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  افغانستان فرهنگی خشونت علیه زنان در عوامل

 خان نظریعلی

 چکیده

ترین موضوعات  اساسی  ازعلیه زنان اقتصادی  عی، روانی، واجتما ل بیشترین ضرریخشونت علیه زنان با تحم

نیازمند هنگی خشونت علیه زنان فر هایزمینه برخی عوامل واز این رو، شود؛ افغانستان محسوب می قابل توجه در

سی  ستدقیق برر ساختار  .ا شونت علیه منظور از عوامل فرهنگی  ست که بر مبنای آن خ فرهنگی جامعه افغانی ا

سیاز بیان تعدادی به  شود. این مقالهزنان اِعمال می سا شهترین ا شونت کههازمینه ها وری نیمی از  ی فرهنگی خ

بررسی  . بدین جهت،، می پردازدشودبررسی آن احساس میضرورت است و  نشانه گرفتهرا  یانپیکره جامعه افغ

داشته تا مورد آن خطرمهلک را  موشکافی دقیق ل، بررسی ونیازمند تحلی ضرورت وهای خشونت زمینه عوامل و

 عوامل و های این تحقیق شنناملیافته مسنناعد کند. ی مناسنن ه راهکارهازمینه را برای ارائشننناسننای قرارگرفته و 

شونت علیه زنان بههای زمینه شونت امر قانون در نقض ترتی فرهنگی خ ساالری،  عرف و، مبارزه با خ سنت مرد

نقش اساسی  بوده کهنبود مراکز مشوره و آگاهی دهی قانون، به جهلضعف حاکمیت قانون، تحجرگرائی دینی، 

 است.داده مورد بررسی قرارگرفته را  افغانستان دارد نت علیه زنان درایجاد خشو در

 سنت مردساالری.قانون، ضعف حاکمیت قانون،نقض  : زن، خشونت،کلید واژگان

 مقدمه 

تننا و  روم باسننتان آزنناز از تمنندن یونننان و ،خشننونت علیننه زنننان از نظرتنناریهی پیشننینه بسننیار  ننوالنی دارد

نسننبت بننوده و سنناختار فرهنگننی جوامنن  وابسننته بننهعلیننه زن دوران معاصننر ادامننه یافتننه اسننت. پدیننده خشننونت 

بنه جوامن   خشنونت نسنبت سناالر آمنار جامعنه منرد اسنت. در جوامن  نینز متوناوتسناختار فرهنن  نقنش به 

رسننوم آن جامعننه  فرهننن ، آداب و ازهننا متنن  ر هننر جامعننه نمود یافتننه اسننت؛ زیننرا درنمننود  دیگننر بیشننتر

 چننندین دهننه جننن  و ز  یر پننریری اباشنند. کشننور افغانسننتان مت سننوانه یکننی ازکشننورهای اسننت کننه بننا تننمننی
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 آسننی  دیننده وزنننان باشنند بیشننتر  قشننر خننام جامعننه کننه شننامل کودکننان وفرهننن  خشننونت گیننری شننکل

 کننه نیازمننند تحقیننقخشننونت مهتلننف هننای وگونننهسننتی چی از خشننونت قننرار گرفتننه اسننت. جنندا مننورد

علینه زننان خشنونت چینزی منجنر بنه خشنونت کنه چنه لعوامن و هناریشنههنا، رابطه بنا زمیننه دیگری است در

تمننام  هننای خشننونت درریشننه ازیکننی عوامننل فرهنگننی  هننا و. زمینننهدخیننل اسننت یعوامننل متعنندد شننودمننی

علیننه عوامننل خشننونت  جملننه کشننور جمهننوری اسنننمی افغانسننتان اسننت. بنندون شناسننای علننل و جوامنن  از

 عوامننل و سننوال ایننن اسننت کننه حننال ممکننن نیسننت؛بننا ایننن مع ننل ئننه راه کارهننای مناسنن  اار مقابلننه وزنننان 

موضننو  اهمیننت  بننا توجننه بننه ضننرورت وافغانسننتان چیسننت   خشننونت علیننه زنننان در فرهنگننی هننایزمینننه

بننه ایننن پرسننش پاسنن   ایننن تحقیننق درپیکننره جامعننه را فلنن  کننرده اسننت؛  یافغانسننتان نیمنن درکننه تحقیننق 

