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نگاهی به قتل های ناموسی، عوامل بروز و راه های پیشگیری از آن 

تراژدی قتل ناموسی را متوقف کنیم

مدیریت و پیشگیری از یک رفتار نابهنجار 
اجتماعی که ریشه های قوی در روابط بین فردی 
و روان شناسی انسانی دارد، در گام اول به درک 
مناسب چنین رفتاری نیازمند است. قتل رومینا 
به دست پدرش باعث بروز واکنش های مختلفی 
در رسانه ها و جامعه شد و هر کس از زاویه  دید 
خود به این پدیده نگریست. برخی به مرتکب 
به عنوان یک قربانی دیگر نگاه کردند و دل بر 
او سوزاندند و بعضی او را مستحق شدید ترین 
مجازات ها دانستند. در مورد قربانی ماجرا نیز 
همین نگاه دوگانه به چشم می خورد. پرسش 
مهم در این میان این است که برای پیشگیری 
از بروز دوباره چنین وقایعی حکومت، جامعه، 
نهادها و دست اندرکاران بهداشت روان چه 

کاری می توانند انجام دهند؟
سازمان ملل در سال 2006 میالدی اعالم کرد 
هرساله حدود 5 هزار زن جان خود را به علت 
آنچه خدشه دار کردن حرمت و شرف خانواده 
تلقی می شود، از دست می دهند. به نظر می رسد 
این رقم به ویژه در برخی مناطق دنیا در سال های 
اخیر افزایش یافته است. برخی نیز این افزایش 
را به فزونی موارد گزارش شده نسبت می دهند. 
از بنگالدش تا برزیل و از بریتانیا تا اوگاندا و 
سوئد و ترکیه و ایران همه جا با این پدیده 
روبرو هستیم و برخالف تصور اولیه، ارتباط 
نیرومندی میان مذهبی بودن و قتل های شرافتی 

یافت نشده است.

عوامل بروز قتل های ناموسی
بازتاب رفتاری مردانه  ناموس  یا   شرافت 
از سوی مردانی است که به سمت بازگرداندن 
شرافت از دست رفته به علت رفتار نامناسب 
زنان خانواده رانده می شوند. رفتار نامناسب به 
کنشی زنانه اشاره می کند که می تواند به شکلی 
واقعی رخ بدهد یا آنکه زن به آن متهم شود. در 
هرحال اعاده حیثیت خانواده به ضرورتی فوری 

تبدیل می شود.
ارزش ها جنبه های ضروری   هیجانات و 
در ساختار اجتماع هستند. شرم، هیجانی است 
که با آبرو پیوند دارد. شرم درنتیجه گسسته 
شدن رابطه فرد با جامعه برانگیخته می شود. در 
جامعه مردساالر، مردان به شدت با دیگر مردان 
همذات پنداری می کنند و تصویری فرادستانه 
نسبت به زنان در آنها از همان زمان کودکی شکل 
می گیرد. این موضوع را در برخی خانواده ها از 
رفتاری که برادر نسبت به خواهر دارد به روشنی 
می توان دریافت. شرف در چنین جوامعی به 
اعمال کنترل مرد بر زن گره می خورد. اگر مرد 

در این رفتار خود دچار شکست شود، شأن 
و منزلت خود را در جامعه در معرض تهدید 
می بیند و از سوی دیگر، مرد به عنوان فردی 

ضعیف شناخته می شود.
 واژه زن ذلیل واژه ای آشنا در فرهنگ ماست. 
داشتن شرف، از آن سو به حفظ موقعیت اجتماعی 
فرد کمک می کند که برای او از نظر اقتصادی مزایایی 
دربردارد. بدون شرف در این جوامع احتمال زیادی 
وجود دارد که فرد دچار انزوای اجتماعی، محدودیت 
اقتصادی و کاهش فرصت برای جلب جنس مخالف 
شود. به عبارتی، توانایی مرد برای حفظ پیوندهای 
اجتماعی خود در جامعه با دیگر مردان به توان 

