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های شننندمدی هسنننت د وع مایو   ام  افغانسنننتان م به رع رتامح مددودمحمان د سننن ت   جوامعدختران و زنان در 

خود تدیل  "آررورمبی"ها نقض ام  مددودمح را رع ت وان آن، شودجانب مردان خانواده تایی  م ها از مددودمح

مک نوع وسننن  لتل های نام ،وچکترم  وجروی ازم  ه جار ها واو ش های شننندمدی را در ل اا داردو و و  دنی 

 وند.شنننخشننن  اجتیات  اسنننح وع در مقارل اندرافار و وجروی های اجتیات  رکار مرفتع م  های واو ش ازم  

ستع ج امحام  شاوند خود مفتع م د شود. ها رع ارتکاب خشونح و اغ ب لتل زنان مک خانواده رع دسح مردان خوم

«  ی خود!وردن شنننرافح خانوادهن گی »ت ح و  د وع زنان را رعم  های ناموسننن  ت وانام  مروه از مجرمان ج امح

ص  نی هرچ د مددوده و  د.مجازار م  صر رع رخش جغرافیام  خا ستردم  ی ولوع ام  ج امار م د شود اما م

ل، سننا نع چیبی رراسنناآ آخرم  آمار م تشننره از جانب سننازمان م  خورد.آن در ررخ  وشننورها ریشننتر رع چشنن  م 

دهد وع ریشنننتر آن ا در ج وب آسنننیا، شنننیاا آفرمقا و خاورمیانع ری هبار لتل ناموسننن  در ج ان ری م ود پ جحد

 ده د. م 

سا رانع دارد شع در ترف و فره گ مرد س  رم شکل  رع طور و   در ذه  مرده مک تقیده اما لتل های نامو شت اه  ا

حالیکع نع در  دراز ومژم  های جوامع اسالم  اسح  مک  مرفتع وع اوثرمح رع ام  راور هست د وع لتل های ناموس 

در . ن و دختران و دتوانی  وع مردان خانواده را م به رع وشننت  زناآمار و نع در روامار  چ ی  حکی  پیدا ورده م 

ل نی  چ ی  تیتواهرمب نی  احکاه اسننالم  لتل نفب رع طور و   م ع شننده و هیا تفاوت  ری  زن و مرد لاشل نشننده

 . خش  و غیر انسان  را را اساله توجیع و ی 

حت  وسان  وع از متون فق   چ ی  است  اط دارند آن ا در موردی ام  نوع لتل را اجازه داده اند وع جره مش ود راشد 

امروزه ما  در حالیکع تواند آنرا رع لتل ررسننناندو شنننوهر در تی  ارتکاب فال زنا خانیش را را مردی دمگری ر ی د م 
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و زنان و دختران هیواره رع دلیل ووچکترم  وجروی از رسنننوه و ت ا ار خانوادم  ها هسنننتی  وع شننناهد ام  لتل 

 . رسد وع ام  نوع وشتار هیا مونع رمشع در دم  اساله نداردرع لتل م  مددودمح های وضع شده توسط مردان
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 مقدمه:

رع خود را لبام  اهر جاماع دارای ارزش ها و ه جار های اسح وع رع مرور زمان رتامح ام  ه جار ها شکل لانون  و 

 وان لشننر تزنان رع . شننودمیرد طورمکع وجروی از ام  ه جارها م جر رع واو ش های شنندمد و خشننونح آمیب م م 

راشننند و  ممردان م به رع رتامح ام  ه جار ها آسنننیب پ مر جاماع وع تدح سننن اع مردان لرار دارد، ریشنننتر از 

م  نوع واو ش ا ر ا رر ام  ریشترم  لررانیان . شودووچکترم  وجروی آن ا س ب واو ش های شدمد و نا مت اسب م 

شتر راشد وع در جوامک  از ام  واو ش ها لتل های ناموس  م . های خشونح آمیب و شدمد زنان می اشد س ت  ری مع 

های شنندمدی هسننت د وع افغانسننتان م به رع رتامح مددودمحمان د دختران و زنان در جاماع سنن ت  . دشننودمده م 

 "آررورمبی"ها نقض ام  مددودمح را رع ت وان آن شننودجانب مردان خانواده تایی  م ها از مایو   ام  مددودمح

 . و  دخود تدیل نی 

شننکل خشننونح ت یع زنان در خانواده اسننح رع فره گ، م اسنن ار و ترم  ترم  و افراط ی ام  ج امار وع ردرمشننع

ام  پدمده نع ت  ا در افغانستان ر کع در رسیاری وشور ها رع خصوص . مرددای جوامع ررم لوانی  مردسا رانع و ل ی ع

شور های خ یج فارآ م شدروج روده و رو رع افبامش م و سا»، را سازمان م ل،  ص دوق جیایح  ساآ آمار  نع رر ا

هام  از ریشنتر ام ان سناو  غرب آسنیا، شنیاا آفرمقا و رخش. شنوندهای ناموسن  وشنتع م زن در لتل 5000حدود 

رر اساآ  «. رع ام  شکل در پاوستان رع لتل رسیدند( 1999زن در ترض مک ساا ) 1000حدالل . ج وب آسیا هست د

ای ده د در حال  وع رع مفتع ره ران م ه  ، هیا رمشننعام  آمار، ام  جرام  ریشننتر در وشننورهای اسننالم  ری م 

شاهد م  سا نع آماری ر  دی ام  نوع لتل ها را  سح وع  شور های ا ستان ه  مک  از و ساله ندارند وافغان . شوددرا

ه گ  هر جاماع ر روده و رامد نظر رع وضنننیاح اجتیات  و فررررسننن   توامل لتل های ناموسننن  در هر جاماع متفاو
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ی تدقیق  ط  چ د م دث رع رررسنن ، تد یل حقول  و جاماع شنن اخت  ام  وع در ام  مقالع ،رررسنن  و تارمش شننود

 . پدمده در افغانستان پرداختع شده اسح

   

 

 

 

 

 

 

 قتل های ناموسیمفهوم شناسی -مبحث اول
 

رر . رامع و ی ااز آن مک تارمش جامع  وررای رررس  و ماالاع هر موضوع نخسح  زه اسح آنرا واژه ش اس  نیوده 

 . پردازم هیی  اساآ در نخسح رع مف وه و تارمش لتل های ناموس  و مفاهی  مرت ط آن م 

 قتل و انواع آن -گفتار اول
شکاا مخت ف  ری م  سح و را هیا توجی   نی حاا دهد،اما در هیعلتل رع ا توان آن را راز ه  مک  از نوع ج امح ا

در مورد لتل تاارمش زمادی ارامع شنننده وع در ام جا رع چ دتا از آن ا . آمیب خارج وردی رفتارهای خشنننونحاز رده

 و ی :اشاره م 
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ی ت ارر از فا   اسح وع رواساعا  : لتل م« رع زهوق الروح القتل هو فال مدصل»نومسد: جرجان  در التارمفار م 

نجاه تی   اسننح التل ت ارر از »خایب شننرری   لتل را چ ی  تارمش نیوده اسننح: . مرددآن روح از ردن خارج م 

وردی اسح وع توسط ر ده انجاه لتل تیل»نیامد: احید لاض  زاده آنرا چ ی  تارمش م . «میردوع جان انسان رام 

   وع م جر رع توانی  هر تیر ارر تاارمش ارامع شننده مفتع م . «و دشننخصنن  سنن ب م ر و زندم  را از شننده، حیا

ل تید، ش ع تید، از دمدماه م هب ح ف  لتل رع پ ج دستع تقسی  شده اسح: لت. راشدمرفت  روح از ردن شود لتل م 

سنننح وع لاتل لتل تید آن پردازم ،از آن جی ع رع تارمش لتل تید م . لتل خاا، لتل در حک  خاا و لتل رالسننن ب

س  را م  ضرب لرار ردهد وع جارحع روده و ج صداً را آلت  مورد  س  را ل شد شگافد؛ ات  از ام کع آه و   –راب را

.) ..یب و د شنننیشنننع، آتش، چوب و سننن گ تمان راشننند آن رع شننن یع آنچع ما و -وغیره وارد سنننالح، شنننیشنننیر، مان د

لتل تید »سح:ود جبای افغانستان لتل تید چ ی  تارمش شده ا 546 مادهر د مک ه  چ ان درر د مک . (2014ووثر،

صد لتل شت  ل شخص زنده دمگر را دا سح از ری  رردن حیار  ش «...ت ارر ا صر ما وی لتل تید دا صد پب ت  ت  ل

