادەدهندەنجات ای فرودست (با بازی بهروز وثو�ت
وع داستان از آنجایی است که دخ�ت از دوست ��ش حامله شدە و �ش



 ناموس! 

۸٤ 
 

شود که کند و پدر متوجه ��� او را رها کردە است. دخ�ت تصادف �
ش نه تنها با  در تصادف  اش�رە نبودە بل�ه باردار هم بودە و بچهدخ�ت

ف سقط شدە است. دخ�ت فرار � کند کند و پدر، رضا را مأمور �ماشنی
ی دخ�ت فراری  رداند. اش را به خانه بازگتا در قبال در�افت مبلغ چشمگ�ی

ان نوجوان از پدر �ا برادر که به فرار مسئله ت مردان و ترس دخ�ت ی غ�ی
های ز�ادی در سینمای �س از انقالب، انجامد در ف�لم� آنها از خانه

  ی داستان اص�، به تص��ر عنوان موض�ع اص� �ا در حاش�هخواە به 
ی با کفش«است.  کش�دە شدە ی ) ساخته۱۳۷۷» (های کتایف دخ�ت

ف آنها باشد. ترس دخ�ت نوجوان از پدر او را  رسول صدرعام� شا�د اولنی
رقم  های نامناسیب را برا�شکند و آشنایی تهران �های �گردان خ�ابان

ف در زند. رخشان بیف � ) در جایی به ۱۳۷۹» (ز�ر پوست شهر«اعتماد ن�ی
این موض�ع اشارە کردە است. دخ�ت همسا�ه، معصوم، توسط برادر 

د. برادر �ک روز معتادش مورد خشونت قرار � یت «گ�ی ود و  ش�» غ�ی
کند. چیند. معصوم از خانه فرار �ته � های بلند معصوم را از گ�س

ودهای ف�لم  ف )، د�گر ۱۳۹۰» (هاقصه«همان شخص�ت در �� از اپ�ی
تهران  هایفرو�ش در خ�ابانن�ست؛ با نوزادی در بغل به تن» معصوم«

ی ئلههم به مس» بانوی اردیبهشت«اعتماد در ف�لم مشغول است. بیف 
پردازد. فروغ ک�ا، �� و مادر، � یناموس، اما این بار از منظر رابطه

، �� نوجوان  �مستندساز است و با مایف
گ

ل کند. مایف تحماش زند�
ا مادرش کند تی مادرش با دک�ت ره�ب را ندارد و تالش �ی عاشقانهرابطه

گز هر » بانوی اردیبهشت«اعتماد در را از این رابطه خارج کند. بیف 
اطب فقط صدای مکالمات تلفیف کشد. مخمعشوق را به تص��ر ن�

یت ی ف�لم بر رابطهشنود. تک�هفروغ را �  بودن ی پر مهر مادر و ��، غ�ی
ف حال مادری کردن  مایف و تالش فروغ برای استقالل عاط�ف و در عنی

 است. 
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 عبور ناممکن از مرزهای سنت
، مهمدر سال ت��ن نام سینمای ایران در داخل و خارج از کشور های اخ�ی

سینمای فرهادی متمرکز بر روابط ناخوش «اصغر فرهادی بودە است. 
فرهادی در ا��� . ای مردساالر استمرد در جامعه/ زوج و تقابل زن

ف را به سمت خانوادەف�لم ی ههای جوان از طبقها�ش تا به امروز دور�نی
ف   یکردەمتوسط تحص�ل ایرایف گرداندە است. او �� از نخستنی

ی زوجهای سکارگردان ان با های جو ینمای بعد از انقالب است که درگ�ی
دروغ، سنت و مدرنیته را به موضو� آشنا تبد�ل کردە است. 

های  زوجهای اص�رنگها، و خ�انت به واقع�ت از یپ کاری، نا�فتهپنهان
سینمای اصغر فرهادی، نما�انگر . آیند سینمای فرهادی به حساب �

 ق�ش آن هم زنان کتکت��ن کردەحص�لای است که حیت در تجامعه
خورند، چرا که مصمم به انجام کاری برای از مخمصه درآوردن خود �

  ١.»و هم�شان هستند
 در سه ف�لم از ف�لم

�
ت بهای فرهادی، مسئلهمشخصا ه ی ناموس و غ�ی

چند زوج » ت��لر«) در ژانر ۱۳۸۷» (ا� یدر�ارە«. خورد چشم �
کردە را در سفری به شمال ایران به تص��ر ی متوسط تحص�لطبقه

خ�ب کشد. گم شدن ا�، و � رس�دن نامزدش، که گروە از وجود او یب �
کند. در ناخودآ�اە جم�� گروە، و در هایی ا�جاد �بودە، حرف و حد�ث

ف جمالت و نگاەنا�فته یی به ا� اهشود، تهمتها خواندە �هایی که بنی
 شود. زدە �

ف «در   ۱۳۸۹» (جدایی نادر از س�منی
گ

ی م�ان دو طبقه )، با تک�ه بر دوگان�
ی جوان را به ی ایران، فرهادی دو خانوادەمتوسط و فرودست جامعه

از  های متفاوت سوار است. ��کشد. ف�لم بر استمرار تنشتص��ر �

                                                
امروز، سال  زنان ی، مجله»گرەسینمای اصغر فرهادی، آینۀ روابط پر«عسل باقری،  . ١

 . ۶۳-۶۰، ص ۱۳۹۵، دی ۱۹ی سوم، شمارە

about:blank
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ها شک حجت به هم�ش راض�ه است. راض�ه به دور از چشم تنشاین 
ف و های حجت در خانهاو برای امرار معاش و پرداخت بد� ی س�منی

ه شود و باش سقط �کند. روزی که به دال�� بچهنادر نظافت �
ف کند که اکند و فکر �رود، هم�ش به او شک �ب�مارستان � تفا�ت بنی

ی ادە است. او که تحمل کار کردن هم�ش در خانهراض�ه و نادر افت
 آورد و را ندارد، از شدت عصبان�ت به طرف نادر هجوم � مردی غ��به
 زند. او را کتک �

 ۱۳۹۴» (فروشندە«در ف�لم 
گ

) هم که داستان از هم پاش�دە شدن زند�
مند و تحص�ل � تحجوایف را روا�ت �ی کردەزوج ه�ف مل کند که توانایی

ت و ناموس به گونهار تجاوز را ندارند، مسئلهب ه تص��ر  ی د�گری بی غ�ی
ف عماد، ناتوایف او در درک حال رو�کش�دە شدە است. نگاە  های سنگنی

ف و تنب�ه مرد متجاوز بر خالف م�ل  رعنا، تالش مستمر عماد برای �افنت
 هایت��ن ال�هرعنا، همه �شان از مردساالری حا�م حیت در فره�خته

 جامعه دارد. 
 هدف آن برر� کّ� تمام نمونه

�
ه های م��وط باین مقاله که مسلما

موض�ع مورد بحث ن�ست، در واقع پژوه�ش ک��ف است با تک�ه بر چند 
ت در سینمای مثال برای به از آغاز  ایرانروز کردن بازنمایی ناموس و غ�ی
ای توان با �احت گفت تا چه حد سینمای ایران آینهتا کنون. ن�

د  توان ام�دوار بو کند اما �قد از این موض�ع به مخاطب عرضه �تمام
ام به شاخصه هایی همچون ف�لم یهای سینمایی ارزندەکه با اح�ت

رو، ی جد�د پ�ش� ، در هزارە»فروشندە«�ا حیت » هامون«، »ق��«
ا حم�د پنداری کنند تا بمخاطبان سینمای ایران با مهش�د ب�ش�ت همذات

سند ا�ر فا� خودک�ش ن� کرد، چه بر � او هامون، و از خود ب�پ
ی اعتنا به خواستهو یب » ق��وار«آمد، �ا چطور عماد روشنفکر، �

ت  و غ�ی
گ

د؟اش بر�رعنا به انتقام برای بازستادن مردان� ف خ�ی
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من�«  » خواهم بم�ی
 های نامو� در ترک�همبارزە عل�ه قتل

 ١مهدی شبایف 
 

به دستشوهر سابق و در برابر چشمان » امینه بلوت«، ۲۰۱۹در اوت 
�ات چاقو به قتل رس�د. ف��اد امینه لحظایت قبل ساله ۱۰دخ�ت  اش با �ف

م! ن�«زد از مرگش که داد � به شعار اص� فعاالن زنان در » خواهم بم�ی
ند اما در نظا� ترک�ه تبد�ل شد. حکا�ت زنایف که ن� خواهند بم�ی

ف بار نبود که زنان ترک�ه ق��مردساالر به قتل � یف ارسند. البته این اولنی
ەهایی �جنا�ت ف  با انگ�ی

�
 هایی مانند آبرو و ناموس انجامشدند که عمدتا

� ، شوند. با وجود این، افزا�ش قتل زنان به دست مردان در چند سال اخ�ی
ت ف کردە است. جامعه و فعاالن حقوق زنان ترک�ه را ح�ی زدە و خشمگنی

 ۴۰۰�ش از به ب ۲۰۰۸مورد در سال  ۶۶آمار قتل زنان توسط مردان، از 
 رس�دە است.  ۲۰۱۹قتل در سال 

افت«و » ناموس«فعاالن حقوق زنان مفهوم  در ساختار اجتما� » �ش
تاری که دانند. ساخها �ی �س�اری از این قتلزمینهمردساالر ترک�ه را �س
ه ب» ناموس و آبروی مرد«و از سویی د�گر » دارایی «در آن زن از �ک سو 

                                                
 نگار و مستندساز مق�م ترک�هروزنامه. ١
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شان �» ده�مبه خشونت عل�ه زنان پا�ان �«گروە    ١گزارش  رود. شمار �
�ت ق��ب به اتفاق زنایف که توسط مردان به قتل رس�دە� اند، دهد که ا���

ی خود، توسط اعضای خانوادە خود و به دال�� مثل درخواست در خانه
ک و مسائل   مش�ت

گ
» نامو�«طالق از سوی زن �ا رد بازگشت به زند�

زیف که در سال  ۴۷۴دهد که از مجم�ع � گزارش �شاناین   اند. کشته شدە
نفر را  ۲۵نفر را شوهر و  ۱۳۴اند، به دست مردان به قتل رس�دە ۲۰۱۹

ف شان به قتل رساندەشوهر سابق �  ۵۹اند. همچننی
نفر از این زنان ق��ایف

 نفر از این زنان را عمو �ا سایر  ۵۱اند. اند که با آنها رابطه داشتهمردایف شدە
 ۳نفر را فرزند �� و  ۲۵نفر را برادر،  ۱۳، نفر را پدر  ۱۵مردان خانوادە، 

 اند. نفر را همسا�گان �ا سایر نزد�کان به قتل رساندە
ف قاتل مشخص �شدە است که به نظر � ۱۵۲در   رسد درصد مورد ن�ی

� نزد�� با زنان مقتول داشتهز�ادی از این قاتالن هم رابطه
گ

اند. ی خانواد�
ف گزارش �شان �  ۱۰۱نفر از این زنان با سالح گرم،  ۱۸۵دهد که همنی

نفر  ۶نفر خفه شدە،  ۲۹نفر با چاقو �ا اجسام برندە به قتل رس�دە، 
ب و شتم کشته شدە و  ۲۷، مسموم شدە نفر به آ�ش   ۶نفر بر اثر �ف

ف �شان � ۲۰۱۹اند. آمار سال شدە کش�دە دهد که خانه، همچننی
 ۵۲ی خود، زن در خانه ۲۹۲ت��ن جا برای زنان در ترک�ه است. خطرنا�

های نفر در مکان ۲نفر در مغازە،  ۳نفر در خودرو،  ۹نفر در خ�ابان، 
نفر در  ۵نفر در مدرسه،  ۱نفر در کافه،  ۱نفر در محل کار،  ۶تف���، 

نفر در خارج از  ۳۱ی دولیت و نفر در �ک ادارە ۱نفر در پارک،  ۵هتل، 
نفر از این مقتوالن دارای فرزند بودە و هفت  ۱۵۵اند. شهر به قتل رس�دە

 ها محدود به سن و سال خا�اند. ق��ان�ان این جنا�تنفر باردار بودە
ان نوجوان تا زنان سالمند د�دە �نبودە شود. اند و در م�ان آنان از دخ�ت

های نامو� تنها زنان را هدف نگرفته و �س�اری از البته قتل

                                                
1.  https://tr.euronews.com/2019/12/31/kadin-cinayetleri-2019-
raporu-474-kadin-erkekler-tarafindan-olduruldu 
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ف در معرض خشونت و قتلگرا�ان و تر�سهمجنس ا هایی بجندرها ن�ی
ف   هایی مثل حفظ آبرو و ناموس هستند. هانگ�ی

 
 شوندزناین که کشته �شود و قوانیین که اجرا ن�

�ات ساله ۲۵در یپ قتل ز�نب شنپینار، زن  ای که در ماە مه امسال با �ف
 چاقوی دوست

گ
��ش در موعال به قتل رس�د، رئ�س انجمن همبست�

 قاتل کشد! مردایف شوند زنان را �قوانییف که اجرا ن�«زنان بدروم گفت: 
نها جایزە �زنان هستند در صحن دادگاە ن د! و به این ترت�ب قاتالگ�ی

 ١ »شوند. بالقوە هم �ش��ق �
ف جزایی به نحوی بود که دادگاە ۲۰۰۵تا پ�ش از سال  هایی  لها برای قتقواننی

ی حفظ ناموس و اخالق خانوادە �ا در اثر خ�انت زن اتفاق که به بهانه
ف جزایی ترک�ه در سال افتاد تخف�ف قائل ��   ۲۰۰۵شدند. تغی�ی قواننی
افت و ناموس خانوادەل�ه«ی ه مجازات قتل به بهانهک را  »دار کردن �ش

امو� را های نای از ام�د به کاهش قتلشمرد، بارقهب�ش�ت از قتل عادی �
ف تص��ب معاهدە به وجود آورد.  ی ی پ�شگی شورای ارو�ا در�ارەهمچننی �ی

