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برررسي علل اابهھامم حقوقي قتل هھھھايي ناموسي  	 

ددرر عرصهھ ااحكامم شريیعت وو ضواابط ددااددسي كيیفريي 	 

	 

گزااررشش حقوقي حاضر با هھھھدفف شفافف ساززيي وو حمايیت اازز اابطالل قانونمند ددفاعع ناموسي وو 

حذفف تعديیل / كاهھھھش مجاززااتت ددرر عرصهھ قواانيین جزاا تسليیم  ااعضايي هھھھيیئت ااصالحح قواانيین 

كيیفريي اافغانستانن مي گردددد. 	 

	 

قدمهھم 	 

ززيیرساخت حقوقي قواانيین كيیفريي ددرر حيین حمايیت صريیح اازز ضواابط ااصولي مجاززااتت وو 

عواامل باززددااررندهه وو اابزاارر تاميین عداالت ٬، براايي تعديیل مجاززااتت ملزوومم مواارردد خاصص نيیز پيیش 

ااست. ددرر خصوصص پرووندهه هھھھايي ناموسي ٬، چنانچهھ كهھ اازز قراائن بر مي  رراا نموددهه بيیني الززمم

راازز محكوميیت قطعي متهھمانن بدنامي مطرووحهھ رراا ددرر ااحكامم آآيید ٬، مرااجع ذذيیربط براايي ااح

خودد منظورر ددااشتهھ ااند.  	 

بهھ قربانيیانن قتل هھھھايي ناموسي معموال ززناني هھھھستند كهھ بهھ ددست ااعضاء مذكر خانوااددهه خودد 

ميیالدديي ساززمانن ملل متحد ووقوعع قتل هھھھايي ناموسي  2002سالل  قتل ررسيیدهه ااند. ططبق گزااررشش

وو مي شوند.گزااررشش شدهه ددرر كشوررهھھھايي متعددديي  	 

	 

علل تعاررضض قانوني قتل هھھھايي ناموسي  	 

غالب متهھمانن ددعاوويي قتل هھھھايي ناموسي با توسل بهھ ددفاعع تحريیك غيیرمترقبهھ وو مخربب تبرئهھ 

مي شوند. يیعني ااررتكابب جرمم بدوونن قصد وو ااررااددهه وو ناشي اازز ااختاللل مشاعريي كهھ شوكك 
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ت قتل هھھھايي ناموسي محركك ووااررددهه اايیجادد كرددهه ااست. تعاررضض فاحش ااددلهھ ددفاعع تحريیك وو ماهھھھيی

ددشواارر مي تفسيیر وو مشرووعيیت قانوني براائت قتل هھھھايي ناموسي مبتني بر ددفاعع تحريیك رراا 

ساززدد. 	 

تعديیل مجاززااتت قتل هھھھايي ناموسي بهھ هھھھيیچ عنواانن نمي توااند اازز نظر  	 

باشد. ززيیراا بهھ لحاظظ آآميیختگي عميیق باووررهھھھايي فرهھھھنگي  "متعاررفف"قانوني مبتني بر ووااكنش 

ددااني كهھ اافكارر اانتقامم جويیانهھ اازز ززناني رراا ددرر سر مي پروورراانند كهھ بهھ ٬، قومي وو شخصي مر

اايین ددعاوويي مشكل وو بعيید مي  "متعاررفف"ززعم اايیشانن گمرااهه گشتهھ ااند ٬، توجيیهھ قانوني ووااكنش 

نمايید.  	 

علي ررغم مواارردد ااستثنايیي وو خاصي كهھ ووااجد شراايیط قانوني الززمم براايي تعديیل مجاززااتت 

هھ ااوولل حمايیت اازز قربانيیانن ٬، محافظت اازز آآسيیب دديیدگانن وو هھھھستند ٬، ررسالت قانونن جزاا ددرر ووهھھھل

تاميین اامنيیت جامعهھ ااست. ددرر نتيیجهھ ٬، ددرر حيین ررعايیت حقوقق قانوني متهھمانن هھھھموااررهه بايید يیك 

مجرمم ددرر ااررتكابب جرمم اازز سويیي وو حق حيیاتت وو كرااهھھھت  "متعاررفف"توااززنن ووااقعي بيین علت 

اانساني اازز سويي دديیگر برقراارر باشد.  	 