 شود. شخص تی   وع م جر رع مرفت  روح از ردنانجاه مجرمانع و تید در تیل اسح و رو  مادی آن 

و و رر  دراشننآورمسننح وع لتل تیداز جی ع جرام  ت یع اشننخاص روده وع مجازار آن لصنناص م  ه  چ ان لارل ماد

رامط سالط ما هرماه در لتل تید لصاص رع مک  از اس اب مسقاع ما تده وجود ش»ود جبا  546اساآ ر د دوه ماده 

اموسنن  رع لتل های ن وع و از آنجا« مرددمات ر شننود، مرتکب حسننب احواا ماار  رع احکاه ام  فصننل مجازار م 

راشد ی م صورر تیدی و را لصد و انگیبه ل    صورر م  میرد از نظر اروان تشکیل ده ده جره هیان لتل تید

ح و آررو شننود وع ت ارر از هیان حفو و اتاده حیثی رع مک هدف خاص انجاه مرا ام  توضننیک وع لتل ناموسنن  

 اسح. 
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 ناموس گفتار دوم: 
شرف،تفح،تصیحو یع ناموآ در  صاالح .فره گ لغح رع ما ای  سح)فره گ تیید(. در ا در « ناموآ».. آمده ا

ظاه نده از ن ما جای  رع  نده ی نظ  جیا  و هی سنننتگ  مروه   مل م   نگ دار  مک تارمش و   مک  از توا

شان رع ت وان موضوع شرف سداری زنان از تفح و  سح؛ پا شتع ا شاوندی و ل ی ع مرام  موجود در م  ادلع، در م  خوم

اندو  تج یاتش  والع پاسننداری از شننرف مروه، اجتیاع، خانواده، طامفع ما ل ی ع اسننح وع در نظاه خانوادم  و ون 

سح شده ا شیار م در نظاه ناموآ زنان )مادر،خواهر وهیسر(ناموآ مدرن تر  آمد و در ام   مردان و ول خانواده رع 

شننوند و ب م اند وع ناموآ مردان خانواده مدسننو ا وع فقط زناناسننح، رع ام  ما« ای ج سننیت مقولع»نظاه ناموآ 

 ؟؟؟(.، رالاکب آن صادق نیسح) رست  پور

به رع رتامح اصوا شود و فقط زنان هست د وع لده رع لده م رع ت ارت  فقط زنان ناموآ مردان و خانواده مدسوب م 

رتامح  وهای سنن ت  و مردسننا ر حت  اخالق در جاماع . و ه جارهای اسننح وع از طرف مردان خانواده وضننع شننده

خالل  و اارزش های اخالل  ه  فقط م دصنننر رع زنان اسنننح و ررای مردان اصنننال الباه رع رتامح ام  ارزش های 

شدمد  صوا و ارزش ها را  رم  و خشونح تخانوادم  وجود ندارد، اما زنان و دختران را ووچکترم  وجروی از ام  ا

 . شوندمواجع م آمیبترم  تکب الایل ها 

 قتل های ناموسیگفتار سوم: 

ناموسننن  وع رر مرفتع از ترف ها و فره گ های جاماع م  را در م . راشننندپدمده لتل های  توانی  در هر جاماع 

توانی  وع لتل های ناموسنن  مفتع م  و  در تارمش . نظرداشننح شننرامط زمان  و مکان  هر جاماع آنراتارمش و ی 

سح از  سح وع در مقارل اندرافار و وجروی های اجتیات  رکار مرفتع م ت ارر ا . شوندواو ش خش  اجتیات  ا

ستان م اسب و اما شر ارامع شده  را توجع رع شرامط جاماع افغان لتل های »ترم  تارمف  آن در مبارش تدقیق  حقوق ر
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شت   سح از لتل تیدی وع لرران  آن  رع د مل مان د؛ دا س  ت ارر ا شروعروانامو س ، رط نا م س فرار از ، تجاوز ج 

ها مایو  دختران و رسد وع لررانیان چ ی  لتل ای اج اری توسط الاررش رع لتل م م با  و ما ه  رد وردن ازدواج ه

 . (19ص. 1392، حقوق رشر)راشدزنان م 

 تفاوت قتل ناموسی با قتل عمدی گفتار چهارم:

شکیل ده ده جره لتل  س  هیان جره لتل تید م از نظر اروان ت شد اما دارای ومژه م  های نامو سح وع آنرا از ارا

 دمگر لتل های تیدی متیامب ام  ومژه م  هات ارت د از:

 . راشدنان م زمیرند لررانیان آن مایو   دختران جوان و ل هاوع را رسیار ر  رحی  صورر م : ام  نوع لتاول

 . میردثیح ناموآ و غیرر مردانع صورر م یبه حفو حی: مایو  ام  لتل ها رع اساآ انگدوم

زمی ع تجاوز رع  داند و حت  مداخ ع دولح و حقوق رشننر را در ام : مرتک ی  ام  جرام  ام  وار را ح  خود م سوم

 . داندحرم  خصوص  خود م 

  مجازار مت اسب مایو  تدح تاثیر انگیبه های س ت  جاماع ارمان های دولت  نیب ررای مرتک ی  ام  جرام چهارم:

ازار اسنننالم  امران توان در لانون جبای ل    افغانسنننتان و ه  چ ان لانون مجوع نیونع آن را م . در نظر نع مرفتع

 . مشاهده و ی 
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 ناموسی در افغانستان و جهانهای قتل  چگونگی و  وضعیتمبحث دوم: 
 

 

 

 

  گفتار اول: وسعت قتل های ناموسی

ش شد لتل های ناموس  ت ارر از واو ش خش  اجتیات  اسح وع در مقارل اندرافار و وجروی های مچ ان وع تار

مردان ها رع ارتکاب خشونح و اغ ب لتل زنان مک خانواده رع دسح دستع ج امحام . شونداجتیات  رکار مرفتع م 

تع م  مح. شنننودخومشننناوند خود مف ناموسننن  ت وان م ام  مروه از مجرمان ج ا رعهای  نان را  وع ز ت ح و  د 

شرافح خانوادهن گی » سیار دشوار اسح. و  دمجازار م « ی خود!وردن   زمراوع تای  نری دلی  لتل های ناموس  ر

آمار ام  ج امار در وشور  شود،آوری نی  یک جیعدر رسیاری وشورهای آمار لتل های ناموس  رع مونع سیستیات

در اوثر موارد ام  لضننناما از طرف خانواده ها رع ناه اما راشننند های مخت ش ج ان وجود داشنننتع و رو رع افبامش م 

ش  و ما حادثار اتفال  مبارش م  سیاری موارد خانواده ام  لتل ها  خودو صال مبارششود و ما حت  ر  ده دنی  ا

های ی لتلها در زمی عترم  مبارشدر مک  از تازه ه  ازم رو ارامع آمار دلی  ازم  پدمده وار دشنننوارمسنننح را آن 

 ،اسننحده ده از آن اراشع شنندهتکان تودی رع چاپ رسننید، حقامق . ای. اآ. در مو 2016ناموسنن ، وع در ن   ژوش  

سا نع چیبی حدود پ ج سازمان م ل،  شره از جانب  ساآ آخرم  آمار م ت س  در ج ان ری م ررا دهد هبار لتل نامو

ی ولوع ام  ج امار م دصر رع هرچ د مددوده. ده دوع ریشتر آن ا در ج وب آسیا، شیاا آفرمقا و خاورمیانع ری م 

ص  نی  ستردم  آن در ررخ  ورخش جغرافیام  خا ش  م شود اما م شتر رع چ ش  وع . خوردشورها ری ط   مبار

دهد لتل ناموس  ری داد وع نشان م  27تا  23در هر امالح حدود  2014دپارتیان لضام  آمرمکا م تشر ورد در ساا 

 . راشدمافتع ه  وجود داشتعتواند در وشورهای توساعام  ماجرا حت  م 
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رر   و توساع ه وشور های ج ان وجود دارد حت  در وشور های غرع صورر و   نیونع های لتل ها ناموس   در تیا 

مگر کع را مردی ددر غرب ه  هسننت د مردان  وع زن ما دوسننح دختر خود را رخاطر ام . مافتع  مثل آمرمکا  و انگ یب

داند وع ر غرب م دمیرد چرا وع ام  مرد اما ام  وار لتل ناموسننن  ناه نی  سنننان د،رراراع ررلرار ورده رع لتل م 

قامجوم  فردی ا ررای انتاو ام  وار ر. خانواده وی و هیا وب دمگری در جاماع از ام  الداه او حیامح نی  و د