 در سال 
گ

به  ، که۲۰۱۱و مبارزە با خشونت عل�ه زنان و خشونت خان�
ی استانبول شهرت دارد، راە را برای تص��ب قوانییف برای کاهش معاهدە

عضو  ی استانبول کشورهایخشونت عل�ه زنان در ترک�ه باز کرد. معاهدە
این معاهدە را به برابری حقوق زن و مرد و توانمندسازی زنان متعهد 

ت: این معاهدە آمدە اس» تعهدات عمو�«ی از مادە ۵کند. در بند �
ف �« کنند که فرهنگ، آداب و رسوم، امضاءکنندگان این معاهدە تضمنی

                                                
1. https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kadinlarin-isyani-bizi-
uygulanmayan-yasalar-olduruyor-
5839437/?utm_source=szc&utm_medium=free&utm_campaign=ilg
ilihaber 
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 شود توجی� برایچه به اصطالح "ناموس" خواندە �دین، سنت �ا آن
ف تل�ت �شود. اقدامات خشونت  ١ »آم�ی

ف جزایی ترک�ه  ۶۲۸۴ی در یپ امضای این معاهدە، مجلس ترک�ه مادە قواننی
ه تص��ب رساند. تص��ب این مادە برای کاهش خشونت عل�ه زنان را ب

ام�دهای �س�اری را در دل فعاالن حقوق زنان ترک�ه ا�جاد کرد. با وجود 
ی افزا�ش �افته است. به گفتهاین، زن ان چشمگ�ی ف ی ک�ش در ترک�ه به م�ی

ف  ی اص� نه�س�اری از فعاالن حقوق زنان در ترک�ه، ا�نون مسئله قواننی
ف بل�ه گفتمان ضد زن در ساختار  حال  س�ا� و قضایی ترک�ه و در عنی

ف موجود است.   اهمال در اجرایی کردن قواننی
هایی است  �� از جنا�ت ۲۰۱۹ی عا�شه طویب در سال دهندەقتل تکان

که اهمال دستگاە قضایی ترک�ه و نظام حماییت زنان را آشکار کرد. زیف  
ای هاز آن طالق گرفته بود، در �� از خ�ابان که شش ماە قبل

تر � شه�ی توسط شوهر سابقش با ساطور کشته شد. او پ�شاس�
 ۲۳دو سال برای توقف تهد�د و خشونت و تهد�دهای شوهرش، 

دادخواست برای دخالت دستگاە قضایی ارائه دادە بود. او در آخ��ن 
ای با�ت نماندە که هیچ مرجع قانویف «دادخواست خود نوشته بود: 

ی و توقف تهد�د  ه آن ام ببه قتل از سوی شوهر سابق برای پ�گ�ی
ام  ام هست�د تا کمکمراجعه نکردە باشم. آ�ا منتظر کشته شدن

را در  ت��ن مشکلطویب تورن، وک�ل و فعال حقوق زنان، بزرگ ٢»کن�د؟
ا�ر جناییت که با «داند: ی قاتالن زنان �عدم مجازات عادالنه

 رو �شود، باعثرو�ه رح� انجام شدە با اشد مجازاتگری و یب وح�ش 
هایی مانند عفو ا�جاد نو� مصون�ت از مجازات خواهد شد. تالش

پو�ش از مجازات در صورت ازدواج عامالن خشونت عل�ه زنان و چشم

                                                
1. https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list/-
/conventions/rms/090000168008482e 
2. https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ayse-tubanin-son-
feryadi-oldugumde-mi-bana-yardim-edeceksiniz-5480535/ 
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انجامد. با زن مورد تجاوز، به ا�جاد حس مصون�ت از مجازات �
ی دولت است. مسئول�ت این مصون�ت به طور خاص بر عهدە

ها، مدت قاتالن و عامالن این جنا�تاندن �ا حبس کوتاەمجازات میب 
 ١ »نو� �ش��ق به ارتکاب جنا�ت عل�ه زنان است. 

 
 ها و افکار عمو� ترک�ه ک�ش در رسانهزن

عدالت واق�، نه عدالت «در یپ قتل جمر جام�لجان، هشتگ 
در فضای مجازی ترک�ه ترند شد و فعاالن حقوق زنان با این  ٢»مردانه

��ب هشتگ خواستار محا�مه ف کست�ی اغلو، ی قاطع قاتل او شدند. ف�ل�ی
 ی فمن�ست مجلس ترک�ه، در توئییت نوشت: نمایندە

ت��ن بخش از پروندەبه نفرت«  ف الش برای ا�م! تهای قتل زنان رس�دەانگ�ی
اند، در زنایف که به قتل رس�دە«، »با متهم. اثبات ارتباط (جن�) مقتول 

هرچند  »ند. شو روند محا�مه و با دفاع�ات "پورنوگراف�ک" دو�ارە کشته �
 �سبت به قتل زنان حساس بودە و این جنا�ات رسانه

�
های ترک�ه عمدتا

دە قرار � ی� گس�ت د اما این حساس�ت جنبهمعموً� تحت پوشش خ�ب ی گ�ی
های ها و جزئ�ات آن، معموً� از سوی رسانهر این قتلد�گری هم دارد. اخبا

شود اما های تل����ویف حوادث منت�ش �ها و برنامهکار در صفحهمحافظه
کاران در واقع، محافظه پردازند. اجتما� آن ن� -ها و دال�ل س�ا�به س��ه

 از قدرت س�ا� و رسانه
گ

وجود د ها را در اخت�ار دارنترک�ه که بخش بزر�
 را رد کردە و این قتلمسئله

گ
ها ی مه� به نام قتل زنان به علل دییف و فرهن�

 جنا�ت
�
ەرا �فا ف افزا�ش  �� از د�گر دال�ل دانند. های فردی �هایی با انگ�ی

ش فرقه کار های محافظهها و ط��قتقتل زنان توسط مردان رشد و گس�ت
ای اسال�، با قرائیت هی اخ�ی است. این گروەاسال� در چند دهه

انه از اسالم، افکارعمو� و فرهنگ محافظهکارانه و زنمحافظه ف کاران ست�ی

                                                
1. https://www.adilmedya.com/kadin-cinayetleri-iktidar-eliyle-
mesrulastiriliyor/ 
2.  #ErkekAdaletDeğilGerçekAdalet  
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ترک�ه را تحث تأث�ی قرار دادە و عمً� به �کوب و خشونت عل�ه زنان 
وع�ت � ها از �ک سو در درون قدرت س�ا� و بخشند. این گروەم�ش

ف بر�ف از مساجد، ها نفوذ دارند و از سویی د�گر با در درسانه ست داشنت
 دهند. ها و مدارس مذهیب در محالت به افکار عمو� شکل �تک�ه

 زنان بدروم �
گ

ها سانهدر حا� که تی�ت ر «گ��د: رئ�س انجمن همبست�
هایی است که   زنان و مطالب و تی�ت

گ
مملو از دخالت در سبک زند�

ک کند، حیت �ذهن�ت الزم را برای دفاع�ات قاتل در دادگاە فراهم �
تی�ت هم در مورد این وجود ندارد که چرا از زنان مقتول محافظت �شدە 

 »و چرا جلوی قاتل گرفته �شدە است. 
ف به نو� خشونت عل�ه زنان را در قالب فضای رسانه ای عمو� در ترک�ه ن�ی

 و ناموس
گ

ت مردان�  کند. نقشپرسیت بازتول�د �ستا�ش از غ�ی
وع�تهای عامهتل����ویف و ف�لمهای مجموعه بخ�ش �سند تر� در م�ش

 و ناموس
گ

ت، مردان� پرسیت به خشونت عل�ه زنان در قالب ستا�ش از غ�ی
 اند. �� از مواردی است که فعاالن حقوق زنان هموارە از آن انتقاد کردە

 
 اند؟ی مدین چه کردەفعاالن جامعه

ن در ت��ن موارد قتل زنا�ی عا�شه پاشا� �� د�گر از جنجاپروندە
ب و تر به علت تجاوز و �ف ترک�ه بود. این زن که �ک سال و ن�م قبل

شتم توسط شوهر سابقش به دادگاە شکا�ت کردە بود، به علت عدم 
، در دسام�ب   ۲۰۱۱انجام اقدامات احت�ا� الزم توسط دستگاە قضایی

نا�ت و جبه دست هم� سابقش به قتل رس�د. �س از آنكه خ�ب این 
 دادگاە به دو پروندە

گ
ی تجاوز و خشونت عل�ه مقتول در عدم رس�د�

در «مطبوعات منعكس شد، وز�ر امور زنان و خانوادە ترک�ه گفت: 
ف ما وجود ندارد، این �ک قتل  مواجهه با این حادثه نق� در قواننی

ف خواند. ١ »شخ� است.  قاتل هم دل�ل قتل را دفاع از ناموس و �ش
                                                

1. https://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/ayse-pasalinin-katili-de-
namusun-arkasina-sigindi-haberi-39034 
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در حا� که دادگاە هنوز ادامه داشت قا�ف حکم به آزادی موقت قاتل 
اض به این حکم در  استان ترک�ه  ۱۴عا�شه پاشا� داد. زنان در اع�ت

 روزی زدند. دست به تجمع شبانه
ا�ف شعار �فعاالن زنان در این تجمع و سایر تظاهرات دادند: های اع�ت

ی را به« فرستد �ی خود �س خانه پل�� که زنان شا� به کالن�ت
کشد، ما عشق قاتل عشق مردانه هر روز زنان را �«، »خواه�م! ن�
کشد و مرد �«، »ی قاتل، مقدس ن�ست! خانوادە«، »خواه�م! ن�

ها این» «کن�م. جا شورش �کند. ما زنان در ایندولت محافظت �
و » ه�مخوان�ما بهشت » «است!  حادثه ن�ست، خشونت مردانه

 » اه�م. خو شدن �نه عدالت �س از مرگ بل�ه حفاظت قبل از کشته«
ات ر�شه  در یپ تغی�ی

گ
�ا� ای در ساختار اجتما�، سشعارهایی که هم�

 و قضایی ترک�ه هستند. 
قاتل این پروندە در نها�ت به علت قتل عمد با قصد قب� به حبس ابد 

اهمال  خاطر «ترک�ه به  ی عا�شه پاشا� از دولتمحکوم شد. خانوادە
به دادگاە حقوق ��ش ارو�ا شکا�ت کرد. » در حفاظت از جان مقتول

هزار یورو از  ٥٠سال طول کش�د و در نها�ت با پرداخت  ۱۰این دادگاە 
 ی مقتول مختومه شد. طرف دولت ترک�ه به خانوادە

نها عل�ه زنان ت های زنان در ترک�ه در وا�نش به جنا�تها و سازمانانجمن
ا ن��� برای ق��ان�ان �سندە نکردە و هموارە بها و مرث�هبه افشای قتل

ف و ذهن�ت مردساالر حا�م بر جامعه   فشار بر افکار عمو� برای تغی�ی قواننی
 اند. کوش�دە

 زنان بدروم، در مراس� در مورد قتل 
گ

ف�گان اروزان، رئ�س انجمن همبست�
 اومت و مبارزە را ادامه خواه�م داد. از این �س مق«گ��د: ز�نب شنپینار �

ا�م! ما در کنار مبارزە برای اجرای ما نه در عزاداری بل�ه در حال عص�ان
 ها و نهادهایی های دولتعدالت و محکوم�ِت قاطع قاتل ز�نب، س�است

 »شوند افشا خواه�م کرد. ها ن�را که مانع این جنا�ت
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 های نامو� در افغا�ستان، قتل
 شودزخ� که پنهان �

 وگو با م��م فومیف در گفت ١شبنم صال�
 

ک زنان در �س�اری از کشورهای منطقه های نامو�، قتل درد مش�ت
ت مردان خانوادە  است و هر سال صدها زن در خاورم�انه ز�ر تیغ غ�ی

ف ر�شهجان � های این مسئله به �اغ فعاالن دهند. برای شناخنت
ع�ت ی وضا�م، تا از آنان در�ارەحقوق زنان در کشورهای همسا�ه رفته

  هکارهایی که برای توقف آن در پ�شهای نامو� در کشورشان و راقتل
س�م. گرفته  اند، ب�پ

ی بخش حما�ت از حقوق زنان کم�سیون رتبهشبنم صال�، مأمور عا�
ی مستقل حقوق ��ش افغا�ستان و استاد حقوق دا�شگاە کابل که سابقه

و وگی مدیف دارد، در گفتی حقوق ��ش و جامعهسال کار در حوزە ۱۵
های نامو� در ار گزارش و شکا�ت از قتلگ��د که آمبا آسو �

ر از �ک ی او این افزا�ش آماشود. به گفتهافغا�ستان هر سال ب�ش�ت �
های نامو� دارد و از سوی د�گر �شان از سو �شان از شدت خشونت

                                                
 مسئول بخش حما�ت از حقوق زنان در کم�سیون مستقل حقوق ��ش افغا�ستان . ١
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 را پنهان های نامو�ی افغا�ستان کم�ت از گذشته، این قتلاینکه جامعه
 کند. و انکار �

 
های نامو� در افغا�ستان چطور است؟ آ�ا در وضع�ت قتل

ی ها به بهانهک�ش های اخ�ی آمار زنسال ت تغی�ی ی ناموس و غ�ی
 داشته است؟ 
  ۲۰۱۹در سال  :شبنم صال�

�
مورد قتل نامو�  ۹۶ما مجموعا

ن�م. چون ا�م، ثبت کداشت�م. البته این فقط آماری است که ما توا�سته
د و در ط اعضای خانوادە صورت �های نامو�، توسا��� قتل  گ�ی

 ها به صورتمانند. در �س�اری از موارد هم این قتلها پنهان �خانه
ه  ک  تحقیق م�شوند. بر اساس خودک�ش �ا قتل طب�� عنوان �

با عنوان  ۱۳۹۲تا  ۱۳۹۰کم�سیون حقوق ��ش افغا�ستان از سال 
 »های نامو� در افغا�ستانهای تجاوز جن� و قتلعوامل و زمینه«

قتل نامو� ثبت شدە  ۲۴۳انجام داد، � این دو سال در مجم�ع 
های عدی ما هم �شان از افزا�ش قتلاست. متاسفانه آمارهای ب

 نامو� دارد. 
 