	 

ربنايیي شرعع ددرر قتل هھھھايي ناموسي نقض صريیح ااحكامم ززيی 	 

اازز ططرااحانن پيیش نويیس قانونن جديید سواالل شد: چگونهھ مي تواانن ددرر چهھاررچوبب ضواابط 

قرباني وو متهھم برقراارر  "حقوقق"قانونن ااساسي اافغانستانن توااززني عاددالنهھ وو قانونمند ميیانن 

نمودد؟  	 

نن ااساسي قانو 23بهھ عباررتي اانطباقق براائت قتل نفس بهھ بهھانهھ ناموسس ٬، با مفادد ماددهه 

اافغانستانن وو ااحكامم دديین مبيین ااسالمم ددرر تضادد بوددهه وو بعيید مي نمايید چراا كهھ با ااستنادد بهھ ماددهه 

قانونن ااساسي وو ااحكامم ااسالمي حفظ حق حيیاتت وو كراامت اانساني ررسالت بي تردديید قانونن  23

ااست.  	 
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ااحكامم مرگگ وو يیا بخشش فقط ددرر مواارردد بسيیارر ناددرريي صاددرر مي گرددند. (مثل: حكم ااعداامي 

كهھ توسط مجريي ذذيي صالحح ددوولت وو ططبق قواانيین جارريي كشورر صاددرر وو ااجراا مي گردددد).  	 

چالش پيیش رروو ااثباتت بي تردديید هھھھر علتي ااست كهھ نهھ فقط قتل نفس رراا موجهھ مي كند بلكهھ ددرر 

چهھاررچوبب ضواابط قانونن ااساسي اافغانستانن وو ااحكامم ززيیربنايیي ااسالمي قانونن ااساسي ددرر 

ني توجيیهھ پذيیر وو قابل ااستنادد ااست. بي صبريي ٬، هھھھيیجاناتت رراابطهھ با حق حيیاتت وو كراامت اانسا 	 

	 

دداليیل قابل قبولي براايي ساقط كرددنن حقوقي نيیست كهھ ررووحي ٬، خشم ٬، خيیانت وو حساددتت 

ااسالمم با تكيیهھ بر قرآآنن كريیم محفوظظ مي دداارردد.  	 

ددفاعع  ررددبهھ عباررتي ٬، ااشاررهه موكد بهھ اايین مطلب ااست كهھ متقاعد كرددنن قانونن گذاارر ددرر 

ئت متهھم بهھ قتل ززني با ااستنادد بهھ ددفاعع ناموسي ووظظيیفهھ مداافعانن بشر وو ووكال ناموسس وو براا

ااست.  يني ووظظيیفهھ محرزز وو بي تردديید هھھھر اانسانيیست. حفاظظت اازز حق حيیاتت وو كراامت اانسان

متقاعد كرددنن جامعهھ ددرر ااغماضض اازز ررسالت وو ااصولل ززيیربنايیي قواانيین كيیفريي ٬، چشم پوشي 

ززيیر پا گذااشتن مباني ااحكامم شريیعت برعهھدهه اازز حمايیت مستتر ددرر بطن قانونن ااساسي وو 

مدعيیانن مشرووعيیت ددفاعع ناموسس ااست.  	 