س ت  ما” ناموآ“فره گ . دهد، و نع حفو آرروی خود ما دمگریانجاه م  س ت  رع  رع شک   وع در مک جاماع  نییع 

افاان رع اسننناآ مبارش مروه مده  چ ان  (1389وحدت ،)ا  وجود دارد، در غرب وجود نداردما ای آرروی جی

ج امح ناموسنن   لتل ت  ا شننکل ؛رسنندهبار زن رع لتل م  20ریشننتر از در ج ان زنان ر  ر  سنن ، هر چ د وع سننا نع 

های ناموس   نیسح جرام  دمگری مان د تیباب پاش ، لصع تضو اختااف و لح ووب نیب ت یع زنان رع ت وان ج امح

یار د؛ در سننناا ارتکاب م  لل  21010ننننننن یل جرام  ت 2823حد ا رع ثمورد ازم  ل  تان   ح وسنننط پولیب انگ سننن

 (.(bbc.co.uk. 3 December 2011رسیده

، پاوستان امران، ن،افغانستا :وشورهای مان د .اما ریشتر ام  پدمده در وشورهای اسالم   و در جوامع س ت  رامج اسح

ستان ست د. ،ه دو شاهد ه س  را  شترم  آمار لتل های نامو شورهای خاور میانع ری ستان و دمگر و ستان ر تاجک ع افغان

شونح ها در ررارر زنان روده  شاهد انواع خ س ت  هیواره  سحت وان مک جاماع  س  ه، ا   مک  از انواع لتل های نامو

سننال ای اخیر  میرد وع درواره لرران  م و دختران افغان هیخشننونح هامسننح وع رع ناه حفو تفح و ناموآ از زنان 

شدر رو رع افبامش روده و نگران  سد. ماار  آمارو  ده رع نظر م آمار ام  لتل ها رع  سر ستقل حقوق های ویی یون م

لیسح وع در و ام  در حا ر ام  وییسیون رع ث ح رسیده اسحمورد لتل های ناموس  د 406رشر فقط در در مک ساا 

 .(1392،)حقوق رشرشوندا ث ح نی ریشتر موارد ر ا رر د مل مخت ش ام  لضیع ه
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 قتل های ناموسی در و روش های معمول: مجریان دومگفتار 

اسید  حیالر ،، ررمدن م وروش های لتل شامل س گسار، ضرب و شت ، ضرب و شت ، سوزش، رمبش سر، ح   آومب

نس ح رع  را گر جاماعشود تا افراد دمانجاه م  در مدضر تیوه اوثراام  لتل ها . تیراندازی و خفع وردن اسح ،دهوش 

، هشدار شود  ت ق  م پیامدهای احتیال  درمیر شدن در آنچع وع رع ت وان رفتار غیرلانون

اا توسط و پسران خردسغال اً دختران لضامادرم   (Genevadeclaration.org. p. 60. 20 May 2018).ده د

  نتیجع لانون  ر ره ، رع طوری وع میک  اسح لاتل از ما وب ترمشوند تا رع ت وان لاتل تیل و  دخانواده انتخاب م 

زن ای خانواده را  شود وع رفتار خواهران ما سامرض  اولار زنان خانواده خواستع م م د شود. اغ ب از پسرها و را

 "ش رر"و  "افتخار"ود لرار ده د تا اطیی ان حاصل و  د وع زنان ررای تضایش تدح و ترا و نظارر دلی  خ

، میک  اسح رع ت اعرا انجاه ده د و در صورر ام شود وع ام  لتلو  د. از پسران خواستع م ری نی خانواده هیا وا

و رر تکب  (.(Kvinnoforum. 2005اع را پیامدهای جدی روررو شوندخود از خانواده و جام "وظیفع"دلیل تده انجاه 

لتل های ناموس  در . سحازمرا رفتار آن ا موجع  ،شوندجوامع خود را ن گ م ف  روررو نی تامالن ام  لتل ها غال اً در 

رران  ما شوهر نیب لی خانواده اتضا شامل لاتالن موارد ٪44، اما در شودمتر اغ ب توسط شوهر انجاه م لررانیان ربر

 شک جع مرگ زا ل ل جوان لررانیان ٪53موارد لتل های ناموس  در زنان جوان انجاه شده اسح و  ٪81در . شوندم 

 (Justice.gc.ca. 2013). اند شده

اموس  نامشخص ندرصد لتل  43تامالن در افغانستان، هیچ ان رر اساآ مبارش وییسیون مستقل حقوق رشر افغانستان، 

ر شوهر، درصد، رراد 5درصد، پدر 7درصد، ررادر 21درصد دمگر اتضای خانواده مان د شوهر  57اسح و تامالن 

 .(1392حقوق رشر، )اندمادر، زن تیو و سامر نبدمکان روده
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 قتل های ناموسیجامعه شناختی  تحلیل : سوممبحث 
 

 

 

 یاسالم جوامع : قتل های ناموسی وگفتار اول

شده ما وه م  مونعهیان  سالم  دمدوع از آمار های ارامع  شتر در وشور های ا شود حت  در ه م شود ام  لتل ها ری

صال جره نی  شوها مثل امران ارتکاب چ ی  لتل ا ض  و صراحح اجازه داده را شد و ر کع آنرا رع  سح مان د ماده ارا

سح 630 شتع ا سالم  امران درم  مورد ریان دا سر خود را در حاا زن هرماه»لانون مجازار ا ا را مرد اج    مردی هی

ورت  وع زن مکره صتواند در هیان حاا آنان را رع لتل ررس د و در مشاهده و د و ت   رع تیکی  زن داشتع راشد، م 

امر رخواهی  ا ام. «حک  ضننرب و جرح در ام  مورد نیب مان د لتل اسننح. تواند رع لتل ررسنناندراشنند، فقط مرد را م 

اسنناله ندارد چون  ام  لانون هیا توجی   در دم او  رآن و م ان  دم  اسنناله را ه  م  ای ردث لرار دهی ، آمار ل

راشد جواز فساد ف  ا رض م  لتل موم  رع صراحح می وع روده و فقط در دو مورد وع هیان اجرای حک  لصاص و

اده اند وع جره حت  وسنننان  وع از متون فق   چ ی  اسنننت  اط دارند آن ا در موردی ام  نوع لتل را اجازه د ،دارد

وع در  تل ررسنناندتواند آنرا رع لمشنن ود راشنند و شننوهر در تی  ارتکاب فال زنا خانیش را را مردی دمگری ر ی د م 

 . ه اسحم دث رادی رع تفصیل و تد یل ریشتر ام  موضوع در پرداختع شد

شاهد ام  لتل ها هستی  را د مل وع زنان و دختران افغان رع ناه ناموآ لرران  م وع  ام  در حالیسح شوند امروزه ما 

یل و توج نع دل نداردهیا مو تح رخش وجود  یل . یع ماقوا و ل ا رع دل اع هیواره  جام نان و دختران ام   چون ز
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رسد وع ام  نوع وشتار هیا مونع رمشع در دم  اساله لتل م  ووچکترم  وجروی از رسوه و ت ا ار خانوادم   رع

 . ندارد

 : قتل های ناموسی و جوامع مرد ساالرگفتار دوم

ت اه شننکل رع طور و   در ذه  مرده مک تقیده اشنن. لتل های ناموسنن  رمشننع در ترف و فره گ مردسننا رانع دارد

ر حالیکع نع در د. مک  از ومژم  های جوامع اسالم  اسحمرفتع وع اوثرمح رع ام  راور هست د وع لتل های ناموس  

شت  زنآمار و نع در روامار  چ ی  حکی  پیدا ورده نی  در . ان و دختران و دتوانی  وع مردان خانواده را م به رع و

تیل انی  چ ی  توهرمب نی . احکاه اسننالم  لتل نفب رع طور و   م ع شننده و هیا تفاوت  ری  زن و مرد لاشل نشننده

 . خش  و غیر انسان  را را اساله توجیع و ی 

و تروا خانواده  در جوامع وع. توان مفح وع لتل های ناموس  رر مرفتع شده از جوامع مرد سا ر اسحرر تالوه م  

س ، اجتیات ،  سیا سح و زنان تدح مالکیح مردها روده و از هرمونع حقوق  سح مرد ها ا صادی،رع د وفره گ    الت

ش دمدروه م  سط مردان نقض م  را ا فقط مددود شود، و ام  مونع جاماع هتا جامکع حت  ح  زندم  ام  زنان تو