های اجتما� رخ قتل های نامو� در افغا�ستان ب�ش�ت در کدام ق�ش
 دهد؟�

انجام داد�م (و همچنان نتایج  ۱۳۹۲بر اساس تحق�قایت که در سال 
ا�ط افغا�ستان است) حدود  درصد از ق��ان�ان  ۴۳آن منطبق با �ش

ان جوان هستند. از نظر اقتصادی هم ا���  های نامو� زنان و دقتل خ�ت
ستند. ی فق�ی هشوند از طبقههای نامو� �کسایف که مرتکب قتل

 کم�ت و در طبقهی متوسط این قتلدر طبقه
�
ل �س�ار  ی متمو ها �سبتا

کم ثبت شدە است. البته �ک دل�ل هم این است که معموً� این مسئله 

https://www.aihrc.org.af/media/files/Research%20Reports/Dari/1392/National%20Inquiry%20on%20Rape%20and%20Honor%20killing%20in%20Afghanistan.pdf
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شود. به علت فساد اداری در در طبقات متوسط و متمول پنهان �
سط های نامو� در طبقات متو ی قضائ�ه و پل�س افغا�ستان، قتلقوە

کنند، شود �ا به دست نهادهایی که در مورد حقوق زنان کار �ثبت ن�
ف دل�ل شا�د آمار قتلن� توسط ی مهای نامو� در طبقهرسد. به همنی

فق�ی  دهد که طبقاتان �و متمول هم ب�ش�ت باشد اما تحق�قات ما �ش
 افتند. ی قضائ�ه گ�ی �ب�ش�ت در چنگ پل�س و قوە

 
ن در افغا�ستان در رابطه با قتل ند؟ و گ��های نامو� چه �قواننی

 ها در نظر گرفته شدە است؟ چه مجازایت برای عامالن این قتل
نامو�  ی قتلتا �ک سال پ�ش متأسفانه قانون جزای افغا�ستان اجازە

گفت: قانون جزای افغا�ستان � ۳۸۹ی داد. مادەبه اقارب � را 
شخ� که به اثر دفاع از ناموس، زوجه �ا �� از محارم خود را در «

حالت تلبس به زنا �ا وجود او را با شخص غ�ی در �ک �س�ت مشاهدە و 
ها را به قتل رساندە �ا مجروح سازد، از جزای الحال هر دو �ا �� از آن�ف 

و ج�ح معاف اما تع��را حسب احوال به حب� که از دو سال ب�ش�ت  قتل
 »گردد. نباشد محکوم �

ی قانون زمینه را برای قتل نامو� �س�ار ز�اد باز کردە بود. این مادە
ی علت رابطه های نامو� در افغا�ستان بهدرصد از قتل ۵۰معموً� 

جن� خارج از زوج�ت است. بع�ف اوقات هم قضا�ایی دار�م که 
�ه را ها این قضاند اما خانوادەها مورد تجاوز جن� قرار گرفتهق��ایف 

رسانند. دانند و ق��ایف تجاوز را به قتل �ی خود مانع عزت و آبرو �برا
�ت قضا�ا رابطه ی خارج از ازدواج هم مط�ح ن�ست بل�ه اما در ا���

ف هم آن را مجازدا�سته  زنان، تنها و تنها به دل�ل فرار از خانه که قواننی
عقد ازدواج  یرسند. بر اساس قانون، ا�ر فرار از خانه به بهانهبه قتل �

ی که به  اری خاطر ازدواج اجبباشد جرم ن�ست و� در ا��� موارد دخ�ت
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ف  از خانه فرار � کند ق��ایف قتل نامو� شدە است. قانون جزای ما ن�ی
بر  ۱۳۹۸های نامو� افزا�ش �ابد. از سال ساز این بود که قتلزمینه

، کم�سیون حقوق ��ش و نهادهاساس تالش  که ایی های نهادهای مدیف
در رابطه با حقوق زنان کار � کنند، قانون جزای جد�د ما این مادە را 

ی قتل های د�گر شمردە است. برداشته و قتل نامو� را هم در زمرە
گونه قتل (از جمله قتل نامو�) مجرم بر این اساس مرتکب هر 

شناخته شدە و حسب احوال برای مرتکب آن مجازات حبس دوام 
 شود. م تج��ز �(ابد) �ا اعدا

 
ات بر اثر  س�ی تغی�ی این قانون چطور بودە؟ گفت�د که این تغی�ی

های نهادهای مدین و کم�سیون حقوق ��ش ممکن شدە است. تالش
 ها برا�مان بگ���د؟توان�د ک� از این تالش�

های نامو� و تجاوز جن� تحقیق م� قتل ۱۳۹۲زمایف که در سال 
 
�
کارگاە نظرخوا� در �ا� افغا�ستان   ۲۰۰را انجام داد�م، مجموعا

صدا و برگزار کرد�م. � این تحقیق، تمام نهادهای جامعه مدیف ما هم
ف تص��ب  در دادخوا� با ما همکار بودند. در افغا�ستان وقیت قواننی

روند.  ها �برای تأی�د به نهادهای م��وطه مدیف و دا�شگاە شوند،�
ف در کمیته ف اجماع وکالی مدافع ن�ی ی کم�سیون حقوق ��ش و همچننی

ف کابینه عض��ت دارند و معموً� مانع جزاهایی � ه خالف شوند کتقننی
 های حقوقای خالف ارزشحقوق ��ش باشند. �عیف ا�ر در قانون مادە

 دهند و بعد از آندو نهاد به این قانون رأی من�ف ���ش باشد، این 
ف روندی، ما برای تغی�ی مادەقانون به بازنگری � ی قانویف  آ�د. در چننی

 پنج سال دادخوا� کرد�م. از ی قتل نامو� را �که اجازە
�
داد، تق��با

کن�م. قانون مدیف از سال طرف د�گر، ما االن روی قانون خانوادە کار �
 خواهند کهتا به حال نافذ است و نهادهای مدافع حقوق زن � ۱۳۵۵
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ر روزتبخش خانوادە را از قانون مدیف جدا کنند تا بتوانند آن را به
نند و با کهای زنان در این رابطه �س�ار ز�اد دادخوا� ��سازند. گروە

نهادهای متفاویت مثً� وزارت عدل�ه، معاونت دوم ر�است جمهوری که 
های تحق��ت کشور را در دست دارد و شورای علما در ً� صالح�تمعمو 

تماس هستند. چون مسئله فقط قانون جزا ن�ست و عوامل مختل�ف 
 های نامو� تأث�ی دارد. در قتل

 
را   های نامو�این تغی�ی قانون چقدر توا�سته است که آمار قتل

 کاهش دهد؟ 
رج است که ساالنه گراف دپارادوک� که در افغا�ستان وجود دارد، این 

رود های نامو� در افغا�ستان باال �های م��وط به قتل�ا ثبت شکا�ت
م به دهد مردبییف به همراە دارد که �شان �و این برای ما نو� خوش

ی �اند و این قتلها حساس شدەاین قتل کنند. در  ها را گزارش و پ�گ�ی
شد مرگ طب�� پنداشته �های نامو� خودک�ش �ا گذشته این قتل

ند این گفتشد که قض�ه قتل نامو� است ز�را �و ک� خ�ب ن�
ان  ی عزت و آبروی ما است. اما اینمسئله ف را که این قانون تا چه م�ی

دان�م. چون مسئله فقط �ک قانون توا�سته مثبت باشد، دقیق ن�
ف زمینهن�ست و دە د. و� هستن های نامو�ساز قتلها عامل د�گر ن�ی

ایف باز هم باورمند هستم که این تغی�ی قانون، در ذهن�ت مردم  ف تا �ک م�ی
ر� شود، پل�س آن را بر های نامو� ثبت �تغی�ی ا�جاد کردە و قتل

 رود. ی قضائ�ه �کند و به قوە�
 

دولیت زنان غ�ی از تالش برای تغی�ی قانون، در زمینهسازمان ی های غ�ی
ه هایی هستند که بکنند؟ آ�ا گروەهای نامو� چه �مقابله با قتل

 صورت مشخص روی این موض�ع کار کنند؟ 



 ناموس! 

۱۰۰ 
 

های جن� کار شناسم در رابطه با خشونتاغلب نهادهایی که �
هم های نامو� بهکنند. چون معموً� تجاوزهای جن� و قتل�

در نظر  نها، وکالی مدافع را�گان برای ق��ان�امرتبط هستند. این گروە
ند و قضا�ای الزم را پ�ش �� برند. ا�ر ق��ان�ان از خانه فراری گ�ی

ی امن را ها در خانههای الزم از نظر جا دادن به این زنباشند، حما�ت
 کنند. فراهم �

 
های امن در افغا�ستان چقدر این رایج است؟ مراجعه به این خانه

زین در معرض  چقدر فرهنگ جامعه پذیرای این است که وقیت 
 است و احساس خطر �

گ
کند، بتواند به این خشونت خان�

 های امن مراجعه کند؟خانه
های امن و مرا�ز حماییت برای زنایف هستند که متحمل معموً� خانه

های ی خشونت را در �� از نهادخشونت شدە باشند. تا زمایف که قض�ه
ی ، اجازەشته باشند پل�س �ا کم�سیون حقوق ��ش �ا دادستایف کل ندا

ر ها در شهرهای بزرگ بدهند. این خانهها را ن�بود و باش در این خانه
  ها تا زمان نامحدود �تمام زنان باز هستند و آن

گ
توانند در آنجا زند�
کنند. و� در ا��� شهرهای بخش جنوب افغا�ستان، فرهنگ حا�م بر 

 �م. ی امن داشته باشدهد که خانهآنجا اجازە ن�
ی آنها از سوی ی امن در افغا�ستان دار�م که همهخانه ۱۸۰حدود 

اند و وزارت زنان بر وضع�ت اندازی شدەی مدیف راەنهادهای جامعه
های های امن در تمام وال�تکند. بر�ف از این خانهآنها نظارت �

دە د�باالیی برای پذیرش زنان خشونت افغا�ستان شعبه دارند و ظرف�ت
 ا�م که خان�شان هم محدود هستند. اما موردی نداشتهد، بع�ف دارن

ون خانهقض�ه  ی امن ماندە باشد. معمو�ً ی خشونت داشته باشد و ب�ی
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ی امن برای آن فرد جای بود و باش ته�ه ای که دار�م خانههر قض�ه
 کند. �

 
سازی برای کاهش و توقف ی فرهنگنهادهای مدین در زمینه

هایی دارند و با توجه به آمار باالی و� چه برنامههای نامقتل
های جنبش زنان افغا�ستان روی های نامو� چقدر از برنامهقتل

 این مسئله متمرکز شدە است؟
، بر�ف نهادهای مدیف در رابطه با آ�اە سازی جامعه کارگاە آموز�ش

�هبرنامه  ی خاص خود را دارند. های رادیویی و ��ش
 های جن� است کهی خشونتها ب�ش�ت در�ارەهالبته این برنام

شود. در افغا�ستان متأسفانه مشکالت های نامو� را هم شامل �قتل
ها ب�ش از حد ز�اد است و نهادهایی که تنها بر �ک مسئله تمرکز  خانم

افع ما کنند و وکالی مدکنند، کم دار�م. نهادهای ما ب�ش�ت عمو� کار �
ه تا حضانت و قضا�ای قتل، همه را برر� ی طالق گرفتاز قض�ه

ف در�ارە قتلکنند. اما زمایف که مسئله� نامو�  هایی تعد�ل قواننی
 یهای قوەشود �ا زمایف که بحث در کارکرد و طرزالعملمط�ح �

 شوند، تمام نهادهای زنان وارد ها ساخته �شود و پال��قضائ�ه �
 کنند. رکز �شوند و روی این موض�ع تمعمل �

 
های افغا�ستان چطور انعکاس دادە های نامو� در رسانهاین قتل

 شوند؟ �
اند، در سطح شهرها مردم های اجتما� افزا�ش �افتهاز وقیت رسانه

ند این حق گ��پندارند و �های نامو� را قتل �ب�ش�ت از قبل این قتل
م وا�ر مرتکب جر� ه افراد خانوادە نبود که این خانم به قتل برسد 

� 
گ

ف جامعه و شدە بود با�د محا�مه و رس�د�  شد. و� در سط�ح پاینی



 ناموس! 

۱۰۲ 
 

های نامو� در قصبات و روستاها و مناطق دوردست این قتل
شود. در ماە گذشته در �ک خانوادە دو همچنان افتخار پنداشته �

 به شکل مرموزی به قتل رس�دند و �ک خانم ساله ۱۷ساله و  ۱۶دخ�ت 
کند. زمایف  اش را برر� ن�از خانوادە با ما تماس گرفت که پل�س قض�ه

 جو کرد�م و پرس�د�م که چرا شما این قض�ه را برر�و که از پل�س پرس
ها گنا� داشتند، در غ�ی این  دخ�ت

�
درها به صورت پنکرد�د، گفت حتما

  هرساندند. �عیف فکر بر این است کهیچ عنوان دخ�ت را به قتل ن�
�
حتما

ها مرتکب عم� شدە ا را برای این دخ�ت اند که خانوادە این قسم از �ف
 ها الزم د�دە است. آن

 
ها �ا افتد آ�ا در روزنامههای نامو� اتفاق �وقیت این قتل

 شود؟های افغا�ستان موض�ع مط�ح �تل����ون
ا هم هشود، معموً� در رسانههایی که به پل�س گزارش دادە �بله قتل

 منعکس �
�
شود، هایی که گزارش �درصد از قتل ۹۱شود. در تق��با
 کامل از طرف قوە

گ
 ها دار�م. ی قضائ�ه و رسانهرس�د�

 
ی منعکس آ�ا این مسئله در صفحه ی حوادث به عنوان قتل و درگ�ی

 شود �ا به عنوان قتل نامو�؟�
عکاس دادە ها انهای عادی مانند سایر قتلب�ش�ت به عنوان قتل

ه چرا شنا� کن�م کشوند. �س�ار کم مواردی دار�م که برو�م آس�ب�
این اتفاق افتادە است. با این حال، زمایف که زن مقتول، متهم به 

ی خارج از ازدواج �ا فرار از خانه �ا ق��ایف تجاوز باشد، ما این رابطه
 . مکن�موارد را در دیتاب�س خود به عنوان قتل نامو� ثبت �
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، ف�سدر شبکه رام بوک، اینستا�های اجتما� چطور؟ در توئی�ت
د و در های نامو� افغا�ستان مورد توجه قرار �چقدر قتل گ�ی

 شود؟ موردش حرف زدە �
ب�ش�ت منوط بر این است که چقدر قتل وحش�انه بودە است. ا�ر 

فرار   یفرستند. اما ا�ر مثً� دخ�ت وحش�انه باشد تمام مردم لعنت �
 ی خارج از ازدواج کشته شدە باشد، نظراتکردە باشد �ا به خاطر رابطه

�ت جامعه � ف و ا��� ین پندارند که حق امتفاوت است. طبقات پاینی
هایی فکر اینی روشندخ�ت بودە و� در جامعه  طور ن�ست و تفس�ی

که شود  ساز این �شود که به نفع ق��ایف است و در ا��� موارد زمینه�
 قض�ه بتواند در نظام قضایئ پ�ش برود. 