تننا آن را شناسننای کننرده  چننه مقنندار نقننش دارد.بننرای پدیننده خشننونت فرهنگننی هننای زمینننه خننواهید داد کننه

  .نظرگرفته شود ابله با این مع ل دربرای مقاز دولت و نهادهای مدنی راهکارهای  و

 مفاهیم

 مفهوم زن .1

وهوم زن، شامل مدر تعریف دیگر ، (علیه زن )قانون من  خشونتباشدعبارت ازاناث بالغ ونا بالغ میزن، 

چه  ؛نام مرد قرار دارد نه زن به موهوم مقابل شوهرمقابل جنس دیگری به  ها و درجنس وصنف از انسان

جا مقصننود عناوین اینفقهی خام خود را دارد که آن  های حقوقی وآنکه عناوین دیگر هرکدام بحث

 (. 53: 1385)آملی، .گیرد مورد نظر استرف جنس زن که مورد خشونت قرار میبلکه صنیست؛ 

گیرد. اسننت که مورد خشننونت قرار میصنننف و جنس از زنان منظور زنان،  بحث خشننونت علیه در بنابراین،

موقعیت  گی در هرانوادبه لحاظ اجتماعی و خ کندفرق نمی .موهوم زن شننامل جنس و صنننف از زنان اسننتپس 

 و مورد خشونت قرار گیرد. قرار داشته

 مفهوم خشونت  .2

ترکی  متواوتی مانند خشونت خانگی، خشونت زناشویی،   یک موهوم اضافی است. در ،موهوم خشونت

 لحاظ موهومی با یکدیگر متواوت اسننت. در رود که ازخشننونت علیه زنان به کار می جنسننی وخشننونت 

ست ست که برای  .این مقاله آنچه مورد نظر ا شونت علیه زنان ا ست موهوم خ ضو  نه ضاحت این مو و

 خشونت ارائه کنید. ازباید تعریوی 

 

 ( مفهوم لغوی خشونتالف

لغت وا ه خشننونت به  شننده اسننت. در ذکر های فارسننی وعربی برای وا ه خشننونت معانی متعدددر فرهن 

 (. 6، ج 1373)دههدا، .تندی آمده است وز    معنای درشتی، زبری، ضدنرمی، سهت رویی، خشد و

زبری، ناهمواری، مقابل درشننتی، خُ. شُ. نَ( درشننت شنندن، درشننتی کردن، «)خشننونه»مص. ] [  -خشننونت

  (.1024: 1386نرمی، درشتهویی، تندخویی.)عمید، 
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فرهن  لغت  به معنای خشنننونت معنا شنننده اسنننت.« Violence » وا ه مقابلانگلیسنننی زبان  رخشنننونت د

تهدید  زورمندانه به منظور آسننی  رسننانی، فشننار و اعمال خشننن و بی حرمتی و»را   «Violence»آکسننوورد 

حرمتی کردن، توهین کردن، به حرید کسی یاچیزی، شکستن، تهلف کردن، بی»را « Violate» فعل ، و«دیگران

 اعمال زور بدنی را که به بد»بستر، معنای نین فرهن  لغت وچده است. هدمعنا کر« به عنف تجاوز تجاوزکردن و

  .(95: 1389)ساالری فر، . ذکر کرده است« Violence»، برای «رفتاری یا جراحت انجامد

زیرا موهوم خشونت در  ؛رسدبا تعریف فارسی خشونت دقیق به نظر نمی« Violence»از وا ه  فوق ترجمه  

دل انگلیسی آن، امری منوی اکه معحالی بار منوی ندارد، درخشونت فارسی متواوت خواهد بود در فارسی لزوماً 

وا ه  البنی ترجمه این وا ه تصریح شده است. معنای تعّدی و حرید شکنی است. این جمله در به ،شودتلقی می

شن ست مت اد خ شود، گوتار و رفتار  هر .وا ه نرم ا سان ا نق  ست زمان در مورد ان صود ا شن و تند فرد مق خ

  فشار علیه دیگران است. گوتار خشن زیر از اعمال خشن و زور مندانه است به هدف ایراد آسی  ورفتار و 

