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 ناموس 
از آن جا که زن همواره همسر ، دختر يا خواهـر           
مرد خانواده و يا مرد ديگری در هـمـسـايـگـی           
است، لذا شرف او در شرف گروه خويشاونـدان         

بدين سان وظيفه اوست که بـا        .   متبلور می شود  
رفتار خود حرمت و شهرت گروه را بـه خـطـر         

در فرهنگ های عقب مانده ، خشونت و    .   نياندازد
قتل در خانواده ، خصوصا ميان زن و شوهر و           
بين والدين و فرزندان ، خواهران و برادران بـر           
پايه احساس مالکيت مرد بر زن و فـرزنـدان و             

خانوادگی به عنوان يک اصل     ! ! !   اعتقاد به ناموس    
اگـر مـعـمـوال       .   اخالقی مورد قبول اسـت    

مــادر و خــواهــر و زن هــدف             
ناسزاگويي ها و فحش هستند از      

آن جهت است که ارزش دادن       
زنان که شـرف    ! ! !   به پاکدامنی   

مردان در گـرو آن اسـت ،            
وسيله ای برای تحکيـم قـدرت        

شرف  “.   مردانه به حساب می آيد    
، مقدس ترين دارايي مـرد اسـت و            “

ارزش اين امر مقدس با ارزش های احساسـی         
تفاوت دارد و وظيفه پاسداری و دفاع از آن از           

 .واجبات به شمار می آيد
هيچ خادم را در خانه زنان راه مده و اگـرچـه      “

سياه و ساده باشد مگر سياهی زشت و پـيـر و             
شرط غيرت نگاه دار و مـرد مـدار          .   ممسوخ بود 

 ”.که هر که را غيرت نباشد وی را دين نباشد
گزيده قابوس نامه عنصرالمعالی کيکاووس بـن       (

 –اسکندر ، به کوشش دکتر غالمحسين يوسفی         
  )۱۴۶ص 

در توضيح جايـگـاه ايـن مـفـهـوم در رديـف                 
:  شانزدهم معانی در فرهنگ معين نيز آمده است         

به عنوان زنان يک خانواده وابسـتـه         “ناموس   “
 .به يک مرد معنی می گردد

اجباری بودن پوشش و هزاران دليل و بـرهـان           
برای پوشاندن و پوشيده نگاه داشتن زنان خـط         
ديگری از اين قانون است که به عنوان وسيله ای          
برای دفاع از ناموس و مالکيت به کـار گـرفـتـه              
شده است و در آن اثری از توجه به اراده فرد و            
اختيار وی در انتخاب پوشش بدنش ديده نـمـی           

 .شود
امروز مشکل خشونت ناموسی يـعـنـی کـلـيـه              
رفتارهای بازدارنده ای که از سوی پدر ، برادر ،       
شوهر و به طور کلی جامعه مردان و قانونشـان           
در قبال زنان صورت می گيـرد ، بـيـان نـفـی                 

تـا  .   خواست ، اراده و مسئوليت فردی زنان است       
زمانی که زن عددی مبهم در ابواب جمعی مـرد           
قبيله به شمار آيد ، تا زمانی که عنصر تعلق بـه             
جمع مردان عامل تعيين کننده مسير زنـدگـی و            
مرگش باشد ، و از سوی ديگر تا آن هنگـام کـه              
هويت مرد به طور عمده با درجـه شـدت عـرق           
ناموس پرستانه اش تعيين شـود ، از اعـمـال               
خشونت ناموسی از سـوی مـرد و خشـونـت              

پـس  .   پذيری از سوی زن ، گريزی نخواهد بـود         

اگر زمينه برای تغيير معانی ومبانی تعيـيـن و           
تحول شخصيت زن و مـرد فـراهـم شـود و               
احترام به فرديت ، يگانگی تجربه های درونـی          
و مسئوليت هر يک به عنوان يک اصل شناختـه     
شود ، بی شک خشونت در بسياری از عرصـه    

 .ها جای خود را به مدارا و عشق خواهد داد
 

 قتل های ناموسی
ساختار فرهنگی جامعه که به شدت مردسـاالر        
است و به رسم و آيين ارتجاعی و اسالمی نيز          

