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 های ناموسی در افغانستانعلل جرم شناسی قتل

 فریبا ناصری

 چکیده

 که  طایفه یا خانواده مردان به زنان بودن وابسته معنی به و دارد سزایی به اهمیت ای، ناموس در جوامع سنتی و قبیله

 عوامل مانند، گوناگونی هایعلت به ناموسی های .قتلشود رابطه نسبی یا سببی با همدیگر قرار دارند، اطالق می در

 هایحساسیت دلیل به ناموسی هایقتل واقعات کتمان زنان، به نسبت جنسیتی و جنسی نگرش اجتماعی، -فرهنگی

دارد. تمامی این ارتباط ، اعتیاد به مواد مخدر، بدگمانی عمومی، هایآگاهی سطح بودن پایین و سوادیبی سنتی،

گرد قرار نگیرد و این نقیصه های ناموسی به گونه درست و اساسی آن مورد پیشود تا قضایایی قتلموارد سبب می

ها در جامعه افغانستان شده است.در چنین جوامعی مردان، تسلط کامل بر سرنوشت سبب افزایش این گونه قتل

 گی برای آنان تعیین تکلیف نمایند. توانند در تمامی امورات زندزنان دارند و می

احساس حقارت و  جویی، خشونت،گرفتن حس انتقامتنها موجب اوجهای ناموسی، نهپیامدهای اجتماعی قتل

ین اپیامد  دیگر سوی از. گردد های بعدی آنان نیز میگیر نسلشود که حتی دامنقربانی میعقده در فرزندان 

ساسی ی اهاآزادییگر و دسیاسی دی، قتصا، اجتماعیهای الیتفعادر کت رمشار و کا، تحصیلاز میت ومسأله محر

ی فعالیتهادر کت رمشاان از خترن و دنازمیت وموجب محر، ناموسیهای قتلرو، ینشود. از اها را شامل میآن

رایم که جی است. جدر بسیاای و قبیلهستایی رومناطق در ین مسأله د و اها میشوآنسیاسی و جتماعی ، افرهنگی
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های متمادی شکل گرفته است و به یک رویکرد شود، در طول زمان و در طی قرناز تعصبات ناموسی، ناشی می

 فرهنگی ثابت، استوار و کهن مبدل شده است.     

                              افغانستان جزا، حقوق، شناسی، جرم ناموسی، های قتل کلید واژگان:

 مقدمه

ترین مورد خشونت علیه زنان، چالش جدی در برابر زنان افغانستان به شمار ناموسی به مثابه اساسیهای قتل   

های ناموسی، مربوط به ساختارهای سازند. منشأ اساسی قتلمی اری زیادی از آنان را قربانیرود و همه ساله شممی

گیری و ف شده که فاقد اختیارات تصمیمنقش زنان بیشتر به عنوان افراد درجه دوم اجتماع تعری ،سنتی جامعه

ها های مادی خانوادهکه زنان در چنین جوامعی در نقش سرمایهجایباشند. از آنهای بیرون از خانه میفعالیت

رو مردان خانواده حق نظارت کامل از اعضای خانواده، اند، از اینشود و حق مالکیت زنان را به مردان دادهظاهر می

ترین بدگمانی و سوء ظن نسبت به آنان، مبنی بر ارتباط داند و با کوچکن را برای خود محفوظ میبه ویژه زنا

 زند.جنسی با مردان بیگانه، دست به تنبیه و حتی قتل ناموسی برای حفظ آبرو و شرف خانوداه خود می

اجتماعی، نگرش جنسی و جنسیتی نسبت به زنان، کتمان  -های گوناگونی مانند، عوامل فرهنگیاین جرایم علت

بدگمانی، های عمومی، سوادی و پایین بودن سطح آگاهیهای سنتی، بیهای ناموسی به دلیل حساسیتواقعات قتل

های ناموسی به گونه درست و اساسی آن تلشود تا قضایایی قتمامی این موارد سبب می و اعتیاد به مواد مخدر

 ها در جامعه افغانستان شده است.گرد قرار نگیرد و این نقیصه سبب افزایش این گونه قتلمورد پی

های ناموسی در افغانستان، توسل به قانون اساسی، قانون منع خشونت علیه زنان، راه کارهای قانونی مقابله با قتل

المللی، کنوانسیون رفع کلیه اشکال و تبعیض علیه زنان، اعالمیه محو خشونت علیه ای بینهها و اعالمیهکوانسیون

المللی حقوق مدنی و سیاسی، صورت المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بینزنان، میثاق بین

تأکید دان با مرن نازبر ابرق ست که به حقواساسی ن اقانواد مهمترین مواز  54و 44، 22، 7ی هادهماگیرد. می

ن قانوتنفیذ  از سوی دیگرموثر باشند. ن نازضعیت د ومکلف به برنامههایی مینمایند که به بهبورا لت ده و دونمو

، توسط فرمان 2009ن در سال فغانستاالت دومیباشد که ی هارساسیترین کااز ایکی زنان، منع خشونت علیه 

االجرا است و یک مبنای حقوقی را جهت مبازره با خشونت هنوز هم الزمتقنینی رئیس جمهور توشیح گردیده و تا 

ر تا منشوزد مکلف میسارا لت ن دوفغانستااساسی ن اهفتم قانوچنان ماده علیه زن در کشور ایجاد کرده است. هم

بشر ق ی حقوعالمیه جهانشده و اها ملحق آن به ن فغانستاالمللی که ابینی هاقمیثاول، لدابینات معاهد، ملل متحد
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ق لمللی حقوابیند سنام اعایت تمادر رلت دومکلفیت س سا، اساسین اقانوده ین مااحقیقت کند. در عایت را ر

تنها در صورتی موثر  چنین رویکرد در قانونگذاری ست.ده ایا تصویب نموء مضارا اها آن لت دوست که ابشر 

دد. در نوشته حاضر تالش شده است که ابتدا مفاهیم اگرمی افتد که این قوانین مو به مو بدن و به درستی اجر

 قرار گیرد.های ناموسی بادقت مورد ارزیابی عوامل قتلوط توضیح داده شود و سپس علل و مرب

 های ناموسی از نظر مفهومیقتل –گفتار اول 

 قتل های ناموسی -الف

المللی، متون حقوقی و نهادهای بین ها،از سوی سازمان در خصوص قتل های ناموسی تا کنون تعریف رسمی

پیشینه می باشد. لذا بیان یک تعریف جامع و علمی از این واژه کاری مشکل و قانونی افغانستان ارائه نشده و بی

های عمد است که قربانی آن توسط خویشاوندان مقتول های ناموسی یکی از مصادیق قتلقتل»دشوار است. بنابرین 

ه جنسی با یک مرد بیگانه، مبادرت به عمل زنا، مورد تجاوز قرارگرفتن، فرار از منزل و یا به گمان برقراری رابط

ها معموالً زنان و دختران جوان هستند . قربانیان این گونه قتل1«رسدحتی خودداری از ازدواج اجباری به قتل می

بعد از ارتکاب تجاوز جنسی قربانی رسند؛ اما در برخی موارد، فرد متجاوز که توسط مردان خانواده به قتل می

خود را جهت پنهان کردن جنایت صورت گرفته به قتل رسانده که در چنین حالتی اگر مرتکب عمل از جمله 

نوع قتل، ادعا به  این هایشاخه ترین آید و یکی از مهمزمره قتل های ناموسی به حساب می اقارب مقتول باشد، از

 گیرد.خاطر حفاظت از ناموس صورت می

، همسر، مادر، خواهر، دختر و یا زنان «ناموس»های رایج در جامعه افغانی، منظور از واژه ها و سنتبه دلیل فرهنگ