قانونن جزاايیي اافغانستانن مي كنيیم ٬، مصدااقق  937) 1براايي تفهھيیم بهھتر مطلب نگاهھھھي بهھ ماددهه (

ددرر خوددكشي بهھ هھھھر شكل وو  مباشرتتتشويیق بهھ اانجامم وو «باررززيي كهھ صرااحتا متذكر مي شودد 

»ططي با پيیگردد قانوني محكومم بهھ حبس خوااهھھھد بودد...عنوااني جرمم محسوبب مي شودد وو خا 	 

ماددهه مذكورر صرااحتا تصريیح مي كند كهھ هھھھرگونهھ ددخالت ددرر خوددكشي ٬، وولو اازز رروويي ترحم 

وو حتي با ررضايیت قرباني ممنوعع وو جرمم بوددهه وو ااحديي اازز جملهھ خانوااددهه وو پزشكانن شخصي 

بهھ صرااحت قانونن ددرر  رروو بهھ موتت حق ددخالت ددرر تسريیع مرگگ رراا ندااشتهھ وو ندااررند. با توجهھ

چگونهھ تفسيیر متفاووتي  "قتل هھھھايي ترحمي"خصوصص ممنوعيیت وو عدمم شمولل تعديیل مجاززااتت 

ممكن وو قابل توجيیهھ ااست؟  "قتل هھھھايي ناموسي"اازز قانونن ددرر مورردد  	 
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نوعع ددووستي وو ددرر برخي مواارردد خاصص  وولو مبتني بر ترحم وو ااحساسسددرر خوددكشي  مباشرتت

ااند حق اليیزاالل خدااووند بر حيیاتت وو كراامت اانساني رراا هھھھرچند موجهھ بنمايید وولي هھھھرگز نمي تو

اانكارر كرددهه وو بر آآنن پيیشي بگيیردد.  	 

 مباشرتتبا توجهھ بهھ ااوولويیت حق اليیزاالل خدااووند بر حيیاتت وو كراامت اانساني حتي ددرر مواارردد 

ددرر خوددكشي اازز رروويي ترحم ٬، چگونهھ مي تواانن مشرووعيیت قانوني يیك موضوعع ذذهھھھني 

تعريیف وو توجيیهھ نمودد؟ » ترحم«رراا بر » ناموسس«فرهھھھنگي مستعد بهھ خشونت مثل  	 

ددرر خوددكشي آآنن هھھھم فقط با اانگيیزهه ترحم ٬، بي ددررنگ چالش حق اليیزاالل  مباشرتتمثال: چراا 

 ااستنتاجيچنيین پيیامد وو  "قتل هھھھايي ناموسي"خدااووند بر حيیاتت تعريیف وو معرفي مي شودد وولي 

قواانيین مدوونن بشريي بهھ هھھھيیچ  رراا ددرر پي ندااررند؟ بدوونن تردديید حيیاتت حق اليیزاالل خدااووند ااست وو 	 

	 

عنواانن حق ووااگذاارريي اايین حق رراا بهھ خويیشاوونداانن با برددااشت وو تعريیف شخصي آآنهھا اازز 

رراا ندااررند.  "ناموسس" 	 

	 

قواانيین  علل تعاررضض وو عدمم مشرووعيیت قتل هھھھايي ناموسي ددرر چهھاررچوبب ضواابط ملزوومم

كيیفريي 	 

مباني ااحكامم شرعع بهھ ددنبالل برررسي ااجمالي نقض صريیح ددرر چالشي براايي تفهھيیم بهھتر مطلب 

ااسالمي ددرر ددفاعع ناموسي ٬، كند وو كاوويي ددرر تعديیل مجاززااتت قتل هھھھايي ناموسي ددرر عرصهھ 

ضواابط حقوقق كيیفريي خوااهھھھيیم كردد. 	 

ررسالت حقوقق جزاا چيیست؟ ررسالت قواانيین حقوقق جزاا فرااسويي تفسيیر وو تعريیف بديیهھي 

نديي وو قانوني مفاهھھھيیم نظريي جرمم وو مجاززااتت وو ررووند قضايیي ددرر ااعتاليي ااصالت قانونم

عداالت نهھفتهھ ااست. تعديیل مجاززااتت ددرر پهھنهھ اابزاارر قضايیي سهھم ااندكي دداارردد كهھ صحهھ بر نقاطط 

ضعف ططبيیعت اانسانن مي گذاارردد ددرر حالي كهھ قصد وو نيیت ااررتكابب جرمم اازز منظر قانوني 
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مسئوليیت كيیفريي دداارردد وو مجرمي كهھ عمل جرمم رراا اازز رروويي قصد ووااقع مي ساختهھ وو شخص 