 
های نامو� و سنگسار در ی د�گر در افغا�ستان، قتل�ک مسئله

و�ژە از سوی طالبان است. مناطق خارج از حا�م�ت دولت و به
شود این بخش از وضع�ت در این زمینه چگونه است و چطور �

ل کرد؟قتل  های نامو� را کن�ت
ی صحرایی داشت�م که تمام محکمه ۱۷، ما ۲۰۱۹متأسفانه در سال 

ها در مناط�ت بودند که طالبان حا�م�ت دارد و دولت حا�م�ت این
ان ی خودشندارد. تمامش هم در رابطه با جرائم اخال�ت �ا به گفته

ی دار زدە رابطه ی خارج از زوج�ت بودە است. موردی داشت�م که دخ�ت
ولت کردە. چون دبا �ک �� در تلفن صحبت � شد به خاطر اینکه

ی مدیف مدافع حقوق زنان هم در آنجا حا�م�ت ندارد، نهادهای جامعه
� ندارند و ما هم فعً� ن�آنجا کار ن� وان�م تکنند و به آنجا دس�ت

رف ها از طبرو�م آنجا مداخله کن�م. و� و�دیوهایی از وق�ع این قتل
شود و حما�ت مردم را های اجتما� منت�ش �افراد ضبط و در رسانه

 کند. �س�ار جلب �



 ناموس! 

۱۰٤ 
 

ف  ن وگوهای صلح افغا�ستان ج��ان دارد ایالمل� وقیت گفتنهادهای بنی
ط برای طالبان �را به عنوان پ�ش ا�ا ضگذارند که ا�ر این قسم از ق�ش

ی افتد این به عنوان �ک قض�هی حا�م�ت شما اتفاق �در محدودە
های سازد و� متأسفانه همچنان محا�مهها را متوجه �حاد است و آن

� ز�ادی در مناط�ت که طالبان در آنجا حا�م�ت دارند، رخ  صحرایی
دهد. �



 

۱۰٥ 
 

 
 
 
 
 

 های نامو� در کردستان عراق، قتل
 در کشا�ش قانون و قب�له

 ١بهناز حسییف 
 

ی را برای مبارزە اقل�م کردستان عراق در سال ف چشمگ�ی های اخ�ی قواننی
 را های نامو�های عراق قتلهای نامو� تص��ب کردە و کرد با قتل

های نامو� آورند. با وجود این، قتلها به شمار �ی د�گر قتلدر زمرە
ا� هان حد و سازمانای در این اقل�م ادامه دار همچنان به صورت قب�له

دهند. برای مثال، آمار دولت  ها خ�ب �حقوق زنان از افزا�ش این قتل
زن به علت  ۲۳۶دهد که �شان � ۲۰۱۳کردستان عراق در سال 

ف بر اثر خودسوزی  ۱۱۳اند، و باخته مسائل نامو� جان نفر د�گر ن�ی
 شدەنا�ش از این مسائل دچار آس�ب

گ
 .اندد�د�

ف در یپ داشته است.  این ان مذهیب را ن�ی ، مخالفت ره�ب ات قانویف تغی�ی
د: گ��سوزان عارف، مدیر سازمان توانمندسازی زنان در کردستان، �

ان مذهیب ادعا �« های کنند که تص��ب قانون ممنوع�ت قتلره�ب
ها، پدر حق  عل�ه اسالم است. از د�دگاە آن ۲۰۰۸نامو� در سال 

                                                
 ها  ی اقل�تپژوهشگر اجتما� در حوزە . ١



 ناموس! 
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ل ف ب وشتم رزندا�ش را دارد و شوهر �کن�ت تواند هم�ش را مورد �ف
اضاین د�دگاە» قرار دهد.  های خ�ابایف فعاالن حقوق زنان در ها به اع�ت

های نامو� در سل�مان�ه انجام�د اما فراتر از ت��ــــح قانون، قتل
  .سواد همچنان رواج داردمناطق روستایی و کم

 
 ود، حماییت که کا�ن ن�ستشقانوین که کامل اجرا ن�

شدە در اقل�م کردستان تنها دو پناهگاە برای حما�ت از زنان ساخته 
از  های دولیت آ�د. آموزش ضع�ف سازماناست که به نظر نا�ا�ف �

وی پل�س، سبب شدە تا زنان به ندرت به این فضاهای امن  جمله ن�ی
 هدا�ت شوند.  

های زنان از پذیرش پروندە در اقل�م کردستان، �س�اری از وکال 
کنند، تا جایی که قانون وکال را موظف کردە که د�دە امتناع �خشونت

ی خشونت عل�ه زنان را بپذیرند. نگاە قضات ساالنه حداقل دو پروندە
ف سهلها و وکال به این پروندەمرد، دادستان چه انگارانه است. آنها ن�ی

 به پروندەدر ج��ان ر 
گ

هد�د شود �ش��ق �ا تهای موجود د�دە �س�د�
ف شکا�ت قانویف خود و بازگشت به خانه و در واقع   زنان به �س گرفنت

ف منع خشونت عل�ه ی همان دایرەادامه ی خشونت است. اجرای قواننی
ف قب�لهزنان در جامعه انای حکمای که بر آن قواننی  فرماست، و ره�ب

گذارت��ن باز�گران هستند، �س�ار قبائل همچنان ق درتمندت��ن و تأث�ی
های ی این نفوذ و تأث�ی تا آنجاست که گا� قتلدشوار است. دامنه

ف نامو� توسط پل�س گزارش �ا جدی گرفته ن� رغم ، بهشود، و گا� ن�ی
ئه تل ی عامالن قوجود اتهامات و شواهد روشن، دادگاە را مجاب به ت�ب

 کنند. و خشونت �
بعد از روی کار آمدن دولت اقل�م کردستان، قوانییف به منظور مبارزە 
با خشونت عل�ه زنان از سوی دولت اقل�م کردستان به تص��ب رس�د. 



 له�در کردستان عراق، در کشا�ش قانون و قب نامو� یهاقتل

۱۰۷ 
 

، زنان ۲۰۰۱قانون مجازات در سال  ۳۳۷ی برای مثال، با اصالح مادە
 شوند. با و مردان به �ک اندازە در مورد جرم زنا مسئول شناخته �

 ت��ن مشکالت زنان این است که حیت ا�ر قوانییف ود این، �� از بزرگوج
برای حما�ت از حقوق آنها وجود داشته باشد ا��� زنان از وجود این 

ف آ�اە ن�ستند  .قواننی
 

، چند قدم عقبساختار قب�له
گ

  تر از قانونای و بافت فرهن�
�ل تا زمان �شک ی کرد دارد. ی طوالیف در جامعها قتل نامو� تار�خچه

، پا�گاە ، هیچ مؤسسه۱۹۹۱دولت خودگردان اقل�م کردستان در سال 
 های نامو� وجود نداشت و حیت پل�س و دادگا� برای مقابله با قتل

 های نامو� تدو�نقوانییف در راستای حما�ت از قاتالن زنان در قتل
 شدە بود. 
مبارزە با خشونت ی کل دولت، کم�سیون عا� و ادارە ۲۰۰۷در سال 

عل�ه زنان را به عنوان بخ�ش از وزارت کشور تأس�س کرد، و مرا�زی 
ف در آوری اطالعات در موارد خشونتبرای در�افت شکا�ات و جمع  آم�ی

ی بودجه ۲۰۱۹های کردستان دایر شد. اقل�م کردستان در سال استان
ی برای پناهگاە ف ب�ش�ت ها �شگاەدر داهای زنان در نظر گرفت و همچننی

از تغی�ی در  ی خویب اندازی کرد که �شانهدپارتمان مطالعات زنان را راە
 رود. زنان به شمار � یحوزە

دولت کردستان از زمان تص��ب قانون منع خشونت عل�ه زنان، 
، آ�اە دهایی شامل اصالحات قانویف ی خدمات سازی و ارائهراه�ب

� روایف برای ق��ان
افظت از هایی برای مح�ان خشونت و برنامه�شتیبایف

 کنند تا  در راستایآنها تدو�ن کردە است. مؤسسات ز�ادی تالش �
ند. حما�ت از زنان بودجه ی برای کمک به زنان فراری بگ�ی  ی ب�ش�ت



 ناموس! 

۱۰۸ 
 

رود. قتل نامو� بر اساس قانون اقل�م کردستان قتل عمد به شمار �
های نامو� دهد که تعداد ق��ان�ان قتلبا این حال، آمارها �شان �

ی رود، کاهش ن�افته و دولت در اجرای اصالح�هگونه که انتظار �آن
 .جد�د نا�ام است

های ز�ادی برای حما�ت از زنان و مقابله با های اخ�ی تالشدر سال
 و قتل

گ
های نامو� توسط دولت اقل�م کردستان انجام خشونت خان�

 ۲۰۱۱ژوئن  ۲۱برند. و زنان تا حد ز�ادی از �شتیبایف قانویف بهرە � شدە
 عل�ه زنان در پارلمان کردستان 

گ
ف قانون مبارزە با خشونت خان� ن�ی

، ازدواج اجباری، 
گ

تص��ب شد. این قانون برای مبارزە با خشونت خان�
ان ی زنان و مراقبت از زنازدواج کودکان، اجبار به خودک�ش زنان، ختنه

 .د�دە در پناهگاە زنان تدو�ن شدە استآس�ب
اتژی های د�گری برای حما�ت از زنان ارائه دادە  عالوە بر آن، دولت اس�ت

، برنامهکه شامل برنامه بخ�ش های آ�ا�هایی برای اصالحات قانویف
ی خدمات بهداشیت و خدمات ی محافظت و ارائههازنان، برنامه

� روایف برای ق��ان�ان خشونت �
ظر شود. با این همه، به ن�شتیبایف

، توسعه� رسایف و ا�جاد ی نظام خدماترسد که اصالحات قانویف
پای رسان برای مقابله با خشونت عل�ه زنان هممؤسسات خدمات

� اقل�م کردستان نبودە و ااصالحات در ساختار قب�له
گ

 ی و بافت فرهن�
 تغی�ی چشم

گ
ی در این زمینه انجام �شدە است. به لحاظ فرهن� گ�ی

س و تصور  ف امر اجرای عدالت در کردستان را �س�ار دور از دس�ت همنی
.دهد�شان �



 

۱۰۹ 
 

 
 
 
 
 

 های نامو� در سور�ه، افزا�ش قتل
 ز�ر سا�ه

گ
 ی جنگ و آوار�

 ١جهان حاج بکری
: یوسف  ال��ف  برگردان از عریب

 
ر�ف افتد، و در بهای نامو� در مناطق �س�اری از سور�ه اتفاق �قتل

آ�د. در این جوامع، ا�ر مردی از این مناطق امری عادی به حساب �
اش را که خارج از عقد ازدواج با مرد د�گری ارتباط �� از زنان خانوادە

کند، جون ت از این قتل �شتیبایف �جن� داشته، به قتل برساند، سن
ف و اعتبار اجتما� به خانوادە هدف قاتل، رفع ننگ و اعادە ی �ش

است. این د�دگاە هنوز در مناطق سنیت سور�ه رواج دارد و راهکاری 
ف خشونت  خورد. هایی به چشم ن�واق� برای توقف چننی

ش، او ر  ش را دو سال پ�ش از دست داد، شوهر دخ�ت ا متهم هدی دخ�ت
شان از هم�ش  به خ�انت کرد و کشت. هدی هم �س از قتل دخ�ت

انداخت و طالق گرفت. پدر هم�شه مسئول�ت را به گردن مادر �
ش را درست ت���ت نکردە است� گ��د: هدی � .گفت که هدی دخ�ت

                                                
 نگار اهل سور�هروزنامه . ١



 ناموس! 