و “   خطاکـار “مردان و    “حق   “آغشته است بر    

“ فتنـه   
زنان موجودات .   بودن زن استوار است    “انگيز  

فسـاد   “فرودستی هستند که منشا هميشـگـی         
اما مردان ، ايـن  .   در جامعه می باشند “اخالقی  

موجودات برتر و منزه به سبب ويژگی هـا و            
امتيازاتی که دين خدا به آنان بخشيده است، نه        
تنها در بروز اين فساداخالقی سهمی نـدارنـد،          
بلکه حتی در صورت اثبات آن نظر اغـلـب از             

 .مجازات معاف می شوند
“ ناموس “خشونت ناشی از احساس تجاوز به     

که قربانيان آن دختران و زنان جوان هسـتـنـد        
اغلب فرجامی اسفبار دارد و به مرگ قربانيـان         

فرهنگ مردساالر ، آميخته بـا       .   منجر می شود  
رسم و رسوم و رفتار عقب مانده و وحشيانـه          
ارتجاعی ، هميشه مسئوليت اصلی تجاوز و از      

را بر عهده ی زنـان و           “ناموس   “بين رفتن   
دختران می گذارد و به ناچار به پـاک کـردن             

با مثله  “بی ناموسی  “ناشی از  “لکه ی ننگ    “
. کردن و کشتن زنان و دختران روی می آورد        

بر اساس تحقيقات ناکافی ای که در مورد قتـل          
های ناموسی در ايران صورت گرفته اسـت ،           

اعالم کرده است که حـدود   “جهاد دانشگاهی “
 درصد از قتل های انجام شده در ايـران ،             ۲۰

همين تـحـقـيـق       .   هستند “ناموسی  “قتل های   
آشکار می کند که مرتکبـيـن بـه قـتـل هـای                 

از آن جا که عمل خود را زشت و          “ناموسی  “
ناپسند نمی شمرند و اغلب نيز آن را به شـرع            
اسالم و اجرای فرامين آن منتصب می کـنـنـد،           
در قياس با مرتکبين به قتل های ديگر ، بسيـار           
بيشتر به عمل خود اقرار کرده و کمتـر دچـار            

 .پشيمانی هستند
مسائل اجتـمـاعـی     “در کتاب  “عباس عبدی  “

جـهـاد دانشـگـاهـی          –تهران     –قتل در ايران    

بعد از ارائه ارقام و اطالعات تکان دهنـده   )  ۱۳۶۷
در مورد قتل ها ، بر اقتدار بيش از حد مرد تاکيد            

طبق آمار مندرج در ايـن کـتـاب از              .   می ورزد 
 پرونده قتل مورد بررسی ، تـعـداد       ۷۸۹مجموع  

بـا  .    مورد مـی رسـد      ۳۴۴قتل های خانوادگی به     
وجود اين آمار دهشتناک ، در بخش پيشنهـادات         
همين کتاب در مورد قتل  دخـتـران بـه دسـت                

با آن که کشـتـن    “:   پدران و برادران می خوانيم      
دختران امر مطلوبی نيست ، نبايد فراموش کـرد          
که وجود تنبيهی چنين سنگين برای زنان ، عاملی         

 ”.بازدارنده از فساد اخالقی است
بر محق دانستن مـردان      “ساختار فرهنگی    “اين  

. بودن زنان اسـتـوار اسـت        “خطاکار   “و  
زنان موجودات فرودستی هستند که منـشـا        

 .اند “فساد اخالقی  “
 

 خودکشی زنان
آمارها نشان می دهند کـه تـالش زنـان            
. برای خودکشی بيشتر از مردان بوده است      

دکتر جعغر بوالهری در يکی از همـايـش هـای        
در  “:   مرتبط با مسائل زنان اعالم می کنـد کـه             

بسياری از کشورهای جهان اقدام به خـودکشـی         
 برابر مردان است و اين آمار در         ۳ تا   ۲در زنان   

در .   بسياری از مناطق ايران نيز ديده مـی شـود          
مناطق روستايي غرب کشور اين آمار تا چنديـن         

 “. برابر مردان می رسد
حسين بختياری ، مدير کل بهـزيسـتـی اسـتـان             

 درصـد از      ۷۵مرکزی نيز عنوان داشـتـه کـه           
. خودکشی های جامعه را بانوان انجام می دهـنـد        