شد بابه آنان می خانواده مرد است. از این رو حافظ و نگهدار ناموس صرف به مردان خانواده تصور شده و متعلق

دهد و هر موقع احساس نماید که زن، خواهر، دختر و یا حتی و مرد را در موقف نظارت و سلطه بر زنان قرار می

های ناموسی قتل رساند.مادرش کاری کرده که به گمان وی باعث آبرو ریزی خانواده شده باشد، وی را به قتل می

احتیاطی، عدم دقت، غفلت و ارت، بیی از عدم مهشود، مانند قتلی که ناشاز مصادیق جنایت عمدی محسوب می

ریزی که با ترصد و برنامهجایعدم رعایت مقررات نباشد، بلکه با اراده و قصد فاعل ارتکاب یابد. قتل عمد از آن

 باشد.های ناموسی میگیرد و قصد و اراده فاعل در آن موجود است، شامل قتلقبلی صورت می

                                                           
، « ی ناموسی در افغانستانو زمینه های تجاوز جنسی و قتل هاعوامل »انستان، گزارش تحقیق ملی، افغمستقل حقوق بشر کمیسیون .  1

 .36، ص 1392
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یابد، مانند قتل به دلیل مبادرت به زنا )قتل ناشی از عمل های متعدد ارتکاب میو گونههای ناموسی به دالیل قتل

 .2، قتل ناشی از اختالفات زناشویی(منافی عفت، قتل ناشی از روابط عاشقانه

شده و هر فردی ( جرم محسوب ن1355قانون جزا سال ) 425فرار از منزل به قصد ازدواج هرچند که براساس ماده 

های سنتی جامعه این عمل مبادرت ورزند، تحت شرایط مندرج در ماده فوق، مسئولیت جزایی ندارد؛ اما درکه به 

احتمال قتل شوند که شان تسلیم داده میهایگذارند، اغلب به خانوادهکه دختران پا به فرار با شرایط ذکر شده می

 آید.های ناموسی به حساب میه قتلدر زمررود که اینگونه قتل نیز، توسط خانواده نیز میدختر فراری 

 در لغتناموس  - ب

های عمد های که بروضعیت زندگی زنان افغان در افغانستان تاثیر فراوانی گذاشته و منجر به قتلیکی از واژه

تاکنون  ،ی آنیشهو ر هگفته شدای آن ست که صدها معنی براهایی س از واژه نامواست و واژه « ناموس»گردد می

افغانی جامعه واژه ناموس در ست. ه اشدارد و « nomos»واژه از یونانی ین که اند اگفتهها برخیت. سم انامعلو

های از رابطه جنسی متعارف و نیز حقوق خاصی برای مردان در اعمال خشونت بر زنان مفهوم پیچیده و جنبه

 شود.تعریف می

ف، شر، عصمت، نیکنامیی، پسنددخو، تدبیرم، راز، شرو، برآمعانی  سی بهرفرهنگ فات و بیاس در ادناموم مفهو

کثریت است که افته ر ربه کاها نیز آنجز و ختر ، دهراخودر، مثل ماد؛ متعلق به یک مری هاو زنجه ، زوحیثیت

مردان  شرف و مردانگی ، که غیرتجایآناز ؛ اما 3عی داردجتماو اپیوند معنایی م مردساالری ین معانی با مفهوا

منظور که ناموس پرستی تعریف شده است نیز در ادبیات ما ت ه غیرژوااند، لذا همیشه ارتباط مستقیم با زنان داشته

 ،خود نوامیس مراقب باید همیشه مردان نتیجه در. باشند میزنان خانوادهای هستند که وابسته به مرد ، از ناموس

 4.باشند شرافت و غیرت هژوا از خود استنباط و برداشت براساس

را با چراهای متعدد، در رابطه  زنان و بکشند چالش به را قدیم دنیای کهنه تعاریف توانندمی مدرن های اما اندیشه

 که وادارند جدی درگیری به را آنان و سازند مواجه جامعه مورثی هنجارهای با ترمهم همه از و  با خود، اطرافیان

  اند کرده مرور را گذشته بارها و بارها جامعه زنان. هستند خویش شده خودفراموش دنبال به ها آن درگیری، این در

                                                           
 . 37همان، ص . 2

 
 .11، ص 1397فرید، شهال، روایتی از زندگی زنان افغانستان)قتل های ناموسی(، کابل، انتشارات نویسا،   .3
 ، بیتا.بیجا ،13.بختیاری نژاد، پروین، فاجعه خاموش)قتل های ناموسی(، ص 4
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ای سخت برای آنان ز پُر از افسوس و امروز پُر از بایدهای سخت و طاقت فرسا، راهی جز مبارزهدیرو که ببینند تا

 اندکی تعداد از مردم اما اند؛ شده قربانی شماری بی زنان مبارزه این در که گذاشت نباید ناگفته اند. گذاشتهنباقی 

بروی خانوادگی، پنهان و پوشیده مانده است و به این آ و غیرت های نام به ها آن مابقی و خبراند با ها قربانی این

 .است مردان شرافت و غیرت از مناسبی تعریفی جامعه افکار و فرهنگ. شود می اطالق «ناموسی های قتل» ها، قتل

 برادری غیرت رسوم، و آداب رعایت با حتی پسر و دختر یک مندی عالقه و است رفته بیراهه به اندازه چه به که

 اجباری، ازدواج از امتناع و کندمی ترغیب او کشتن به را پدر ساله، هفت کودک به ظن سوء. کندمی دار جریحه را

 منجر و شوند می خطاب «ناموس بی» مردان گونه این به سنتی جوامع در که خانواده زنان بر مردان تسلط عدم یعنی

 یک به متعلق که های ، عفت، زوجه و زن، پاکیاز نظر لغوی ناموس به معنای عصمت   .5گردند می دختران قتل به

 خانواده زنان عزت و شرف پاکدامنی، عفت، دیگر طرف از. است آمده آن امثال و مادر همسر، خواهر، مانند؛ مرد،

 طریق به مختلف جوامع و ها فرهنگ در که دارد سیال و شناور مفهوم ناموس رو، این از و اند مردان به وابسته

 این. دارد خصوصی و عمومی جنبه دو کشورها اکثر در کل صورت به اما کند؛ وناگون معنا و مصداق پیدا میگ

 سوی از و جامعه، در خودش به نسبت فرد نگرش مانند کند، می تعریف را فرد حیثیت و احترام سو یک از واژه

و برخورد زنان بستگی دارد و نگاه افراد  رفتار به زیادی اندازه تا که است شخص به نسبت جامعه نگاه نوع دیگر،

 بلکه ندارد، بستگی او رفتارهای به تنها ناموس، معنی به شرافت رو این از. نماید جامعه را نسبت به آنان مشخص می

 . 6تاثیرگذاراند وی سربلندی در نیز دیگران رفتارهای

 های ناموسیلمعنای اصطالحی قت-ج

الزم به ذکر است که تا کنون تعریفی مشخص و دقیقی از سوی « های ناموسیقتل»در خصوص تعریف اصطالحی 

المللی در زمینه خشونت علیه زنان یا حقوق بشر مطرح نشده است؛ اما چیزی که آشکار ها و نهادهای بینسازمان

ترین و نوعی ترین، اساسیو در واقع مهم رودحساب میاست، این نوع جرم یکی از جرایم  ناموسی علیه زنان به

نگار پاکستانی، قتل ناموسی را چنین تعریف کرده است: یاسمین حسن، روزنامههای عمد است. خاصی از قتل