 ب( مفهوم اصطالحی خشونت 

رفتاری که فرد »های متعدد شده است. اکادمی علوم آمریکا، خشونت را به اصطنح برای خشونت تعریف در

 .تعربف کرده است« دهدازخود بروز میکه بدنی دیگران  اربه قصد آز

نیروی بدنی، ارعاب یا تهدید که به آسی  بدنی، مرگ، آسی   استواده عمدی از»سازمان بهداشت جهانی،  

تعریف کرده اسنننت بع ننی « نجامداتکامل یا محرومیت یا احتمال زیاد وقو  این موارد بی قض رشننند وروانی، ن

قایل گردیده اسنننت، های که جامعه رسنننماً یا ضنننمناً برای افراد خود   حمله زیرقانونی به آزادینو هر»معتقدند 

 (. 4: 1396دهقان نژاد،  )بستان و. شودخشونت محسوب می

 وی که با عث آزار دادن  رف مقابل شننود زیر نام خشننونت جسننمی، روانی، جنسننی وعمل مادی یا معن هر

  .(339: 1379)مهرانگیزکار، . شودانوا  خشونت محسوب می اری، همه ازرفت

خشونت به معنای هرگونه عمل خشونت » خشونت در اعنمیه رف  خشونت علیه زنان چنین تعریف شده است:

رود یا احتمال مییا رنجاندن جسمی، جنسی یا روانی زنان منجر بشود،  مبنای جنسیت است که به آسی  آمیز بر

جمله تهدیدات یا اعمال مشننابه، اجبار یا محروم کردن مسننتبدانه زنان از آزادی، که در منظر  که منجر شننود، از

 (.11: 1388که جامعه مدنی، )شب. «ر خلوت زندگی خصوصی انجام شودعموم یا د

ه ، خشنننونت را ارتکاب اعمال مندرج ماده پنجد این قانون که موج  صننندمه بقانون من  خشنننونت علیه زن 

صداق  22داند. ماده پنجد قانون من  خشونت می زنگردد خشونت علیه شهصیت، جسد، مال یا روان زن می م

  (.، قانون من  خشونت3ماده  2)بند . برای خشونت بیان کرده است

ست. هرجا تعریفاین در شده ا شدن موضو  بیان  ضح  چند با توجه به  های متعددی از خشونت به هدف وا

ست. اکادمی علوم آمریکا خشونت را رفتاری به  شونت ارائه کرده ا شونت به همان میزان تعریف از خ ستره خ گ

صد آزار ست.  ق سمی بیان کرده ا شتسازمان بج ستواده ازهدا سی  بدنی، مرگ و  نیروی بدنی، که جهانی ا آ
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شته باشد تعریف کرده است. قانون من  خشونت با توجه آماج از خشونت گسترده که  آسی  روانی را در پی دا

به هر حال بیان کرده اسننت.  ،بند 22قانون من  خشننونت  ی  5در ماده  .اکثریت آن تبدیل به عرف شننده اسننت

ست که جنبه نظر از تعاریف مرکور می صرف سمی، زبانی، یا عا وی دان شونت را هرگونه بد رفتاری ج توان خ

های جسمی یا روانی مانند ترس، رن  یا اضطراب در  رف جان  مقابل ی وآگاهانه داشته باشد و به آسی عمد

 ایجاد کند. 

 عوامل فرهنگی خشونت علیه زن علل و .3

 تحت اراده و فرازهای تاری  . زنان دردارد جوام  بشنننریهای فرهن  در ریشنننهزن مسننن له خشنننونت علیه 

وحشننت زا بودند که زنان زنده و  ای حاکدگونهه تاری   اسننتبداد ب های ازبرهه برخی در. تماینت مردان بودند

شیانه گور میبه شدند. اما  با ظهورشدند. این پدیده ازآن حالت وح سنم نابود  های دیگر گونهفرهن  و تمدن ا

رزد  قرن اخیر، به در جوام  زربی در ندتا جوام  معاصنننر امتداد پیدا کرد چنان باقی مانده وخشنننونت هد از

چنان درآن بلکه هد ،نکرده اسننت دیده نجات پیداشننر این پ دفا  از حقوق زنان هنوز از های فراوان درکوشننش

ته فرو ند مطابق رف به  ور در ملیون شنننوهر 8/1ها ارشگزا کا  ندزخود را کتک میناکی زنان وحشنننت آمری  .ن