۱۱۰ 
 

م گناهکار آن دورە احساس گناە �« کردم، قانع شدە بودم که دخ�ت
طور در با�د مسئول�ت کارش را بپذیرم. جامعه آناست و من به عنوان ما

م رفت و عادت ام دادە بود. اما امروز من به حجم ظل� که بر دخ�ت
 

گ
وقت مجازات شوهر دخ�ت هدی هیچ» ام. اش را از دست داد آ�اەزند�

انگار جر� انجام ندادە و ک� که به قتل رساندە «�شد. به قول هدی: 
 ».ا�سان نبودە است

که   دان�مدر سور�ه وجود ندارد. اما �» های نامو�قتل«ق��ت از آمار د
ف اقشار مختلف جامعه تعداد قتل های نامو� قبل و بعد از جنگ در بنی

ان وق�ع این  ف وع جنگ داخ� در سور�ه، م�ی تفاوت کردە است. �س از �ش
ف ها به تفکر و عمل�رد گروەقتل  های مسلح مستقر در منطقه و قواننی

ل دولت اسد، خاص آن   دارد. آمارها در مناطق تحت کن�ت
گ

ف �ست� ن�ی
ف با �کد�گر  وهای دموکرات�ک سور�ه ن�ی ل مخالفان و ن�ی مناطق تحت کن�ت

ف متفاوت است. از سوی د�گر، جنگ و یب  نظ� حاصل از آن و همچننی
� آسان  .های نامو� را باالتر بردە استتر به اسلحه آمار قتلدس�ت

ح �هدی �جاوی، وک�ل  ف سوری �ش ، قواننی دهد که سال�ان طوالیف
ر زنان بود، و قتل ر های نامو� بمجازات سور�ه در این موارد به �ف

  ۱۹۴۹سال  ۱۴۸ی شد. بر اساس مادەبرر� �» عذر محل«اساس 
که به عذر محل معروف است، ا�ر مردی زیف از �ستگان خود را در 

با مردی د�گر مشاهدە کردە باشد، و او را به قتل برساند، » زنا«حال 
مجازات ندارد. این مادە در » قتل نامو�«شود. �عیف مجازات ن�

تبد�ل شد، که بر اساس عذر » عذر مخفف«لغو و به  ۲۰۱۱سال 
حدا��� به دو سال حبس » های نامو�قتل«مخفف، مرتکبان 

 شدند. محکوم �
قانون  ۵۴۸ی در مادە» عذر مخفف«چند ماە پ�ش حکومت سور�ه 

ف لغو کرد. لغو  ودی گا� به سوی بهب» عذر مخفف«مجازات سور�ه را ن�ی
ام کامل نظام به موجود�ت  مسئله حقوق زنان است اما به معنای اح�ت



  یه�سا ر �ز  ه،�در سور  نامو� یهاقتل ش�افزا
گ

 جنگ و آوار�

۱۱۱ 
 

 زنان و کودکان، و حبس و تجاوز، زن ن�ست. چون بمباران مردم، آو 
گ

ار�
ف همچنان ادامه دارد. نظام سور�ه، معاهدە ل�ه المل� رفع تبع�ض عی بنی

زنان را امضا کردە است و هموارە خود را سکوالر و مدافع حقوق زنان 
ی از خود در م�انکند، و از این ط��ق �معر�ف �  خواهد که تص��ر به�ت

ف حام�ا�ش و در عرصه ف و به  .منعکس کند لمل�ای بنی رغم این قواننی
، قتل های اخ�ی همچنان افزا�ش های نامو� در سالتمه�دات حکومیت

ا�ط اجتما�،  �افته  است. �جاوی دل�ل این مسئله را تغی�ی �ش
ف پابرجا ماندن فرهنگ مردساالری در سور�ه � داند. مهاجرت و همچننی

، خشونتبه گفته
گ

کند، امکان � نان را موجه و عادیعل�ه ز  ی او: آوار�
های ی خشونتدهد و باعث افزا�ش بهانهبرخورد زن و مرد را افزا�ش �

 »شود. جن� عل�ه زنان و قتل آنها �
 

مقاتالین که بازخواست ن�  د انشوند، ق��ان�این که موجب �ش
 نسازی ایهای نامو�، مخ�ف از جمله دال�ل فقدان آمار دق��ت از قتل

رسایف در مورد آن است. این مسئله  سبب ها و عدم اطالعجنا�ت
ند و مستها راە به سازمانشود که این قتل� ند های حقو�ت و قانویف ن�ب

ف سازمان � فعال �شوند. افزون بر این، تعداد ناچ�ی
های حقو�ت و حماییت

ا�ط را سخت ف �ش  ن�ی
گ

 .تر کردە استدر این حوزە و وضع�ت جن�
ند که ک، فعال فمین�ست و مدافع حقوق زنان تأ��د �سماح عبدهللا

ف این جنا�تمخ�ف  طور خاص در جوامع روستایی و  ها بهنگه داشنت
ە های ق��ان�ان در این جوامع باور دارند  ای رایج است ز�را خانوادەعش�ی

م اجتما� را �شد�د �که اطالع هنوز  کند. این مسئلهرسایف ننگ و �ش
ف جالتبرای آنها خ ف است. معموً� شکاییت از قاتل انجام آور و توهنی آم�ی

کاری ی مخ�ف شود. در عوض، زن را مق� و قتل او را شا�ستهن�
 قانون در این جوامع، توانایی زورآزمایی با سنت را ندارد.  .دانند�

 



 ناموس! 

۱۱۲ 
 

ن سکوت در�ارەشبکه ، شکسنت نیت های لی قتهای اجتما�� این�ت
 نامو� 

های اخ�ی زنان کشورهای مردساالری همچون ، در سالبا وجود این
ا�ط مواجه شدە اند. انقالب فناوری و سور�ه، با اندک بهبودی در �ش

رسایف های ارتباط جم� نقش مه� در اطالععمو� شدن شبکه
ای که ا�نون  گونه  ی وق�ع آن داشته بههای نامو� و نحوەی قتلدر�ارە

ل و محدود کردن اطالع  رسایف در این بارە �س�ار دشوار است. کن�ت
ها وگو، صدای مدافعان حقوق زنان و فمین�ستدر این فضای آزاد گفت

ف آسان شار اند بر دولت فها توا�ستهرسد، این گروەتر به گوش �ن�ی
 » عذر مخفف«آوردە و منجر به لغو 

گ
 شوند. توانایی ارتباط و همبست�

ات مثبت ابا ق��ان�اِن تهد�د و خشونت عل�ه  ف از د�گر تأث�ی ین زنان ن�ی
،  رسایف چه تغی�ی کردە اطالعرود. با این حال، آنفضا به شمار �

حل برای مشکالت زنان و فراخوان دادن کارشکیف جهت ا�جاد راە
 آنکه این امر به کاهش آمار بینجامد. از سویي مسائل آنها بود، یب در�ارە

نظر ها در آن عادی به ن ن�ع جنا�تد�گر، در جوامع مح� که معموً� ای
� به شبکه� نیت منع � هایرسد، مردان زنان را از دس�ت در  .کننداین�ت

نت  � به این�ت ف به دل�ل فقر و تنگدسیت امکان دس�ت �س�اری از مناطق ن�ی
 های اجتما� وجود ندارد. و شبکه

  
ک مناطق تحت نظارت دولت و مخالفانزن ، فصل مش�ت  ک�ش

وهای مسلح و روز پ�ش در منطقهچند  ل ن�ی ی عف��ن که تحت کن�ت
 مخالف دولت اسد است قتل نامو� رخ داد. جوایف خواهر خود را به

دل�ل شک کردن خانوادە به حامله بود�ش به قتل رساند. �س از این 
جنا�ت اما مشخص شد که بزرگ شدن شکم دخ�ت نا�ش از ب�ماری بودە 

  .است



  یه�سا ر �ز  ه،�در سور  نامو� یهاقتل ش�افزا
گ

 جنگ و آوار�

۱۱۳ 
 

ل م ، اختالف و یب خالفان از چند مناطق تحت کن�ت
گ

نج نظ� ر دست�
ا�ط خطرنا� در برند. سماح عبدهللا توضیح �� دهد که این �ش

ان خردسال را در فقدان دادر� تحت جامعه ای وجود دارد که دخ�ت
ی برای گ��ز جنایتکاران و حیت  تأث�ی من�ف قرار � دهد و فضای ب�ش�ت

 کند. ها فراهم �حما�ت از آن
ف روی د�گر بحران است. البته این به یب  قانویف در این مناطق ن�ی

ل نظام اسد ن�ست.  ا�ط زنان در مناطق تحت کن�ت معنای بهبود �ش
کند اما در برابر گذاری �هر چند نظام حا�م در این راستا قانون

طلبانه و قدرت عمً� از اجرای قانون فساد، رشوە، روابط منفعت
 عاجز است. 

های سازمان سارا برای مبارزە فعال�ت«ی ماهنگ کنندەمنال حسن، ه
ل �» با خشونت عل�ه زنان گ��د که در قانون مناطق تحت کن�ت

وهای دموکرات�ک سور�ه هیچ بندی به نام  وجود  »نامو�قتل «ن�ی
ها مانند د�گر انواع به معنای کامل آن تع��ف ندارد، و این ن�ع جنا�ت

ا شود. امقاتل همچون مجرم برخورد � شدە است. طبق این قانون با 
 .در این مناطق ن�ست» ک�ش زن«وجود این قانون هم به معنای فقدان 

 فاعل آن است نکوهش 
�
منال وق�ع این ن�ع جنا�ت را که مرد عمدتا

زن  دل�ل شک و سؤظن مرد بهگ��د که این جنا�ت تنها به کند و ��
مرد  ع رفتار نا�ش از قدرت اجتما�این ن� «ی او: افتد. به گفتهاتفاق �

 است که زن را در حوزە
گ

  ی مال��ت شخ� مرد تع��فدر بطن فرهن�
 ».کردە و هم�شه قادر به حذف او در صورت وق�ع خ�انت است

 کند که زنان در این منطقه با توجه به اختالفاتاین فعال مدیف اشارە �
ه اما در کل خشونت عل�اند ها و حقو�ت دست �افتهای به آزادیمنطقه

ان مختلف وجود داردزنان در همه ف  .ی مناطق و به م�ی
ی های مه� را در مشارکت اجتما� در همهسال گذشته زنان گام ۱۰در 

کند اند. زنان در جوام� که قانون از آنها حما�ت �ها برداشتهعرصه



 ناموس! 

۱۱٤ 
 

ی برای فعال�ت دارند. اما این بدین معنا ن�ست   ه وضع�ت کتوانایی ب�ش�ت
زنان در این مناطق به طور کامل بهبود �افته بل�ه هنوز موانع �س�اری 

 در برابر تحقق کامل آن وجود دارد. 
  



 

۱۱٥ 
 

 
 
 
 
 

 های نامو� در لبنانقتل
 ١جوانا خل�ل

 برگردان: سپ�دە جدیری
 

توا�ست ناد�دە انگاشته شود. اما های نامو� �ها پ�ش، جنا�تسال
، قتبا تغی�ی نقش زنان، ظهور رسانه ف جوامع ا�سایف ل ها و مدن�ت �افنت

نامو� د�گر رو�دادی پذیرفتیف ن�ست. از اطالعات گردآوری شدە در 
ف بر�مورد جنا�ایت که عل�ه زنان رخ � ل ب�آ�د که آمار این قدهد چننی

ف سالها در طول دههجنا�ت ای  هی گذشته کاهش �افته است. بنی
 ۶۲، � و شش جنا�ت نامو� گزارش شدە است که ۱۹۹۸و  ۱۹۹۵

اند و از م�ان دوازدە درصد ازآنها را برادران فرد ق��ایف صورت دادە
به ثبت رس�دە  ۲۰۱۱و   ۲۰۱۰های جنا�ت نامو� که در خالل سال

ف تنها �� از آنها   را پدر فرد ق��ایف مرتکب شدە است.  ن�ی
ه که اشخا� که دست بقانون ک�فری لبنان، با ب�ان این  ۵۶۲اصل 

ل کنند، جرم آنها را زنند، ن�قتل نامو� � توانند خشم خود را کن�ت

                                                
 لبنانکارشناس بهداشت عمو� در .   ١
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ە ف ، پا� کردن ل�هتخف�ف دادە و انگ�ی ف جناییت ی ی آنها را از ارتکاب چننی
 است.  ی حیثیتش دا�ستهەی خود و اعادننگ از خانوادە

ح ز�ر است:    این اصل به �ش
که هم� �ا �� از فرزندان �ا فرزندان آنها �ا خواهر �ک   هنگا�«

و�، او را شخص، با زنا�اری �ا وارد شدن به هر رابطه  ی جن� نام�ش
تل �ا ر�زی قب� مرتکب قکند و در نت�جه، او بدون برنامهغافلگ�ی �

ف شخ� �از آنها � آس�ب زدن به �� تواند مشمول شود، چننی
 »تخف�ف مجازات شود. 

ا�ط زنایف را که ما�ه ف حال نه تنها �ش آبرویی ی ننگ و یب این اصل در عنی
 کودکایف را ی خود به شمار �خانوادە

�
ا�ط مردان و بعضا روند بل�ه �ش

� اص� این قب�ل جنا�هم که اغلب به
ت اطور ناخواسته در کنار ق��ایف

 کند. رسند، دشوارتر �به قتل �
های نامو� که در مجازات م��وط به جنا�ت  ۵۶۲اصالح اصل 

ها و فعاالن حا� ها در دستور کار سازمانتخف�ف قائل شدە، سال
ای هحقوق زنان قرار گرفته بود. آنها با همکاری نزد�ک با سازمان

ف   های نامو�تلالمل� حقوق زنان، پ�شگام روشنگری در مورد قبنی
ف در اینشدند تا حساس�ت دولت لبنان و گروە  های اجتما� بو� را ن�ی

 زمینه افزا�ش دهند. 
ف  ی طوالیف بود و از ب��ایی کمپنی سازی گرفته هایی برای آ�اەاین خود مس�ی

تبادل نظر  ها و بحث و تا برقراری رواب� برای تبل�غات، برگزاری کارگاە
ف در مناطق شهری و نطقههای بو� و مدر هما�ش ای و همچننی

 شد. روستایی را شامل �
ی بقاع و اغلب در شمال لبنان های نامو� ب�ش�ت در ناح�هجنا�ت

ف حال، اتفاق � ان وق�ع آن در جنوب لبنان کم�ت است. در عنی ف افتد و م�ی
ف �س�ار رایجها در م�ان پناەاین قب�ل قتل  ج��ان سوری مق�م لبنان ن�ی
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سنیت قبا�ل در این مناطق روستایی و در م�ان -تار اجتما�است. ساخ
کند که ها تحم�ل �هایی را به خانوادەج��ان سوری، باورها و عرفپناە

 قتل نامو� �� از آنها است. 
، در آن اصل قانون ک�فری تجد�دنظرهایی صورت  ۱۹۹۹ی در فور�ه