او برای حفظ نظم در خانه خود گره می خورد.
 انسان هویت خود را در جامعه در ارتباط با 
دیگر افراد تعریف می کند. گروه اجتماعی که در 
آن فرد احساس تعلق و مشابهت می کند نقشی 
مهم در هویت سازی فردی دارد. این تضاد هویتی 
در مهاجران به شکلی بارز خود را نشان می دهد. 
فرهنگی که در خانه حاکم است، با آنچه در اجتماع 
جریان دارد تضادی چشمگیر نشان می دهد. همین 
تضاد در جوامع در حال گذار که دگرگونی روابط 
اجتماعی در آنها طی سال های اخیر سیری شتابان 
به خود گرفته، مشاهده می شود. گاهی هویت فردی 
خانوادگی با هویت اجتماعی در تعارض شدید 
قرار می گیرد. در برخی فرهنگ ها بار مسوولیت از 
دوش فرد مرتکب برداشته و چنین رفتاری بهنجار 
و برحق تلقی می شود. این قربانی است که گناهکار 
و مستوجب مجازات است. گاهی خود خانواده از 
گذاشتن سنگ قبر بر مزار قربانی خودداری می کنند 
و سعی در زدودن خاطرات او دارند و تالش می کنند 

او را از حافظه جمعی خود پاک کنند.

جنگ با قتل ناموسی با سالح طنز
برخی متفکران از جمله فیلسوف آنتونی آپیاه، پیشنهاد 
می کنند با سالح طنز و تمسخر به جنگ قتل شرافتی 
برویم. او استدالل می کند رفتار نامطلوب را می توان با 
تبدیل کردن آن به منبعی برای تحقیر و تمسخر و نه 
افتخار کمرنگ کرد. در فرهنگ ساخته شده بر مفهوم 

شرف این موضوع می تواند کامال معنی دار باشد. 
در حقیقت فرد بیان می کند که شرم در عین حال 
که می تواند محرکی برای انجام قتل شرافتی باشد، 
قادر است به عاملی برای پیشگیری نیز تبدیل شود 
اما برای تاثیرگذاری این سیاست، چنین رویکردی 
باید از دل خود آن فرهنگ بیرون بیاید. اگر افراد 
به این نتیجه برسند که این تحقیر از دنیای خارج 
می آید، به عنوان سیاست تحمیلی به آن می نگرند 
و اثر عکس خواهد داشت و آن فرهنگ برای حفظ 
هویت خود حالتی دفاعی به خود می گیرد. به همین 
دلیل برخی استدالل می کنند قوانین سفت و سخت 
علیه این رفتار می تواند حتی آن را تقویت کند. 
اگر این جوامع، چنین قوانینی را برآمده از فرهنگ 

غرب بدانند که قصد تحمیل خود بر 
سنت های آبا و اجدادی آنها دارد، برخی 
رفتارها به نماد استقالل فرهنگ فرد در 
برابر تهاجم خارجی تبدیل خواهد شد. 

فرهنگ نقش معنی دهنده ای به رفتارهای 
آدمی دارد و با آموزش مناسب می توان معنای 
برخی رفتارها را به شکلی دگرگون کرد که از 

نتایج مصیبت بار آنها کاسته شود.