رود که از وی سرزده ای که در آن، زن را به خاطر رفتار غیر اخالقی که مرتکب شده یا گمان میعمل آدم کشانه»

 آدر ندارد..«است، به قتل برسانند

                                                           
 .14همان، ص  .5
، 3931 ، 22شماره  فصل نامه علمی و تخصصی، دانشگاه انتظامی ایالم،  ،»بررسی عوامل قتل های ناموسی»صابری، مهدی،   .6

 . 29 - 28 صص
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به صورت کل، قتل ناموسی سنت و فرهنگی است که مرد خانواده یکی از زنان خویشاوند خود را تحت عنوان 

ناموس و شرافت خانواده، به دلیل ارتباط نامشروع وی با جنس مخالف، حتی اگر زن قربانی تجاوز جنسی شده 

نان نظریات متفاوت بیان نموده است. دکترگلدوزیان دا. اما در مورد عرض و ناموس حقوق7رساندباشد، به قتل می

دیگر توان گفت، باهمکلمات عرض و ناموس در قانون مجازات اسالمی به نحوی بیان شده که می»گوید: می

توان بیان نمود که مقصود عرض آبرو، عزت، شرافت مترادف هستند، ولی با توجه به مفاهیم عرفی این دو واژه، می

ای است که وابسته به مرد و رعایت حرمت آنان باشد؛ اما مقصود از ناموس، زنان خانوادهدگی میو حیثیت خانوا

 )کمی تحلیل کنید( 8«از نظر موارد اخالقی است.

 قتل های ناموسی به مثابه خشونت علیه زنان   - د

مردان بر زنان است. قتل جویانه ها و رابطه سلطهآمیز با زنان، یک نوع نگرش منفی نسبت به آنرفتار خشونت

 .دیانه مردان بر زنان خانواده باشجوسلطه رابطه این ایزیرمجموعه تواند ناموسی نیز می

 بیرون شوهرش خانه از تواندمی او جسد فقط و بماند وابسته است، بسته مرد با که ای زن باید تا آخر عمر به رابطه

است، زیرا خشونت علیه  نتی برخوردارس و فرهنگی قوی هایپشتوانه از افغانستان زنان علیه هاخشونت این. شود

این الگوها و  زنان از متن الگوهای فرهنگی و مناسبات اجتماعی جامعه افغانستان برآمده است که بسیاری از

به  ش مشابهی نسبتالساعه است و نه ویژه جامعه افغانستان، بلکه اکثر جوامع سنتی گذشته، نگرخلقمناسبات، نه 

 شتند.زنان دا

 در. گیرد می «قبیله بافت» هم دین و شوند های سنتی معموالً توجیه دینی مینکته قابل تأمل این است که فرهنگ

 در دین زیرا آورد، درمی خود هایمعیار برساس راآن و دهد می دین به را خود رنگ فرهنگ، سنتی جوامع

 جا از خودتان تحلیل کنید()این . 9است اثرپذیر و منفعل ای، قبیله فرهنگ

این بینش و نگرش بر وضعیت زندگی زنان افغانستان چنین تاثیرات دارد که زن در افغانستان به اتهام بدکارگی به 

بردن این دانند، لذا آنان برای از بینشان میرسد، زیرا مردان، زنان را همیشه مایه ننگ، شرم و بار دوشقتل می

                                                           
 .30- 29 صص .همان،  7

 .88ص  ، 1380نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران :مجد،  باهری، محمد و میرزا علی اکبر خان داور،  .8
 .299 ص، 1392 اپ سبحان،م و جرم شناسی، مترجم:علی سلیمی، قم، ناشر: انتشارات پژوهشگاه، چجر هینز،ا فیون ،وایت  ابرتر  .9
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زنند و این نوع خشونت، عنوان دفاع و محافظت از ناموس و شرف را به خود ها میآنلکه ننگ، دست به قتل 

 از زیادی تعدادی ساالنه که است ما عصر قوانین ترینفجیع و ترینوحشیانه از حقیقت در اعمال این. گیرد می

باید کمی از خود هم تحلیل  نیست )نقل از دیگران تنها کافی. 10.شوند می مردان بارخشونت عمل این قربانی زنان،

 (کنید

 های ناموسی در افغاستانقتل علل جرم شناسی - گفتار دوم

بودن، نگرش جنسی و جسیتی نسبت به زنان، کتمان جرایم های ناموسی موثر باشد، سنتیتواند برقتلدلیل که می

های یک جامعه دربرگیرنده تمامی جنبهسواد در افغانستان که  های سنتی و سطح پایینناموسی به دلیل حساسیت

ن جامعه سنتی افغانستان  زیرا شهروندا برسد، ای دهکنننگران حدی به  جرایم نوع این تا گردد می باعث و باشد می

عزت شدن در جامعه ترس دارند، تا از مجازات رسمی و قانونی که توسط مرجع با آبرو شدن و بیبیشتر از بی

 ترارزش با و تراهمیت اب بسیار جامعه، در پیوند و احترام موقعیت، دادندست از. شود ق میصالحیت برایشان تطبی

لق ندارد؛ مل مجازات رسمی و قانونی در یک جامعه سنتی است. شرف و پاکدامنی زن تنها به خودش تعتح از

دانند. در این جامعه، فرد به رسمیت شناخته را سرمایه مشترک و همگانی اعضای خانواده، فامیل و قبیله میبلکه آن

هستند و هر عملی، چه خوب و چه زشت، از  ای اعضای خانواده مربوط به قبیله یا کالن قومشود؛ بلکه همهنمی

گذارد. تطابق فرهنگ در جوامع اعضای آن سربزند، برسایر اعضای خانواده، فامیل و خویشاوندان نیز تأثیر می

مشخص را در  سنتی، همان آداب و رسوم قدیمی است که برای افراد بیان شده و همه باهم، همان راهی ثابت و

) بیش از حد از منابع دیگران نقل کند. ها ایجاد میاحساس آرامش و اطمینان در آنپیش دارد که پیمودن آن، 

 .قل کنیدکرده اید، این مطالب را باید به زبان خودتان بیان کنید الزم نیست که مستقیم از دیگران ن

گردد و هیچ طرفه و مردانه است و اغلب از سوی مردان اعمال میدر جامعه عشایری، نظارت اجتماعی امری یک 

شود که زنان، بر رفتار و تصمیمات مردان تأثیری داشته باشند؛ بلکه وظیفه اصلی آنان، رساندن وقت دیده نمی

 خاطر به سنتی، و ای شده از سوی جامعه قبیلهرو، نظارت اجتماعی اعمالخدمات اجتماعی به مردان است، از این

زنان  شرایطی، چنین در. گویندمی مردانه نظارت آن به و است نظارتی تک مردان، قدرت و جامعه سیاسی ساختار

که زنان به هنگام دعوا و درگیری  ها را ندارند، ولی در حالیآننمودن کردن و سرزنشحق اظهار نظر، توبیخ

د و داننها میرا افتخاری برای خود و لکه ننگی برای آنکنند و آن، به راحتی بیان میشان رارابطه جنسی مردان

                                                           
 .25 صهمان، فرید، شهال،   .10
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شود. در حالی که برعکس این سخن، پیامدهای اجتماعی دیگری را زد عموم میاین سخن آنان، در جامعه زبان

 .11زند.آورد و قتل ناموسی را رقم میبه بار می

 عوامل فرهنگی و اجتماعی -الف

نگاران، مهروزنا های اخیر توجههای ناموسی، یکی از مسایل اجتماعی است که در سالقتل به خاطر شرف یا قتل