  . رع وشور های اسالم  نیسح

ارامع مردمده نشان داد وع  2004ماار  مبارش ج ان  لتل های ناموس  وع رع وییتع حقوق رشر سازمان م ل درساا 

لتل های ناموس  در وشور های:ر گ ع دمش، ررازمل، اووادور، مصر، فرانسع،جرم  ، ه دوستان، امران، اسرامل،امتالیا، 

متدده آمرمکا و می  ارتکاب ادا، انگ سنننتان، اما ر جوردان،ل  ان، پاوسنننتان،سنننورمع، سنننومدن، ترویع، مومان

توان مفح وع لتل های ناموسننن  فقط مددود  رع وشنننور های اسنننالم  ر ارر ام  م . (Becker,2004)مارد م

شد ر کعنی  سا ر  را سیب. وجود دارددر ول در جوامع مرد س اان ؛ آ ضو هیئح رر تالوه دوتر م دی  ش اآ و ت

ومژه در جوامع س ت ، اغ ب فرزندان و رع»مومد ها م خوارزم  درخصوص ت ل اجتیات  ام  نوع لتلت ی  دانشگاه 
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س ک زندم ، ررخ  از جوانان . های اجتیات  مددودی ررخوردارندفرزندان دختر از آزادی سوی دمگر، را تغییر  از 

ع و حت  نس ح رع وضع موجود فره گ های ریشتری نس ح رع م شتدر ام  جوامع خواستار ح  ررخورداری از آزادی

«  هام  در خانواده و در نتیجع جاماع م جر شودتواند رع وشیکشخود هست د، در ن امح روماروم  ام  دو نگرش، م 

  . راشددر مقارل آزادی ط    و نگرش های جدمد م وع هیانا مک  ازم  وشیکش های اجتیات  واو ش های خش  

 ناموسی و خشونت مبنی بر جنسیت : قتل های گفتار چهارم

ضرر جس س ب  شتع و  سیت  دا سح وع م  ای ج  شونح آمیبی ا سیح هر نوع اتیاا خ شونح های م    رر ج  ی ، خ

شود س  وما روح   س اد ری  الی    مان د  . ج  صاالح خشونح « س دپک »وع در ا شده: ا  یع زنان رع تچ ی  تارمش 

سیح شونح آمیب م    رر ج  سیان شود اطالق م اطالق م  هرمونع فال خ سیب دمدم  ج ان  ما رو،شود وع رع آ

 . شود ما میک  اسح م ت   شودج س  زن م ت   م 

سح وع لررانیان آن ا زنان و دختران س  از جی ع جرام  ا ست د وع   هیانگونع وع تارمش وردم  لتل های نامو جوان ه

شان رع لتل م  س دتوسط مردان خانواده  سچون در . ر شخص لرران  ت ارر از زن  و دختری ا ح وع فقط رع ام  جا 

یار رار داده و رع رسدان د و او را مورد خشونح لدلیل زن رودن اش مردان خانواده خود را مستد  مرفت  زندم  او م 

 . ارمش وردتتوان ام  تیل را از مصادم  جرام  ما خشونح های م    رر ج سیح رسان د م رحی  رع لتل م ر 

  قتل های ناموسی و محاکمه صحرایی: پنجمگفتار 

ساآ ماده . مرددلتل های ناموس  راتث نقض اصل لانون  رودن جرام  و مجازار م  ساس  و ماده  27رر ا  7لانون ا

هیا جبام  . شننود مگر رع حک  لانون وع ل ل از ارتکاب ان ناف  مردمده راشنندهیا تیل جره شننیرد نی »ود جبا 

ک  حتوان مجازار نیود مگر رع را نی  هیا شخص. تا ی  نیود مگر ام کع درم  لانون تصرمک شده راشد توت رانی 

اما در لتل های «  مدکیع ذمصنننالح ماار  رع احکاه لانون  وع ل ل ازارتکاب فال مورد ات اه ناف  مردمده راشننند...



ROKHSAR WARDAK ____________________________________________________ HONOUR KILLINGS 

  

17 
 

سننن ، امت اع از ازدواج اج اری، طالق مرفت  از : لرران  رودن تجاوز ج نان و دختران اوثرا رع د مل چونناموسننن  ز

مک شنننوهر حت  نا م اسنننب، فرار از م با، مرتکب شننندن تیل زنا، داشنننت  راراع را ج ب مخالش و... رع  مجازار 

های و مح ردخشان در رس د. رع طور مثاا مقاهلوه و ما مداو  صدرام  رع لتل م  ،خودسرانع توسط مردان خانواده

ستان س  تروس  وشتع  15اند وع دختری مفتع شرق افغان شار ومدموی رلصش در مرا سالع رع احتیاا زماد رع دلیل انت

س س 1حشده ا ضامای لتل های ناموس  در  .(1395مرداد   18 ،)ر  ر   صدها مورد مبارشار و ل هیان د ام  ده ها و 

های تایی  شننده، توسننط مردان، رع طور افغانسننتان رع ث ح رسننیده وع زنان و دختران را اندی ترم  وجروی از نوره 

شان سب تیل  شح ت ا سرانع و ردون در نظردا شکل میک  خود شده و رع ناه ناموآ رع لتل  لرران  رع ر  رح  ترم  

 . راشددر اوثر موارد اتیاا ام  دختران و زنان اصال جره ن وده و لارل مجازار نی  ،کع او در حالی. رسیدند

شده ر ا رر ام  رع لتل رساندن مک دخ ،دوما  شت  ررای هر جره جبای مت اسب آن در ود جبا پیش ری    تر رع دلیل دا

ره  وجبا جراراع ت فون  را شننخص نا مدره نقض و  ده اصننل لانون  رودن جبا و هیچ ان نقض و  ده اصننل ت اسننب 

 . راشدم 

سوما تیاا مجازار ا  راشد، هیا وب ح  مداویع خودسرانع و حتا در جامیکع اتیاا ام  زنان و دختران جره ه ،و 

ضام  توسط افراد غیر مسوا خودسرانع را ندارد و لتل زنان و دختران ردون ط  مر صدرام  ع ت وان مراحل ل دکیع 

وان مفح وع لتل های تو در نتیجع م  شود وع هیا مونع جامگاه در لوانی  و نظاه لضام  افغانستان نداردپ داشتع م 

 . ناموس  جره روده و هیا مونع توجیع در لوانی  واصوا جبام  ندارد

                                                           
 عروسی مراسم در دختر این که اندگفته او به امنیتی مسئوالن گفت سیبیبی به بدخشان در افغانستان بشر حقوق کمیسیون دفتر رئیس نوید، عارفه 1

 مردم انمی در بلوتوث طریق از دختر این رقص صحنه از ویدئویی تصاویر که آن از پس نوید، گفته به .است بوده رقصیده خویشاوندانش از یکی

 در( اسد 1۶) یروزد رویداد این که اندگفته محلی هایمقام .کشت تفنگچه گلوله ضرب به را خواهرش و آمد خشم به او ساله هجده برادر شد، پخش

 است. شده بازداشت خواهرش قتل اتهام به دختر این برادر و داده روی بدخشان والیت کشم( شهرستان) ولسوالی
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 های ناموسیجنایی افغانستان در مقابل قتل سیاست  مبحث چهارم:

سان   لتل های ناموس  نقض حقوق شر روده و نقض  ورامح ان شکل مکع امروزه در وشور هار سالم  و و را ام   ی ا

نی  داخ   و ری  فق   ما لانون  ندارمد وع در متون دم   و ه  چ ان لواجوامع سننن ت  وجود دارد  هیا نوع م  ای 

 امروز اما اسننح، متفاور موضننوع ام  مورد در لانونگ اری امرچع. شننودالی    م ع شننده اسننح  و جره پ داشننتع م 

 رکشنند زنا یررا را خود هیسننر لانون  طور رع شننوهر مک وع ده دنی  اجازه دمگر وشننورها اتفاق رع لرمب اوثرمح

ض  در زنا خود مرچع) شورها از را ستد   هیچ ان و سح اتداه مجازارم شور های ام  ج امار . (ا را  خت شمدر و

شیرده و آنرا مجاز یل را جره نمک تاداد وشورها مان د امران اصال ام  ت راشد م  رومکر های لانون  متفاور رورع 

ز لتل تید، او خفیش تر  نا مت اسنبا را مک ضنیانح اجرا)مجازات ( راضن  وشنورها جره انگاری وردند ام. داندم 