جلب توجه همسر ، خانواده و مسئوالن از عمـده          
 .ترين داليل خودکشی بانوان است

 خـود در      ۷۹روزنامه ايران در شماره مهرماه       
زنان چهـار بـرابـر        “:   گزارشی خبر می دهدکه     

 “. مردان دست به خودکشی می زنند
معصومه خسروی ، صديقه حيـدری و اصـغـر            
مهاجری ، سه تـن از کـارشـنـاسـان مسـائـل                 
اجتماعی که در زمينه امنيت زنان در خانـواده و           
تاثير آن در امنيت ملی ، پژوهش هـايـی انـجـام              

 درصد زنـان  ۵۰ تا ۳۰بين   “:   داده اند می گويند     
توسط شوهران خود مورد اهانـت و ضـرب و             
شتم قرار می گيرند که تکرار آن در مواردی بـه          

کـتـک کـاری در        .   خودکشی زن منجر می شود    
خانواده به گروه های سنی ، نژادی يـا شـغـلـی              
ارتباطی ندارد و از مراجع قانونی می خواهيم که         

 “. با اين پديده مقابله نمايند
دکتر زهرا داريان پور ، عضـو هـيـات عـلـمـی                
دانشگاه شاهد نيز در ايـن مـورد اضـافـه مـی             

خودکشی يکی از پديده های نـاشـی از      “:   نمايد  
خشونت خانگی عليه زنان است که در کنار پديده        
هايي چون فرار از منزل و انـزوای اجـتـمـاعـی              

 .خودش را نشان می دهد
صدها آمار ديگر نيز که جسـتـه گـريـخـتـه در                
روزنامه ها و نشريات مختلف درج مـی گـردد             
نشان از ابعاد وحشتناک پديده خودکشـی زنـان          

 زنان در ايران
 ، “قتلهای ناموسی “،“ ناموس “و پديده هايي چون     

 “فرار از خانه  “ و “خودکشی زنان“ 

 سيمين اصفهانی
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 .در اين ابعاد گسترده است
 

 فرار از خانه
در فضای آلوده به فساد زن ستيزی ، دشمنی و          
فرهنگ خشونت ، جمهوری اسالمی نه تنـهـا بـا            
تصويب قوانين تبعيض آميز و زن ستيزانـه بـر           
بسياری از تجاوزات اجتماعی مهر تاييـد زده ،           
بلکه فضای مطلوبی را نيـز بـرای جـانـيـان و                

بی پناه تـريـن     .   بيماران جنسی ايجاد کرده است    
قربانيان اين تجاوزات و جـنـايـات ، زنـان و                 

 .دختران هستند
فرار از خانه مولود نابسامانی های اجتماعـی و          
فرهنگی و يکی از بازتاب های خشونت خـانـگـی           
است که به دليل تاثيرات اجتماعی آن قابل تـامـل       

اعمال خشونت های روحی ، جسـمـی و            .   است
جنسی از سوی اعضای خانواده ، عامل بسـيـار          
. مهمی در فرار برخی از دختران و زنان اسـت            

بسياری از دخترانی که قـربـانـيـان ايـن نـوع                
خشونت ها هستند به دليل ترس از آزاردهندگان        
و آبروی خويش جرات اظهار مشـکـالتشـان را           
ندارند و تنها راه ممکن را فرار از محيط نـاامـن             

 .خانه می يابند
 حـدود   ۱۳۸۰آمار دختران فراری نسبت به سال       

تـعـداد دخـتـران       .    درصد افزايش يافته است    ۱۰
 نفر بوده کـه  ۲۰۰۰ بالغ بر ۱۳۸۰فراری در سال  

 . رسيده است۱۳۸۱ نفر در سال ۲۲۰۰به 
ميانگين سـنـی     :   ۸۱ دی ماه ۱۳روزنامه  انتخاب  

 . سال می باشد۲۰ تا ۱۶دختران فراری حدود 
ماموران امـر بـه     :   مجله فوکوس به زبان آلمانی   

معروف و نهی از منکر فقط در ماه های اکتبر و            
 ۴۰بيش از     )   ۲۰۰۲(   نوامبر سال گذشته ميالدی     

هزار نفر را در خيابان های تهران مورد کنترل و         
يکی از آنان دختری به نـام       .   تفتيش قرار داده اند   