نظران اجتماعی و سیاسی را به خود حقوق دانان، مدافعان حقوق بشر، به ویژه مدافعان حقوق زن و نیز صاحب

 ست.االمللی در پی داشته جلب کرده است و مباحث مختلفی را در سطح بین

ای گسترده در جهان، همروزه با وجود تحوالت و دگرگونیهای قدیمی است که اهای ناموسی، رسم و سنتقتل

که در آن،  قلمداد کردکشی توان یک نوع آدمهای ناموسی را میهنوز در برخی از مناطق پابرجا مانده است.  قتل

 قتل به شد،با شده مرتکب که شود یک زن به خاطر رفتار جنسی نامشروعی که مرتکب شده، یا احتمال داده می

 و خانواده ، ناموس برای آبروییبی و بدنامی تواند، می نیز عموم سطح در خبر یک یا شایعه انتشار گاهی. رسد می

تیک اجتماعی که ناموس از طریق کنترول سیستما ایدئولوژی ، ننگ لکه کردن پاک برای. باشد داشته درپی قبیله

 .شود مجازات آن مرگ است، وارد عمل می

 یک کارکنندهآش که دارد فردیمنحصربه های ارزش و مفاهیم جمله از ناموس اصطالح ای، در جوامع قبیله

 آید؛ م به حساب نمیجر تی،سن و یافته توسعه ترکم ایجامعه نظر از هاقتل این.  است فرهنگی و اجتماعی واقعیت

 این به. دانند می ودخ خویشاوند یا خانواده اعضای از یکی دادن دست از از، تردردناک را خود عزت و آبرو زیرا

 پدیده این تبیین رو،همین از گیرد، می شکل اجتماع بستر در و است اجتماعی ای پدیده ناموسی هایقتل که دلیل

های ناموسی از اهمیت زیادی برخوردار ی و تاثیر آن در پیدایش و رشد قتلاجتماع ساختار و محیط عامل براساس

 : توان می آن گیریشکل چگونگی و ناموسی قتل به مختلف های است. بدین وسیله با بررسی گرایش افراد و گروه

قاید و نگرش ثابت ع دوما؛ً کرد، بررسی مهلک پدیده این به نسبت را شانبینش نحوه و هاارزش ، اوالً؛ باید عقاید

 اساس، براین تا نمود شناسی باید را گرایش شدت اخیر، در و  را باید از عقاید و نگرش آنی و زودگذر باز شناخت

 های و ازدواج  گرایی قوانینکهنه سنتی، اجتماع زیرا کرد؛ پیدا را ناموسی هایقتل فردی و اجتماعی عمده عوامل

زدایی و تعصب ناموسی و به دنبال آن وقوع جرم، موثر بوده است. این گیری، ارزش، در شکلسن زیر و اجباری

                                                           
 .33-30.همان، صص 11
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فکر می کنم از ) .12تحت تاثیر قرار داده است نوع جرایم بازمانده میراث فرهنگی گذشته بوده و قوانین کنونی را

 بیش از حداستفاده کرده اید( منابع دیگران

  نسبت به زنان جنسیتی و جنسینگرش    -1

های ناموسی قتل مستقیم با انجام رابطه و شناسد عوامل که زن را در فرهنگ افغانستان منحیث ننگ و ناموس می

این ست. اعفت ت و عزو، برن آجنسیتی نسبت به مسایلی همچوو جنسی ن مازهای همدارد، نگرش و حساسیت

 دارد را نسل دهتولیدکنن عامل افکار زنان، از اکثراً مردان و شود اوصاف، صرف در حوزه روابط جنسی معنی می

ری از بسیان، از یماو زاحاملگی از جسمانی ناشی های یتودلیل محدد به و دخو زندگی دوران متما در که

 نوع چنانهم. دانند و منحیث مال و دارایی، خود را مالک آنان میشته شوند دانگه ، دور خانهرج از خاهای تفعالی

 . اده شودد رایشب مثبت جواب باید نماید، درخواست مرد زمانی هر که کنند می دادقلم نیز جنسی تمتع وسیله

جا نتیجه د. از ایننگریسته میشورود، به کار مییز جنسی افع غرجهت رهایی که به اربزان ابه عنون را نازیعنی 

 .کندا مییز جنسی تقلیل پیدافع غرر خاطر به فقط نناز با نسانیا رفتار طرز که شود گرفته می

ن ناد دارد، زجووفرهنگی جامعه ش نگرزن در  ازکه ی میزآتعریف تحقیرر کنان، در نازنسبت به بینش جنسیتی 

نی اکه مهمترین نگراند. به همین دلیل است تبدیل کردهجنسی و ابزاری برای رفع غرایز یک طعمه ان به عنورا 

قب اکه همیشه مرد باعث میشودد و مسأله برمیگراین به از زنش، شوهر س گترین ترربزش و  ختردمقابل ر در پد

جنسی وز یک متجاه بالقورت ند به صوامیتو، ستدویکترین دنزدی، حتی هرمر، هنیتیذن چنیای باشد. براو 

ه پدیددن بوم عانگر حقیقت بیادی، در عتمااین بید. اکرد عتماوی ابر ان نمیتورت پس به هیچ صو؛ باشد

 .13ستای اقبیلهنگی جامعه فرهدر باور بیناموسی 

و میکند اد نانه قلمدزمسایل ، ستها اننسااخالقی ی اهاارزشصوالً اکه را عفت ت و عزو، بر، آجنسیتیش نگر

پرستی سنامو، فرهنگ سنتی جامعهت در غیرمردان دارد. واژه مستقیم با ط تباارنگی دامرف و شرت، غیر، مقابلدر 

                                                           
ه دانشکده مجل، «بررسی عوامل اجتماعی موثر برگرایش به قتل به خاطر شرف در دشت آزادگان»زارع، بیژن و غانمی، کفاح،   .12

 .142و  135، 134ص ص، 59-58، شماره ادبیات و علوم انسانی

 .270ص ، 1382 سالچاپ دوم، ناشر بنیاد انکشاف مدنی،  ،ادستبدواقلمر دای فوالدی،  .13
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ن دانتیجه مردر میباشند. دان بسته به مرواهستند که اده خانوان خترن و دنازنیز س نامور از منظوه و تعریف شد

 14بماند.ظ محفون فتشااشرت و عزت، باشند تا غیرد میس خواقب نواهمیشه باید مر

د؛ جامعه شکل میگیرفرهنگ آن مختلف نیز متناسب با های و در فرهنگست ر فرهنگی ابادارای جنسیت مفهوم 

نظر گرفته ن در نامند از زرتقددان اشخاص مرها، در کلیه فرهنگتقریباً ه و موجود، یژهای ووتتفاد جووما با ا

ود محدداری خانهن و کادکوورش به پرن ناهای زفعالیتجهان، مع مختلف اجول، در معمورت میشوند. به صو

 به انمیتو را جنسیتی هاینقش این و  تهشدا زنیا بدنی رتقد به که کنند میفعالیت های مینهدان در زمرده و بو

ا هستند. جروی و اجامعه قابل پیررت جدی در هر به صو که یافت مختلف معاجو در ایکلیشه های نقش رتصو

شود. های جنسی متفاوت میم نقشبه ناای هپدیدجب ست که مون اندیشیداجنسیتی کرد، ع عملین نواحاصل 

دان مرن و نادهد، زمین که نشاشده تبعیض جنسیتی بروز سبب و جنس تقسیم دو بر بین ابه حالتی نابرهمواره ین ا

های لیتفعارا همواره در جنسیتی های نقشو این ند داربر انابروت و متفاجایگاهی یگر یکدنسبت به جامعه در 