اما راض  وشور  ورا هیان د لتل تید دانستع و ت وان جرم  خاص  ررامشان تارمش نکرده لتل ها راض  وشور ها ام  

شخصا  ستان م س  جره انگاری وردند تدح ت وان لتل ها وام  ج امان ها مان د ه دو  های ررام  ج  ع ر ا. جرام  نامو

شد وشورها مخت ش م  در ناموس  های لتل لانون  سح ج ام صرفا ما در ام  م دث را لانون  لتل  ج  ع هایو  سیا

 . دهی را در افغانستان مورد ردث لرار م های ناموس  

 موقف اسالم در مورد قتل های ناموسی گفتار اول:

 تواند نی  لانون ماھ افغانستان در »لانون اساس   سوهاز آنجا وع افغانستان مک وشور اسالم  روده و رر اساآ ماده 

ام  لانون  » چ ی  صراحح داردوع ود جبا  دوهچ ان ماده ه  و  «راشد اساله مقدآ دم  احکاه و ماتقدار مخالش

ف  شننرماح جرام  حدود، لصنناص و دمح ماار  احکاه فقع ح و د، مرتکب جرام  و جبا های تابمری را ت ظی  م 

راشد ل ا تید م  و از آنجا وع لتل های ناموس  ه  در حقوق جبای افغانستان هیان د لتل« مردداسالم  مجازار م 

 . دهی ورد ردث و رررس  لرار م احکاه شرماح اسالم  و مولش دم  اساله را در لده نخسح م
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 قتل نفس در احکام شریعت اسالم الف(

میرد  هیان  لتل تیدی  سننا راز زنان و دختران لرران  ملتل های ناموسنن   وع امروزه در افغانسننتان و دمگر جوامع سنن ت  و مرد 

  آمع:مان د راشد ماسح وع در آمار متادد از لرآن ورم  وشت  انسان ریگ اه رع شدر تق یک شده و مرتکب آن مستد  مجازار 

  ﴾93﴿تَظِییًا  ا وَغَضنننِبَ ال  عُ تَ َیْعِ وَلَاَ َعُ وَََتَدَّ لَعُ تَ َارًاوَمَ  مَقْتُلْ مُؤْمِ ًا مُّتَاَیِّدًا فَجَبَآؤُهُ جَ َ َّ ُ خَالِدًا فِی َ :سنننوره نسنننا 93

و  مانددر آن م  و هر وسن  فرد را امیان  را از روی تید رع لتل ررسناند مجازار او دوزی اسنح وع جاودانع ترجیع:

 . سازد و ت اب تظیی  ررای او آماده ساختع اسحو د و از رحیتش او را دور م خداوند رر او غضب م 

ْسرَاشِیلَ ََنَّعُ مَ  لَ :سوره مامده 32امع  َسادٍ فِ  األَرْضِ مِ ْ ََجْلِ ذَلِکَ وَتَ ْ َا تَ َى رَ ِ  إِ ًسا رِغَیْرِ نَفْبٍ ََوْ فَ أَنَّیَا لَتَلَ فَکَتَلَ نَفْ

رَاْدَ ذَلِکَ فِ  األَرْضِ   ثُ َّ إِنَّ وَثِیرًا مِّ ْ ُ رِال َیِّ َارِ رُسُ ُ َا ءتْ ُ ْجَا وَلَقَدْ جَیِیاًا ال َّاآَ ََحْیَا فَکَأَنَّیَا ََحْیَاهَا وَمَ ْ  ال َّاآَ جَیِیاًا

ْسرِفُونَ  سراشیل   ﴾32﴿لَیُ سى راترجیع: از ام  روى رر فرزندان ا شتی  وع هر وب و صاص رع جب مقرر دا  رع] ما لتل ل

 اسح چ ان دردار زنده را وسى وب هر و راشد وشتع را مرده هیع مومى وع اسح چ ان رکشد زمی  در فسادى[ ویفر

 آن از پب[ هیع م ا را] آوردند آنان رراى آشننکار د مل ما پیام ران لااا و اسننح داشننتع زنده را مرده تیاه مومى وع

 . و  دروى مى  زماده زمی  در امشان از رسیارى

شت  انسان را وراشد و اساله دم  م رران  و رخشش اسح و رع زندم  انسان و ورامح انسان  هیواره ارزش لامل م 

آمار و یع  و در ام . راشندجب در دو مورد )لصناص وما فسناد ف  ا رض( م ع ورده و رع شندر مخالش ام  امر م 

شامل م « نفب»و یع و « موم » شد وع زن و مرد را  ستفاده  ا نوع تفاوت  را شود و خداوند ورم  ری  مرد و زن هیا

 . نگداشتع اسح
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 اسالمی فقه نگاه فراش از در قتلب( 

 مشاهده گرمکدم را زنا ارتکاب درحاا را اج    مردی و خود هیسر شوهر، وع ام  از اسح ت ارر فراش، در لتل

 روامح اسح، رفتعم لرارفق ا  اغ ب مست د مسئ ع ام  در وع روامت  ترم  م  . رساند لتل رع را دو آن سپب و نیامد

  :اسح زمر شرح رع فرلد ر  داود

 إِلَى ذَهَ ْحَ لَوْ قُواُتَ مَا سَاْدُ مَا فَقَالُوا -تُ َادَةَ رْ ُ سَاْدُ ی ِ ْفِ وَانَ  -ص ال َّعِ رَسُواِ ََصْدَابِ مِ ْ  نَاساً إِنَّ -ع ال َّعِ تَ ْدِ ََرُو لَااَ

 لَااَ  -لسَّیْشِرِا رَلَ َتَعُ ََضْرِبُ ال َّعِ  وَ  وُ ْحُ سَاْد  فَقَااَ -رِعِ صَانِااً وُ ْحَ  مَا امْرَََتِکَ  رَاْ ِ تَ َى رَجُ ًا فِیعِ  فَوَجَدْرَ  -مَ ْبِلِکَ

 وَ  لَالُوا الَّ ِی فَأَخْ َرَهُ رِالسَّیْشِ تُ ُقَعُ  ََضْرِبُ  لُ ْحَ  -الَّ ِی هَ َا مَ ْ سَاْدُ مَا فَقَااَ  -الْکَ َاهِ هَ َا فِ  هُ ْ  وَ  ص ال َّعِ رَسُواُ  فَخَرَجَ

 رَاْدَ  ال َّعِ رَسُواَ امَ -سَاْد  فَقَااَ جَلَّ وَ تَبَّ  ال َّعُ لَااَ  الَّ ِم َ -الْأَرْرَاَةُ الشُّ ُودُ فَأَمْ َ سَاْدُ  مَا( ص) ال َّعِ رَسُواُ فَقَااَ سَاْد  لَااَ مَا

 جَاَلَ  لَدْ ال َّعَ إِنَّ -ال َّعِ تِ ْ ِ وَ  تَیْ ِکَ رََْیِ رَاْدَ سَاْدُ مَا -ال َّعِ وَ إِی ص ال َّعِ رَسُواُ فَقَااَ -فَاَلَ لَدْ ََنَّعُ ال َّعِ تِ ْ ِ وَ تَیْ ِ  رََْیِ

 . یُسْ ِیِی َالْ تَ َى مَسْتُوراً الْأَرْرَاَةِ  الشُّ ُودِ  دُونَ مَا اَلَجَ  وَ -حَد اً ال َّعِ حُدُودَ تَاَدَّى مَ ْ تَ َى جَاَلَ وَ -حَد اً ءٍشَ ْ لِکُلِّ

 را ردىم هیسرر سی ع روى امر: مفت د ت اده سادر  رع( ص)خدا رسوا اصداب: فرمودند( ع)صادق اماه: ترجیع

: فرمودند( ص)خدا رسوا ه گاه درام : فرمامدمى( ع)صادق اماه. زن مى شیشیر را را او: مفح ساد و ى؟مى چع ر ی ى

 را هدشا چ ار: فرمود( ص)رسوا حضرر. ورد تکرار را خود جواب و اصداب سؤاا ت اده ر  ساد ساد؟ شده چع

 و ى؟مى چع

 شاهد چ ار رامد  ه راز شده، زنا مرتکب( متجاوز) او وع داندمى خداوند و دمده خوده وع ام  از راد: مفح ساد

 و د، تجاوز حد آن از وع ه  وسى رراى و داده لرار حدى هرچیبى رراى متااا خداوند ر ع،: فرمود ریاوره؟حضرر