نداشتن تعادل روانی در بیشتر موارد 
مطرح نیست

از  قاتل  پدر  رفتار  توجیه  در  که  دیگر  نکته ای 
سوی برخی افراد مطرح شد، این بود که تعادل 

روانی مناسب نداشته و چنین رفتاری را تحت تاثیر 
روان پریشی )جنون( حاد انجام داده و درک مناسبی 

از پیامد رفتار خود نداشته است. چنین احتمالی را 
نمی توان به کلی در این مورد یا موارد مشابه مردود 
دانست اما واقعیت این است که در بیشتر موارد 
چنین رفتارهایی از سوی افرادی انجام می شود 
که نمی توان رفتار آنها را به اختالل روان پزشکی 
خاصی نسبت داد. فرهنگ و معنایی که فرد در 
ذهن خود برای رفتارش می آفریند، می تواند به 
رفتارهایی دهشتناک منجر شود که لزوما دال بر 

اختالل روان نباشد. 
پدیده ابتذال شر که از سوی هانا ارنت در مورد 
رفتارهای جنایتکارانه افراد مطرح شد، به بروز چنین 

رفتارهایی از سوی افرادی معمولی اشاره دارد. 

چه باید کرد؟
حرکتی در سطح ملی و اجتماعی: برای پیشگیری 
از چنین وقایعی نیاز به حرکتی در سطح ملی و 
اجتماعی است. رفتار دیگر افراد جامعه و نگاه آنها 
به این پدیده نقش بسزایی در شکل دادن به معنای 
شرافت در ذهن مرتکبان بالقوه دارد. به طور مثال 
نگاه توأم با تحقیر همسایه ها به مردی که خواهر 
یا فرزندش از خانه گریخته بار عظیمی بر دوش 
او گذاشته که می خواهد به هر ترتیبی خود را از 

سنگینی آن خالص کند. 
قتل  وقوع  در  رسانه ها  نقش  نگرفتن  نادیده 
ناموسی: رسانه ها در بسیاری موارد از طریق بیان 
برخی اخبار، نمایش بعضی فیلم ها و انتشار برخی 
داستان ها به شکلی تلویحی و زیرپوستی به تقویت 
چنین رفتارهای فردی و فراقانونی دامن می زنند 
)نمونه بارز فیلم قدیمی است که در آن مرتکبی 
که برای حفظ شرف خود دست به قتل و انتقام 
فردی می زند، به قهرمان تبدیل می شود(. هر چه 
باشد، کارگردان، نویسنده یا خبرنگار نیز جزئی 
از این فرهنگ مردساالر غیرت مدارانه است که 
می تواند به شکلی ناخودآگاه یا خودآگاه با مرتکب 

همدلی داشته باشد.
حمایت از فرد آسیب پذیر: فرد آسیب پذیر را باید 
از محیط آسیب زایی که جان او را تهدید می کند، 
جدا کرد و نهادهای اجتماعی وجود داشته باشند 
که حمایت مناسب را بالقوه در زمان آسیب  

به قربانی عطا کنند. 
درک جوان ترها: گاهی در خانواده ها با 
شکاف بین نسلی عمیقی روبرو هستیم. 
نسل پدران، نسل متعلق به انقالب 
با کشمکش های  که  است  و جنگ 
و  کرده  نرم  پنجه  و  دست  گوناگونی 
آبدیده و در عین حال خشن شده است و 
نسل جوان دنیایی مهربان تر، شادتر و آرامش بخش تر 
طلب می کند. فاصله ای بین نسل ها ایجاد می شود 
که گاهی پرناشدنی می نمایاند اما با کمی بردباری 
و تالش از سوی نسل گذشته برای درک دنیای 
جوان ها که صاحبان فردای این مرز و بوم هستند و به 
حق برخی رفتارهای والدین را به پرسش می کشند، 

می توان به فردایی بهتر امید بست.

سازمان ملل در سال 
2006 میالدی اعالم کرد 

هرساله حدود 5 هزار زن جان خود را 
به علت آنچه خدشه دار کردن حرمت و شرف 

خانواده تلقی می شود، از دست می دهند. به نظر 
می رسد این رقم به ویژه در برخی مناطق دنیا در سال های 

اخیر افزایش یافته است. برخی نیز این افزایش را به فزونی 
موارد گزارش شده نسبت می دهند. از بنگالدش تا برزیل و 

از بریتانیا تا اوگاندا و سوئد و ترکیه و ایران همه جا 
با این پدیده روبرو هستیم و برخالف تصور 