 ضـربـه شـالق        ۴۰۰ ساله است که به       ۲۰نگار  
اعالم شده کـه وی اصـالح         .   محکوم شده است  

ناپذير است زيرا در تهران از يـک پـارتـی در               
 .پارتی محرمانه ديگری شرکت کرده است

دکتر فريده پورگيو ، استاديار    :   جبرگزاری ايسنا   
دانشگاه شيراز در يک بررسی انجـام شـده از            
سوی موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگـی بـا          

 “ ساله که ۱۸ تا ۱۴ دختر و پسر ۱۰۰سئوال از  
درصد  ۸۶ “آيا از جنسيت خود راضی هستند ؟        

.  درصـد  ۷دختران پاسخ منفی داده اند و پسران        
 دختر تنها يک نفر از دختر بـودن         ۱۰يعنی از هر    

 .خود راضی بوده است
باوجود تمامی شرايطی که جامعه اسالمـی زده          
برای فرار دختران از خانه فراهم آورده است و          
انواع و اقسام فشارها ، تهديدات ، تـحـقـيـر و                
خشونت های قانونی و شرعی عـلـيـه زنـان و            
دختران را چندين برابر ساخته ، کـارشـنـاسـان           
مکتبی در مقابل اين گونه پديده های اجـتـمـاعـی       
نسخه هايي می پيچيند که تاييـدی بـر شـعـور              
اجتماعی نداشته شان در مواجهه با ايـن گـونـه            

خانم سيده فـاطـمـه مـحـبـی            .   مسائل می باشد  

در واقع افراد را نسبت به      )   بيشتر انجام می شود   
وضعيت افراد فراری که شرايـط نـامسـاعـد و             
بغرنج خانه را تحمل نکرده اند مطلع می کننـد و             
باعث می شوند آن ها نيز همـيـن عـمـل را در                 
مواجهه با مسـائـل خـانـواده         

از سـوی ديـگـر        .   تکرار کنند 
برخی از فيلم هـا و سـريـال           
های تلويزيونی مشوق فرار از     

اعمال سـانسـور    .   (   خانه است 
 )بيشتر 

ترويج روحيه استقالل طلبـی     -
غيرمنطقی در سنين نوجوانی،    
تنوع طلبـی ، عـدم رعـايـت            
احترام به نظـرات والـديـن و          
پرخاشگری نسبت بـه بـزرگ       
ترها ، ترويج فرزند ساالری ،       

حتی نمـايـش   . .   مادی گرايي و   
فرار جمعی از خوانان ، بـدون       
نمايش صحيح پشيمانی و ندامت آن هـا ، مـی              

داليل بـی  .   (   تواند در شيوع اين پديده موثر باشد      
 )ربط 

نقش رسانه های جمعی به ويـژه مـاهـواره و              -
اينترنت در رواج بی بندوباری اخالقی ، مقابله بـا          
هنجارهای اجتماعی ، عدم پايبندی مذهبی و بلوغ        
زودرس نوجوانان در مسائل جنسی حائز اهميت       

 )مقابله با تهاجم فرهنگی . ( است
وی بعد ار صـغـرا کـبـری چـيـدن هـای بـاال                    
: کارشناسی اش را اين گونه جمع بندی می کنـد       

با استناد به انگيزه های فرار دختران از خـانـه            “
درمی يابيم که اکثر آنان برای کسب استقـالل و           
آزادی روابط در خـارج از خـانـه اقـدام بـه                   

اين بدان معناست که جامعه ميـزان  .   فرارکرده اند 
امـر بـه     (   نظارت های اجتماعی دولتی و مردمی       

معروف و نهی از منکر ، گـزارشـات مـردمـی ،               
را کاهش داده و آزادی بـی      . . .   )   نيروهای بسيج و  

قيدوشرط روابط زنان و مردان را افزايـش داده          
است ، به گونه ای که آن ها بدون  واهـمـه  و                   
کنترل به امور خالف می پردازند ، در حالی کـه            
اين حد افراطی از آزادی ، مقبـول بسـيـاری از              