ستان، شونت در جوام  زربی نیز ازلحاظ کیوی  از (.5: 1396)ب ست که در خ این  میزان قابل توجهی برخور دار ا

 شننود، اما شننواهد وجزئی تصننور می خانه، گاهی بسننیار خشننونت علیه زنان در» نوسننید:می زمینه آنتونی گیدنز

شان می زنان م روب، برهای پناهگاه مدارک از ست: بع ی یک بر دهد، درخنف آن ن شده ا سی گزارش  ر

جراحات شنندید رن   های چاقو وها، زخداز شننکسننتگی اسننتهوان واند نحو دلهراشننی مجروح گردیده زنان به

شان کوته اند، بع ی را ازبرند. بع یمی سر صندلی بر  پای یک نور با در اند وهپایین پرتاب کرد ها بهپله ها را با

 (.218: 1389)گیدنز،  .«دندچکش، میهی را فروکرده بو

خشونت علیه زنان را (1997)وین  شهر در چهارمین کنورانس حقوق بشر بدین جهت مدافعان حقوق بشر، در

ضوعات دارای اولویت ب یکی از شهیص داده ومو شونت و مورد تدقیق رای کنورانس ت سی قراردادند که خ  برر

شننرکت کنندگان این کنورانس ت کید  .کندید، روان وآزادی زنان را تهدید مسننوی مردان جسنن اعمال شننده از

به صننورت کلی  انواده، معلمان، پدران وخ های حمایت ازوکالت، کانون کردند که ق ننات، دفاتر، پلس، دفاتر

 (.15: 1389کار،). کنندبررسی  را « خشونت علیه زنان» های فرهنگین باید ریشهحامیان حقوق زنا

نسبت  به سیون مستقل حقوق بشری رف یونما وکم های که ازجمله افغانستان بررسی ی اسنمی ازدرکشورها

ترین ند. خشننونت علیه زنان از جدیکن. شننیو  خشننونت را ت یید میرفته اسننتخشننونت علیه زنان صننورت گ

گردد که گاه شکل بسیار خشن علیه زنان اعمال میاشکال مهتلف افغانستان است که با  مع نت حقوق بشر در

وا  شننامل ان .سننیون  بت کرده اسننتیترین انوا  خشننونت که در بانک ا نعات کمگیرد. رای وحشننیانه می و

شونت سی، خ سمی، جن صادی، لوظی وفرهنگی، های ج شونت روانی و اقت  انحاء با عرف و های که به نحو ازخ

 (.2014)خشونت علیه زنان درافغانستان، . شودد، میدار ات ناپسند جامعه ارتباطنعنع
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ساختارهای  این عوامل ریشه در . برخی ازباشدعوامل متعدد می علیه زنان ناشی ازدرکشور افغانستان خشونت 

فساد در دستگاه  ضعف حاکمیت قانون و وهای حقوقی یناهنجار نیز ناشی ازشماری  اجتماعی دارد و فرهنگی و

شور دارد. از عدلی و شونت علیه زنان می هاین تحقیق ب در ،این رو ق ایی ک های زمینه .پردازیدعلل فرهنگی خ

شامل نبود قوانین جام  و شونت علیه زنان  ضعف حاکمیت قانون و متوازن، جهل از فرهنگی خ ساد در  قانون،  ف

ستگاه عدلی و شور، آداب و د سوم ظالمانه، نبود مراکز آگاهی ق ایی ک شوره و دهی و ر تحجر گرایی دینی  م

 گیرد.مورد بررسی قرار می توصیلبه باشد. که ذینمی

 سنت مرد ساالری عرف و .1

 مردسنناالری، یکی از عوامل مهد فرهنگی بر وجود عرف و عنعنات نا پسننند اجتماعی از جمله عرف و سنننت

عوامل اساسی است  جامعه افغانستان یکی از است. استقرار فرهن  مردساالرانه درعلیه زنان  خشونت آمیز رفتار

شکل ساختار فرهنگی وکه در  شونت نوش تعیاج گیری  ساالری درتماعی تبعیض آمیز و خ  ین کننده دارد. مرد