ددااددهه اازز نظر قانوني عمد مطلق ددرر عمل مجرمانهھ خودد معيیني رراا هھھھدفف جرمم خودد قراارر 

مسئوليیت كيیفريي يیعني مجاززااتت قانوني  عامهھددااشتهھ وو ددااددررسي كيیفريي با هھھھدفف حفظ حقوقق 

رراا براايي وويي منظورر مي دداارردد. ااما ٬، قانونن با ااستنادد بهھ ااررتكابب جرمم ناشي اازز ووااكنش آآني 

پيیش بيیني كرددهه ااست. ااما ٬،  مالحظاتي رراا منظورر ددااشتهھ وو ااتخاذذ موااضع ماليیم تريي رراا نيیز

اايین تدبيیر بي قيید وو شرطط نبوددهه وو اايین حق بدوونن ضابطهھ بهھ ددااگاهه مرااجع قضايیي ٬، ااعطا 

نگشتهھ ااست.  	 

قتل هھھھايي ناموسي بهھ ووااقع ددرر حكم تروويیج ااعداامم هھھھايي بي ضابطهھ وو خوددسراانهھ توسط 

 "تحريیك" ززيیربنايیيااشخاصص خصوصي بهھ علت ااهھھھانت شخصي وو يیا قومي هھھھستند. عامل 

اهھھھيیت ددفاعع تحريیك متفاووتت بوددهه وو ضواابط خاصص خودد رراا دداارردد.م 	 

يي حقوقي ضرووررتت ااثباتت ااضطراارر عدمم كنترلل وو خويیشتن دداارريي ااست. ددرر غالب نظامم هھھھا

وو گراانبارريي عامل محركك تعيیيین كنندهه سطح ااستانداارردد ررووند ددااددررسي ااست. ددرر بطن  ززماني

بيیني شدهه اا چنيین ساختارريي محدوودديیت هھھھايي تناسب ووااكنش وو ااضطراارر ززماني پيیش 	 

	 

ست. يیعني ددفاعع تحريیك محدوودد بهھ فاصلهھ ززماني ميیانن ووقوعع محركك غيیر مترقبهھ ووااررددهه وو 

ووااكنش ررخدااددهه ااست.  	 

: ددرر ووااقع ااست اايین ددفاعيیهھمم ااضطراارر ززماني وو تناسب ووااكنش ضابطهھ االزاامي االزاا

مشرووعيیت ددفاعع تحريیك ددرر گروو ووااكنش آآني وو تناسب عكس االعمل ااست. مالحظاتت مذكورر 

بوددهه وو بهھ هھھھيیچ عنواانن مفاهھھھيیم جديید وو بيیگانهھ اايي نيیستند. مستترمم حقوقي اافغانستانن ددرر نظا 	 

مالحظاتت قانوني بهھ منظورر حفظ حقوقق ااشخاصي پيیش بيیني شدهه ااست كهھ اازز ددرركك ااعمالل وو 

عوااقب ااعمالل خودد بهھ ددليیل عدمم صالحيیت عقالني (مثل جنونن) ناتواانن هھھھستند وو يیا ددرر 

. نيیستند) قاددرر بهھ تشخيیص عقاليیي عوااقب ااعمالل خودد محدووددهه خاصص ززماني (مثل اايیامم مستي
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بهھ هھھھميین جهھت ددفاعع تحريیك ددعويي خودد رراا برمبنايي فرووپاشي عقل سليیم وو عدمم صالحيیت 

ناشي اازز قليیانن ااحساساتت مخربب قراارر مي ددهھھھد كهھ ررفتارر قانونمند بديیهھي رراا بهھ  تشخيیصِ 

شراايیط فورريیت  بهھ عباررتت ررووشن تر ٬، تعديیل مجاززااتت فقط باووررططهھ سقوطط اافكندهه ااست. 