 از خود تحلیل کنید( باید) .15میکنیمه مشاهده مرروز

 کتمان واقعات قتل ناموسی به دلیل حساسیت سنتی  -2

ه حساب در جامعه افغانستان ب ها، بخشی از مسایل پذیرفته شدهههای ناموسی توسط خانوادکردن وقوع قتلپنهان

 ربسیا ها،آن به تنخداپر و کند می قلمداد ای قبیله و خانوادگی مسایل را جنایت نوع این ما مردم زیرا آید؛ می

 بتکاار در ادهخانو یعضاا ستیدهم و هیاهمر ،فقتامو ارد،مو غلبا در مرا ینا لـلید. میباشد نگیزاحساسیتبر

وری ضراده انوخه دـشدارلکهوی برف و آشری حیاا ایبر را عمل ینا منجاا هاآن. تسا مرتکب توسط مجر ینا

 د.میگیرها صورت آنفق جمعی این جنایت با توارد، اموری از بسیا، در نتیجهو در نند دامی

ین الیل دبه دد. میگری جلوگیرره آن بادر سانی رعطالو از امیشود ن قتل ناموسی معموالً کتمارو، وقوع  یناز ا

 یسو از و تواند ن مشخص شده نمیفغانستااجامعه در قتل ناموسی ان میزو ضعیت ف ویک طر، از ساسیتهاح

                                                           
  .96- 95ص ص، همان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،.  14

 .5-3، بیجا، بیتا، صص » در ایران«علیه زنانلبه تیز تبعیض »نابرابری جنسیتی«شکربیگی، عالیه،   .15
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 خود که گذارند نمی باز را آن مرتکبین زاتمجا و یاقضا به سیدگیر نمکاا و ییقضا های ارگان دست ،یگرد

 . 16شود.ازدیاد چنین جرایم محسوب می و وقوع برای موثر عامل نوع یک

 های عمومیسوادی و سطح پایین آگاهیبی  -3

، جامعهدر سنتها م و سورلیل حاکمیت دبه ن فغانستان اناو زهستند اد بیسون فغانستادم اصد مردر 80از بیش 

های حاد برای مردم یکی از عللگاهی ادی و عدم آبیسو لذاسیبپذیرترین قشر جامعه هستند. ترین و آمحروم

ماندگی تحصیلی از سالیان دراز، به شهروندان افغانستان به زیرا این عقب.شود محسوب میهای ناموسی وع قتلوق

سوادی، فقر میراث گذاشته شده و پیامدهای ناگواری را تا به حال در جامعه رقم زده است. یکی از عوامل بی

همین دلیل است  فرهنگی و ضعف در رفتار اجتماعی با یک قشر مشخص جامعه )زنان( مبدل گردیده است، به

که مردم اکثراً از مسایل اجتماعی به دور بوده و از افکار کهنه خودشان برای برخورد با اعضای خانواده استفاده 

. گردد می آنان مرگ سبب مواقع، از بسیاری در حتی و زنان با آمیزخشونت رفتارهای سبب امر این که نماید، می

؛ زیرا 17و باسواد وجود دارد مدرن جوامع از بیشتر سواد،بی و سنتی جوامع در آمیزخشونت اعمال این شک بدون

آمیز و خشونتنامناسب ، غیر منطقین شاردبرخوطرز هم و ند راسیب پذیم آمقابل جردر معموالً هم اد جامعه بیسو

اد فرن امیا خود دارد و درمقابل را در شدید سنتی ی حساسیتهان، نازنه نسبت به اتحقیرگرش مثالً نگرباشد. می

به خاطر مسایل ناموسی ان خترن و دنازالیل مهم قتل از دست. یکی اد اباسوه و گااد آفراز ابیشتر ر بسیااد، بیسو

  . 18ستاهمین نکته از نیز ناشی 

 های ناموسیعوامل روانی قتل - ب

تحصیالت آنان در اجتماع زنند، نگرش، بینش و سطح های ناموسی میشناسی، مردانی که دست به قتلاز نظر روان

 این و برند می رنج روانی و روحی امراض از اکثراً افراد این. باشند تر از سایر اشخاص جامعه میبه مراتب پایین

 خود مالکانه حس بتواند اینکه برای مردان. است ناموسی هایقتل بروز در وعمده مهم عوامل از روانی، اختالالت

ر، خواهر، دختر و... را به عنوان مال ماد همسر، مثل خانواده اعضای از یکی حالت، ترینساده در نگهدارد، زنده را

                                                           
وم انسانی و مطالعات های جمعی بر وقوع قتل های شرافتی، رسانه و فرهنگ پژوهشگاه عل خالقی، مینو، نقش و تاثیر رسانه  .16

 .48و  47، 28، صص 1392شماره دوم، ، فرهنگی
  .29م، ص ، سال چهارده»خصوصیات مردانگی در افغانستانمردان و ، سوی دیگر نابرابری جنسیتی».  موسوی، سید مهدی، 17

  . 99 ، صهمان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،. 18
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های حت عنوان قتلو دارایی خود قرار داده که در صورت بدگمانی یا سوء ظن کوچک، دست به قتل زنان، ت

 .19زنند ناموسی می

گر در ایران  صورت گرفته است، بیان پزشکیضم یک بررسی که در مورد وضیعت روانی قاتالن از منظر روان

نتیکی ء ژاین بیماری یک جز؛ج میبرندروانی هستند و از انواع اختالالت روانی رنان قاتالن بیماراین است که 

اغلب موجب بروز که که شخص ممکن است به طور ذاتی به سمت آن گرایش داشته باشد دلیل به این ، است

دچار آشفتگی میکند. ، یاالت هدایت میکند و رابطه او را با واقعیتوهم و خطرف که شخص را به شده فشاری 

حله بوده و در مرنسبت به زنان احساس دادن دست ز پریشانی و ا، عالیم این بیماری شامل احساس تنشاولین 

متمایل ها برخی از خشونتگردد تا افراد به که باعث میدر گفتار میباشد ها بعدی، تشدید بدگمانی و سوظن

 . 20ندشو

 بدگمانی  -1

ز گذشته ها دور وجود اافکار منفی نسبت به زنان  در فرهنگ و باور های جامعه سنتی افغانستان یا داشتن بدگمانی  

 قتل به شان رانشوه خصوص به فامیل توسط گیرند می قرار بدگمانی مورد که ای داشته به همین دلیل اغلبا زنان

 . رسند می

مصروفیت دارد وبا   که بیرون از خانواده یعنی در جامعهزنان و دختران است نکته بارز بدگمانی و توهم در مورد 

 ایستادگی روابطه هگون این برابر در باید که کند اشخاص بیگانه در ارتباط است  زیرا مردهای خانواده احساس می

 بردن بین از برای قوی دلیل یک که کرد خواهی خیانت آن به و افتد می خطر به شان هویت و اصالت وگرنه کرد

 .گردد رهنگی محسوب میف. آید می حساب به ها خانم

زمانی که یک خانواده نتواند مشکالت درون خانوادگی خود را از راه گفتگو و مصالحه صلح آمیز حل کند به 

به جامعه خواهید شد زیرا عدم بیماری عدم درک و فهم یکدیگر و نیز فقدان درک موضوعات جدید که مبتال 

                                                           
  .65و   64همان، صص فرید، شهال،   .19

قوق کیفری، لی، پژوهش حغالملو، جمشید، قاتل سریالی، بیمار روانی مسئول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتل های سریا  .20

 .168-164 ص، ص1392 شماره سوم، 



12 

همچون قتل های ناموسی باعث خشونت های فجیع ق   از تحوالت روزـل دقیـدرک صحیح از مسائل و تحلی