دادن، نکاح اجباری ممانعت از حق ازدواج یا حق انتهاب زوج و  فروش به منظور یا بهانه ازدواج، بد ا ر خرید و

در حدود اکثریت جغرافیای (. این عامل 7: 1395)آموزگار، . رسنندبه منصننه ظهور میسننن قانونی  قبل ازنکاح 

 به عقد مردان در سننننت اسننناس عرف و بدون انتهاب خود بر که زنان به اجبار وافغانسنننتان وجود دارد والیات 

های زیر تدقبیلوی آن چنان سنن می وهای قوشننوند. پای بندی به سنننتقربانی فرهن  مرد سنناالری میو آیند می

ده اسننت. زنان سننل  کر از زنانهای خود باوری را فغانسننتان تحمیل کرده اسننت که ریشننهزنان ا بر  انسننانی را

این کشننور  ا ر این عنعنات خرافی در ندیشننند. دراهای مثل کرامت، آزادی، عدالت وزیره بینتوانسننتند به مقوله

، «اجتماعی[ دخالت کنند دارند به کاری مردان ]امورسننیاسننی وچه حق ان این که زن» قبیل: احکام زیر انسننانی از

پایه این اندیشه ناصواب  ( بر77-76، 5: ج1390، )حکمت، «خانه باشد یا درگور زن خوب است آن است که در»

اند خویش محروم شنندهحق تحصننیلی  حتا حقوق سننیاسننی، اجتماعی، فرهنگی و ها ازسننالافغانسننتان  زنان در

امور  نقشننی در اظهار نظر و جامعه خرافه زده افغانسننتان زنان هیگ گونه قدرت تصننمید گیری و درای که گونهبه

 های جهل وزیر الیه کشننف ناشننده باقی ماند و ا ر این ظلد زنان اسننتعدادها و نبوش شننان ته اند دراجتماعی نداشنن

  به فراموشی سپرده شده است. تحت ت  یر مردان

سومات خرافی و سیتی در عنعنات قومی از بنابراین ر سی ترین عوامل تبعیض جن سا ست و ا ستان ا  ا ر در افغان

مادران آگاه، نیز  مربیان و واق  جامعه از بلکه در نا توان کرده اسنننت،را پیکره جامعه  این تبعیض نا روا نیمی از

اعتنایی به استعدادها بیل ویکی از عامل اساسی اُف. مانده است شکوفایی باز اف ومسیر انکش از محروم گردیده و

  .رو به اُفول نهاد ،نتیجه آن جامعه در ناتوان واز پیکره جامعه را  یبا سرکوب این  بقه نیم .قشر زنان بوده است

 

 تحجر گرایی دینی .2

صواب از پایه و برداشت نا ای برعوامل اِعمال خشونت است که عده گرائی دینی یکی از دیگر ازتحجر 

و از  را تبدیل به دین و فرهن  خشونت کرده یفرهن  اسنمهای خشن در قال  گروه ،دین به نام دین
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تارهای خود این  ریق نه کند.میه یرا توج رف ل  گروهنمو قا نان امروز در  ندروای از آ نان  ،های ت به 

 نام اسننننم محاکد صنننحرایکند. به خاک افغانسنننتان فعالیت میدر  ها گروه دیگرهداعش القاعده و د

شته بلکه رفده کند وبرگزار می شونت دیگری را که هیگ ارتباط با دین ندا شان در مهالوت ها خ تارهای 

علیه زنان تبلیغ ها از آدرس اسنننم چنین تحجرگرائی از سننوی اکثر مولویهد باشنند.اسنننم می صننریح با

. نمونه آن را در کنندتروی  میکنند و انزوای اجتماعی را ن را وادار به انزوای اجتماعی میشنننود زنامی

شبانه روز سوی مولوی مج در ف اهای مجازی هااین  شاهدید، یاز  شمندان ر حالید  الرحمان  که اندی

گ دینی با درک جام  وکامل هیچگاه نظرشان  بر انزوای اجتماعی زنان نیست نظرشان این است که رزب

 یافته و فعالیت کنند.توانند در اجتما  ظهور می ،با حوظ کرامت خویشزنان 

 

 

 

 متوازن نبود قوانین جامع و .3

شده اما این اقدامات با  راستای احقاق حقوق زنان برداشته های نسبتاً جدی درای اخیر گامدو دهه چند در هر