 . (134ص )تام  ،اسح داده لرار حدى
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 َن ع و حد ا، ل بنا جال ىتاال ال  ع َن  و لت ع جواز تده ف  ظاهرة»: فرمام دم  حدمث ام  د لح راب در خوش  اهلل آمح

 رر اسح داا روامح ام  اهرظ ما   «حد  فا یع تاد ى م  و ت ع، التاد ی مجوز فال األرراة، ش ادة ل ل البان  لتل مجوز  

 جامب ارراع  ودش ش ادر از ل ل زان  وشت  و اسح داده لرار حد زنا ررای متااا خداوند زمرا زان ، لتل جواز تده

 ام  رع رامد راستا هیی  در .شودم  واجب حد نیب او رر و د، تادی وع وس  و ن وده جامب امر ام  از تادی پب. نیسح

 لرار تأوید ردمو رسیار او جان حفو و روده واج ار اوجب از مس یان خون حرمح اساله در وع نیود توجع نیب نکتع

 ،خوش  )راشد داشتع د لح آن رر متق   و مدک  ادلع رامد حتیاً نیامد،م  حک  لت   رع اساله هرماه پب اسح، مرفتع

 . (102 ص

از خانع، ت  ندادن رع ازدواج  فراراما متاسفانع امروزه در افغانستان ما شاهد لتل دختران و زنان  هستی  وع رع د مل مان د 

ناشامسح(،  ، طالق مرفت  )حت  از مک شوهر اری، لرران  رودن مک تجاوز ج س خودداری از ازدواج اج، اج اری

های ناموس  شود، فقط ام کع و ررای ام کع فردی لرران  ج امح میرندمورد ام  ج امح لرار م راراع را ج ب مخالش 

یع ندارد، رع اساآ وع در هیا آمح و روامت  توجسح میان ررده شود او آرروی خانواده را رر راد داده اسح واف 

 ناموس  تلل موارد هیع الباماً وع دهدم  نشان مورد ام  در شده مست د لضامای »  م   حقوق رشرمبارش تدقی

 رع صرفاً  اج اری، دواجاز از خودداری ما و خانواده، از زنان فرار مثال. اسح ن وده نیب ریگانع فرد را راراع خاطر رع

 از و هددم  تق یل ج س  اربار مک رع را آنان سو مک از وع ای فره گ  رستر مک در آنان رع ظ  سوء خاطر

 م جر اند،د م ط یا  و ررح  امر مک خانواده مردان توسط را آنان جس  رر و تروا و آنان رر تس ط دمگر سوی

 فرار خاطر رع تدقی  ام  در شده مست د ناموس  لتل لضامای درصد 15.4 حدود چ انچع. مردد  م ناموس لتل رع

 مرفتع صورر ،اج اری ازدواج رع ندادن ت  خاطر رع نیب دمگر درصد 3.8 و افتاده اتفاق م با از دختران و زنان

 .(97، ص1392حقوق رشر، «)اسح
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 داخلی افغانستانقوانین گفتار دوم: 

 موقف قانون اساسی الف( 

 راستای در تانافغانس جدمد دولح های ماه ترم  م   از 1226 ساا جون 11 در افغانستان جدمد اساس  لانون تصومب

 صراحح رع انمرد و زنان ررارری جدمد اساس  لانون در. اسح م اری لانون ترصع در مردان و ررارری زنان تأمی 

 ررنامع رع مک ش ار دولح و نیوده تأوید مردان را زنان ررارر حقوق رع وع اسح اساس  لانون ام  .اسح مردمده تسجیل

» چ ی  صراحح دارد سوه لانون اساس  افغانستان و ریسح ماده. راش د موثر زنان وضایح ر  ود رع وع نیام دم  هام 

رر  «مردد نی  مدروه ح  ازام  لانون  مجوز ردون شخص ماھاسح،  انسان ط یا  ح  و یھاا رحھمو زندم 

د ان توهیا وجع نی  رع. پب مردان راشدو از حقوق رشری انسان ها م  اساآ ام  ماده لانون  زندم  ح  ذات  هر انسان

  د.ورع دلیل مرد رودن شان ام  ح  را رع خود ردهد تا زن و ما دختری را از ام  ح  ذات  اش مدروه 

  تی ن ایهن»رده لنانون اساسن  ونع اصنل لنانون  رنودن جنرام  و مجنازار را رینان ون 27رر اسناآ مناده ه  چ ان 

ص شنخ ایهن .دراشن دهمنونع ل نل از ارتکناب آن نافن  مرد  شنود؛ مگنر مانار  رنع احکناه لنانون جره شیرده نی

ر تنوان مجنازا شنخص را نین ایهن  نینود؛ مگنر رنر ط ن  احکناه لنانون شینتول امنمرفتنار و ب،ینتوان تاق را نی

نافن   ورد ات ناهونع ل نل از ارتکناب فانل من  و مانار  رنع احکناه لنانون حینیود، مگر رع حکن  مدکینع رنا صنالح

 .ا(..ق27ماده )«راشد دهممرد

و   مرودن جرا  اصننل لانون و داشنناره م « ودن جرام  و مجازار هالانون  ر»درم  ماده لانون اسنناسنن  رع اصننل م   

. پب لتل های ناموسن  وع توسنط افراد تادی مدرن دانسنح یسنتون حقوق جبا  متر  توان اصن  مجازار ها را م

میرد ام  تیل رع شدر اصل لانون  رودن صورر م ردون در نظرداشح روند لانون  و لضام  و رع طور خودسرانع 

اصال رسد وع چ انکع او  در لتل های ناموس  لررانیان اوثرا رع د مل رع لتل م و د. جرام  و مجازار ها را نقض م 
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رر تالوه حت  امر تیل ام  زنان و دختران جره ه  راشننند رامد در مدکیع را  شنننود،در لانون جره مدسنننوب نی 

صورر وارد  شور مورد مداویع و مجازار لرار رگیرد و هر وب ح  دارد وع در  صالحیح و ماار  لوانی  ناف ه و

  شدن ات اه در مدکیع لانون  را صالحیح ماار  مایار های مداویع تاد نع و ر  طرفانع مداویع شود.

 ۱۳۵۵موقف قانون جزای قبلی مصوب  ب(

دامانع جره رع طور جلتل های ناموسنن  از لتل تید اسننتث ا شننده و  (1355)مصننوب  افغانسننتان ل   در لانون جبای 

س ک تر  شده  رود و مجازار آن متفاور و  شده رودانگاری  ص » از لتل تید در نظر مرفتع   از دفاع ثرا رع وع شخ

 ف  و تر مشاهدهرس مک در غیر شخص را را او وجود ما زنا رع ت  ب حالح در را خود مداره از مک  ما زوجع ناموآ،

 رع احوا حسب بمراتا اما مااف جرح و لتل جبای از سازد، مجروح ما رسانده لتل رع را ها آن از مک  ما هردو الداا

س  وع شتر ساا دو از ح  شد، ری م کع لانون جبای ااما رع دلیل  .(1355، لانون جبای 335 ماده) «مرددم  مدکوه ن ا

شده رود لتل های ناموس  را از لتل تید متیامب و از مجا ل    سا ر وضع  زار لصاص خارج تدح تاثیر جاماع مرد 

ش ان م  ضاش لانون را ن صراحح  صرا ام  توضیک وع مدتوای داد ساختع رود  وع رع  س  حقوق  واام  ماده را ا سا ا

وه ماده فوق را تالرر  .رود تضنناد در رارری در مقارل لانونب جره و مجازار و ه  چ ان اصننل رت اسنن اصننل جبا؛ مان د

تسننجیل  ی  چلانون اسنناسنن   22وع در ماده مغامرر دارد، اصننل تده ت ایض و حیامح ررارر لانون ررای شنن روندان 

 داراى لانون ررارر در ردم و زن از ات  افغانسننتان ، ات اعاسننح می وع افغانسننتان ات اع ری  امتیاز و ت ایض نوع رھ »مافتع

رل در مقات ایض لانون  و لضنننام  دولح و حت  حک  لانون جبای ل   ، « راشننن دم  مسننناوى وجامب و حقوق

 دهد.شان م وع رع ندوی سیاسح ج ام  جره زدامانع افغانستان را در مقارل لتل های ناموس  ن ش روندان اسح،
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 ۱۳۹۶جدید مصوب کد جزای ج( موقف 

ستان )وُد جبا(  رتیب و در تماده دارد و در دو رخش؛ جبای تیوم  و جبای خصوص   916لانون جدمد جبای افغان

شیاره 792دو وتاب در  سح. وُد جبا در  شده ا سی ، مؤری جرمده 1260ی صفدع و در مک مج د چاپ   25ی ر

