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  براي راديو زمانه٧۶-٧۵نيلگون 
 ٢٠٠٧  آگست ١٢

 

 قتل هاي ناموسي در تركيه
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
چندي پيش از سوي يكي از ارگانهاي وابسته به سازمان ملل متحد، گزارشي از يك تحقيق دربارهء قتل 

ف پروژه آن بود هد. هدف اين تحقيق جمع آوري اطالعات آماري نبود. هاي ناموسي در تركيه منتشر شد
داشتند، ) ١(» شرف و ناموس«و برداشت هايي كه اهالي تركيه از » شرف و ناموس«كه با شناخت از مفهوم 

توجه به نظام ارزشي، آداب، و سنت ها در اين مورد، . داليل قتل هاي ناموسي در تركيه بهتر فهميده شود
 .ي مي انجاميدتوضيح دهندهء رفتار اجتماعي اي بود كه به قتل هاي ناموس

 
با پشتيباني » انجمن جمعيت تركيه«اين تحقيق توسط ). ٢(است » پروژهء قتل هاي ناموسي«عنوان اين تحقيق 

تحقيق . صورت گرفته است) ۴(» برنامهء توسعهء سازمان ملل«و ) ٣(» صندوق جمعيت سازمان ملل متحد«
مله استانبول، از راه مصاحبه با ساكنان محل، در چهار شهر تركيه، از ج» پروژهء قتل هاي ناموسي«ميدانيِ 

كاركنان سازمانهاي دولتي و غيردولتي، و رهبران مذهبي محل به صورت كتبي وشفاهي انجام پذيرفته 
 .است

 
 نقش ناموس در زندگي

قتل براي . يكي از خشن ترين تبعيضات عليه زنان در تركيه است» پروژهء قتل هاي ناموسي«موضوع اصلي 
مجازاتي است كه براي حفظ شرافت و آبروي يك مرد، يك خانوار، يا ) ۵( يا قتل ناموسي حفظ عفت

 . يك طايفه، الزامي تلقي مي شود
 

 اين بود كه در تصور و باورهاي اهالي تركيه، مي شد، نخستين پرسشي كه مي بايست به آن پاسخ داده
در اكثر مصاحبه ها، پاسخ . كنندجايگاه ناموس چيست و آنها چگونه شرف و ناموس را تعريف مي 

. دهندگان شرف و ناموس را مهم ترين عامل در زندگي و باالتر از هر ارزش ديگر به حساب مي آوردند
. هرچه فرد در منطقهء دورافتاده تري زندگي كرده باشد، اين ارزش براي او قوي تر و حياتي تر مي شود

 و طايفه اي داشتند و در پاسخ هاي خود بر اهميت دين بيشتر مصاحبه شوندگان، وابستگي هاي شديد قومي
 . و مذهب پا مي فشردند
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همچنين در ميان جوانان مناطق شهري، همين پافشاري بر نقش ناموس به چشم مي خورد، به نحوي كه 

اين . برخي از پاسخ دهندگان زندگي را بدون آنچه خود شرف و ناموس مي ناميدند، غيرممكن مي دانستند
رخ دهد و شرافت انسان در خطر باشد، نمي » بي ناموسي«ان تأكيد داشتند كه در محيطي كه در آن جوان

آنان اعتقاد داشتند رفتاري كه شرف و ناموس را به خطر بيندازد بايد به شدت مجازات . توان زندگي كرد
 .شود

 
 تعريف شرف و ناموس

 و ناموس سوآل مي شد، اين مفهوم را در ارتباط اكثر پاسخ دهندگان، وقتي كه از آنها دربارهء معني شرف
و پاكدامني، پوشش مناسب، تشخيص حد و » عفت«. با زنان و رفتار جنسي زنان و دختران توضيح مي دادند

از «در پرسشنامه اين پرسش آمده كه . حدود وظايف زنانه طبق آداب، نقش مهمي در تعريف ناموس دارد
حتا خود زنان نيز همين نظر » .ناموس زن آدم است«د پاسخ دادند كه هفتاد درص» ديد شما ناموس چيست؟

 .را داشتند
 

اگر من عروسي كنم، زن من ناموس من . . . ناموس براي من همه چيز است«:  ساله مي گويد٢۴يك جوان 
خواهرم هم ناموس من است؛ اقوام من هم همينطور، دختر عمهء من و دختر دائي من هم ناموس من . است
 ». . .تندهس
 

پا را نبايد از مرز ناموس آنطرف تر . ناموس يعني زندگي طبق دستورات دين«:  ساله مي گويد٣٠مردي 
ناموس مرد، زن اش، مادرش، . ناموس يعني اينكه در جايي كه خدا منع كرده، نبايد پا گذاشت. گذاشت