والیات و بیشننتر  رخیب در تاح ،فراگیر نبوده اسننت ها،ولسننوالی ودر والیات  ،مشننکنت جدی فرهنگی توجه به

سوالی ض ،هاول سابق خود باقی ماندهوهنوز این مو ضعیت  ست،   اگر ادعا نکنید که به و سی  ا سا هد اقدامات ا

ست. یکی از ضعف درهای این بیزمینه صورت نگرفته ا شدن  باتی  ستان جایگاه قانونی زنان در اجرایی ن  افغان

ست سی هد در این معنا که اگربه  .ا سا ست  ،قانون ا شده ا شهص تعریف  سوانهلی وجایگاه م  این  رح بر ،مت 

ست. روی کازر مانده و صورت نگرفته ا شتری  شونت علیه زن قوانین جام  و در اقدامات بی سمت مبارزه با خ  ق

ماده  44فصننل و 4ل  قا که درعلیه زن خشننونت . قانون من شننده اسننتتوشننیح  تدوین، تصننوی  و کمترمتوازن 

هد  هد از نظر حقوقی و .که تا کنون با آن مواجه شده اید استی ترین قوانینجنجال یکی از پر تدوین شده است،

ا وال  اذیت زنان و قانون من  آزار وو  باشنندهای زیادی میچالش ی دچار ابهامات ویی مراحل ق ننانظری   از

که المللی اسننناد بینکنار  در زنان و ا وال، چنین مقرره من  آزار و اذیتراسننتای امر مبارزه با خشننونت و هد در

سی،قانون  7طابق ماده م سا شده ملزم به ا سناد  شورعایت آن ا ستد اید، برای جلوگیری از خ سی نت علیه زن، در 

گریزی قانون و ش قانونف فرهن  پریرضع ترین دالیل این چالشمهداز یکی  .افغانستان قابل اجرا استحقوقی 

 1388ن در جلسنننه پارلماجمله  ازعلیه زن، به عنوان نمونه در راسنننتای تدوین و امر مبارزه با خشنننونت  اسنننت،

تنش کردند که تعداد از نمایندگان مجلس،  و ندنشنند علیه زنتصننوی  قانون من  خشننونت  موفق به ،گاننمایند

تا هنوز یک فرمان تقنینی  ،ما موفق نشنندنددهند ا تغییر انه خویش،گاه مرد سنناالرهای این قانون را به نو  دیدماده

  ، روزنامه افغانستان(1398عارفی،  ).است



 

7 
 

اسننت، حمایت از  مورد توجه قرار گرفته  ها بیشننترجهان حقوق زن،  ول و اقلیت توجه به اینکه امروزه در با

ست که باید از حقوق زنان یک امر سی ا سا سمت حمایت قانونی  جهت مورد توجه قرار گیرد. در  هر  مهد و ا ق

ضعف و های فرهنگی گرفته شده است اما با توجه به زمینه های برداشته شده و قوانینی شکلگام از زنان هرچند

که به حمایت از زنان را  یای قوانینعده. صنننورت نگرفته اسنننت ،هنوز توافق همگانیعدم باورمندی به قانون 

وه ق  این اسنننت که هنوزدیگر، نگرانی  با آن مقابله کند.  ندکتنش می د ونخوانزربی میکاالی تدوین شنننده 

پاسدار حقوق مردم اند به این باور نرسیده است که جایگاه حقوقی زنان را به  حامی و  که نمایندگان مردم مقننه،

ساوی با حقوق مردان صف جامعه دارای حقوق م سد.  ،عنوان ن شنا صوی   ب شونت اقدام کندبه ت ضد خ  .قوانین 

نشد. بنابراین، عدم  ،وقتی برای تصوی  به پارلمان فرستاده شد تصوی  1388ون من  خشونت علیه زن در سال قان

 رود.های گسترش خشونت به شمار میکی از زمینهقانون جام  و کامل در راستای محو خشونت ی

 جهل از قانون .4

حقوق  ازاکثریت که تر ایناست، مهد قانون خبری ازبی وزنان جهل  رزا علیه قشعوامل خشونت یکی دیگر از

س سا سی درج  شان که دریا سا دانان قانون به عنوان به تعبیر برخی حقوقگردیده معلومات کافی ندارند. قانون ا

ود اسننت فرهن  بآنچه دراین جامعه کد(1393اسننتانکزی،  ).دم مبدل نشننده اسننتمر فرهن  دولت و جزء از

اصلی های ازشاخص خبریبی سوادی وبین، جهل و ناشی از فرهن  پاییخشونت، اکثریت  رعایت قانون است.