  فساد اداری، رع چاپ رسید وع در آن موضوتار جدمدی راجع رع جرام  انتخارات ، جرام  سام ری، جرام 1396ثور 

 .زمسننننننتنننن  و مننننوضننننننوتننننار دمننننگننننر درج شننننننده اسننننننحجننننرامنننن  منننندننننیننننط

م اری در افغانستان ی لانوندر ترصع« تدول  ربرگ»جی وری تدوم  ام  لانون را سرور دانش، مااون دوه رماسح

در اصننالحار تدالح ویفری در « ی تاف نقاع»سننازمان م ل متدد در افغانسننتان )مونیا( نیب آن را خواند و مااونح 

راشنند وع رر ید م رر تالوه موارد فوق نوآوری دمگری ام  لانون در مورد جره انگاری لتل ت .افغانسننتان ت وان ورد

  547ماده و در  شدهره انگاری لرار داده خالف لانون جبای ل    ردون در نظرداشح انگیبه ناموس  رودن آن مورد ج

 اشل نشنننده.لپیش ری   شنننده و هیا نوع تفاور ری  زن و مرد اتداه و ح ب دواه درجع مک ررای لتل تید مجازار 

طور خاص لتل  اما رع ؛ما   حد الل هیان سننیاسننح ج ام  جره زدام  وع در لانون ل    وجود داشننح را از ری  ررده

 انگاری لرار نداده اسح. مورد جرهناموس  را 

 ۱۳۸۸قانون منع خشونت علیه زن مصوب موقف د( 

 ررارر در نیام دمان مج ب اخیر، یدهع دو در وع روده افغانستان لوانی  ترم ج جال  از زنیک  ت یع خشونح م ع لانون

 لانون در( زنان ت یع خشونح انگاریجره رع مرروط فصل) آن جبام  احکاه او ون. اسح ورده مقاومح آن تصومب

رر اساآ فرمان تق ی   حامد  1388سرطان ساا  29در  لانون ام   .اسح نشده م جانده( جبا وُد) افغانستان جبای جدمد

ی رسی  وزارر در جرمده 1388اسد ساا  10ماده، توشیک شد و در  44جی ور پیشی  در چ ار فصل و ورزی، رمیب

، ام  لانون رار دمگر ررای حل موارد اختالف  و تصومب در نشسح تیوم  1392در ماه ثور ساا  .تدلیع رع نشر رسید
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لانون اساس  افغانستان، توشیک  64ماد ه  16ر د  .دلیل اختالف نظرها، رع تصومب نرسیدردث م اشتع شد اما رعمج ب رع

هرچ د مج ب لانون م ع خشونح ت یع  ،اسحجی ور دانستع های رمیبالحیحهای تق ی   را جبء صلوانی  و فرمان

جی ور حک  لانون را رع خود های تق ی   راد از توشیک رمیبزنان را تصومب نکرده، اما رراساآ لانون اساس ، فرمان

لانون م ع خشونح ت یع زنان اولی  لانون  اسح وع مسامل  .میرد و او ون لانون م ع خشونح ت یع زنان ناف  اسحم 

دانان، ام  لانون را مک  از لوانی  رسیار پیشرفتع انگاری ورده اسح. حقوقخشونح، آزار و اذمح زنان را جرهمرروط رع 

فصل سوه ام  لانون رع احکاه جبام  پرداختع اسح. تجاوز ج س  رر زنان، مج ور  .دان دی افغانستان م در جاماع

ی ازدواج، م ظوری ما رع ر انعونح، خرمد و فروش زن رع، انواع خش«مج   ت ی ا»وردن رع فدشا و ث ح و نشر هومح 

رد دادن، نکاح اج اری، میاناح از ح  ازدواج، نکاح را دختران زمر س  لانون ، دش اه، تدقیر و تخومش، آزار و 

 اذمح، انبوای اج اری، اج ار رع اتتیاد رع مواد مخدر، م ع تصرف در امواا، میاناح از ح  تا ی ، تدصیل، وار و

انگاری و ررای مرتک ان آن ها، نف  لرارح و موارد دمگر جرهدسترس  رع خدمار صد ، وار اج اری، تادد زوج

جی وری از تصومب نشدن ام  اخیراً سرور دانش، مااون دوه رماسح .جباهای مشخص  در نظر مرفتع شده اسح

تده تصومب ام  لانون توسط مج ب س ب موم د وع فاا ن مدافع حقوق زن م  .لانون از سوی مج ب انتقاد ورد

را ام  حاا داشت  چ ی  لانون  ررای احقاق  .های وشور ه گاه صدور حک  را مشکالت  مواجع شوندشده تا دادماه

شود لتل ها و اما چ ان وع دمده م . (1396،حور 16)اطالتار روز، راشدحقوق زنان در افغانستان مک دستاورد م 

آمار نیب در افغانستان راشد وع آن وع مک  از ش یع ترم  و شدمدترم  انواع خشونح ت یع زن م  ج امح های ناموس  را

ت یع زن، تدح هیی  ت وان شده ول  را آن ه  ه وز در لانون م ع خشونح  آن رو رع افبامش و نگران و  ده خوانده

آتش زدن ما استایاا ویییاوی، »ی تدح ناه دموارماده پ ج  ام  لانون  7و  6، 5 ،4اسح. اما در ر د نشده جره انگاری 

مجروح ما »، «مج ور نیودن رع خودسوزی ما خودوش  و ما استایاا مواد ضررنای » ،«و ما سامر مواد ضررنایزهری 
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اسح وع ریشترام  موارد میک  اسح را  رع ت وان خشونح جره انگاری شده« لح و ووب »و ه  چ ان « ما وا نیودن

نوع رغ  ام کع صرمدا ام  ت  توانی  مفتع م  ررام   صورر رگیرد و م جر رع فور مج   ت یع شود ر اانگیبه ناموس

وع ت ور داده شد مورد جره انگاری لرار نگرفتع ول  ررای م ع و جره رودن لتل های ناموس   هایج امار را ومژه م 

 ام  ج امار است اد نیود.در جره انگاری نیب  م ع خشونح ت یع زن رع مواد لانون  ،جبا توان رر تالوه ودم 

 اسناد بین المللی گفتار سوم: 

 میثاق الدوا، ری  دارھماا متدد، م ل م شور دولح »:س  افغانستان وع چ ی  صراحح داردلانون اسا 7رر اساآ ماده 

را توجع رع  .«و د م  رتامح را رشننر حقوق ان ھج واتالمیع اسننح شننده م د  آن رع افغانسننتان وع الی    ری  اىھ

الی   ؛ در مورد حیامح از حقوق زنان و م ع خشنننونح ها )رع شنننیوا لتل های مدتوای ماده م وور تیاه اسننن اد ری 

س ( ت یع زنان  ستانوع نامو سح  افغان شده ا سامر لوانی  ناف ه رع آن ا م د   شور هیان د  و اجرا لارل تا ی   درم  و

شد وع م  س اد ری درا شده و ل  چ ان وع در  نیب الی   ر ا صاالح م ع ن ستقل و را هیی  ا س  رع طور م لتل های نامو

س  ردث وردم  ام  ج امار از  سیح م تارمش و ت یی  لتل های نامو شونح های م    رر ج  شد وع م جر جی ع خ را

شخص لرران  م  س ب حیار  س ب ،شودرع  سح وع  سرانع، و غیرلانون  صورر رع حیار ح  ام  در حالی  از خود

وجود دارد وع  متاددیالی    اسن اد ری  رشنراسنح و ه  چ ان حقوق نقض رارز ازمصنادم  ناموسن ، های لتل جی ع

شونح ه شونح و رع طور خاص خ سیح را م ع ورده،  رر تده ت ایض میان زنان و مردان تاوید ورده ر جای م    رخ  

و ما ه  رر تامی  حقوق انسان  تاوید داشتع وع از جی ع م یترم  حقوق انسان  هیانا ح  حیار اسح رر اساآ اصوا 

سیون ها و اتالمیع های وب ح و لواتد ری  الی    نیب هیا  س  را ندارد ر ا تیاه و وان ساک  مرفت  حیار و وع در 

لتل های رودن و جرمیح  ع خشونح ها تصومب شدند در م ع ه ت ایض و ما مدالی    ررای تامی  حقوق رشری، تری 