س ديگران هم مثل ناموس يك مرد بايد حواس اش باشد كه از نامو. . . خواهرش و همسايه اش است 
 ».خودش محافظت كند

 
 ساله، به ويژه آنها كه از مناطق روستائي به شهر مهاجرت ٢۵ تا ١٨در ميان پاسخ دهندگان، مردان جوان 

كرده بودند، بيش از همه بر كنترل زنان پا مي فشردند؛ به ويژه نحوهء لباس پوشيدن زنان و دختران و اينكه 
 . عاشرت دارند و تحت چه شرايطي مي توانند به مدرسه و دانشگاه بروندآنها با چه كساني حق م

 
مثالً شلوار را در نظر بگيريد، من مخالف پوشيدن اين نوع شلوار هستم چون «:  ساله مي گويد٢۴يك مرد 

 ».شما شكل بدن زن را در آن مي توانيد ببينيد
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 طالق نمي تواند شرف را بازگرداند

 ساله ٢۶يك جوان . براي جوانان و مردان از حساسيت بااليي برخوردار بود» طالق«و » بكارت«دو موضوع 
بدون بكارت، . وقتي بكارت دختر از بين رفت ديگر او هيچ چيز نيست. بكارت همه چيز است«: مي گويد

 ».دختر براي من پشيزي ارزش ندارد
 

واند باشد، اكثر پاسخ دهندگان در پاسخ اين سوآل كه آيا طالق راه حل بهتري براي بي وفائي مي ت
اگر كسي را به زني بگيرم، . من مطلقاً مخالف طالق هستم«:  ساله مي گويد٢۴يك مرد . مخالفت كردند

يا خودم را مي . ديگر او ناموس من به حساب مي آيد؛ من نمي توانم فكر كنم كه او زير مرد ديگري برود
 نمي توانم فكر كنم كسي كه به نكاح من درآمده، كسي اصالً. من اين جوري فكر مي كنم. كشم يا او را

حتا فكرش را هم نمي . كه طبق فرمان اهللا به من تعلق دارد، كسي كه ناموس من است، با كس ديگري باشد
 ».توانم بكنم

 
اگر زن من خيانت كند، يا خودم او را . من صد در صد مخالف طالق هستم«:  ساله مي گويد٣۴يك مرد 

 ». به برادر بزرگترش مي گويم تو او را بكشمي كشم، يا
 

از مجموع پاسخ ها چنين نتيجه گرفته مي شود كه ناموس يكي از خصوصيات وجودي زن است كه به مرد 
زنان بايد به طور منفعل از آن قواعدي پيروي كنند كه ناموس را به . تعلق دارد و بايد توسط مرد كنترل شود

با اين تعريف، حفظ شرف و ناموس، هم زنان را متعهد مي كند و هم مردان را، كه در جامعه . خطر نيندازد
 . به نحو خاصي عمل كنند

 
 شرف و بستگي هاي طايفه اي

تحقيق سازمان ملل در شهرهاي تركيه به اين نتيجه رسيد كه شرف و ناموس در وهلهء اول مفهومي است 
دختران، و اطاعت و وفاداري در ازدواج مربوط » بكارت«و » عفت« به كه به زنان و روابط جنسي آنها، و نيز

در ميان اقشار شهري تر و مدرن تر، شرف و ناموس به مفاهيم وطن و مليت، و سرافرازي ملي . مي شود
رايج ترين برداشت از شرف و ناموس، زمينه را براي محدود كردن و سركوب زنان، . گسترش پيدا مي كند

در اين برداشت، زنان مايملك مردان محسوب مي . جنبه هاي رفتاري آن ها آماده مي كندو كنترل همهء 
 .شوند
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در بخش هايي از جامعه كه بستگي هاي خوني و طايفه اي اهميت زيادي دارد، به ويژه در دهات و شهرك 
وندي هاي كوچك، و نيز در محالتي از شهرهاي بزرگ كه ساكنان با يكديگر روابط خوني يا خويشا

در چنين فضاي اجتماعي اي، مجازات كساني كه . بيشترين اهميت را دارد» بي ناموسي«دارند، مجازات 
به محض آنكه اخبار يا حتا شايعاتي بر سر زبان ها . قواعد رفتار مبتني بر ناموس را زيرپا بگذارند شديد است

 بايد واكنش نشان دهد؛ اگر چنين نكند بيفتد، خانواده اي كه در معرض اتهام قرار گرفته و سرشكسته شده،
اما اكثر خانواده ها حاضر نيستند بستگي . بايد بارش را ببندد و با شرمساري به مكان ديگري مهاجرت كند