نوعان موج  راشتن به حقوق هدفرهن  پریرش قانون و آگاهی از حقوق احترام گ آید.خشونت به حساب می

 افزایش خشونت شده است.

دهی حقوقی را آگاهیظیوه سپرده شده تا موضوعات وزارت عدلیه و به دولت سوی این زمینه از چند در هر

آهنگی بین ادارات هد وبلند بردن سنننطح دانش حقوقی عامه مردم ف ارتقایی ظرفیت کارمندان مسنننلکی، به هد

شور گ درزیر دولتی  دولتی و سر ک ستراتژی ملی آگاهی عامه حقوقی، . سترش دهدسرتا . ه.ش(1401-1397)ا

 -1398مدید این برنامه از خود خواهان تهای برنامهبرای اجرای  "دهی عامه حقوقیاسنننتراتژی ملی آگاهی"

 باشننند کهوارکننده میخویش امید ربط جهت تحقق اهدافنهادهای ذی کاری، که با هداسنننت شنننده 1401تا

سی  سا شکل ا ست آن را بافت دهد. شکاف میان قانون و کهرا وجود مم ست از فرهن  ا  اما این اقدام کافی نی

کاری ممکن نیسننت عموم مردم از آن بهره مند شننود بهترین راه هد ، از سننوی دیگر یک سننو هزینه بر اسننت و

 .است ها ا شرو  تا دانشگاههک از لیسهیجامعه مدنی، نهادهای اکادم

 عدم تطبیق قوانین .5

عدد، تبه دالیل م شننوداشننهام که مرتک  خشننونت می مؤلوه دیگری خشننونت اسننت. ،عدم تطبیق قانون    

که عامل خشننونت علیه از مجازات در مورد کسننانی تداوم فرهن  معافیت قا عانه با مجرمین وعدم برخورد 

ساد قانونی، ، زنان سی، ف سیا ساد  ساد اداریف ستواده از و ف افراد متعدد در امر  ای، دخالتموقف وظیوه سوء ا

سیدگی به ق  شونت  ایا ور صل ق ایای خ سط نهادهای زیرحل و ف سمی و علیه زنان، تو  کتمان جراید و ر

قانون گرائی  راسنننی ومدعی دموکدولت  کهوجود آناند. با ق نننای عدم مراجعه قربانیان به مراج  عدلی و
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اسنت، هنوز هد نتوانسنته اسنت به فرهن  معافیت مهر ختد نهاده و عدالت را نسنبت به  شنهروندان رعایت و 

سفتامنیت را  ت مین کند.  کند مورد میمراجعه  یق ای وقتی به مراج  عدلی وبارتر از همه این که قربانیان  

حاکمیت قانون و ملت  نا امنی سنرتاسنری ت  یر مسنتقید برگیرد. اذیت جنسنی قرار می سنتواده وآزار وسنوء ا

ستان پی ست. هد از جنگی رن  میسازی دارد. افغان شانده ا سر کشور ک سرا سلحانه را در  برد که منازعات م

سب   ضا  کنونی چنان  ست دادن زندگی او سامانی گردیده که همه در هراس از د سر  وناب شان به  شت  معی

ه عدالت برد. بیشتر منا ق دور دست افغانستان خارج از کنترل دولت مرکزی و نهادهای حیاتی فراهد کنندمی

شدمی شریه  ( 13: 2018.)حاکا، با از  خارجمنا ق  ها درافغان ازحدود نیمی « وار  رنالالن  » بق گزارش ن

 ندگی دارد. قدرت دست نیروهای است که خود عامل تشدید علیه زنان بوده وکنترول دولت مرکزی کابل ز

هیگ اعتنا و باوری به فراهد نمودن عدالت زنان قربانی خشننونت ندارند از این رو، خبری از عدالت برای زنان 