شدە  ر�زیمههای برناگرفت و آن را طوری بازن��� کردند که قتل
یمشمول سهل  های مندرج در آن اصل �شوند. گ�ی

ا�ط  از ابتدا کامً� مشخص بود که دولت لبنان به فراهم کردن �ش
 به این دعوی کم� نخواهد کرد، اما این ام�د وجود داشت که 

گ
رس�د�

د اقدامایت که از سال ف در پ�ش�ب دە ها پ�ش در این زمینه آغاز شدولت ن�ی
 م بود، نق�ش ا�فا کند. و در دست انجا
ی عطف ماجرا زمایف بود که �� از اعضای پارلمان لبنان در واقع، نقطه

 ۵۶۲پارلمان را واداشت که اصل  ۲۰۱۱این دعوی را پذیرفت و در اوت 
 ی بقاع و شمالنفوذ در ناح�هطور کامل مل�ف کند. او از افراد ذی را به

ف در آنها اتفاق رود که ا��� جنا�تشمار � لبنان به های نامو� ن�ی
افتد. این اقدام او خواە پرو�ا�اندای س�ا� بودە باشد خواە حماییت �

ف  اشصادقانه برای پا�ان دادن به این خشونت عل�ه زنان، نت�جه �ک چ�ی
 های نامو�. بودە است: الغای اصل م��وط به قتل

طور  هجنسییت بتواند در مورد خشونت اما الغای قانون به تنهایی ن�
 طور خاص جوابگو باشد. عام و قتل نامو� به

قانون ک�فری   ۵۶۲توان�م منکر این موض�ع ش��م که الغای اصل ما ن�
تواند به کاهش که در رابطه با قتل نامو� است، تا حدودی �

ی که �جنا�ت ف �ن چ�ی ین است  توان گفت اهای نامو� کمک کند. کم�ت
 تواند بر خشونت عل�ه زنان ��وش بگذارد. �که این اصل د�گر ن

 ها تح��ف شدە است و با ب�اندر �س�اری از موارد، واقع�ت این جنا�ت
ها وا�ن�ش آیف به �ک رخداد بودە �ا حاصل �ک لحظه که این قتل  این
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 از خانوادە و... و هر شهادت خشم و در جهت پا� کردن ل�ه
گ

ی نن�
ی قتل نامو� قرار دهد و به منظور هدرو�ف که جنا�ت را ز�رمجموع

ە ف های واق� ارتکاب قتل را پنهان سازد، س� موجه جلوە داد�ش انگ�ی
ف بر جنا�ت پ�دا شود. از همه  شدە است تا را� برای ��وش گذاشنت

ند ها هستند که تصم�م �که در بع�ف موارد، این قب�لهتر اینمهم گ�ی
رد  ا� این مسئول�ت را به �ک فچه ک� دست به این جنا�ت بزند و گ

ی در نظر  کم سن و سال � ف تخف�ف ب�ش�ت سپارند تا در مجازات او ن�ی
 گرفته شود. 
 تریهای نامو� نقش مهمتواند در کاهش جنا�تچه �در واقع، آن

 است که هایی در مقا�سه با الغای قانون ا�فا کند، تغی�ی فرهنگ و ارزش
 شود. به سود قتل نامو� تمام �

ا و هها برای افراد حکم د�دگاەاما با�د در نظر گرفت که این ارزش
رای رود که رغبیت بهای محوری را دارد و از این رو کم�ت انتظار  �جنبه

شان وجود داشته باشد.   تغی�ی
ف جناییت تحت عنوان  ا� �عیف آور�ل امسال ن�ی و واقع�ت این است که اخ�ی

ف و  وت رخ دادە قتل نامو� در شهرک بعقلنی �ت ب�ی اقع در جنوب �ش
اش زدە که شامل دە نفر از است. مردی دست به قتل عام خانوادە

شدە است. مرد ادعا کردە جمله هم�ش، دو برادرش و دو کودک �
کار دل�ل شک او به خ�انتاست که این �ک قتل نامو� بودە ز�را به 

کند  ثابت �بودن هم�ش رخ دادە است. این جنا�ت، خود به خویب 
هایی که به سود قتل نامو� در  که هنوز چقدر با�د در مورد ارزش

ی خورد، کار شود. جامعهی ما به چشم �های مختلف جامعهگروە
ی هاپدرساالر لبنان برای مردان حق قضاوت در مورد زنان را در گروە

شود؛ حال چه این زن، هم� آنها باشد، چه شان قائل �اجتما�
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شان �ا خواهرشان، آنها حق دارند این زنان را مجرم �شناسند و دخ�ت 
 شان دست به شکنجه �ا قتل آنها بزنند. برای تنب�ه

ت که هاسکنند، مدتهایی که با خشونت عل�ه زنان مبارزە �سازمان
مرا�زی را در مناطق روستایی لبنان که قتل نامو� در آنها ب�ش�ت رواج 

در این مرا�ز، جلسایت را برای افزا�ش حساس�ت  اند. دارد تأس�س کردە
هایی که اساس قتل نامو� قرار های اجتما� در مورد ترسگروە

د برگزار �� ، برای گ�ی کنند. این جلسات معموً� برای زنان به تنهایی
ان شود. بنابراین، زنان و مردها برگزار �مردان به تنهایی �ا برای زوج

کت �که به تنهایی زمایف  رای کنند، فضای امیف ب در این جلسات �ش
که به صورت زوج در این ها�شان خواهند داشت و زمایف ب�ان ترس

های طرف مقابل کنند، هر کدام، از نگرایف جلسات حضور پ�دا �
حث آزاد ترد�د بکنند. یب شوند و با �کد�گر احساس همد� �مطلع �

ات و�، زمینهی موض�ع مه� چون قتل نامدر�ارە ساز ا�جاد تغی�ی
 های اجتما� خواهد شد. های گروەتری در ارزشعمیق

ف عالوە بر برگزاری جلسایت برای آ�اە ف کمپنی در  سازی، به راە انداخنت
ف امر �س�ار را��ب است ز�را امروزە اغلب مردم به شبکه های اجتما� ن�ی

نت وصل � های کم �ک عضو هر خانوادە به شبکهشوند �ا دستاین�ت
� دارد و � ف اجتما� دس�ت ه د�گر ها را بتواند پ�ام اص� این کمپنی

خود انتقال دهد.  ی خود و دوستا�ش در گروە اجتما�اعضای خانوادە
نت وا�ستهتر ب�ش از والدینچون �سل جوان بخش  اند،شان به این�ت

 از این آ�اە
گ

ان جوان و کودکان را هدف قرار دادە است،  سازیبزر� دخ�ت
د، خواە از خواە آ�اە سازی به شکل حضوری و رو در رو صورت بگ�ی

در فضای مجازی. ا�ر کودکان به مس�ی درسیت هدا�ت  بحثط��ق 
ند. گر قرار بتوانند در جا�گاە ق��ایف �ا خشونتواقع ��شوند، در  گ�ی

بنابراین، با�د سخت روی آنها کار کرد، خواە در جهت محافظت آنها 
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ی از پرورش �سل ، خواە برای پ�شگ�ی که هنوز   هایی از خشونت جنسییت
 باور دارند.  به جنا�ت نامو�

ری است که بکه پ�ش�ت گفته شد، ا�جاد تغی�ی در فرهنگ امر زمان  چنان
 تر آغاز شود تا گا� باشد به سوی تغی�ی های جوانبا�د با کار روی �سل

ف به نت�جههای گروەارزش ای های اجتما� در بلندمدت و دست �افنت
 قابل توجه در آیندە. 

ف �س از آشنایی با س  هایهای فعال دایر در گروەازمان�س�اری ن�ی
ف ا�شان و مددکاران اجتما�، با فرار  اجتما� خود و ا�جاد اعتماد  بنی

 که در خانه
گ

 ها�شان متوجه آنهاست، بهاز خشونت و تهد�د به مر�
 برند. ها پناە �این سازمان

هرچند به ندرت و ب�ش�ت هم در مناطق -در این م�ان هستند زنایف 
خود  های اجتما�شوند با باورهای رایج در گروەموفق �که   -شهری

ها�شان بازگردند و از توانند به خانوادەمقابله کنند. این زنان �
 اند کهها زنایف های خطرنا� و عواقب آنها خالص شوند. اینقضاوت

طور پ�گ�ی دنبال کنند و برای بودند جلسات را به خود را مق�د کردە
ف دو�ارە شان و �ستگان خود، همراە با خانوادە به گروە اجتما� پیوسنت

 در جلسات حضور پ�دا کنند. 
توانند واقع �س�اری از زنان ن�ی تار�ک ماجرا این است که در اما جنبه

ها�شان بازگردند. نخست به این دل�ل که هنوز از خشونیت  به دهکدە
 شان را ترک کنند اند و سبب شدە است که خانهکه از آن رنج بردە

که محکومییت جد�د در انتظارشان است ز�را با   وحشت دارند. دوم این
ان ها�شاند. خانوادەآبرو کردەی خود را یب خانوادە و دهکدە ر از خانهفرا

اند و در مدیت که دور از خانه �  از آنها خواهند پرس�د که کجا بودە
ای که اند. در نت�جه، ا�نون این زنان از قتل نامو�کردەاند چه �کردە
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ن باشد وحشت در انتظارشا آبرو کردن خانوادەخاطر یب ممکن است به 
 دارند. 

ف نقش مه� در ثابت قدم  عالوە بر تغی�ی فرهنگ، ثبات در کشور ن�ی
   ماندن در مبارزە با خشونت عل�ه زنان دارد. افراد برای این

گ
که آماد�

ی عقا�د جد�د و دور شدن از ارزش �دا  هایی پرو�� الزم را برای فرا��ی
ای ذهنکنند که مل�ه ظر �� باثبات از نشان شدە است، با�د در �ش

ند. مدیت است (به و�ژە اجتما�، س�ا�، اقتصادی و روایف به � ب�ب
ه�م شود: ا�ر بخواتر �این اواخر) که اوضاع در لبنان روز به روز خراب

�م،تنها از چند مورد فشاری که مردم لبنان تحمل � با�د  کنند نام ب�ب
ف خورد و خورا�، حقوقا�نون آنها نگران امرار معاش، تبگ���م که   امنی

ها دوران سخیت را شان هستند. لبنایف و دستمزد و آموزش فرزندان
که فردا چه شان از این با�د با اضطراب و ترس گذرانند و هر لحظه�

ت��ن پ�ش خواهد آمد، مقابله کنند. آنها دارند در مقابل چشمان نزد�ک
ای را ها با�د حس ناامیف این پاشند. به تمامافراد به خود، از هم فرو �

ف اضافه کرد که بر اثر تزلزل باورها�شان تحمل � ر جلسایت  کنند. دن�ی
اف  که به موض�ع خشونت عل�ه زنان اختصاص داشت، مردان اع�ت

لخواهند خشونتکردند که ن�� �شدە گر باشند اما این خشِم کن�ت
آن را به ط��ق د�گری توانند دانند چطور �شان وجود دارد و ن�درون

ف به  ی برای کمک گرفنت فرو بنشانند. به این ترت�ب، هر روز مردان ب�ش�ت
 �شان آن مرا�ز مراجعه �

گ
کنند و برای تغی�ی رفتارها�شان از خود آماد�

 دهند. �
ف و همکاری کردن با روحانیون، دستگاە قضا و عالوە بر این ، خو گرفنت

ف مج��ان قانون در �شان دادن وا�ن ش مناسب به موارد خشونت ن�ی
وری است. ا�ر آنهایی که نقش اص� را در گروە های �س�ار مهم و �ف

کنند، معتقد به این نباشند که خشونت عل�ه زنان اجتما� ا�فا �
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گر نخواهند داشت و خطاست، قضاوت درسیت در مورد فرد خشونت
 توانند برای فرد ق��ایف ح�ت قائل شوند. ن�

ون برای مثال ا� مرد جوایف مادر و خواهرش را کتک زدە و از خانه ب�ی ، اخ�ی
که که اف� پل�س به محل حادثه آمد، به جای این انداخته بود. هنگا�

ان آسییب که مادر و دخ�ت د�دە اند مرد جوان را مجرم �شناسد و برای ج�ب
رفتاری در خور از خود �شان دهد، از مادر و دخ�ت خواست تا آرامش 

ها بگذرانند. ا�ر مجری ی همسا�هد را حفظ کنند و شب را در خانهخو 
های معطوف به کاهش خشونت عل�ه زنان قانون در� از منطق تالش

رغم دهد. بهنداشته باشد، قانون در عمل ارزش خود را از دست �
برگزاری چند کارگاە آموز�ش در این زمینه برای اف�ان پل�س و د�گر 

رسد که این جلسات توا�سته باشد به نظر ن� مأموران قانون،
 الزم را در مورد این قب�ل رفتارها ا�جاد کند ز�را برای اف�ان 

گ
بازدارند�

د، تنبی� کننپل�� که در مورد خشونت عل�ه زنان به ناحق قضاوت �
 در نظر گرفته �شدە است.  

صول ا هر چند قانون اص�� م��وط به قتل نامو� مل�ف شدە است اما 
ف ک�فری لبنان وجود دارد که به مستق�م از قتل  د�گری در قواننی طور غ�ی

است که نو�  ۵۲۲اش، اصل کند. �ک نمونهنامو� حما�ت �
ح رود. این اصل به �ش های نامو� به شمار �گذاری بر قتل��وش

 ز�ر است:  
ا�ر فردی که مرتکب هر �ک از جرائم مندرج در این �فصل شدە «
 ی جن� با فرد ز�ر سنر�ایی و رابطهست [از تجاوز گرفته تا آدما

]، با فرد ق��ایف ازدواج قانویف کند، پ�گرد قانویف با�د متوقف شود  قانویف
و ا�ر حک� عل�ه او صادر شدە باشد، اجرای حکم با�د به حالت تعلیق 

ی شدن سه سال از وق�عکاریدرآ�د. در مواردی مثل بزە  ، پ�ش از س�پ
ف ازدواج بر اثر طالق  جرم و در مواردی مانند ارتکاب جنا�ت �ا پا�ان �افنت
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وع �ا حکم طال�ت که دادگاە با توافق زن صادر   دادن زن بدون دال�ل م�ش
ی شدن پنج سال از وق�ع جرم، پ�گرد قانویف �ا  کردە باشد، پ�ش از س�پ

 » اجرای مجازات با�د از � گرفته شود. 
ف   مل�ف شد.  ۲۰۱۱ در سال خوشبختانه این اصل ن�ی

گر �ا متجاوز با که ا�ر فرد خشونت  بدین ترت�ب، این اصل با ذکر این
فرد ق��ایف ازدواج کند، تمام اتهامات او رفع خواهد شد، زنان را وادار 

ف از قتل نامو�، بر خالف خواست � کند که تنها برای نجات �افنت
 خود تن به ازدواج دهند. 