اولیه، ارتباط نیرومندی میان مذهبی 
بودن و قتل های شرافتی یافت 

نشده است

ریشه بسیاري از بیماري هاي ذهني و متعاقب آن 
بیماري هاي جسمي ترس و هراس است. این ترس ها 
نوعی نگراني کلي از عدم پیشرفت کارها، احتمال 
وقوع مشکالت و مسائل پیش بیني نشده، بروز ایراد 

در سیستم کاري، بدشانسي و بسیاري موارد دیگر است. 
مي ترسیم نکند اتفاق بدی بیفتد، کسي فکر بدي در مورد ما بکند، 
نتوانیم به موقع کارهایمان را انجام دهیم و... در واقع بیشتر این ترس ها 
فارغ از منشاء رواني و دروني ناشي از زندگي در شرایط نابسامان و 

ناامن فرهنگي و اقتصادي است که در آن بزرگ شد ه ایم. 
البته این گونه ترس ها در بعضي جوامع بیشتر است. توجه داشته باشیم 
جامعه اي که مردمش دچار ترس ها و هراس هاي بیهوده هستند نمي تواند 
پیشرفت کند و اغلب درجا مي زند اما چگونه مي توانیم بر ترس هایي 
که مانع از پیشرفت ما مي شوند غلبه کنیم و رها شویم؟ با دکتر محمد 

جباري، روان شناس و کارآفرین در این زمینه گفت وگو کرده ایم.

: ریشه ترس هاي ما چیست؟
امروزه در جامعه افراد زیادي را می بینیم که قرار است کار مهمي انجام دهند و 
دلشان مي خواهد عامل و منشاء اتفاق بزرگي باشند و خیلي هم براي رسیدن 
به آن رویا دارند ولي در بسیاري مواقع تقریبا هیچ کاري انجام نمي دهند.انگار 
ترسي بزرگ و دروني مانع از آن مي شود که به اهدافشان برسند. این اتفاق 
حتي براي افراد باهوش و کساني مي افتد که نمرات خوبي در زمان تحصیل 
گرفته اند. والدین این افراد همیشه انتظار بهترین را از آنها داشته اند. آنها هم 
با وجود تمام تالشي که کرده اند همیشه احساس ناکام بودن دارند چون 
تنها هنگامي مورد حمایت و توجه ویژه خانواده قرار مي گرفته اند که بتوانند 
»کامل« باشند.. وقتي رویاي کامل بودن الگوي افراد مي شود، به این علت 
که با واقعیت همخواني ندارد آنها دچار ترس از شکست و سرخوردگي 
مي شوند که حتي باعث مي شود نتوانند کاري را هم آغاز هم نکنند چون 
جسارت انجام آن را ندارند. به طور طبیعي ما در کودکي تالش مي کنیم 

نظر والدین را به خودمان جلب کنیم چون آنها منابع قدرت ما هستند. اگر 
با سختکوشي مستمر بتوانیم این کار را انجام بدهیم الگویي را از آنها به 
یادگار مي بریم که همان الگوي سختگیري نسبت به دیگران است بنابراین 
ما افراد »نتیجه گرا«یي در زندگي واقعي خود مي شویم و به خاطر موفقیتي 
که در زمینه هاي مختلف به دست آورده ایم خودمان را به دیگران معرفي 
مي کنیم، در نتیجه ما خود را فقط به واسطه دستاوردهایمان آدم باارزشي 
مي دانیم. به همین خاطر وقتي دستاوردي نداریم احساس پوچي مي کنیم. 
افراد زیادي فکر مي کنند »من« بدون »دستاورد « یعني هیچ. به همین دلیل 
وقتي چیزي را که خودمان را با آن مي شناسیم و به دیگران هم معرفي 
کرده ایم مانند عنوان، پول و مدرک و...از دست مي دهیم احساس »بي هویتي« 
مي کنیم. ضمن اینکه اگر موفق هم شویم دچار نوعي خودشیفتگي مي شویم 
که بسیار شکننده و آسیب زننده خواهد بود. مي توان گفت خودشیفتگي 
تصویر غیرواقعي است که ما از خودمان مي سازیم. این تصویر غیرواقعي 
است و جامعه آن را باور ندارد بنابراین سعي مي کنیم فقط افرادي را کنار 
خودمان نگه داریم که این تصویر را باور داشته باشند. به همین دلیل است 
که افراد خودشیفته بیرون از خانه خیلي تحسین مي شوند، در حالي که 