 (. 2018، نوامبر)الن  وار  رنال. در این منا ق نیست

مح ننر عام ق ننایای چون روابط نا مشننرو  و فرار از منزل را در  ،زنانسننرانه خودمحاکد  ا برگزاری  البان ب

قومندانان محلی که جهت  اکثر منا ق تحت حاکمیت دولت مرکزی شبه نظامیان و ر. دکنندسنگسار می اعدام و

 (. بنابراین،14: 2018)حاکا، .اندهای حقوق بشننریتهطیاند، متهد بهتمویل شننده ن تسننلیح وضنند  البا بر پیکار

ها و والیات، عدم حمایت الزم از قربانیان خشونت علیه زنان، نگرش ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی نیت وام

خشونت  شود قانون به صورت درست تطبیق نشود ومعه، باعث میجا ساالر های مردسنت زنان درمنوی نسبت به 

 .(7م: 2014افغانستان، بهش تحقیق، )خشونت علیه زنان در. افزایش یابد

 مشوره نبود مراکز آگاهی دهی و .6

شوره نبود مراکزآگاهی و    شونت زمینه ر ازدهی یکی دیگم سترش خ ست.های گ های بهش در علیه زنان ا

سوالی لف والیات وتهم گیرد ها صورت میخشونت علیه آنکه زنان دارد تانها مراکز مشوره دهی وجود ول

انواده انجام درون خ در هابسننیاری ازخشننونت مشننکنت آنها رف  شننود. واکز مشننوره مراجعه کرده مر در

شود. یکی از مشکنت تلقی می یمعمول یک امر عادی و ،ه آنترین توجه بشود، هد چنان بدون کوچکمی

باشد تا هی میدهی وآگامشوره سوی دیگر نبود مراکز ازاست و ه این موضو  توجهی بسو، بییک  عمده از

ها در درون خانواده انجام دهد که اکثریت خشننونتامروزه آمار خشننونت نشننان می این مع ننل را حل کند.

ای  خشونت خانوادگی از  ریق مراکز مشوره وآگاهی دهی ممکن است. از این جهت، عده کاهششود ومی

 .به مراکز مشوره دهی دست رسی ندارد و در اکثریت والیات مراکز مشوره دهی وجود ندارد

 نتیجه گیری

مبارزه شننر آن رها نشننده و با این مع ننل  کشننورها تا هنوز از .یک پدیده جهانی اسننت خشننونت علیه زنان

های خشونت ریشهعلل پدیده خشونت است.  ها وون رفت از این چالش شناسای زمینهکند. بهترین راه بیرمی

ریشنه وعلل  افغانسنتان شناید نسنبت به کشنورهای دیگر بیشنتر باشند که در این تحقیق چند تا  از علیه زن در

 نگیزاصورت مستقل چالش بر هرکدام بههد فرهنگی خشونت در این کشور بررسی شده است که  وماساسی 
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 گرف مرد وش استعدادهای  رف و نیرو و این کشور باید از صلح پایدار در برای رسیدن به توسعه وباشد. می

ممکن  سیاست سرکوب گرانه این امر ی عوامل و مبارزه با خشونت علیه ویناسابدون شزن استواده شود که 

عوامل فرهنگی خشونت همانند نبود  ها وترین زمینهمهد هجه صورت گرفتآنچه دراین تحقیق به آن تونیست. 

مهد وجدی  این راسنننتا اقدام در و جامعه علمی جامعه مدنیکه دولت، وحاکمیت قانون اسنننت قانون جام  

نبود مراکزمشننوره دهی وآگاهی موارد  چنینباشنند هداسننباب خشننونت میقانون یکی دیگر از کند، جهل به

باشنند این عوامل دسننت به دسننت داده مشننکنت تحجر گرائی دینی می ب مردسنناالری وقبیل آدا دیگری از

مسوول دولت  برای مبارزه با این امر رده است.ها تحمیل کخشونت را برآن و ایجادجدی را فرا راه قشر زنان 

ست تا صاب تعلیمی   ریق گنجاندن حقوق زنان در از ا شگاههاکات ، دارالمعلینمن شی ها، م، دان راکز آموز

های شبکه نهادهای مدنی وچنین هدایجاد کند، زن  علیه  تحقیر آمیز خشونتی وهای نگرش نظامی تغییری در

 دادخواهی نیز توجه جدی کنند. 
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