د �ا ر�ودە شود، ما�ها�ر زیف مورد تجاو  اش ی ننگ خانوادەز قرار گ�ی
 خواهد بود و خطر قتل نامو� تهد�دش خواهد کرد. 

بنابراین، �نوشت �س�اری از زنان این شدە است که به جای اقدام 
در کنار ک� که به  ی خودقانویف برای محافظت از خودشان، در خانه

  آنها تجاوز کردە است حبس شوند و در هر روز 
گ

، مورد شاناز با�ت زند�
ند.   تجاوز قرار گ�ی

به راە افتاد. پ�ام محوری  ۵۲۲این شد که کمپییف م� برای الغای اصل 
 » پوشاند. لباس سف�د، تجاوز را ن�«این کارزار این بود: 

شکال خشونت به نظر � رسد که برای مبارزە با قتل نامو� و د�گر ا�
ف موجود در قوانام اصول تبع�ضعل�ه زنان، تا پ�ش از الغای تم ف  آم�ی نی

ومند به عنوان مجری قانون که بتواند از  ک�فری و �شک�ل نظا� ن�ی
ی طوالیف در پ�ش دار�م.   قانون �شتیبایف کند، مس�ی
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 های نامو� قتل
 کشورهای مسلمان ن�ستمختص  

 ١ف�ل�س چسلر
 برگردان: پروانه حسییف 

 
با پ�شگا� من و  ۱۹۶۰ی ی خشونت عل�ه زنان در دههمطالعه

وع شد. تحق�قات من در مورد زنایف بود که در آم��کای  همکارانم �ش
� 

گ
کردند و از نظر روایف در حال درمان بودە و شما� و ارو�ا زند�

ی شدە بودند؛ آن ها ق��ان�ان تجاوز، آزار جن�، زنای با محارم، �س�ت
، هرزەخشونت

گ
�ک زند�  نگاری، و روسپ�گری بودند. های مستمر �ش

ای ی وجود استانداردهمن، عالوە بر این، به مستندات و مدار� در�ارە
انههای زنی جاافتادە و تعصبدوگانه ف ای پرداختم که بر اساس آنست�ی

شان را از دست دادە بودند و ضانِت فرزندانای حها مادراِن شا�سته
��رسیت کودکان به پدران آزارگر رس�دە بود؛ زنایف در دفاع از خود، فرد 

                                                
خوان�د چه �شناس، و فمین�ست آم��کایی است. آنف�ل�س چسلر پژوهشگر، روان . ١

 ی اوست: هایی از این نوشتهبرگردان و بازن��� بخش
Phyllis Chesler, ‘Honor Killing Is Not Just a Muslim Problem,’ Tablet, 
15 April 2018.  

http://www.tabletmag.com/jewish-news-and-politics/258440/honor-killing-phyllis-chesler
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های بلندمدت �ا حبس ابد کنندە را کشته بودند و به زندانتهاجم
محکوم شدە بودند؛ و زنایف مبارز برای کسب حقوق اقتصادی، 

، باروری، و آموزش، با  ف رو�هبرخوردهای خشونتس�ا�، دییف رو آم�ی
 شدە بودند. 

های �سل من به حقوق ��ش همگایف اعتقاد داشتند. ما مدافع فمین�ست
 نبود�م. ما هر شکِل تنفر از زن را طرد ��سیب 

گ
� چندفرهن� کرد�م؛ گرایی

آزاری به از د�د ما، هیچ مرد متجاوزی، هیچ مرد هم�آزار، �ا کودک
ف خاطر فقرش (ق��ان�ا�ش ه پوست م فق�ی بودند)، به خاطر رنگنی
ف  پوست بودند)، �ا مورد آزار واقع شدن در  بود�ش (ق��ان�ا�ش هم رنگنی

ئه ن�  شد. کود� (ق��ان�ا�ش هم کودک بودند) ت�ب
های حقوق مدیف ، من هم در جنبشهای آم��کایی مثل د�گر فمین�ست

زمایف « منها، و ضدجنگ فعال بودم. و� برخالف این قب�ل فمین�ست
 کردە بودم. 

گ
ف جم» در �ک حرم�ا در افغا�ستان زند� ی  لهاین نخستنی

ی هبا مادر شوهرم، در �ک خان بود.  �ک عروس آم��کایی در کابلکتابم 
 کردم؛ اجازە نداشتم بدون همرا� �ک مرد از 

گ
، در پردە زند� چندزیف

ون بروم. پدر شوهرم سه زن و ب�ست و �ک فرزند داشت   –خانه ب�ی
خواست در مراسم کالج ی من ن�شدەواقع�ایت که هم� غریب 

پو�ش را د�دم که در خ�ابانها اشارە کند. من زنان برقعآم��کایی ما به آن
رفتند و مجبور بودند ته ات��وس بنشینند. های کابل به سخیت راە �

و  سواد ها یب بنابراین، من د�دە بودم که در آن نقطه از دن�ا ب�ش�ت زن
ند و در کود� مجبور به ازدواج با مردایف شدە ق�ش در اند که خود نفق�ی

رفت که به ها به عنوان دخ�ت انتظار �ها نداشتند. از آنانتخاب آن
شدند. کردند با خشونت تنب�ه �شدت مطیع باشند و ا�ر خطایی �

زنان در کشورهایی مثل افغا�ستان، م�، هندوستان، پا�ستان، و 
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گ

تری از زنان در آم��کا تر و خطرنا�سخت ع��ستان سعودی زند�
 دارند. 

به زنان و » تجاوز گرو�«بود که توجه من به  ۱۹۷۰ی اوا�ل دهه
ف پا�ستان و بنگالدش جلب شد. در�افتم که  ان در جنگ بنی دخ�ت

ی کشند. در دههها را �پذیرند، �ا آنها را ن�های ق��ان�ان آنخانوادە
ام معطوف به �نوشت زنان و در اوا�ل قرن ب�ست و �کم، توجه ۱۹۹۰
 جن� در شمال آف��قا و در دست گروەر�ودە

گ
های شبه شدە برای برد�

ف استفادە به  »تجاوز گرو�«ی فزایندە از نظا� جلب شد، و همچننی
، کنگو، گواتماال، السالوادر، روآندا، و   در بوسیف

گ
عنوان �ک سالح جن�

وع به تحقیق در مورد آپارتا�د  سودان. در  این �س�ت بود که من �ش
 زنان در جوام� کردم که ننگ و قب�له-جنسییت 

گ
ای و مذهیب در زند�

 ها نقش� محوری دارد. ای در آنناموس� قب�له
ف سنگدالنه» قتل نامو�« ان به خاطر زن بودنکشنت ی زنان و دخ�ت

 مبتیف بر 
گ

ِم ننگ و ناموس، �ک جر شان است. زن زادە شدن در فرهن�
ی با�د اثبات کند که خانوادە ی خود را بالقوە بزرگ است؛ هر دخ�ت

تواند حیت به اشتباە متهم و کشته گناە �کند؛ دخ�ت یب �شکسته ن�
ی باروری و فرزندآوری� �ک دخ�ت متعلق به خانوادە» مال��ت«شود. 

ی  ب شود، محسو » د�دەکاالی آس�ب«او است نه خودش. ا�ر دخ�ت
داری او خواهند بود. بکارت او اش تا آخر عمر او مسئول نگهخانوادە

ی با�رە نباشد اش و ناموس آنمتعلق به خانوادە ها است. ا�ر دخ�ت
ف خون است، � باعث ننگ خانوادە شود، و راە زدودن این ننگ ر�خنت

 .  خون دخ�ت
 ر هست�د، آزار ش��د که مدام ز�ر نظی بزرگ �اتصور کن�د در خانوادە

خور�د. ا�ر در حال صحبت کردن با بین�د، شا�د حیت روزانه کتک ��
تان �س برود، ممکن است کشته ش��د. ��ی د�دە ش��د، �ا حجاب
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تان ممکن است روزی ی خودکه اعضای خانوادەدان�د تصور کن�د �
ن ات��ن خطا �ا حیت بدون خطا بکشند، و آب از آب تکشما را با کوچک

توان�د فرار کن�د، و هیچ خ��شاوند و هیچ نخورد. تصور کن�د شما ن�
 بدون خشونِت هنجارینهاد قانویف 

گ
، و زند�

گ
ای از حق شما برای زند�

، درخواست انتخاب »غریب شدن«کند. ز�ادی شدە، حما�ت ن�
، �ا ف ی رابطه هم�، امتناع از ازدواج با ��عمو، دوست کافر داشنت

شوند که ها همه خطاهایی محسوب �از ازدواج: اینجن� خارج 
-و-قانون ننگ«ای، این نظر قب�لهمجازات مرگ در یپ دارند. از نقطه

ف �» ناموس کند، اما به ق�مت ق��ایف کردن ثباِت اجتما� را تضمنی
 حقوق و آزادی فردی. 

کردم. بعد متوجه شدم که من ابتدا مزا�ای ازدواج فام�� را درک ن�
ی که او را از بدو تولد � و د شناسمادر شوهر (عمه �ا خاله) با دخ�ت

 �خانوادە
گ

تر باشد. ممکن است مه��انکنند اش همان نزد�� زند�
اش) را از مالقات شا�د این مادرشوهر، عروس (برادرزادە �ا خواهرزادە

ف در درون �ک خانوادە هم �س ار �با مادرش منع نکند. حفظ دارایی و زمنی
ات ازدواج فام��  مهم است. ازدواج فام�� این م��ت را هم دارد. م�ف

هم�ی و احساس تأسف ی پ�امدهای درونهم البته شامل همه
 از بابت ازدوا�ب �

گ
جر بودە است. هم�ش� ف  شود که شخص از آن م�ف

ی ازدواج مردان با چهار زن را �نهاد چندهم�ی (در اسالم) اجازە
ای ممن�ع است، چندهم�ی ا که طالق در جوامع قب�لهجدهد. از آن

به زنان محسوب شود. البته رقابت ��ان برای جلب » لطف«تواند �
ف هووها � تواند خ�� زشت توجه پدرانه و منابع خانوادە و رقابت بنی

تواند زنان متعلق به باشد. در پردە بودن و درون خانوادە ماندن �
بر حرص و خشونت مردان خارج از خانوادە حما�ت  را در برا طبقات باال

کند؛ اما در برابر مالل و تجاوز محارم نه. در مناطق کوچک کشاورزی،  



ست�مسلمان ن یمختص کشورها نامو� یهاقتل  

۱۲۹ 
 

ف نامو� و زن � حفظ قواننی
ف کل�ت جوامع، نه فقط افراد، متقا�ف ست�ی

ف دخ�ت �ا زن کس با افراد خانوادەهستند. هیچ  »متمرد«ای که از کشنت
توان کند. در این �س�ت است که �معامله ن� زند ازدواج �ا � باز �

نقش محرک هنجارهای همگایف در  ادعاهای قاتالن نامو� را مبیف بر
 قتل، و به اصطالح دفاع از خود، درک کرد (و� قبول نکرد).  

وع کردم، اصً� ن� توا�ستم درک کنم فرار از من در ابتدا که کارم را �ش
تواند دشوار باشد. از بدو ا زن چقدر �قتل نامو� برای �ک دخ�ت �
ف � شود که موجودی ش�طایف است و با�د تولد، به او این باور تلقنی

بیند، بل�ه ن�» فرد«دائم در حال زدودن این ننگ باشد. او خود را �ک 
، �ک نوە ی، خواهر، خواهرزادە �ا برادرزادە، و هم� �ک دخ�ت ی دخ�ت

ای �لهی قب، طا�فه، مذهب، �ا جامعه�عیف �ک عضو فام�ل –بیند �
ها زادە شدە است. بدن او نه متعلق بیند که برای برآوردن آسا�ش آن�

ب و شتم  به خودش که متعلق به جامعه است. ا�ر شوهرش او را �ف
اش هم بکند، با�د با او بماند. ا�ر از هم�ش جدا شود، خانوادە

کنند ای حفظ جان خود فرار �شوند. بنابراین، آنان که بر حیث�ت �یب 
ان هستند. خانوادەت��ن زنت��ن و مقاومشجاع ها برای ی آنها و دخ�ت

ف دل�ل این زنان در هم�شه به دنبال آن ها خواهند بود؛ و به همنی
های د�گری هستند، و ممکن است د�گر وجوی ه��ت و حما�تجست

ف مرد�هرگز به سمت خانوادە ها  با این سنتی خود نروند. وقیت چننی
 د�گر نبا�د ای به غرب سفر �شنا� قو� و قب�لهو روان

�
کنند، قاعدتا

ناموس را اجرا کنند. اما حداقل در م�ان مسلمانان و، تا حد  -قانون ننگ
ی، در م�ان س�ک  شود. ها این قانون همچنان اجرا �کم�ت

منابع  ها،، من بر اساس مطالب روزنامه۲۰۰۴و  ۲۰۰۳های در سال
، مصاحبه نیت ی قتلهای رودررو، و انبوە خاطرات مکتوب، در�ارەاین�ت
های نوشتم. کم کم به این نت�جه رس�دم که این توطئههای نامو� �
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قاتالن ». نامو�« خواند نه قتل» پرقساوت«شدە را با�د قتل طرا�
ها. در سالپذیر آنهستند که باعث ننگ هستند نه ق��ان�ان آس�ب