اغلب در خانه دچار بحران هاي خیلي جدي هستند.
: معموال چه خصوصیتي در والدین باعث مي شود ترس در 

وجود فرزندانشان نهادینه شود؟

»ایده آل گرایي« در والدین که اغلب خودشیفتگي آنها را هم به دنبال دارد 
باعث مي شود بچه ها همیشه بترسند نکند نتوانند مطابق معیارهاي پدر و 
مادرشان رفتار کنند. بچه ها در چنین محیطي سعي مي کنند خود را به منبع 
قدرت بیشتر نزدیک کنند بنابراین گاهي خودشان هم خودشیفته  شوند.
عده اي دیگر هم به خاطر ترس هاي خود هیچ اقدامي نمي کنند و دست 
به کاري نمي زنند، فقط در ذهن خود تصویري از توانمندي هایشان دارند 
ولي این تصویر غیرواقع گرایانه است چون منجر به انجام هیچ کاري 
نمی  شود. در واقع مي توان گفت نمایش خودشیفتگي این افراد ادعاي 
توانایي است؛ نه توانمندي واقعي چون آنها از درون احساس حقارت 
مي کنند. گاهي والدین محافظه کار هم براي برحذر داشتن فرزندان 
خود از هر گونه خطري، بذر ترس را در وجود آنها به جا مي گذارند. 
یکي دیگر از اشتباهات والدین مقایسه آنها با همدیگر است.» مقایسه« 
بچه ها فقط باید با خودشان باشد چون به این ترتیب فرصت دارند متوجه 
اشتباهاتشان بشوند؛ به جاي اینکه مدام امر و نهي شوند.هنگامي که ما 
به بچه ها امر و نهي مي کنیم فرصت تجربه کردن را از آنها مي گیریم 
ولي اگر این فرصت به آنها داده شود شجاعانه تر و مستقل تر بار مي آیند. 

: چرا ترس در بعضي جوامع بیشتر است؟
ما در جامعه اي زندگي مي کنیم که بي اعتمادي بر جامعه حکمفرماست 
حتي دروغ گفتن هاي زیاد ما هم نشان از ترس هاي زیاد ما دارد، ضمن 
اینکه وقتي اعتماد از بین مي رود ترس هم بیشتر مي شود. از بین رفتن 
باور افراد باعث ترس هایي مي شود که غلبه بر آن کار آساني نیست. در 
چنین فضایي آرامشي وجود ندارد. همچنین خاطره جمعي و تجربه ما 
در جامعه نمي تواند این اطمینان را به ما بدهد که کارها خوب پیش برود 

و همین موضوع هم دوباره ترس ما را بیشتر خواهد کرد. 

آگاه بودن از اینکه ما چرا مي ترسیم در لحظات مهم تصمیم گیري 
کمک زیادي به ما مي کند. بسیاري از افراد فقط حرف مي زنند ولي هیچ 

وقت اقدامي نمی کنند.همچنین ترس آنها براي نرسیدن به ایده آل هایي 
که در ذهن خود دارند مانع از آن مي شود که بتوانند کاري انجام دهند. 
بخش دیگر ترس هاي ما هم مربوط به ابهاماتي است که در جامعه با 
آن مواجه هستیم. ما باید با انعطاف پذیري بیشتري شرایط سخت را 