، 1966 وانسیون حقوق مدن  وسیاس  و، 1948شامل اتالمیع ج ان  حقوق رشر: توان رع آن ها است اد وردموس  م نا
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اتالمیع ، 1966و وانسننیون حقوق التصننادی، اجتیات ، و فره گ  ، 1979 و وانسننیون رفع هرمونع ت ایض ت یع زنان

سننازمان م ل متدد در مورد حیامح از حقوق  شننورای ام یح1325، لاع نامع شننیاره 1994مدو خشننونح ت یع زنان 

 مک ت وان رع سننال ، حیار و زندم  از ها انسننان فرد فرد م دی ر ره ،الی    ری  اسنن ادام   تیام  در. و. 2000زنان

 شراما  هیا تدح انسان ، هیا. اسح شده ش اختع رسییح رع انسان شخصِ پ مر نا س ب ال   و موه ح و ذات  ح 

 و آزادی زندم ، ح  هروب»ریان داشننتع: رشننر حقوق ج ان  اتالمیع سننوه مادهشننود  مدروه زندم  ح  از ن امد

 از زندم  ح »داردم  مقرر ،1966سننیاسنن  و مدن  حقوق الی    ری  میثاق 1 ه  چ ان ماده ،«دارد شننخصنن  ام یح

سان شخصِ ذات  حقوق سح ان سرانع تواننی  را فردی هیا. شود حیامح لانون موجب رع رامد ح  ام . ا  ردون خود

 ح  سنن ب ما اتداه مجازار تا ی  اسننح، شننده لداظ لواتد ام  در اسننتث اش  وع ت  ا« ورد مدروه زندم  از مجوز

 دمگر ،اسننح ج امح ارتکاب از ل ل ا جرای لانون  زه رراسنناآ فاحش ج امار در آن   ،"لانون  مجوز" را حیار

ستث اش  هیا سح طرح لارل ا س  و حقوق مدن  الی    ری  میثاق شش  ماده 8 فقره موجب رع. نی  در اتداه حک » سیا

شخاص ارتکار  جرام  مورد  از م ظور« نیسح اجرا لارل راردار زنان مورد در و شودنی  صادر ساا هجده از ویتر ا

 مراحل وط  جی ور رشیب م ظوریِ از پب مت  ، اتداه رر م    صنننالحیح را مدکیعِ ن اش ِ و لاا  حک  ،"مجوز"

س  سیدم  لانون  مراحل رع ناظر حقوق ازتیام  مت   م دی ر ره را تاد نع دادر سح حک ، صدور و ات اه رع ر  از. ا

 مجوز و موازم  رتامح ردون غیرمسننئوا، اشننخاص و افراد ر کع دولح، ن اد توسننط نع ناموسنن  های لتل آنجاشیکع

 اسح مجوز ردون ی خودسرانع های لتل از مصدال  میرد،م  صورر انسان  غیر و نای وحشح صورر رع و لانون 

 .اشدرم  رشر حقوق فاحش و واضک نقض و روده می وع ،الی    ری  اس اد در م درج اصوا اساآ رر و
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 نتیجه گیری:

ود های ناموس  ما لتل ناموس  رع ارتکاب خشونح و اغ ب لتل زنان مک خانواده رع دسح مردان خومشاوند خج امح

شرافح خانواده خود»شود. ام  زنان رع ت ح مفتع م  شوند. ام  ن گ موارد مونامون  را مجازار م « ن گی  وردن 

طالق مرفت  )حت  از مک  ،وز ج سنن ازدواج اج اری، لرران  رودن مک تجاشننود از جی ع خودداری از شننامل م 

های ناموسنن  شننود، فقط شننوهر ناشننامسننح(، راراع را ج ب مخالش، ما ارتکاب زنا. ررای ام کع فردی لرران  ج امح

 .سحام کع میان ررده شود او آرروی خانواده را رر راد داده اسح واف 

ای رقع طو ن  ررخوردار اسح وع رمشع در فره گ، م اس ار و لوانی  مردسا رانع و ل ی عام  پدمده در افغانستان از سا

شتر وجروی ها و اندرافا ش  و خدارد. و ری سح از اتیاا ونح آمیب م شت  وع م جر رع ام  واو ش خ شود ت ارر ا
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چون جاماع و خانواده ام  اتیاا غیر  و ما نپ مرفت  ازدواج های اج اری و... فرار از خانع، تجاوز ج سننن ، زنا، مان د:

ام  لتل ناموسننن  را رع ت وان مک واو ش دان د ر ا ررخود م اخالل  زنان و دختران را لکع ن گ رر تبر و ناموآ 

شان میدان د. سا رانع دارد اجتیات  ررای اتاده حیثیح خانواده  شع در ترف و فره گ مرد رع  اما لتل های ناموس  رم

از طور و   در ذه  مرده مک تقیده اشننت اه شننکل مرفتع وع اوثرمح رع ام  راور هسننت د وع لتل های ناموسنن  مک  

توانی  وع در حالیکع نع در آمار و نع در روامار  چ ی  حکی  پیدا ورده نی . ومژم  های جوامع اسنننالم  اسنننح

تفاوت   کاه اسالم  لتل نفب رع طور و   م ع شده و هیادر اح ،م به رع وشت  زنان و دختران و د مردان خانواده را

ام  تیل  ه  چ ان توانی  چ ی  تیل خش  و غیر انسان  را را اساله توجیع و ی .هرمب نی و  ری  زن و مرد لاشل نشده

در وع ه  در اساله ، شوداز خشونح ت یع زنان مدسوب م لتل های ناموس  صورت  ر کع هیا م  ای لانون  نداشتع 

 و م ع لرار داده شده اسح.  الی    جره انگاری شدهلوانی  داخ   و اس اد ری 

 راهکار ها:

  راهکار های حقوقی -۱

ونح های غیر رسنند وع ررای م ارزه را ام  نوع خشننرا توجع رع آنچع در مورد لتل های ناموسنن  ردث شنند ر  ظر م 

سان   شود  رامدان سیاسح ج ام  جره انگارانع( در پیش مرفتع  سیاسح ج ام  جدی تری) رع  ام  تیل ودر مقارل آن 

یع زن تر در لانون خاص)لانون م ع خشننونح ت یع زن( رع ت وان مک جره خاص و نوع از خشننونح ت صننورر جدی

شود،جره انگ ض اری  شد ررای آن و شتع را س   وع رازدارندم   زه را دا شود و ه  چ مجازت  مت ا ان زمی ع تا ی  ع 

 لانون فوق تامی  شود. 
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 راهکار های جامعه شناختی -۲

رد ر ا رر چ ان وع ردث و تد یل صورر مرفح لتل های ناموس  رمشع در ترف و فره گ های جوامع مرد سا ر دا

ی صدیک رر پامع راورهاسازی ترم  اربار، فره گ، م  های ناموس  در جاماعرسد در ج ح واهش لتلرع نظر م ام  

شود، تأوید رر زمر پا م اشت  ها ت وان م اسالم  اسح. ردون شک مک  از توجی ات  وع هییشع توسط لات ی  ام  لتل

تواند رع تغییر نگرش ام  افراد سازی م رامد توجع داشح وع فره گ ،مشان و از دسح رفت  آررومشان اسحراورها

ع موجب آن فرد رفاهیی  مان د آررو، م هب و س تشان م جر شود. تغییر نگرش  وع نس ح رع تارمش نادرسح شان از م

ازار ردون ردون لاض  و اجرای مج اع از خومش ردهد و دسح رع لضاورفرصت  را رع زنان خانواده خود ررای دف

تیات  ررای اجاستفاده از راهکارهای  مد رادر هیچ ی  جوامع رامد فره گ سازی صورر رگیرد و را. نبندمدکیع 

راشد راز مدر م دوع ال تع ام  امر نیازم د مک پالن ؛ متیدن شدن، اصالح و اغ ای فره گ  هیچ ی  جوامع وار ورد

 و رع مک ارم ، امجاد چ ی  تدوا اساس  را ن امد انتظارداشح.
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 .1382لانون اساس  افغانستان  .17

 .1355لانون جبا  .18

 .1396ود جبا  .19

 .1388 لانون م ع خشونح ت یع زن .20

 .لانون مجازار اسالم  امران .21

 .1948اتالمیع ج ان  حقوق رشر  .22

 .1994اتالمیع مدو خشونح ت یع زنان  .23

 .1966میثاق ری  الی    حقوق مدن  و سیاس   .24

 . 1979و وانسیون رفع هیع اشکاا ت ایض ت یع زنان  .25

 . 1966و وانسیون حقوق التصادی، اجتیات ، و فره گ   .26

 س د پگ  .27

 

 

 

 