 . 21 گردد می منتقل نیز دیگر ها نسل به نسل از ژنتیک طریق از ها سوظن این که شود می

 :دهد رخ تواند این بدگمانی یا سوظن ها به دالیل ذیل می

 عالقه بی اندازه بین زن و شوهر و سایر اعضای خانواده  در اثر عشق و - 1

 .22با خون خود قربانی جرم پاک گردد به محض مرتکب شده کوچکترین اشتباه که باید -2

 اعتیاد به مواد مخدر   -2

قتل در  درگیری و نزاع های ناشی از استفاده مواد مخدر ویا مشروبات الکولی یکی ازعلل و انگیزه های وقوع

توهم زا قوه تمییز و تشخیص شان  مواد خصوص به مخدر مواد از استفاده از پس انسان زیرا. باشد افغانستان می

کاهش یافته  وکنترل اعمال خود را از دست می دهد و با کوچک ترین محرک یا درگیری عکس العمل های 

خشن از خود نشان می دهد  چون اکثر قربانیان ناشی از اختالفات خانوادگی را زنان تشکیل میدهد پس رایج ترین 

جنسی وزات باعث تجاعلیه زنان محسوب نموده اند، که این خشونت نوع خشونت های خانوادگی را ، خشونت 

 .23ددناموسی می گری قتل هاو

 راهکارهای قانونی مقابله با قتل های ناموس - گفتار سوم

 قوانین ملی  - الف

 قانون اساسی   -1

ده و تأکید نمو دانبا مرن نازبر ابرق ست که به حقواساسی ن اقانواد مهم ترین مواز  44،54، 22، 7ی  هاده  ما

 .باشد موثر نناز ضعیتو دبهبو به که نماید می یها مکلف به برنامهرا لت دو

                                                           
 .20 ص، همان، بختیاری نژاد، پروین  .21
، 9، فصلنامه سراج منیر، شماره «در نهج البالغه"ع"ظر قرآن و حضرت علی مناز خوش بینی «مجیدی، حسن، قشالقی، مدینه،   .22

 . 91، ص 1391
در استان فارس از اول فروردین  ی مختلف قتل و عوامل مرتبط با آنانگیزه هامطالعه نجفی ابراند آبادی ، علی حسین و دیگران،  . 23

 .194، ص 1394، 3، شماره 21، مجله پزشکی قانونی ایران، 1390تا آخر اسفند  1381
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ست ه املحق شدآن ه بن فغانستاالمللی که ابین ى هاق میثاول، لدابین ات معاهد، ملل متحدر لت منشودو: »7ماده 

 عایت می کند...«را ربشر ق عالمیه جهانی حقوو ا

ء مضاالت دوه توسط ک،لمللی مکلف می نمایدابین ات تعهدد و سنااعایت ربه را لت دو در این مادهساسی ن اقانو  

ن ناق زحقوه لمللی حمایت کنندابین ی هاق میثاو ها ن نسیواتی شامل کنواتعهدشده باشد، این تصویب و یا 

و مدنی ق حقوق یثام و نناز علیه خشونت منع عالمیها ن،ناز علیه تبعیض لشکاا کلیه فعر ننسیواکنو مثل باشد، می

 دد.فرهنگی نیز می گرو جتماعی دی، اقتصاق احقوق میثاو سیاسی 

ن بر قانوابرد در مراز زن و عم ن افغانستاع اتبااست . ع اممنون فغانستاع اتباابین ز متیاو اتبعیض ع : »هر نو 22ماده 

ع هرنوه و یددحت تسجیل گراصرجنسیتی به ی برابرن ین قانودر ا.« 24می باشندوى جایب مساق و وحقوداراى 

 ست.ان شده اغیر قانونی عنوع و ممنور کشوع تبااتبعیض بین 

زندگی موهبت الهی و حق تبعی انسان است هیچ شخصی بدون مجوز قانونی از این حق محروم : » 23ماده 

ی که یکی از مصادیق این ماده دولت را مکلف می سازد تا از قتل ها خود سرانه به نام قتل های ناموس.«25گردد نمی

 .نمایئد جلوگیری باشد، خشونت علیه زنان می

ه یژوبه رش وپرزش و موازن آمتوف نکشاایط امکلف به تأمین شررا لت ، دوساسین اقانو  44ده ی مان همچنا

ى ادبی سوى محان، ااکوچین ونااى زتعلیم برف نکشاازن، بهبود و اتود یجار الت به منظودوست. ده انمون ناای زبر

 نماید.تطبیق ح و موثر طرى هاام گروپرر، مکلف است کشودر 

ورش پرزش و موآحق  برابرن را در فغانستاالت و دوخته داپرن نازبه تبعیض مثبت به نفع ده قانونگذار ین مادر ا

 ستده امؤثر نموو شن ی روهارهکاد رایجاامکلف به داده و یت اهدص خارت به صون ناز

تأمین سالمتی ده ین مادر است. ه اشدداده ساسی تذکر ن اقانو  54ده مااده در خانوز احمایت در لت دومکلفیت 

داده ظیفه ولت دوبه ه و یددلت تعریف گردومهم ی مکلفیت هااز یکی ان به عنودک کودر و بدنی ماو حی رو

تشکیل را اسی جامعه ساکن اده رخانود آورد، زیرا بوجو، مینهزین ز را در امبتنی بر نیازم و یط الاشرکه ست ه اشد

                                                           
 .  1382(  قانون اساسی افغانستان، 22ماده ) . 24
 .23همان ماده  . 25
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و باالخص طفل اده حی خانوو روتامین سالمت جسمی ر لت به منظوار دارد. دولت قردوحمایت رد موداده، و 

 کند.می ذ تخازم ابیر الاتدم، سالس این مقدم دحکاامغایر با م سودن ربین براى از برل و طفااتربیت در، ما

 قانون منع خشونت علیه زنان  -2

جهت مبازره با  ، کهباشد ن میفغانستاالت دوهایی رساسی ترین کااز ایکی زن، علیه  منع خشونتن قانوتنفیذ 

تامین حقوق شرعی و قانونی و خشونت علیه زن در کشور ایجاد کرده است. بر اساس ماده دوم، هدف این قانون 

بب خشونت حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سالمت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که س

 آگاهی سطح بردن بلند و آموزش و آگاهی تامین خشونت، از جلوگیری خشونت، قربانیان از حمایت. گردد می

 ست.م شده انجان انازخشونت علیه ی از به خاطر جلوگیرکه  بوده خشونت جرم مرتکب عدلی تعقیب و عامه

نموده؛ تصریح ده و تعریف نموده سوم این ما، اما در ستاخته داحت نپرابه قتل ناموسی به صرن ین قانواهرچند 

ل عمااین د. امی شواد قلمدزن خشونت علیه ، «ددگرروان زنیا ل ما، جسم، عمالی که موجب صدمه به شخصیتا»

ار گرفته، که اکثرا منجر به قتل های ناموسی قرنیز جنسی« وز ها »تجاه و در راس آن کر شدذپنچم ده مادر 

 .گردد می

هریک ی لیت هاومسؤده و بر خشونت معرفی نموابرن را در نایت کننده از زحمای هادنهان ین قانوا 15تا  8ماده 

 ست. داده اتذکر زن، فع خشونت علیه ربطه به را در راها از آن 

ده مان ین قانوی اهاده مهم ترین مااست. از خته داپرزن یم خشونت علیه ایی جرابه مسایل جزن ین قانوم افصل سو

، باشدت مغایرر، در کشودی نین عاابا سایر قون ین قانوم احکااتی که رصودر تصریح می کند ، چنین بوده 43ی 