ززماني وو متناسب با ماهھھھيیت ووااقعهھ توجيیهھ قانوني مي يیابد. شراايیطي كهھ باعث فرووپاشي يیك 

ذذهھھھن سالم وو غيیر مجرمم بهھ ااررتكابب جرمم با يیك ذذهھھھن مخدووشش منتهھي گشتهھ ااست ٬، بهھ عباررتي 

ددااددگاهه بايید ددرريیابد:  	 

االف. محرزز بوددنن تزلزلل عقل سليیم بهھ ذذهھھھني مخدووشش  	 

ني ززوواالل عقل بب. محرزز بوددنن فورريیت ززما 	 

ثث. ااثباتت گراانبارريي عامل تحريیك  	 

دد. ااثباتت تناسب عامل تحريیك وو عمل مجرمانهھ  	 

جج. ددرر غيیر اايین صوررتت ٬، متهھم ددرر منظر قانونن مسئولل عمد مطلق عمل مجرمانهھ اايي ااست 

كهھ مرتكب شدهه ااست.  	 

–هھھھرچند ٬، تعديیل مجاززااتت ددفاعع ناموسي مفرووضض بر ااددلهھ (االف)  (جج) نيیست ززيیراا تخفيیف  

ااتت ددرر اايین جراايیم قطع نظر اازز ررعايیت هھھھيیچ نكتهھ اايي ااعمالل مي گردددد. يیعني ددااشتن حق مجازز

مسلم قتل عمد با عقل سليیم ددرر مواارردد ناموسي ٬، فاررغغ اازز شك وو يیقيین ددرر ااصالت عامل. 	 

پرووندهه هھھھايي قتل ووسيیع بوددهه وو هھھھر پرووندهه ووضعيیت » تحريیك آآني وو مخربب«آآستانهھ عواامل 

ماهھھھيیت متمايیز وو خاصي دداارردد. ززيیراا متكي بر ضو خاصص خودد رراا دداارردد. ددفاعع ناموسس نيیز 	 

	 

اابط وو هھھھنجاررهھھھايي فرهھھھنگي ااست ددرر حالي متهھم ددرر كمالل هھھھوشيیارريي با عمد مطلق مرتكب 

عمل مجرمانهھ شدهه ااست. هھھھمانن ططورر كهھ ددرر ددفاعع مشرووعع وو  قانوني ااستنادد بهھ تعصب وو 

هھھھرگونهھ  باوورر شخصي ممنوعع ااست ٬، ااررجاعع بهھ آآدداابب وو ررسومم قومي وو فرقهھ اايي ددرر صوررتت

عقب ماندگي وو  تعرضض بهھ حيیاتت وو اامنيیت ااشخاصص نمي توااند مجازز وو قانونمند باشد.
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ررسالت ااصولل مدوونن ررفتارر اانساني رراا ززيیر  محدوودديیت بيینش چنيین نظامم حقوقي ووااپس گراايیي

سواالل مي بردد. بهھ عالووهه ٬، اازز آآنجا كهھ قتل هھھھايي ناموسي هھھھرگز بهھ علت تحريیك عامل محركك 

كهھ مدنظر قانونن ااست) شراايیط الززمم براايي ااحراازز ددفاعي مناسب وو ااتفاقق نمي اافتد (آآنطورر 

قانونمند رراا ندااررند. قتل هھھھايي ناموسي ددرر ووااقع ااررتكابب قتل عمد با عقل سليیمي هھھھستند كهھ 

متوجهھ شخص خودد رراا برررسي ٬، تجزيیهھ وو تحليیل كرددهه وو سپس  "بدنامي"فرااگيیر عوااقب 

ااعضايي خانوااددهه خودد مي كنند. عامداانهھ ددرر كمالل هھھھوشيیارريي ااقداامم بهھ قتل عمد يیكي اازز  	 

گامي حقوقق وو آآكاددميیك ددرر ررااستايي ااحقاقق حقوقق ززنانن ددرر لواايي قواانيین بيین االمللي وو ااحكامم 

ااسالمم ٬، پيیشگامم ددرر ططرحح مباحث قضايیي ددرر صحنهھ ددااددگاهه وو ددفاعع اازز حقوقق قربانيیانن  	 
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