 .زنان و دختران شان كنند» بي ناموسي«هاي طايفه اي و قومي را فداي 
 

 قتل ناموسي
در .  باالترين نرخ قتل هاي ناموسي را داشته اندچهار شهري كه تحقيق سازمان ملل در آنها صورت گرفت،

ما در اين . گزارش، داستان هاي متعددي از موارد و نحوهء اجراي مجازات هاي ناموسي آورده شده است
برنامه به دليل محدوديت وقت، اين موارد را نمي آوريم و شنوندگان را به لينك گزارش تفصيلي اين 

در  ميان بيش از صد مورد مجازات ناموسي كه اطالعات . اع مي دهيمتحقيق در سايت راديو زمانه ارج
مربوط به آنها از راه مصاحبه با نزديكان قربانيان، شاهدان عيني، و مقامات دولتي جمع آوري شده، بيش از 

 .نيمي از مجازات ها به قتل انجاميده است
 

، و روابط طايفه اي، در تعريف شرف عوامل متعددي، از جمله جنسيت، سن، محل اقامت، ميزان تحصيالت
كساني كه منشأ روستائي دارند، حتا پس از . و ناموس، و جايگاه آن در زندگي افراد، مؤثر شناخته مي شوند

مهاجرت به شهر، اگر روابط شان كماكان به حلقهء بستگان و آشنايان محدود بماند، بيشترين اهميت را به 
س، معني و هدف زندگي آنها است و به خاطر آن حاضرند بكشند يا شرف و نامو. شرف و ناموس مي دهند

در تعريف ناموس و شرف، بيشترين گرايش آن است كه آن را از طريق بدن و سكسوآليتهء . كشته شوند
مردان خود را متعهد به محافظت از عفت زنان مي دانند؛ اين يكي از مهمترين وظايف و . زنان توضيح دهند
در تحقيق شهرهاي تركيه، مصاحبه شوندگان اين مسؤوليت را تا . ا در زندگي استمسؤوليت هاي آنه

 . اندازهء زيادي به سنت هاي تركي و به سنت هاي اسالمي نسبت مي دادند
 

در محيط اجتماعي مورد تحقيق، قتل ناموسي يا قتل براي حفظ شرافت خانواده، امري اجتناب ناپذير و 
 حتا اگر در مواردي مرد يا زني از بزرگان خانوار به آن تمايل نداشته باشند، .غيرقابل تغيير تلقي مي شود

 . براي حفظ آبروي فاميل چاره اي ندارند جز آنكه اين مجازات را به اجرا بگذارند
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كساني كه علناً از قتل هاي ناموسي دفاع مي كنند، معتقدند هيچ راه ديگري براي حفظ اركان خانواده و 

وقتي كه شرف و ناموس مهمترين ارزش اجتماعي باشد، و تعريف آن نيز در . ار وجود نداردهمبستگي خانو
وهلهء اول توسط بدن زن و رفتار جنسي او صورت گيرد، هرنوع هنجار شكني از سوي زنان و مردان، بايد 

 . احيا كندراه حل جدايي و طالق كارساز نيست و هرگز نمي تواند شرافت را . با اشد مجازات همراه باشد
 

حتا در مواردي كه دختري مورد تجاوز قرار مي گيرد، او اگر نخواهد با تجاوزگر ازدواج كند، يا اگر فرد 
مرد متجاوز نيز طبق . متجاوز نخواهد او را به زني بگيرد، آن دختر مقصر شناخته مي شود و بايد به قتل برسد

ند، مي توانند با پرداخت بهاي زياد از قتل فرزندشان رسوم بايد كشته شود اما اگر خانوادهء او متمول باش
 . اگر دختر در اثر تجاوز آبستن شود، قتل او اجباري است. جلوگيري كنند

 
زنان فاميل معموالً در اين تصميم گيري ها دخالتي ندارند، اما در مصاحبه ها موافقت شان را با مجازات 

ان و با عفت بزرگ كردن دختران، مهمترين بخش مسؤوليت سربه راه بودن فرزند. هاي ناموسي بيان كردند
 . ///مادري است و قصور در آن به هيچ وجه نمي تواند قابل تحمل باشد

 
١-  honor 

٢-  The Honor Killings Project 

٣-  United Nations Population Fund 

۴-  United Nations Development Program 

۵-  honor killing 
 

 تبطلينك مر

پويش قتل هاي «:  صفحه ـ فايل پي دي اف٨٨در » صندوق جمعيت سازمان ملل متحد«گزارش كامل 
 .»ناموسي در تركيه

http://europeandcis.undp.org/?menu=p_cms/show&content_id=3E9DF3A2-F203-1EE9-B57B90A9C97A1717 

 
 
 