 شود.می داده جحیت ن ارین قانوم احکاابه 

 کنوانسیون ها و اعالمیه های بین المللی - ب

ی هاق میثاول، لدابین ات معاهد، ملل متحدر تا «منشوزد مکلف می سارا لت ن دوفغانستااساسی ن اهفتم قانوماده 

ده ین مااحقیقت نماید .در عایت را ربشر» ق عالمیه جهانی حقوه و ایددها ملحق گرآن به ن فغانستاالمللی که ابین 

ء مضارا اها آن لت دوست که ابشر ق لمللی حقوابین د سنام اعایت تمادر رلت دومکلفیت س سا، اساسین اقانو

ص ختصاآن ایا به ن دارد و ناق زحقواز حمایت در حکامی اکه د سناامهم ترین ری از ست. شماده ایا تصویب نمو

 یر معرفی می شوندداده شده است . در ز
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 کنوانسیون رفع کلیه اشکال  تبعیض علیه زنان  -1

دان و با مرن نای زبراتأمین برن و ناق آحقواز حمایت ای بیر براتدذ تخان و انازفع تبعیض علیه ربر ن نسیواین کنوا

ست. ه ایددگران عضو عنوی لت هادوین مسایل نوعی مکلفیت قانونی است. ده اتأکید کرزن علیه  فع خشونتر

 که در ماده دوم این کنوانسیون آمده است: 

فع تبعیض رنگ سیاست ون درفقت می نمایند که بداموده، کرم محکون را نازهر گونه تبعیض علیه ، عضودول »

 «ند.متعهد می شورا یر ارد زموف، ین هدابا ده و نمول نبادمناسب ی هااربزی ابا کلیه ن را نااز ز

چه تا ن چنار، هر کشوی نین مربوطه اساسی یا سایر قون اقانودان در مرن و نان زمیاوات صل مسان الف: گنجاندا

تضمین یگر دمناسب ق یا سایر طرن ضع قانوی وسیله وصل به این اتضمین تحقق عملی ، و باشده نشدر منظون کنو

 ند.کن

 ن؛نااز زفع تبعیض ر ربه منظوء، قتضارت اصوزات در جمله مجا، از یگرت دمااقدایا و نین مناسب اتصویب قوب: 

ن در نااز زحمایت مؤثر ن از طمینال احصودان و با مری برابری بر مبنان ناق زحقواز حمایت قانونی اری برقرج: 

 ت دولتی؛سایر مؤسساو ملی ح صالذی جع قضایی اطریق مراز میز آتبعیض ام قدامقابل هرگونه 

جع اتوسط مرات ین تعهداعایت رتضمین ن و نازمیز علیه آحرکت تبعیض  و هرگونه عمل م نجادداری از اخود: 

 ؛لتیت دومؤسساو 

 ؛خصوصیی یا شرکت هان، و مازسا، توسط هر شخصن نااز زفع تبعیض رمناسب جهت ت مااقداکلیۀ ذ تخاه : ا

که د موجوی هاروش یا ف عررات، مقر، نینایا فسخ قوح صالر انین به منظواضع قووجمله از  زمبیر الاتدذ تخاو: ا

 ؛  ندامیز آتبعیض ن نازنسبت به 

 د؛می شون نازملی که موجب تبعیض نسبت به ی کیفررات مقری فسخ کلیه ز: 

ی لت هاهای  دو ضح مکلفیتواخیلی رت به صون نسیواین کنوده دوم اما، در ملل متحدن مازمجمع عمومی سا

روش یا ف و عررات، مقر، نیناحتا فسخ قوو به تعدیل ام قداری و اگذن قانودر جنسیتی ی برامینه بررا در زعضو 

 عضو دول"زد.  در ماده پنجم آن بیان نموده است:مشخص می سا، ندامیز آتبعیض ن نازکه نسبت به د موجوی ها

 .آورد می عمل به را زیر مقتضی اقدامات
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 روش و ها سنت تعصبات برداشتن میان از منظور به زنان و مردان رفتار فرهنگی و اجتماعی های تغییر الگو -1

 زنان و مردان برای ای کلیشه های نقش یا و جنسیت برترنگری یا نگری پست فکر، طرز آرمان، بر مبتنی که هایی

 .باشد می

وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک  حصول اطمینان از این که تربیت خانواده، درک صحیح از-2

 ".دارد قرار اولویت در موارد تمام در کودکان منافع گردد، مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل می

در این ماده دولت های عضو را مکلف نموده است تا رفتارهای اجتماعی و فرهنگی که باعث  تعصب و 

پسند، روش های مبتنی بر طرز و فکر، پست نگری و برترنگری جنسیتی میان برگرفته شده از سنت های نا

 مردان  زنان وجود دارد را ازمیان بردارد .

 می نویسد:زن تبعیض علیه ع فع هر نون رنسیواششم کنوده ماهم چنان 

ن ناو استثمار آ نناده از زستفاداسؤ ی از جلوگیرر به منظورانین اضع قووجمله ازمقتضی ت مااقداعضو کلیه دول »

ده ستفاء اکه سبب سورا ند تا هر عملی اعضو ملکف ی لت هاده دوین ماای ابر محتومبتنی  «آورد.هند ابه عمل خو

 ح گردد. صالع بود . باید  اقانونی ممنوظ لحااز شته باشند داپی را در خشونت ن ناآعلیه ی به نحوه و یددگرن نااز ز

 اعالمیه محو خشونت علیه زنان  -2

به   1993دسمبر  20و در تهیه ن نااز زحمایت بیشتر ر به منظو، و یگری دبشرق حقود سنااعالمیه با توجه این ا

 ست.ه اسیدرملل متحد ن مازتصویب مجمع عمومی سا

به معنی هر ن نازخشونت علیه »، ین تعریفاتعریف می نماید. مبتنی بر زن را عالمیه خشونت علیه این ده اول اما

منجر ن نازنی روایا ، جنسی، جسمین نجاندریا رساندن  سیب سبب  آست که اجنس س ساامیز بر آعمل خشونت 

ن از نازنه امستبددن کروم یا محرر جبا، امشابهل عماایا ات جمله تهدید، از شته باشدد داجول آن وحتماایا د، شو

 «د.شوم نجااندگی خصوصی ت زخلودر یا م منظر عمودر که آزادی، 

 ست.ه اشدده برم نان نازخشونت علیه ارد موم بعضی  از ده دومادر  

اطفال جنسی لت و کب کردن، آزار جمله ، از فتدامی ق تفااده اخانودر نی که و رواجنسی ، خشونت جسمیالف: 

سیب ن آنازعملی که به م سوریگر ن و دنازختنه ، توسط شوهروز تجا، به جهیزیهط خشونت مربومونث درفامیل ، 

 ن؛نار زستثماابه ط خشونت مربوهای خارج از ازدواج  و خشونت ، ساندرمی 
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ء سووز، جمله تجا، از فتدامی ق تفاع اجتماو اندگی جمعی زه زحودر نی که و رواجنسی ، خشونت جسمیب: 

شی وتن فرن و ناق زقاچا، یگری دجاهاو شی زموآکز امرر، در محیط کاب در عاو ارجنسی ، آزار جنسیده ستفاا

 ری،جباا

 بی آن به انجام صورت در ویا شود م مینجاالت دوکه توسط ، هر جایی، در نیو رواجنسی ، خشونت جسمی: ج

 .نمایند می ای توجه

در ماده سوم  این اعالمیه آمده است که زنان حق دارد تا از حقوق مساوی در همه عرصه های بنیادی سیاسی ، 

لیت وعالمیه به مسؤاین رم اچهاده مامستفید گردد.همچنان در اجتماعی و فرهنگی و مدنی یا در عرصه های دیگر 

ه، تصریح شدده ین ماای ابتددر است. ده اتأکید نمون نازخشونت علیه ه با پدیدرد برخو، در عضوی لت های دوها

ظیفه ای وبررا مذهبی ت سنت یا مالحظا، سمرنباید هیچ ده و نموم محکون را نازلت ها باید خشونت علیه دو«

تأخیر یک سیاست ون بدو مناسب ی هاه شیوم تماده از ستفاالت ها باید با دوبهانه کنند. ف آن بطه با حذر راد دخو

 کنند.«ل نبان آن دتا پایان را نازخشونت علیه ف حذ

 

 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی -3

معاهده چند جانبه در خصوص حقوق بشر. این کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک 

 کشور که است ها انسان زندگی به مربوط فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، حقوق از ای کنوانسیون مجموعه گسترده

 نش فراهم نماید.شهروندا بای باید عضوی های

خشونت یا و شته ط داتباد ارمرزن و تبعیض بین م عدوی و ست که به تساه ایددگرره شاابه مسایلی ق ین میثادر ا

 هد.دمی ار قرع ممنون را نازالنه با دغیرعارد برخو

 می نویسد:ق ین میثام اسوماده 

دی، قتصاق اکلیه حقوده از ستفان را درانادان و زمرق حقووی متعهد می شوند که تساق ین میثاف اطری هار»کشو

 تامین نمایند.« ق ین میثار در افرهنگی مقرو جتماعی ا

ه یددگرره شاد امرزن و تمایز بین  ع هیچ نوون بدوی مساارزش با ر کاای بروی مساد به مزق ین میثاده هفتم امادر 

 ست. ا
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 تامین به را شخص هر حق میثاق این عضو های کشور"هم چنان در ماده نهم  این کنوانسیون نیز آمده است 

  .شناسد می رسمیت به اجتماعی های بیمه جمله از اجتماعی

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی -4

ین ف اطری لت هادومتحد تصویب و این کنوانسیون یک معاهده چند جانبه بوده که توسط مجمع عمومی ملل

تابع حاکمیت و و قلمردر مقیم اد فراکلیه ره باق را در ین میثاه در اشناخته شدق متعهد می شوند که حقوق میثا

منشا و صل ، ایگردسیاسی یا عقاید ه عقید، مذهبن با، زجنس، نگاد، رقبیل نژی از تمایزهیچ گونه ون بدن شا

جنوری  24افغانستان به تاریخ تضمین کنند.»(ده و شمرم ضعیت ها محترونسب یا سایر وت، ثر، جتماعیاملی یا 

 به این کنوانسیون ملحق شد. 1983

ی لت هاده و دوبوع جتماعی ممنواندگی ده در زین مااوجه به با تد مرزن و بین وت تفاو تبعیض ع هرنو، ینابنابر

دن بین برن از همچناد و مری زن و برامینه تأمین بره در زتعریف شدی سیاست های پی گیرح و عضو مکلف به طر

 می باشند.دد، می گرزن خشونت علیه و مینه هایی که منجر به تبعیض ز

» به ده بیست و سوم ماو سیاسی و مدنی ق حقوده از ستفاد در امر ق زن وحقووی به تسام سوده ماق ین میثادر ا

مانی که به سن قانونی وی در زمسارت به صودان مرن و ناای زبراده تشکیل خانوح و برسمیت شناختن حق نکا

 «.شود ره دارد و همچنان هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین منعقد نمیشا، اسندرمی ازدواج 

 یریگنتیجه

در شرایط که فضای سیاسی جامعه به سوی دموکراتیک شدن در حرکت است و بیشتر شعارها روی این اصل 

یت فرهنگی، لچنان سد راه مشارکت و فعاباشد؛ اما بسیاری از هنجارهای سنتی و رادیکالی جامعه هماستوار می

های ناموسی که یکی دارد. چالشی به نام قتلاجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک قشر بزرگ اجتماع افغانستان قرار 

های عمد است و قربانی آن توسط خویشاوندان مقتول به گمان برقراری رابطه جنسی با یک مرد از مصادق قتل

بیگانه، مبادرت به عمل زنا، مورد تجاوز قرارگرفتن، فرار از منزل و یا حتی وخودداری از ازدواج اجباری به قتل 

 رسد.می

های قانونی ها، و نیز راههای ناموسی،  پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این قتلق مذکور روی مفهوم قتلدر تحقی

های ناموسی بیشتر در ای غیر انسانی تمرکز صورت گرفته است. بربنیاد این تحقیق قتلبرای مقابله با این پدیده

سبت به مردان از جایگاهی پایینی جوامع وجود دارد که فضای خفقان سیاسی در آن حاکم است و زنان ن
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برخورداراند. از دید افراد این جامعه، زنان بیشتر در خدمت مردان قرار دارند و دایره فعالیت انان نیز از سوی مردان 

، همسر، «ناموس»های رایج در جامعه افغانی، منظور از واژه ها و سنتشود. به دلیل فرهنگخانواده مشخص می

رو حافظ و نگهدار ناموس، صرف به مردان خانواده تصور ر و یا زنان خانواده مرد هستند. از اینمادر، خواهر، دخت

 دهد.باشد و مرد را در موقف نظارت و سلطه بر زنان قرار میشده و متعلق به آنان می

سترسی محدود بودن، نگرش جنسی و جسیتی نسبت به زنان، دهای ناموسی موثر باشد، سنتیتواند برقتلدلیل که می

های سنتی و سطح پایین سواد در افغانستان که دربرگیرنده ها در اجتماع، کتمان جرایم ناموسی به دلیل حساسیتآن

زیرا  برسد، ای کنندهنگران حدی به جرایم نوع این لذا گردد، می باعث و باشد های یک جامعه میتمامی جنبه

عزت شدن در جامعه ترس دارند، تا از مجازات رسمی آبرو شدن و بییشهروندان جامعه سنتی افغانستان  بیشتر از ب

 .شود شان تطبیق میو قانونی که توسط مرجع با صالحیت برای

های ناموسی وجود دارد، ابزارهای قانونی زیادی است که با تطبیق های که در زمینه قتلبا تمام این مباحث و چالش

آمیز حمایت کرد. قانون اساسی را کاهش داد و از زنان در برابر اعمال خشونتتوان میزان این رویدادها ها، میآن

های بین المللی ها و کنوانسیونافغانستان دولت را مکلف ساخته است که به تمام تعهدات خود در مورد اعالمیه

یتی میان مردان که پای آن را امضاء کرده است، پای بند باشد. از سوی دیگر قانون اساسی کشور به تساوی جنس

 ای زنان و مردان را از میان ببرد.بندی شدهتواند جامعه طبقهو زنان تاکید کرده است و می

 پیشنهادات

  تطبیق عادالنه قوانین و ایجاد محاکم اختصاصی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در سراسر

 کشور.

  عمد و تعیین مجازات متناسب با آن برای مرتکب جرم انگاری قتل های ناموسی به عنوان مصداق از قتل

 این جرم.

 . ازبین بردن سیستم معافیت از قانون و مجازات مجرمین قتل های ناموسی در افغانستان 

  فرهنگ سازی اجتماعی و محو فرهنگ های سنتی از زندگی خانوادگی و اجتماع مردم افغانستان، که

ی در باره اعمال خشونت علیه زنان و دستیابی به اهداف باعث ترویج خشونت و فراگیر شدن عقاید سنت

 .گردد شان می

 منابع 
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