بود که درخواست اجرای قانون برای شناسایی  ۲۰۰۸و  ۲۰۰۷های 
ب، رس�د در غر به نظر �را کردم. » قتل نامو�«ی های بالقوە�شانه

 در م�ان به استثنای چند مورد در م�ان س�ک
�
ها، قتل نامو� عمدتا

ها به تحق�قات خود ادامه دادم و نوشتم. شود. سالمسلمانان انجام �
داد که به دل�ل وجود ب�ش�ت مهاجران در ارو�ا، �شان � مشاهدات

ال دهد. و باألخرە در سهای نامو� در ارو�ا ب�ش�ت از آم��کا رخ �قتل
ف مقاله۲۰۰۹ ف ی دا�شگا� خودم را در مورد تفاوت، اولنی های بنی

 غریب و قتل نامو�/زن
گ

 ک�ش منت�ش کردم. خشونت خان�
کنند و ممکن است با همرا� قت توطئه �نامو�، قاتالن با د در قتل

چند عضو د�گر خانوادە مرتکب قتل شوند. معموً� برادرها، عموها �ا 
ف قت� �دایی  شوند. مادران ها، پدرها، و سایر �ستگان مرد مرتکب چننی

ان اند. این شان همکاری داشتههم گا� در طرا� �ا اجرای قتل دخ�ت
قاتل در غرب معموً� به شک� برنامه در حا� است که این مهاجمان

، و انفرادی عمل � �شدە،ر�زی ها �ا خانوادەی آنکنند. خانوادەنا�هایف
ان ها همکاری ن�ی ق��ایف با آن کنند. در غرب، پدران به ندرت دخ�ت

ی که در شکل کالس�ِک قتل نامو�  –کشند نوجوان خود را � ف چ�ی
های نامو� با خشونت ب�ش از حد، قتلافتد. در غرب، گا� اتفاق �

ب و شتم و تجاوز، همراە � چه قاتالن هایی شب�ه آنشود؛ قتلمثل �ف
ە ها مرتکب �ای در مورد زنان ناشناس و ب�ش�ت در مورد روسیپ زنج�ی

شوند، طرد �ها در غرب تقدیر ن�شوند. مهاجمان و هم�کش
ف قانویف قرار �شوند، و ا�ر ممکن باشد مورد پ�گرد  ند. در بنی گ�ی

 شود گا�هندوها و مسلمانان، ک� که مرتکب قتل نامو� �
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آ�د که از ناموس و آبروی خانوادە دفاع کردە قهرمایف به حساب �
 است. 

 را ی قتل نامو�و�کم پد�دەمحققایف که در قرن ب�ستم و ب�ست
�ه ای شبمو� پد�دەپذیرند که قتل نااند بدون استثنا �مطالعه کردە

 در غرب ن�ست. فقط کسایف که معتقدند افشای 
گ

به خشونت خان�
می مسلمانی من�ف در�ارەهر نکته ی وگو در�ارەاست گفت آورها �ش

دانند و در مقابل هرا� �قتل نامو� را نژادپرستانه و نا�ش از اسالم
�کم، شمار  و اوا�ل قرن ب�ست و  ۱۹۹۰ی مانند. در دههآن سا�ت �

های نامو�، نگاران هم به پوشش موارد قتلرو به افزا��ش از روزنامه
 ا�ر مرتکبان محا�مه �

�
شدند، پرداختند. خاطرات و کتابمخصوصا

ی قتل نامو� و موارد وق�ع آن در م�ان مهاجران به های فراوایف در�ارە
، شمار قاب ف  لغرب و کشورهای در حال توسعه نوشته شد. همچننی

 توج� ف�لم در این بارە ساخته شدند. 
، مثل زنای با محارم �ا را� برای اندازە ی دقیق وق�ع جرا�م مخ�ف گ�ی

قتل نامو�، وجود ندارد. سازمان ملل بر این باور است که در دن�ا 
قتل نامو� رخ دادە است. و� تحق�قات دو محقق در هند  ۵۰۰۰

های هار�انا، پنجاب، و ا�التتنها در  ۲۰۱۰دهد که در سال �شان �
ف   ۹۰۰اوتار پرادش، حدود  قتل نامو� اتفاق افتادە، و عالوە بر آن بنی

قتل نامو� در د�گر نقاط کشور گزارش شدە است. بنا  ۳۰۰تا  ۱۰۰
قتل نامو� در سال  ۸۰۰به گزارش کم�سیون حقوق ��ش پا�ستان، 

ان وک کوە ��ف را �شدر پا�ستان رخ دادە است. این آمارها تنها ن ۲۰۱۰
ی در دهند. بر اساس گزارش� ماە  ۹پا�ستان، در  �ک بن�اِد حقوق ��ش

دار کردن آبروی دخ�ت به اتهام خدشه ۶۷۵دست کم  ۲۰۱۱اول سال 
درصد این موارد، قاتالن  ۷۷اند؛ و در خانوادە در این کشور کشته شدە

ئه شدە  اند. ت�ب
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ز�ان م��وط به قتل انگل�� هایام از گزارشمن در تحق�قات بعدی
روند جهایف «ام با عنوان کشور استفادە کردم. در مقاله  ۲۹نامو� در 

ف سال ۲۳۰، »قتل نامو� در  ۲۰۰۹تا  ۱۹۸۹های مورد قتل را که بنی
ارو�ا، آم��کای شما�، و کشورهای اسال� روی دادە بود مورد برر� 

شد. در ن�ع اول، د�دە � قرار دادم. در این م�ان، دو ن�ع قتل نامو�
ف سن ق��ان�ان  ف  ۱۷م�انگنی سال و در ن�ع دوم، که کم�ت رایج بود، م�انگنی

درصد موارد توسط  ۸۱سال بود. زنان گروە اول در  ۳۶سن ق��ان�ان 
های زنان در گروە اند. قتلهای متعلق به کشور مبدأ کشته شدەخانوادە

 مدل غریب بود که به قتل منجر دوم ب�ش�ت شب�ه خشونت
گ

های خان�
 در ن�� از موارد، قتل توسط شوهر 

�
ف حال، تق��با شدە است. در همنی

 ی شوهر �ا خانوادە ق��ایف رخ دادە بود. با همدسیت خانوادە
ە ف زنان و » ب�ش از حد غریب شدن«های قتل در غرب معموً� انگ�ی

ان بودە ەاند، و� در کشورهای اسال� ایدخ�ت ف رفتار «ها را به ن انگ�ی
های همراە با شکنجه در ارو�ا کنند. آمار قتلتعب�ی �» نامناسب جن�

باالتر بودە است. دل�ل آن شا�د رس�دن به این هدف بودە که زنان و 
ند که چه بر � کسایف که  ت بگ�ی اِن د�گر درس ع�ب �» زدەغرب«دخ�ت

و آ�د. من در ادامهشوند � آوری موارد قتل ع به جمعی تحق�قاتم، �ش
نامو� در قرن ب�ست و �کم در آم��کای شما� کردم. نقش مادران 
ان خود را به دام مرگ   آم��کایی و کانادایی را برر� کردم که �ا دخ�ت

ها در قتل شدند، و �ا با وجود آ�ا� کشاندند، �ا همدسِت شوهران آن
شان در معرض خطر است سکوت کردند   .  از این که دخ�ت

های نامو� هندوها قتل«من با عنوان  ۲۰۱۲تحقیق آ�ادم�ک سال 
ف تفاوت» و مسلمانان در هند، پا�ستان، و غرب ی را بنی های چشمگ�ی

ە ف دهد. هندوها وقیت که های قتل در م�ان این دو گروە �شان �انگ�ی
زنند؛ و� ها ز�ر پا گذاشته شود، دست به قتل نامو� �اصول کاست
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شوند. هندوها ا به دال�ل مختلف مرتکب این ن�ع قتل �همسلمان
کشند، در حا� که مسلمانان به ندرت اغلب مرد را هم به همراە زن �

ف کاری � کنند. هندوها هنگام مهاجرت این رسم را با خود به غرب چننی
ی س�کن�  کنند. ها این کار را �آورند، و� مسلمانان و تا حد کم�ت

هایی مثل کردم که چرا زنان در قتل نامو� نقشرک ن�در ابتدا، د
�ک جرم بودن را بر عهدە �توطئه ، و �ش ، همدسیت ند. وچییف � گ�ی

ف مانند مردان اعتقادات قب�له ای را درویف بعدتر متوجه شدم که زنان ن�ی
ها مسئول نظارت بر رفتار زنان د�گر، به و�ژە کنند. عالوە بر این، آن�

ان خ خواهند که اطمینان حاصل  ودشان، هستند. اغلب زنان �دخ�ت
ان  کنند، ازدواج کنند، مادر شوند، و شان �کنند که دخ�ت

گ
توانند زند�

وقیت «ی طور که من در مقالهآبرو داشته باشند. این مادران، همان
ام، اغلب در آم��کا یب �شان دادە» شوندمادران مرتکب قتل نامو� �

 شوند. �گناە شناخته 
ف حال، وقیت اطمینان حاصل کردم که  » قتل نامو�«در همنی

ای هم دارد، س� کردم این وجه ماجرا را های قو� و قب�لهر�شه
تر کنم. اما در کمال تعجب، متوجه شدم کم�ت ک� که مسلمان برجسته

ها شود. �س�اری از آناست �ا قبً� مسلمان بودە منظور مرا متوجه �
داشتند که اسالم را مسئول و مسبب بدانند. بر�ف از هندوها عادت 

ف جرا�� ن�س� � کردند مرا قانع کنند که هندوها مرتکب چننی
تر این  اند. جالبشوند، و ا�ر هم �شوند احتماً� از مسلمانان �اد گرفته

شدند که تحق�قات و نظ��ات من گرا�ان به ندرت متوجه �که، اسالم
 ر�شهن فرض�ه کمک �به اثبات ای

�
ی مذهیب کند که قتل نامو� لزوما

تواند به اصالحگران واق�  ندارد. این نکته از آن رو اهم�ت دارد که �
را مغایر با تعال�م اسالم بخوانند. در » قتل نامو�«کمک کند تا 

ی هندوها را مسئول خاتمه  ی مسلمانان و هم ره�ب نها�ت، من هم ره�ب
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دانند که اغلب قتلدانم. ا�رچه مردم �سم وحش�انه �ندادن به این ر 
ف مسلمانان اتفاق � های ج��ان افتد، رسانههای نامو� در غرب در بنی

های نامو� در م�ان هندوها در اص� آم��کا ا�ار دارند که روی قتل
های نامو� مسلمانان در آم��کای هند تمرکز کنند، و به ندرت به قتل

ها، به آموزش دازند. برای خاتمه دادن به این ن�ع قتلپر شما� �
ان دییف ن�از دار�م.   عمو�، ا�سجام در اجرای قانون، و همکاری ره�ب

های نامو� به �افتهمن در طول مدت تحق�قات خود در مورد قتل
 شناخت خودم از این 

گ
های جد�دی رس�دم که باعث رشد و پخت�

ی و وکال و کنشگران در زمینه پد�دە و کسان د�گری مثل محققان
 شد. �ک استاد حقوق در دا�شگاە آرکانزاس چند 

گ
مهاجرت و پناهند�

کسال پ�ش با من تماس گرفت تا با هم در مورد عالقه مان به ی مش�ت
محور مالقایت داشته باش�م. از های ناموستحقیق در مورد خشونت

وع به آن به بعد، ما با �کد�گر تماس داشت�م، تا این که ر�زی برنامه او �ش
�ک کنفرا�س در مورد این موض�ع کرد، و من و گرو� از کنشگران در 
کت در آن دعوت شد�م. قرار بود که این   ب��تان�ا و آم��کا برای �ش

 ، برگزار شود. ۲۰۱۷کنفرا�س در مرکز مل� فهِد دا�شگاە، در سال 
تاد و کنفرا�س، این اسو� این اتفاق ن�افتاد. چند روز قبل از برگزاری  

ند.  مدیر اجرایی کنفرا�س را مجبور کردند تا دعوت از من را �س بگ�ی
ف و طرفدار اسالم هشدار دادە بودند که  چند استاد طرفدار فلسطنی
حضور من در این کنفرا�س، حیت از ط��ق اسکا�پ، عواقب وخ�� 

ف مخواهد داشت. به این ترت�ب، دعوت من لغو شد. و� داستان به ه نی
جا ختم �شد. �� از کنشگران فمین�ست همکار من، به نام مندی 

کتلغو دعوت از من اهانت به همه اعالم کرد که، سنگرا کنندەی �ش
شود. او مصمم شد که کنفرا�س د�گری، احتماً� در ها محسوب �

ف،  ب��تان�ا، برگزار کند. در ماە نوام�ب همان سال، من همراە با اسما ا�ش
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ف مظ فر، آنا پردی، مندی سنگرا، و جنتون سلو� در آن کنفرا�س سبنی
کت  های ناموسد�گر در مورد خشونت محور در دا�شگاە کالج لندن �ش

 کردم. 
ها  هایی در این زمینه وجود دارند که من همچنان با آندر نها�ت، سؤال

روم، از جمله: آ�ا ک� که مرتکب قتل نامو� شدە، بنا به کلنجار �
شود؟ ا�ر او خودش در  محسوب �» ب�مار روایف «استاندارهای غریب 

س د، و کود� آزار د�دە باشد، از انواع اس�ت های بعد از تروما رنج ب�ب
شود، چطور؟ ها را برای دفاع از خود مرتکب �معتقد باشد که این قتل

ا�ط روایف د�گر قابل تغی�ی نباشد، چطور؟ قتل  ا�ر این اعتقاد و �ش
 است، چه تفاویت با قتل از نام

گ
و� که �ک توطئه و خشونت خان�

شدە در �ک ی بمب کار گذاشتهط��ق عمل�ات ترور�سیت �ا به وس�له
گذاری انتحاری دارد؟ البته که این هردو شکل قتل در خودرو �ا با بمب

مداری اند که با دموکرا� و قانون�ک نظام اعتقادی نهادینه شدە
ف و تکم�ل  سازگار ن�ست. با  این حال، من هنوز در تالش برای �افنت

 ها هستم. هایی به این پرسشپاسخ