 “. خانواده ها نيست
اين چنين نسخه هايي که در جمهوری اسـالمـی           
مرتبا برای پاک کردن صورت مسائل انجام مـی       
گردد، درواقع تاکيد هرچه بيـشـتـر بـر اعـمـال              
خشونت دولتی برای زنان و دخترانی است که از         
دست همين قوانين و مقررات جاری در جامعه و         
خشونت خانوادگی، اقدام به فرار از خـانـه مـی             

طبق روال و سنت هميشـگـی جـمـهـوری            .   کنند  
اسالمی ، هميشه بايد دشمنان فرضی که مـرتـبـا       
در حال توطئه عليه نظام مقدس شان می بـاشـد            
توسط کارشناسان کشف گردند و با بگير و بـه           
بند و سانسور و تن دادن به سنت ها و فرهـنـگ             
پوسيده مردساالرانه دينی به جنگ پديده هـايـي          
رفت که در سيستم حاکم ابـعـادی بـه مـراتـب               

 .وحشتناک يافته اند

کارشناس ارشد پژوهش علوم اجـتـمـاعـی و           
عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان  از جملـه     
اين کارشناسان است که راه حل های زيـر را           
به منظور مقابله قطعی تر نسبت بـه مـعـضـل             

فرار دختران از خانـه ارائـه        
 :کرده است 

تقـويـت و سـازمـانـدهـی           -
نهادهای مردمـی مـوثـر در         
امداد خـانـواده از جـهـات           
مختلف نظير کميته امداد امام     
خمينی ، بنيادهای خـيـريـه ،         
صندوق های قرض الحسـنـه      

 )نهادهای مافيايي ....( و 
احيای سنت های ديـنـی و         -

حاکميت ارزش های اجتماعی    
اسالم نظير وجوب احترام به     
والــديــن ، رســيــدگــی بــه        
خودشـان ، نـظـارت هـای           

فاميلی چون واليت پدر ، جـدپـدری ، بـرادر              
 )چتر امنيتی . ( بزرگ تر

نظر به اين که با اسـتـنـاد بـه اطـالعـات و                   -
تحقيقات ، بيشتر دخـتـران فـراری از بـيـن                
خانواده های نابسامان بوده و اغلب فـرزنـدان         
طالق هستند به کارگيری تمام تمهيدات جـهـت         
پيشگيری و کاهش نرخ طالق از طريق تقـويـت          
مراکز مشاوره ، اجبار به شرکـت در کـالس             
های آموزش حقوق و تکاليف زوجين قـبـل از           
عقد رسمی ، اجبار در مـراجـعـه بـه مـراکـز                
مشاوره از طريق اهرم های دولتـی ضـروری          

 )اجبار سربازخانه ای . ( است
از آن جا که بسـيـاری از دخـتـران فـراری                     -
 سال و در ۱۶ تا ۱۴در سنين   )       هفتاد درصد   ( 

دوره های حساس نوجوانی و راهنمايي قـرار         
دارند و با مشکالت متعدد خـاص ايـن دوره             
مواجه هستند لذا بخشی از پيشنهادات جـهـت          
پيشگيری از فرار دختران معطوف بـه وزارت         

تقويت امور تربيتی .  (     آموزش و پرورش است 
 )مدارس 

تربيت نيروهای پليس انتظامی از بين بـانـوان         -
متعهد و متدين جهت ايـن مسـئلـه خـاص و               
ضرورت آشنايي نيروهای انتظامی بـه ويـژه        
پليس زن با مسائل روانشـنـاخـتـی دخـتـران             

راه انـدازی    .   (   فراری و خرده فرهنگ آن هـا        
 )جنداهللا انتظامی خواهران زينب 

اعمال مجازات های بسيارسنگين ، عـلـنـی و           -
برای بـانـدهـای فسـاد ،           )   در مالعام   (   جدی  

 )اعدام زعمای رژيم . ( اغفال، تجارت جنسی
قانونمند نمودن نحوه درج اخبار مربـوط بـه          -

بخش حوادث و ممانعت از سواستفاده از بيـان   
به دليل بدآموزی و اشاعه منکرات و جلوگيری        
. از قهرمان سازی مطبوعاتی از اين عـامـلـيـن       

زمانی که رسانه ها موضوع فرار دختران را با         
البته ايـن    (   ذکر تمام جزئيات منعکس می کنند       

کار اغلب با هدف جذب مـخـاطـب و فـروش               
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