پیش بیني کنیم و از پس آنها بربیاییم. 
: ترس در جامعه ما اغلب چگونه شکل مي گیرد؟

شاید بتوان گفت ما ایراني ها ترسي داریم که انگار همیشه همزاد ما بوده؛ 
یعني از روزي که به دنیا مي آییم با ما همراه است. ترس ما معموال ریشه 
در نگراني هاي زیادمان دارد. معموال استرس در چهره بسیاري از ما موج 
مي زند و می ترسیم نکند اتفاق بدي بیفتد یا کسي در مورد ما بد فکر 
کند و...که منشاء بیشتر این ترس ها هم در روان و ذهن ما جریان دارد. 
توجه داشته باشیم یکي از کارهاي مهمي که در جوامع دیگر انجام 
گرفته این است که آنها سعي کرده اند ترس را از جامعه حذف کنند 
و این موضوع از کودکي براي افراد جامعه تعریف شده ؛ مثال بچه ها 
نمي ترسند در سوپر مارکت دستشان به جعبه شکالت ها بخورد و به 
زمین بیفتد یا اگر اسباب بازي ها را در فروشگاه به هم ریختند کسي 
آنها را بد نگاه نمي کند و شماتت هم نمي شوند. کودک در آینده و 
هنگام نوجواني اجازه دارد مطابق سن و سال و میل خود لباس بپوشد 
و جامعه به خاطر رفتارهایش مدام به او احساس گناه نمي دهد. به این 
ترتیب افراد فرصت رشد بیشتري دارند و مجبور هم نیستند مدام نقش 
بازي کنند. مسوولیت پذیري در این افراد بیشتر مي شود و خودشان 
هم فرزندانشان را بدون ترس بزرگ مي کنند. ما اغلب در همه کارها 
استرس داریم؛ حتي وقتي براي تفریح و گردش به جایي مي رویم یا 
حتي مي خواهیم یک کار معمولي اداري یا بانکي انجام دهیم فکر 
مي کنیم نکند مشکلي پیش بیاید یا دچار مشکل شویم. حتی وقتی برای 
تفریح و خوشگذرانی جایی مي رویم یا مي خواهیم یک کار معمولی 
اداری یا بانکی انجام دهیم، نگرانیم، نکند دچار مشکل شویم. وجود 
این ترس ها مانع آرامش و لذت بردن ما از زندگي مي شود و اگر به 
موقع نتوانیم با آنها مقابله کنیم مشکالت بسیار زیادي براي خودمان و 

اطرافیان به بار خواهد آورد.

هراس هاي بیهوده

 يكتا فراهاني

ریشه بسیاري از بیماري هاي ذهني و متعاقب 
آن بیماري هاي جسمي ترس و هراس 

است. این ترس ها نوعی نگراني کلي از 
عدم پیشرفت کارها، احتمال وقوع مشكالت 

و مسائل پیش بیني نشده، بروز ایراد در 
سیستم کاري، بدشانسي و بسیاري موارد دیگر است

شنای پروانه؛ سینمای معمایی و قتل ناموسی

فیلم »شنای پروانه« اولین تجربه فیلم بلند سینمایی 

محمد کارت است که پیشتر به عنوان مستندساز در 

سینما حضور داشته است. این فیلم به تهیه کنندگی 

رسول صدرعاملی در جشنواره فیلم فجر سی و هشتم 

اکران شده است. بازی های خیره کننده بازیگرانی 

همچون امیر آقایی، جواد عزتی، طناز طباطبایی، 

پانته آ بهرام، علی شادمان، نیره فراهانی، مهدی 

حسینی نیا، ایمان صفا، مه لقا باقری، نادر شهسواری، 

یزدان دارابی، آبان عسکری و... این فیلم را این 

روزها در سر زبان ها انداخته است. 

 دکتر علی فیروزآبادی 
روان پزشک، دانشیار دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز


