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  بخش اول

  يدماتقبحث م
  

  :معرفي موضوع. 1
فرار در لغت به معين ترک عمدي حمل و يا اقامتگاه 

ت فزيکي در حاليکه است که به منظور دفع خطر و صيان
  .دري؛ صورت گنشده باشدو پالن  قبأل چنني قصد
ترک غري معمويل منزل و يا حمل سکونت  فراردر اصطالح 

 ياعضا بدون توافق، استيذان و يا اطالع قبلي
  1.می باشدخانواده 

شرت به فرار ين گزارش بيو اما فرار از منزل در ا
زنان و دخرتان و به  يکند که از سوياشاره م يها

ه آهنا در يه علاعمال شد ياز خشونت ها ييمنظور رها
  . دريگيط خانواده صورت ميحم

 يکنند به جمرديکه از منزل فرار م يدخرتان و زنان
گذارند به انواع و يون مريکه پا را از منزل به ب
شوند، مردم  يها مواجه م ياقسام مشکالت و ناسازگار

به آنان به چشم افراد رانده شده از اجتماع 
دا يآهنا به مشکل پپناه بردن  ينند، حمل امن برايبيم
 راه به انواع خشونت و سوءاستفاده ريشود، در مس يم

ن زنان و يشوند و مهم تر از مهه آنکه ايها مواجه م
مورد برخورد  يث قربانينکه به حيشرت از ايدخرتان ب
  .شونديده ميث جمرم ديبه ح ند؛ريقرار گ
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فرار از منزل در کشور ما  يايحنوه بر خورد با قضا
اهبامات استوار بوده  ينسو بر مبنايبد ر گاهياز د

 يمتفاوت ين اهبامات برداشت هايجه اياست که در نت
ن موضوع گاه نا گاه يا نبودن ايبودن و  ياز جرم

فرار از منزل گاه  يايقضا يبررس. صورت گرفته است
له يهم به وس يو گاه ييو قضا از جانب مراجع عديل

اغلب موارد  مانند وزارت امور زنان و در يهناد ها
. صورت گرفته است يقوم يجرگه ها يصله هايبر اساس ف

فرار از منزل انواع متعدد از  ييايان قضايدر م
سد که در آن عوامل و مقاصد ريموضوعات به مشاهده م

فرار از منزل به مقصد فرار از . ل استيگوناگون دخ
 قابل حتمل، فرار از منزل ريدوامدار و غ يخشونت ها

  ... و ياجبار يار از ازدواج هابه خاطر فر
ده فرار از منزل ي پدمين گزارش تالش کرده ايما درا

ن جهات يم که ايقرار ده يرا ازجهات خمتلف مورد بررس
 نافذ درکشور و ني، قوانيل شرعينده مساريدر برگ

در ن گزارش يا. شود يمحقوق بشر  ي املللنين بيمواز
نزل فرار از مموضوع چگونگي  کردنجهت روشن 

ارشادات دين مبني اسالم و قوانني نافذه  دگاهيداز
ا فرار از يپردازد که آين موضوع ميبه حبث اکشور

؟ بر عالوه حنوه ريا خيجرم است   ييمنزل به تنها
فرار از منزل به  يايبرخورد ادارت مسول را با قضا

از حنوه و  ينيع ياي زمان قضانيد و در عريگيم يبررس
  .کنديو زنان را ارائه معوامل فرار دخرتان 

يکنوع قيام و به ذات خود فرار از منزل به شکل کل 
و  يخانوادگاحتجاج زنان و دخرتان عليه خشونت هاي 

بارز  يمنونه ها. شوديل مياست که به آهنا حتم ياجتماع
ازدواج هاي  ،نامزدي هاي اجبارين خشونت ها شامل يا

لت و مانند  يکيفز ي، بد دادن، خشونت هااجباري 
، رفتار ريد و حتقيمانند هتد يروان يکوب، خشونت ها
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 ياالبوده است که ب يو ساير نابرابري هاض آلود يتبع
ل يشان حتميخانواده ها يزنان معموآل از جانب اعضا

  .شوديم
 کابل در شهر اجنام شدهبه اساس حتقيقات  گزارشاين 

) 30(تعداد مستقيم با  يپس از گفتگوهااطراف آن و 
تهم به جرم فرار از منزل که زنان و دخرتان م تن از
واليت  خانهپلچرخي و توقيفزنانه حمبس عمومي در 

امن  يو خانه هاکابل، مرکز اصالح و تربيت خوردساالن 
و  ييقضا و مراجع عديل و مسوولني زنداهناربند يبه سر م

دگاه يبر عالوه درين گزارش د. ه شده استيهت  يحقوق
ز يده فرار از منزل نيه به پداجتماع در رابط يها

  .افته استيبازتاب 
  
  
  :گزارشاهميت اين . 2

زنان کشور  يزندگقضايا و واقعيت هاي درد ناک شرح 
تواند يع فرار از منزل است مياز وقا يما  که ناش

که زنان با آن  يها يما را به عمق مشکالت ودشوار
   .  مواجه اند متوجه کند

ات خمتلف اثرات فرار از بر عالوه اين گزارش روي جه
منزل روي زندگي نه تنها زنان و دخرتان بلکه 

و مهچنان ، مردان، اعضاي خانواده و جامعه کودکان
 ،سيستم و نظام گرم خانواده يرواثرات ناگوار آن 

  . اندازديم روشين
 خانوادهاين گزارش ميتواند براي شوهران و اعضاي 

رار از منزل ک زن به فيکه در کشاندن  ير افراديساو
 رحبيث يک جتربه و هوشداراز عواقب ناگوانقش دارند 

جه خواهد توانست در يدر نتکه شان حساب شود اعمال 
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موثر واقع از منزل کاهش و حمو خشونت و قضايا فرار 
  .دشو
 يارگان ها يرا برا يتواند نقطه عطفين گزارش ميا
ل دهد تا در زمان برخورد با يکشور تشک ييو قضا عديل
زنان را  ينيفرار از منزل عوامل و مشکالت ع يايضاق
  .نه ساز مورد توجه قرار دهنديث عامل زميز به حين

 يايکه قضاي يها با آغاز به کار پارملان گزارش
شايد  دهد، يفرار زنان از خانه ها را بازتاب م

به رابتواند به گونه اي شواهد عيين و مدارک مستند 
قرار گرفته و دقت بيشرتتا مورد  رائه کندپارملان ا

ق ي و حنوه تطبنيدر قواناجياد تغيريات مثبت  با عث
  . در افغانستان شودنيقوان

بالخره اين گزارش ميتواند آغازي باشد براي حتقيقات 
بيشرت در مورد حقوق زنان واطفال از نگاه شريعت 

   .کشور در اسالم و قوانني نافذ
  
    :گزارش ةخالص. 3

دهد يافته است نشان مينعکاس ن گزارش ايدراآنچه 
در برابر زنان قيام  ينوع توانديکه فرار از منزل م
ا يآهنا باشد و  يبراحتمل  قابل ريغخشونت هاي جاري 

حاالت از فرار  ياريگر زنان در بسيبه عباره د
  . کنندين راه چاره استفاده ميث آخريازمنزل به ح
بني عمدتأ مرتکدهد که ين گزارش نشان ميبر عالوه ا

زنان شوهردار و دخرتان فرار از منزل را يايقضا
کم سواد ا ياکثرأ بيسواد و دهد که يل ميتشکنوبالغ 

ن يقابل مالحظه از مفرور يصديف يازنظر اقتصاد. اند
ن گزارش يعالوه برآن درا.قرار دارند درسطح نازيل

امون فرار ازمنزل ريارقام مشخص پ کوشش شده است تا
خواننده گان ارائه شود،   خدمتريسه سال اخ يط

ن موضوع وضاحت داده يبه ا) 1(چنانچه گراف مشاره 
  .است
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بع
داز 

 نيشود که واقعا مرتکب يمطالعه گراف باال واضح م
 را يصعودرين موضوع سيش است واين عمل روبه افزايا
واقعه،  51 درًحارنوايل 1382را در سال يز ديمايپ يم

به 1384واقعه ودرسال  90   جمموعًا 1383سال  در
  2.واقعه فرار از منزل ثبت شده است120تعداد 

  
  چگونه ميبينند؟" فرار از منزل" مردم به پديده . 4

زن بدون اذن شوهر ازخانه برآمده مني . . . « 
ي به آن اتاستثن ن حکم مطلق نبوده وتواند اما اي

وارد مي شود مثًال اگر مرد مهر زن را نداده باشد 
ن به عيادت پدر و مادر برود و يا اينکه ويا ز

بيمار شود جهت تداوي از خانه برآيد و يا اينکه از 
يکي از ( »...اثر ظلم و ستم مرد ازخانه فرار کند

 )علماي ديين
اگريک زن به اساس جربواکراه والفاظ نادرست « 

ورکيک شوهرش منزل خويش را ترک وجباي ديگري پناه مي 
نوع مسووليت ندارد واما اگر برد اين فرار وي هيچ 

                                                 
واصله لوي  3/3/85مورخ1831/981ارقام متذکره به استناد مکتوب مشاره -  2

 ًحارنوايل به اداره هناد حتقيقاتي نگاشته شده است
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به منظورعياشي وخوش گذراني مرتکب اين عمل مي شود 
فرار وي جرم پنداشته شده ومورد پي گرد قضايي قرار 

  )کنت ازقضات سرته حمکمهينظر( »مي گريد
ي وانواع خانوادگ خشونت هاي درشرايط فعلي. . . «

واقسام فشارهاي رواني ،فزيکي وغريه باعث فرار 
کنت ازمردم ينظر( »...و زنان ازمنزل مي شوددخرتان 

 )عام
حقوق فاميل نه تنها به شکل صريح وروشن ان « 

دراعالميه جهاني حقوق بشر تسجيل شده بلکه قانون 
مدني کشور ما نيز به آن اشاره کرده وحقوق 

. ومسووليت ها ي زوجني را به خوبي تنظيم کرده است
ر خانواده ها اما تاجاييکه ديده شده بيشرت مردان د

حتت عناوين خمتلف که ازباورهاي  جامعه ما ملهم شده 
است واين باورهادر مغايرت با اصول پذيرفته شده 
فوق الذکرقراردارد ؛ مانع تساوي حقوقي ميان زن 
ومرد شده وحقوق اهنا را شديدا خمدوش  ميکنند که اين 
امر زمينه اعمال خشونت ها را باالي زنان مساعد 

. ا را جمبور مي کند تا از منزل فرار کنندکرده واهن
 ) حقوق بشرنيک تن ازفعالينظر (  ». .
  
  :اهداف تحقيق. 5
  :افته استير يل تدوياهداف ذ يق بر مبناين حتقيا
  ا نه؟ياست فرار از منزل جرم ا ينکه آيت ايتثب. 1
 يبرخورد ارگاهناي عديل و قضايي در برابر قضايا . 2

  .تچگونه اس فرار از منزل
 که يبيمصابرداشنت پرده از روي دردها و . 3

  .ده اندشقربانيان اين خشونت متحمل 
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جستجوي راه هاي حل و طرح پيشنهادات براي . 4
 جلوگريي از تکرار وتداوم آن

  
 :تحقيق روش. 6

فرار قضاياي  ينيعبررسي و حتقيق ق بر منظوريحتقاين 
گان شيوه اجنام مصاحبه با اراز منزل با استفاده از 

قانون و مسوولني زنداهنا، رياست مجعيت از هاي حراست 
مسوولني ، علما و روحانيون وزارت حج و اوقاف 

کميسيون مستقل حقوق بشر، مرتکبني قضاياي فرار از 
ل سوالنامه ها از يتکممنزل، مال امامان مساجد و 

ان يو قربانروشنفکران و مردم عام  ق متاس بايطر
  . ورت گرفته استفرار از منزل ص يايقضا

؛ حتقيق از حمرميت خاصي برخوردار استن يکه اييازآجنا
در گزارش درج  ان فرار از منزل يقربانبنأ نامهاي 

ماخذ  شان مصونيتحفظ مبنظور  امصاحبه هاي آهنو ده شن
  .داده نشده است

حتقيق پس از طي مراحل ذيل به پايه اکمال رسيده 
  .است
 
  :مرحله جمع آوري معلومات -

اين راپوربا استفاده ازروشهاي خمتلف حتقيق  وماتمعل
طوريكه بعد .چون مصاحبه،مشاهده وپرسشنامه بدست آمد

از سپري منودن يكدوره آزمايشي ، آاسيت هاي ابزارياد 
شده توسط حمقق اصالح شد،وبعد از اصالح معلومات الزمه 

  ..ازطرف حمققني مجع آوري شد
 
  :منابع -

متاس هاي معلومات  يمجع آورمبنظور تسريع پروسه 
در حمبس عمومي از منزل  يافراد فرارمستقيم با 

واليت کابل، مرکز  خانه زنانهپلچرخي، توقيف زنانه
صورت  امن يو خانه ها اصالح و تربيت خورد ساالن

  .گرفت
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اجنام مصاحبه با ارگاهناي عديل و قضائي رياست حقوق 
وزارت امور زنان، رياست مجعيت علما و روحانيون 

ز صورت ينزارت حج و اوقاف، مال امامان مساجد و
  .گرفت

ر اسناد مرتبط يو سا يخيو تار يبر عالوه متون قانون
ج آن در گزارش انعکاس يشده و نتا يبه موضوع بررس

  .داده شد
 
  :تحليل و بررسي معلومات -

صورت مهه جانبه مورد بررسي ه به معلومات بدست آمد 
نکات برازنده و و مطالعه قرار گرفته و در نتيجه 

  .شده است اساسي مشخص
 
  :آمارو ارقام . 7

بنابر حمدوديت امکانات ما از نظر وقت و زمان 
ق تنها در شهر کابل يحتق وحمدود بودن امكانات مايل

) 76(پرسشنامه ، ) 200(در اين حتقيق از  .صورت گرفت
  .شده استاستفاده  مشاهده ذيآل) 18(مصاحبه و 

 يسشنامه از مردم عام مجع آورپر 200به تعداد  :الف
  .دش

  :مصاحبه به شکل ذيل صورت گرفت 76به تعداد : ب
 تن قضات  10 - 1
 تن ًحارنوال 9 - 2
 تن علما و روحانيون وزارت حج و اوقاف 8 - 3
 تن مال امامان مساجد 7 - 4
 کميسيون مستقل حقوق بشرکارمندان تن از  5 - 5
 رياست حقوق وزارت امور زنانکارمندان تن از  4 - 6
 وولني زندان تن از مس 3 - 7
 )خانه امن( تن زنان و دخرتان داخل شلرت  9 - 8
ت يوال زنانهف يوتوق ي حمبس پلچرخنيتن از متهم 19 - 9

 کابل 
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 تيتن متخلف ازمرکز اصالح وترب 2 - 10
س به يوپول حارنوايل  يوحوزه ها يازاجراات نواح: ج
  :ل مشاهد صورت گرفتيب ذيترت
 ه از حارنوايليقض 9به تعداد  .1
 سيازپول هيقض 8به تعداد  .2
 
  :محدوديت هاي تحقيق -8
مرتکبني اکثرأ کوشش مي کردند طي مصاحبه ها آن . 1

مکتوم  گوشه هاي قضيه را که خودشان مسوول بودند
  .نگهدارند

که مرتکب خشونت شده و زمينه فرار  يافرادبه . 2
  .کرده بودند کمرت دسرتسي داشتيم فراهم از منزل را 

يين وحقوقدانان جمرب عدم دسرتسي به علماي جيد د. 3
  .آهنازياد  يهامصروفيت  بنابر

  .موردن ياعدم دسرتسي به منابع و ماخذ معترب در . 4
 
  :کارياصول . 9

تالش شد در بصورت کلي در متام جريان اين حتقيق 
ت يق رعاياستندرد حتق يق، اصول و ارزش هايان حتقيجر

  .شود
مجع توجه و دقت بکار رفته است تا قضاياي واقعي . 1

  .دشوآوري 
و  ده افکاريچکحتليل و جتزيه معلومات نبايد . 2

اصل امانت . بوده باشدق کننده يفرد حتقانديشه هاي 
  .ده استشداري رعايت 

حتقيق مربا از هر گونه تبعيض بوده ن يا ياجرا. 3
  . است
مصونيت مصاحبه شوندگان از اولويت ها بوده . 4
  .است
حبه شوندگان مد نظر حمرميت هويت قربانيان و مصا. 5

  .بوده است
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  بخش دوم

  يافته هاي تحقيق
 
  :شرح قضيه هاي فرار از منزل . 1  

جربأ با مردي  اوله را بدون رضايت سا  19دخرتي  )ل(«
وي چاره اي جز فرار از . ندکننامزد مي اخلوردهس

 منزل سراغ نداشته منزل پدر را ترک کرده و شخصي وي
به کميسيون مستقل حقوق بشر د تا کن را رهنمائي مي

  .عارض شود
بدين منظور از هر کسي مطالبه آدرس کميسيون مستقل 

جتاوز  يقربان) ل(ان ين ميدر. حقوق بشر را مي کند
دهد که او يميشود که به او وعده م يتوسط فرد يجنس

خواهد  ييون مستقل حقوق بشر رهنمايسيرا به کم
   ».کرد

 20ي را به مرد سال داشت که کاکايش و 9  )و(« 
سال عمرش را با جار وجنجال ) 21(د رساله اي عروسي ک

شوهرش  ،د صاحب دوپسرمي باشدکنلت و کوب سپري مي 
معتاد به مواد خمدر است خشونت شوهر روز بروز 

زندگي  هاي خانوادگيدر اثر خشونت .زيادتر شده مريود
د تا آنکه مهراي دو وشميتر و تنگ تر دشواربرايش 

روزي برحسب . دشوجمبور به ترک منزل ميطفل خود 
را مي بيند و به موظفني ) و(تصادف پسر خاله اش 

 جرم فرار از منزلوي را معريف ميکند که به امنييت 
) 8( پوليس وي را به حوزه  .حتت تعقيب قرارميگريد



 

13  نظري بر قضاياي فرار از منزل

د و از آجنا به وزارت امور زنان معريف و تسليم يربم
 ًااشد بعديبرت مدو ماه حتت محايت اين وزا. ندکمي

باالخره . به سر ميربديکماه را به توقيف واليت کابل 
شوهرش را مي طلبند تا ضمانت بدهد وخامنش را خانه 

عارض بر خالف  .منيشود اين کاربربد اما شوهر حاضر به 
از و ارتباط داشته  ديگريميشود که خامنش با شخص 

ل در حمکمه او )و(که در نتيجه  ده استکرخانه فرار 
حبس حمکوم مي  پنچ سال و در حمکمه دوم به دوسالبه 
  ».شود
ساله اي را بدون رضا ميخواستند به  20دخرت) ن(«

مرد پريي به ازدواج اجباري بدهند به منظور اين عمل 
جاروجنجال را براه مي اندازد و درمقابل مهيشه مورد 

حتقري و توهني اذيت لت و کوب برادر قرار  يخشونت لفظ
زندگي را بااليش تنگ ميسازند که حاضر به  .ميگريد

باالخره دخرت جوان چاره را .ازدواج با مرد پري گردد
برخود حصر مي بيند واز منزل فرار مي کند و به 

 کمکتقاضاي  کردهکميسيون مستقل حقوق بشر مراجعه 
کميسيون ويرا به وزارت امور زنان معريف مي . مي کند

  .دشون معريف مي کند که از آن طريق به خانه ام
يقني (.... در ضمن مصاحبه چنني ياد آور ميشود که 

ادند زندگي من دارم چنانکه مرا براي مرد پري ميد
فکر ميکنيم در حال حاضر حد اقل . ...مهيشه خراب بود

  3 »...)از آن زندگي خراب مهيشگي جنات يافته ام
ساله ) 35(ساله را پدرش به مردي ) 8(دخرت ) م(«

از وي طفلي ندارد به و  اولش وفات کرده ايکه خامن
سال را با وي با مهه ناسازگاري ) 17(نکاح ميدهد مدت 

 ياند ويل صاحب فرزندي هم منرو جارو جنجال ها ميگذ
خامن برادرش که  با مرد ميخواهد انين ميدرا شود

عواملي نارضاييت مهيشگي  ازدواج کندشهيد شده شوهرش 
نداشنت ، فنت زن ديگر گر ،ناشي از تفاوت فاحش سن

                                                 
 2/3/1384) خانه امن( از شلرت يا ) ن(مصاحبه . 3
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خامن اوالد و باالخره خشونت و تغيري سلوک و رويه شوهر 
بدون عاقبت دهد که در اثر آن يرا حتت فشار قرار م

  4.مهسايه از منزل فرار مي کندپسر انديشي خامن مهراي 
سه خواهريکه مادرشان را قبأل از دست ) ر- ع- م(«

ن يا و .خامني ديگري مي گريدآهنا داده بودند، پدر 
مهيشه وقت مورد لت و کوب و دشنام مادر  خواهران

خباطر جنات شان راه فرار . دنريگيماندر و پدر قرار 
از منزل را اختيار کرده به کميسيون مستقل حقوق 

ند و از کميسيون به وزارت امور کنبشر مراجعه مي 
از آن طريق به خانه امن فرستاده و زنان معريف 

  .شونديم
خباطر (... به چنني تذکر ميدارند که در خالل مصاح

اينکه ما در اينجا آرام زندگي مي کنيم کدام گناه 
را مرتکب نشده امي صرف آهنا ما را لت و کوب مي 

... م فرار کردمياکردند من و خواهرکالمن و خواهرخورد
دخرتان خود را مکتب چون از مادر اندر ناراضي بودمي 

بود متام کارهاي  روان ميکرد ما را از مکتب کشيده
  5») ...شاقه را باالي ما اجنام ميداد

ساله  را خالف رضاو رغبتش به ازدواج مرد  20) ک(«
اين ازدواج اجباري را خباطري بدل . دنساله مي ده 70

با برادرش به منظور اينکه توانسته باشد دخرت آن 
مرد پري را به ساده گي و ارزان به عقد خود در 

  .ندده يآورد؛ اجنام م
بدون توجه که روشن است که فرداي اين وصلت اجباري 

به سن، سال و آرزوهايش بوده به بدخبيت و رسوائي 
منجر گرديده وي مهيشه مورد لت و کوب، ظلم شوهر، 

ش يپخامن اويل و اوالدهايش قرار داشت تا آن حد ظلم 
مريود که گاهي او را دست و پاي بسته با سگ يکجا مي 

ن يا .حالت ساعت ها طول مي کشيدانداختند و اين 
                                                 

 29/10/1384در حمبس عمومي پلچرخي کابل مورخ ) م(مصاحبه . 4
 1/8/1384قبل از ظهر مورخ  10در خانه امن ساعت ) ر  -ع -م( مصاحبه با   5
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مهسايه  پسرآن يافته که با در راه چاره را دخرت 
ند و چند صباحي کو از منزل فرار  گرفتهارتباط 

به چنگال قانون مي افتد و پاي ميز حمکمه  شتهنگذ
دن چند سال در کرکشانيده ميشود و حمکوم به سپري 

  .سلول زندان مي گردد
يت ندارم که دوباره نزد رضا(.....  :مي گويد) ک( 

ساله ام برگردم، مي خواهم پس از رهايي پيش  70شوهر 
کاش با سواد مي بودم تا رمسأ ... مادرم بروم

. ميتوانستم  خود را از چنگال اين پري مرد جنات دهم
  6» ....)شوهرم حاضر نيست مرا طالق بدهد

که قبأل پدرش را از دست است ساله ) 20(م دخرتي «
ر اندر و برادرش ميخواهند ويرا خالف ميلش داده، ماد

اما او رضايت نشان منيدهد کنند و به مرد پريي نامزد 
اين امر باعث خشونت مادر اندر و . ادله ميکندو جم

  .ددريگيممورد لت وکوب قراروده شبرادرش 
در را بفکر جنات از خشونت آهنا راه فرار از منزل 

ر مراجعه پيش گرفته به کميسيون مستقل حقوق بش
کميسيون او رابه وزارت امور زنان معريف . دکنمي
به خانه  را يو ،ده و آن وزارت غرض محايت قانونيکر

در مورد برگشت دوباره خود به ) م. (امن ميفرستد
برگشت او مي انديشد که  ار نگران است و يبسفاميل 

  7».به خانواده با خطر مرگ مهراه خواهد بود
ه در اثر ازدواج اجباري در ساله يک 13دخرت ) خ( «

عقد نکاح مردي در آورده مي شود صاحب چهار فرزند و 
 9پسر . حامله مي باشد که شوهر برايش طالق عريف ميدهد

ساله اش از اثر خشونت هاي فاميلي نزد مامااش 
خامن به اعتبار اينکه طالق شده بعد . دکنزندگي مي 

                                                 
قبل از ظهر مورخ  9:30از حمبس عمومي پلچرخي کابل ساعت ) ک( مصاحبه   6
7/8/1384 
  1/8/1384در خانه امن بتاريخ ) م(ه مصاحب  7
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وهر اويل ش. ندکاز وضع محل با مرد ديگري ازدواج مي 
اج خامنش با مرد ديگر باالي خامنش وبعد از اطالع ازد

فعال با چهار طفلش ) خ( .ندکادعاي فرار از منزل مي
  8».ربديدرزندان به سر م

نکه يا يليساله که از آوان تولد به دل 12 يدخرت «
شه مورد لت و کوب و خشونت پدر قرار يچرا دخرت است مه

سال دارد پدرش  12 ن دخرت فقط يآنزمان که ا. دارد
زن  يساله که دارا 45د که او را به مرد ريگيم ميتصم

ق يدخرت به اثر تشو. و اطفال است به ازدواج بدهد
ک يله يکند و به وسيدخرت خاله اش از منزل فرار م

س و از آجنا به وزارت امور ي خواه به پولريفرد خ
خانواده دخرت که در اثر اعالن . شوديم ييزنان رهنما

شوند با دادن ضمانت ياز آدرسش با خرب م يونيزيوتل
مهانروز  ياما فردا. شونديم ميدخرت را دوباره تسل

سد؛ که بعدآ قتل را ريله پدرش به قتل ميدخرت به وس
  ».کنند يوامنود م يعيمرگ طب

بعد از فوت پدرش  يسالگ 4ساله که به سن  12دخرت «
 يعروس هيساله مهسا 30و ازدواج جمدد مادرش، با پسر 

 يرا با ظلم و خشونت سپر يمتماد يگردد؛ سال هايم
ک روز به طور وحشتناک مورد يکند و بعد از آنکه يم

شکسته فرار  يد با دست و پاريگيلت و کوب خسر قرار م
ربد، از يکشا وان او را به شفاخانه ميک ري. کنديم

آثار شکنجه بر . ابدييآجنا به پرورشگاه انتقال م
ک سال از فرارش يبعد از گذشت جسم کودک هنوز 

ن دخرتک هنوز هم در هراس از برگشت يا. برجاست
  ».دوباره به آن خانه است

                                                 
 7/8/1384مصاحبه خ در حمبس عمومي پلچرخي کابل مورخ   8



 

17  نظري بر قضاياي فرار از منزل

که معتاد به خمدرات و  يساله با مرد 15دخرتي  - م«
اما دوام زندگي با . دکنمسکرات بوده ازدواج مي

وجود داشنت شش طفل شامل دخرت و پسر هرروز ناگوارتر 
مورد لت و کوب و حيت  تکراره ميگردد تا جائيکه زن ب

سوختاندن پوست بدن با سگرت مورد اذيت شوهر قرار 
زن د رهنايت بيچارگي تصميم مي گريد که خود و . ميگريد

که اعتياد به مواد خمدر و  ياطفالش را از چنگال مرد
جنات داده و به الکول او را تا سرحد جنون کشانيده 

خانه خواهرش فرار از منزل و پناه بردن به منظور 
راه  پاکستان را در پيش مي گريد اما عني سوار شدن 

سال دارد به هبانه نوشيدن  9به موتر طفل بزرگرتش که 
آب از مادر فاصله گرفته و قضيه را تليفوني به 
اطالع کاکايش مريساند در عني حال پوليس حمل از جريان 

در هنايت امر اين . شود يکار مآگاه شده و دست به 
  9».گردديزندان م ياهزن ر
ساله يکه پدرش بدون رضايتش وي را ) 17(دخرتي  ن «

در مقابل پول هنگفت به مردي نکاح مي کند پس از 
سپري شدن سه سال پدر دخرت از متعذر بودن دامادش 

تصميم به ازدواج دومي دخرتش بدون . آگاهي مي يابد
دخرتش را  د وريگيم در نظر داشت اصل شرعي و قانوني

بدون آنکه موضوع را . سرانه به منزل مي آورد خود
سبب ضرر ظور تفريق به نبصورت رمسي از طريق حمکمه مب

د زن در قيد نکاح کنبودن شوهرش خالص بنابر معذور 
دخرت را بار  ،شوهر اويل قرار دارد بازهم بدون رضايت

  . دوم باالي مرد ديگري  در بدل پول گزاف مي فروشد

                                                 
قبل از ظهر توقبف اناثيه واليت کابل مورخ  9:30ساعت ) م ( مصاحبه خامن   9
9/8/1384  
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ع موضوع بنام فرار از منزل خسر دخرت پس از اطال
زن که حمروم از سواد و در . دشوباالي دخرت عارض مي 

عدم آگاهي از حق شرعي و قانوني خود و در قيد 
اسارت پدر ساالري بسر مي برد بنابر اغراض شخصي و 

   10».پول خواهي پدر در کنج زندان بسر ميربد
  
 

  : ارقام و معلومات در مورد قضاياي فرار از منزل .2  

نشاندهنده رابطه  تاهل  به  )2(گراف مشاره : الف
فرار ازمنزل  يايقضا
  .است

دهدکـه   يگراف نشان م
ها متاهل  ياکثر ازفرار
موضـوع   نيـ بوده اند وا

کـه    يرساند که فشار يم
 يل مـ يـ ن عده ازخامنها حتميا يازطرف خانواده شوهرباال

  .باشد يشان م يشرت از خانواده پدريشود ب
  

منزل  ارتباط سن را به فرار از 3اره گراف مش: ب
 .نشان مي دهد

  
  

                                                 
ساعت ده جبه قبل  1384/  8/  7از حمبس پلچرخي کابل مورخ ) ن( مصاحبه  10

 از ظهر 

نزل ارتباط تاهل با فرار ازم

46.15
53.84

مجرد
متاهل

ارتباط سن با فرار ازمنزل

80.76

19.23
0

15تا20سال

21تا26سال

بيشترازان
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 ي جواننيها درسن يشرت فراريدهد که ب يگراف نشان م
ن موضوع ين عمل دست زده اند که ايبه ا يونوجوان

  .کند ياد تراشاره  مياهنا ز يجتربگ يبرب
  
الت وفرار ازمنزل ي حتصنيارتباط ب 4گراف مشاره : ج

 .دهد يرا نشان م
 

  
  
  
  

نشان  گراف 
دهدکه   يم

م يان ازنعمت تعلياز فرار يت قابل مالحظه اياکثر
درس 12صنف  اهنا ايل% 4صرف .هبره بوده اند يل بيوحتص

ت کسب علم ومعرفت ين موضوع برامهيکه ا.خوانده اند 
  .شرت دارديد بيتاک

 اقتصاد نيارائه کننده  رابطه ب 5گراف مشاره : د
 .وفرار ازمنزل است

  

ارتباط تحصيالت با فرار ازمنزل

18.18

4.54

77.27

بکلوریا

نيمه سواد

بيسواد

ارتباط بين اقتصاد وفرار ازمنزل

46.34

32.78

20.88
اقتصاد ضعيف

اقتصاد متوسط

اقتصاد قوی
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 فرار ازمنزل نيت مرتکبيدهد که اکثر يگراف نشان م
 يازآهنا از اقتصاد قو ياندک يف  ومشاريازاقتصاد ضع

سا زد که ين امر واضح ميکه ا.برخورداربوده اند
ب ينه اسيرعوامل زميسا يزدرهپلويف نياقتصاد ضع

  .کند ين عمل را فراهم مي انيمرتکب يريپذ
  
  :ؤلين مراکز نگهداري متهمين فرار از منزلشرح خاطرات زندانبانان و مس . 3  

  :ف خانه کابلياز زندانبانان توق يکيمصاحبه با 
يک عده ازخامنها درتوقيف خانه بسرمي برندکه حتت «

عنوان فرار ازمنزل زنداني شده اند اما اينعده 
ازخامنها نظربه ساير زندانيان داراي حسن سلوک 

است زيرا هستندواما مشکالت شان بيشرت ازسايرين 
  » .اکثرشان داراي پايواز نيستند

  
  

  : خانه امننياز مسول يکيمصاحبه با 
فرار  خانواده گي خامنهاي که به اثرخشونتهاي« 

کرده اند وبه اينجا پناه آورده اندمهيشه غمگني ديده 
مي شوند ونگراني اهنا اکثراناشي ازً تشويش از آينده 

  ».است
  

  :بشر حقوق نياز مسول يکيمصاحبه با 
درهنگام نظارت اززنداهنا به خامنهاي برخوردمي که « 

حتت عنوان فرار ازمنزل زنداني شده اند اين خامنها 
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واقعًا مشکالت فراواني داشتند زيرادوسيه ها ي اهنا 
حتت عناوين ديگري ازقبيل زنا وغريه موردپي گردعديل 

  ».وقضايي قرار مي گريد
  

  :مصاحبه با وزارت امورزنان
متهمني فرار ازمنزل مشکالت فراواني  واقعًا«

دارندزيرا اهنا جمبور اندخود را درمقابل مراجع عديل 
وقضايي بي گناه ثابت کنند ومهچنان مشکالت خانوادگي 

  »  .خويش را نيز حل کنند
  
  :عوامل اساسي فرار از منزل . 4   

ان فرار از منزل يقربان يچنانچه در شرح قصه ها
دخل يدر فرار آنان از منزل ذ عوامل خمتلف ميخواند

 ين عوامل را به بررسين اينک عمده تريا. بوده است
  :ميريگيم

  
  :اجباري  نامزدي -

 ينامزدي عبارت از وعده به ازدواج ماز نطر قانون 
ز زنيکه درعقد مرد ا يله خواستگاريو به وس باشد

د و با قبول درخواست از ريگيصورت منکاح ديگري نباشد
 اين موضوع در. دريگيصورت من موافقت دخرت ويا ز طرف 
  :افته استي تذکار نيچنقانون مدني  64ماده 

هر يک از طرفني . نامزدي عبارت از وعده به ازدواج است( 
زن و ( قانون به طرفني  11)ميتوانند از آن منصرف شوند

حق داده است تا درجريان نامزدي از اين وعده ) مرد
حق امتناع به هر يک   اساسنيبه مه انصراف بعمل آورند

و طرف ديگر مني تواند وي را بوده از طرفني باقي 
  .ندکجمبور به ازدواج 
ت ي اکثرنيح قوانيرت با احکام صرياما در مغا

دخرتان  يها در افغانستان به صورت اجبار باال ينامزد
                                                 

 64ماده ) 1355: کابل، وزارت عدليه ( ني قانون مد  11
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والدين  .شوديل ميزحتميپسران ن يحاالت باال يو در بعض
فرزندان شان  يايصاحل علو م بدون در نظر داشت منافع

حاالت  ياريکه در بس يبه فرد يآهنا را به نامزد
الت ي، حتص يفاحش از نظر سن، موقف اجتماع يتفاوت ها

  .کننديباشد نامزد مي شان موجود منيب... 
اين مسله منتج بدان مي گردد که دخرتان عمري را در 
نارضاييت به سر برده بالخره دست به طغيان بزنند و 

هت ابراز ضديت با چنني سرنوشيت که خود در آن در ج
  .تصميم نقش نداشته اند دست به فرار از منزل بزنند

  
  :ازدواج هاي اجباري -

ازدواج يک عقد مدني ومذهيب است و هر عقد متضمن 
توافق و اراده طرفني بوده و داراي شکليات، ارکان و 

ثرات و اعقد از خود هراز جانيب هم . شرايط خاصي است
  .اجيي داردنت

ازدواج به مفهوم ابراز رضايت و توافق اراده زن و 
مرد به اختيار مهسري و قبول زوجيت جهت تشکيل زندگي 

  .مشرتک خانوادگي است
است عقد ازدواج  اجياب و قبول  ياز مجله ارکان اساس

ل يزن و مرد به تشککه داللت برتوافق کامل اراده 
اي هر دو طرف اين امر بر؛ حتقق ندکيمشرتک م يزندگ

  . يکسان و مساوي استمرد و زن  عينيعقد ازدواج 
مورد چنني ن يادرافغانستان  يقانون مدن) 66( ماده 

   :صراحت دارد 
عقد ازدواج با اجياب و قبول صريح که فوريت و استمرار را «

  12».افاده کند بدون قيد وقت در جملس واحد صورت مي گريد
واج اسالم شرط گذاشته در رابطه به عقد ازدبر عالوه 

که زن و مرديکه عاقل و بالغ و رشيد باشند 
با اين تفاوت . دکننميتوانند عقد ازدواج را منعقد 

که اگر زن بيوه است خود داراي اختيار کامل بوده و 
                                                 

  66ماده ) 1355وزارت عدليه، کابل سال : کابل( قانون مدني، جلد اول 13
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اگر دخرت است اجياب مينمايد تا اجازه پدر نيز در 
  .مورد اخذ گردد

انيست که اين بدان معنه خاطر داشت که يد يبا ويل
پدر ميتواند منحيث اختيار دار مطلق العنان بدون 

به هر کسي که دلش ش ميل و رضايت دخرت در نظر داشت 
ميخواهد او را به نکاح دهد بلکه ضرور است تا 

و هر گاه پدر ياجد منحيث ويل . دشورضايت دخرت حاصل 
بدون موجب مانع نکاح دخرت حتت واليت خود شوند ومصلحت 

صي خود را در برابر مصاحل علياي و منفعت شخ
   13.حق شان ساقط مي شوددهند ؛  يبرتردخرت

ازدواج ز يافغانستان ن يقانون مدندر اين رابطه 
پدر ت يمشروط بر رضا را سال 16ايل  15صغري مميز بني سن 

صحيح التصرف يا حمکمه با صالحيت و عقد نکاح صغري کمرت 
اعمال هر  14.دهديمنبه هيچ وجه جواز را سال  15از 

  .نوع فشار و جرب د رمورد خالف آيني عقد است
  
  :اختالف سن زوجين -

بودن زوجني در عقد  15در دين مقدس اسالم بر کفو
ازدواج صراحت و هدايت موجود است که شامل حال 

  .برابري سن نيز ميشود
در متامي معامالت و هم نگاه اجتماعي بر عالوه از 

دو طرف موجود مي قرار دادها چنانکه برابري ميان 
جتربه . ظهور مريسده باشد، کمرت مناقشه و ختطي در آن ب

نشان داده است که بسياري اوقات زنان و مردانيکه 
با مهسرشان اختالف فاحش سن داشته اند اکثرأ از معريف 
خود يا مهسرشان در حمافل و جمالس احساس شرم و خجالت 

 همواجزده گي کرده و حيت براي آنکه به چنني عملي 
  . شده اندند کمرت در کنار هم جلو سايرين ظاهر شون

                                                 
بازار قصه خواني، : پشاور: ( ازدواج يا پيمان مقدس: حممد اشرف رسويل14

  126 -125ص ص ) 1376
 ) 80و  71(قانون مدني، جلد اول باب متهيدي مواد 15
مساوات ، مثل ونظري را گويند ودراصطالح مساوات شوهر است کفائت درلغت 16

 . بازن درامور خاص که عبارت از نسب، اسالم،حريت، ديانت، کسب ، مال ودولت
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باال را مرور  ياما با تاسف چنانچه مثال ها 
فرا ر از منزل  يايت قضايم که اکثرينيبيم ميينمايم

ت است که در آن تفاوت يطفول ياز ازدواج ها يناش
ن امر خود باعث يا.  دو طرف موجود استنيفاحش سن ب

ن موقع يو با استفاده از کوچکرتدخرتان شده  يتينارضا
  .زننديبه فرار از منزل دست م

  
  :فرار ناشي از خشونت -

، کودکانمعمول ترين نوع خشونت ها نزد زنان و 
است که از الفاظ رکيک بد و  يخانوادگخشونت هاي 

ادامه شروع تا به سرحد جرح و قتل  دشنام، لت و کوب
  .پيدا می کند

د يعين که در برابر قشرآسيب پذير ان کودکانزنان و
خشونت ها و نامالميات  مقاومت کمرت از مردان دارند 

نند که کبنأ در صورت تداوم خشونت زمانيکه احساس 
اين امر العالج شده است خود در پي يافنت چاره مي 

  .برآيند
خانواده و و حيثيت و آبروي خود حفظ گروهي خباطر 

کشي ها جلوگريي از شايعات دست به خودسوزي ها و خود
مي زنند و گروه ديگر به اين رسم پشت پازده و طريق 
ترک منزل را در پيش مي گريند به فکر آنکه مگر دوري 

به شکل از خانه و کاشانه بتواند مدت زماني يا 
دور از خشونت نگهدارد و هم طرف  آهنا را ،داميي

که با تاسف  .متوجه اشتباه شان بگرداند رامقابل 
شوهر و فاميل  .ا چنني مي شودهخانواده در کمرت 

 پراگينقبول مالميت دست به شايعه و هاجباي بيان حقيقت 
مالمت منودن زن معموآل از و برائت خود  يبرا ميزنند و

که در يياز آجنا. ندينمايحربه فساد اخالق استفاده م
افغانستان فساد اخالق از مجله منفور  يجامعه اسالم

هم اثبات  ز جانيبد و ايآين اعمال به حساب ميتر
که در  يشرت مشکل است؛ زنينمورد بيدر يگناهيب

و عدالت از منزل فرار کرده است  ييرها يجستجو
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راه ن حالت خود يا .شودياهتامات مذکور م يقربان
را  يراحيثيت دخرت و زن فر بابرگشت مساملت آميز و 

  مي بندند 
زنان متاهل  ين خشونت ها نه تنها در زندگيالبته ا

دخرتان  يآن در زندگ اديزد دارد که موارد وجو
ض در برابر فرزند دخرت و پسر يتبع. شوديده ميزدين

ک عقده ياست که کماکان به صفت  ياز مجله خشونت ها
ا ين عقده بعدآ يشود و ايانده مدر وجود طفل پرور

له فرار از منزل، رو آوردن به فساد اخالق و يبه وس
  .کنديبروز م يله خودکشيا هم به وسي

  
  :ازدواج هاي بدلي -
ک نوع معمول از رسم ها و عنعنات ناپسند درکشور ي

در . شناخته شده است بديل يما به نام ازدواج ها
د و معموآل ريگيزن بدل زن قرار م بديل يازدواج ها

انه و يازپرداخت طو يريخانواده ها به خاطر جلوگ
.  ورزندين عمل مبادرت مير مصارف گزاف به ايسا
ت به صورت قطع مورد نظر ينوع ازدواج ها رضان يدر

 ياجبار ياز انواع ازدواج ها يکيل ي دلنينبوده به مه
کسر به مقام واال  بديل يازدواج ها. شوديحمسوب م

ن نوع يرا دريشناخته شده است زانساني زن و دخرت 
معامله متاع و مال ازدواج ها زنان به مثابه 

   .شونديم
اندک نبوده و بر عالوه  ن نوع ازدواج هايمشار ا

شه موجود ين نوع ازدواج ها مهيدر قبال ا ياثرات منف
ذکر شده در فوق  ياياز قضا يکيچنانچه . بوده است

 موضوع اشاره نيدر رابطه به فرار از منزل به مه
جمبور به  ين عمل دخرت قربانيکند؛ که در اثر ايم
ت کند و عاقبيه شده فرار ميم روابط با پسر مهسايحتک

  . سدريبه زندان م
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افغانستان به صراحت  يقانون مدن 16)69(ماده 
در عقد ازدواج  (  کنديازدواج بدل را ممنوع اعالم م

زن، بدل زن ديگر قرارنگرفته و براي هر يک از زوجه 
  .) ها مهر مثل الزم مي گردد

د که بدل در شوبا عمق نظر براين ماده چنني روشن مي
قرار داشته و هيچ عقدي  تضاد با شرعيت و با قانون

در بدل عقد ديگر معامله نشده هر يک بذات خود 
  .مستقل مي باشد

  
  :دادن ) بد(فرار ناشي از  -

ث عمل يافغانستان بد دادن را به ح يقانون جزا
اما در عمل . 17مستوجب سه سال حبس شناخته است يجرم

ن يشرتيار عام بياز عنعنات بس يکيث يبه حبد دادن 
  . باشديدر افغانستان رادارا م مورد استفاده

خباطر فروکش کردن منازعه و جلوگريي از ن عنعنه يدرا
دخرتان به  ،قصاص و دعوي و باالخره قتل و قتال بيشرت

از خانواده متخلف به خانواده هر سن وسايل که باشد 
  .شوديداده م يمتضرر ظاهرا به منظور وصلت و عروس

ک تعداد ازمثا يشرت توجه مشا را به يوضاحت ب يبرا
گرفته شده » بدُ مسکن درد آور« يقيهلا که ازگزارش حتق

  .ميکن يجلب م
ساله است که به خاطر نزاع برادرش با 18دخرتي ) ج(«

يکي از اهايل قريه باالي نوبت آب که منتج به کشته 
شدن فرد مذکور مي شود به برادر مقتول به بد داده 

خانواده  دراثر برخورد عقده آميز اعضاي.مي شود
ازخانه فرار کرده ودستخوش ) ج(ورفتارنادرست آهنا ؛

مشکالت فراوان شده بالخره به جلنزار فساد اخالقي 
  18».کشانيده مي شود

                                                 
 )69(قانون مدني جلد اول باب متهدي  ماده  16
  517ماده  2فقره  ) 1355وزارت عدليه ،: کابل( قانون جزا ، .17
  26ص)1383هناد حتقيقاتي حقوق زنان واطفال ،: کابل(بدمسکن درد آور، ،  .18
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دخرتي به خاطر عدم رضايت از نامزادي اش با کسي «
خواهر )نامزاد(ديگر فرار مي کند وخانواده پسر

ساله دخرت فراري را ازطريق عنعنه بد از طريق 10
  19».فيصله جرگه دريافت مي کنند

ساله است که مااورادرمنزلش دريکي 22خامن ) ف(«
سال 7ازنواحي شهر کابل مالقات کردمي؛اين خامن که 

سالگي به دليل اينکه 11ازعروسي اش مي گذرد به سن 
اثر خمالفت برادرش با دخرتي طرح دوسيت رخيت وبه 

ه خانواده ها به عروسي شان با دخرت فرار کرده ب
  "20». به بد داده شده است)برادرش خامن(خانواده

از مهني جا ميتوان شريازه نابسامان زندگي آن زن را 
وحيت پنداشت که  کرد ينيشبيپکه پيامد يک معامله است 

اوالدهائيکه از چنني زني بدنيا مي آيند با چه 
  .سرنوشت و حالت روحي و رواني روبرو خواهند بود

ان يحل فرا راه قربان يها از راه يکينجاست که يمه
د و با ارتکاب ريگيعنعنه بد فرار از منزل قرار م

ت خود را نه تنها در قبال عنعنه بد ين عمل ضديا
شود؛ يل ميکه برآهنا حتم يدادن بلکه در قبال خشونت ها

 .دهنديتبارز م
  
  :له طالق لفظيئفرار از منزل و مس. 5

از منزل موارد فرار  يم که در بعضينيبيبر عالوه م
له شوهر يان آمده است که خامن به وسيبه م در حاليت

طالق داده شده است و خامن به تصور  يبه صورت لفظ
شود که يون مرينکه او طالق داده شده است از منزل بيا

که او را به طور  يمهان شوهر يبعدآ به اثر ادعا
طالق داده به اهتام فرار ازمنزل به زندان  يلفظ
  .ودريم

                                                 
  23مهان اثر، ص. 19
 20ص ان اثر، مه. 20 
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افغانستان  در مواد  يه به طالق قانون مدندر رابط
زوج ميتواند به صورت شفوي و يا ) 1( «کند يان ميب 139

هرگاه زوج فاقد اين دو وسيله . حتريري زوجه اش را طالق منايد
باشد، طالق به اشارات معموله که صراحتآ معين طالق را افاده 

که در  طالق به الفاظ صرحيي) 2. (منايد، صورت گرفته ميتواند
   ».عرف معين طالق را افاده ميکند بدون نيت واقع ميشود

نست يم ايم به آن اشاره کنيخواهين خبش ميآنچه در
 نيدر قوان ياشار و حيت ينکه طالق شفاهيل ايکه به دل
ا ين امر که آيت شناخته شده است؛ اثبات ايما به رمس

 يا بر اساس طالق لفظيزن از منزل فرار کرده است و 
 ريحاالت غ يار مشکل و در بعضيانه خارج شده بساز خ

ا به جرم فرار يجه خامن يکه در نت. سدريممکن به نظر م
به حماکمه کشانده  ي اخالقميا به اهتام جراياز منزل و 

  .شوديم
د تذکر داد ين مبحث باياز ا يريجه گيبه عنوان نت

 در اثر فشار ميکه زنان و دخرتان آنچنان که گفته آمد
م به فرار از منزل يتصم يکيو فز ياوان روانفر يها
ن دسته ينکه ايند؛ اما آنچه قابل توجه است اريگيم

 ريت غياز وضع يياز زنان فقط و فقط به خاطر رها
زنند که در آن عمدتآ و ين کار ميقابل حتمل دست به ا

دهند به يکه اجنام م يبدون شک آنان از عواقب عمل
  :ندارند يل متعدد آگاهيدال

ق عده ين حتقيج اينکه بر اساس نتايلرت از مهه ااو
که دست به فرار از منزل زده اند  ياز آنان ياديز

ل ي دلنيهبره بوده اند که به مه ياز نعمت سواد ب
که اجنام داده اند  ياست که از عواقب عمل يعيطب

شان يق با اين حتقيکه در ييآهنا. ندارند يآگاه
دست  يمرد يبه مهکار کهيآنان مصاحبه صورت گرفت و حيت
ن عمل آهنا جرم يدانستند که ايبه فرار زده بودند من

دانستند که جمازات عمل يگر منيا به عباره دياست و 
  .خواهد بود يشان چ
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ا يهرگاه حالت زن و  يب از نظر رواني ترتنيبه مه
م به ي قابل حتمل تصمريغ يرا که از اثر فشار ها يدخرت

زنان  يم که براينيبيم ميکن يفرار گرفته است بررس
به خانه و اموال خانه از  يو دخرتان که دلبستگ

شوند به يد و آهنا حاضر ميآيبه مشار م يهيموضوعات بد
ون از ريبه جاده به ب آهنمه پشت پا زده و دست خايل

ند؛ به آن جاده که در آن، آهنا را هرگونه يخانه برا
د نشان ن خويکند؛ ايد ميهتد يخطر به مشول جتاوز جنس

 ياستقرار فکر يريم گيدهد که آهنا در زمان تصميم
  .درست نداشته اند

ز به نوبه خود ين يلفظ يج بودن طالق هاياضافتآ را 
  .ر ساخته استيب پذيشرت آسيت زنان را بيموقع
  
   :فرار از منزلضمني در وقوع حوادث عوامل کمک کننده  . 6

 ياساس بر عالوه آنچه در فوق از آن به عنوان عوامل
 يگريد فرار از منزل تذکر به عمل آمد؛ عوامل ضمين

ا خانواده يک فرد و يهم موجود است که الزامآ به 
ات ينده ساختار ها و شکلريتعلق نداشته بلکه در برگ

ن عوامل که يا. گردديفرا تر از حمدوده خانواده ها م
عمدتآ با عث بروز خشونت ها در برابر زنان شده و 

حاالت زنان دست به  يونت ها در بعضن خشيدر اثر ا
ات و ياز خصوص يبيشرت ترکيزنند بيفرار از منزل م

ن يا. باشديم يو فرهنگ ي، اقتصادياجتماع اصول 
ل عدم توجه مقامات مسوول و يبه دل يگاه عوامل ضمين

ان آمده يبه م ي عنعنونيمع يهم در اثر بافت ها يگاه
را به  ضمين ن عواملين اينجا عمده تريما در ا. است

  :ميريگيم يبررس
  
  :اجتماعي اصول و ساختار هاي -

منشا ظهور  يتوانند داراياصل ها م يبه صورت کل
توانند در ياصل ها م. توانند نباشنديباشند و هم م

 ي داشته باشند؛ ارزش هاريمتغ يگذشت زمان ارزش ها
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ا هم منشا ظهور شان را از دست يد کسب کنند و يجد
بر اساس ضرورت  يکه گاه يک عمليبر عالوه . بدهند

ل يک اصل تبديتواند به سرعت به ياجنام شده است م
ک اصل در ي يبقا يل عمده برايحد اقل دو دل. شود

ق آموزش ينکه مردم از طريا يکياجتماع وجود دارد؛ 
به آن اصل خو گرفته و  ياجتماع يها يها و آگاه

 يياگر افراد دوم حيت, ستنديحاضر به ترک آن ن
ق آن اصل ندارند بر اساس يبه ادامه تطب يقمندعال

  .ستنديقادر به ترک آن ن ياجتماع يفشار ها
 ي براني آهننيز به مثابه قوانيعنعنات و رسوم ن

 ياز افراد عمل يريله عده کثيبه وس يان متماديسال
 شود و آهسته آهسته به اصول و يا نورم هایيم

ن نوع يات جوامع يدر اکثر. شونديل ميتبد ياجتماع
که از آن سر باز  يزمان باشد ويلينوشته شده من اصول 
. گردنديار وضاحت قابل شناخت ميشود به بسيزده م

الرغم نا نوشته بودنشان حدود  يعل ن اصوليرا ايز
          . کننديمردم مشخص م يدرست و نادرست را برا

و نورم های در افغانستان مانند اکثر جوامع اصول 
را  جود دارند که حضور زنان و حقوق آنانو ياجتماع

ازدواج،  يها برا حتت شعاع قرار داده اند؛ نورم
نقش زن و مرد در اجتماع و در خانواده و تعني  يبرا

ون ريطور مثال ب. گردنديامثال ان از مجله حمسوب م
کند يک منيت را حتريچ نوع حساسيبودن مردان از خانه ه

ک استدالل يد با يشه بايون شدن زن از منزل مهرياما ب
ت ريننگ و غ. ون رفنت او را تربئه کند مهراه باشدريکه ب

دهد که مردان يل مين اصل ها را تشکياز ا يکيمهچنان 
ت ري حفظ عزت و غنيدر افغانستان به مثابه مسول

  .خانواده شناخته شده اند
مردان در اجتماعات افغانستان که در  ينقش عنعنو

د حمدود تر در يز و با ديض آميعنده برخورد تبريبر گ
 يرا برا يت هايمقابل زنان است به نوبه خود حمدود
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 يت ها به خودين حمدوديا. زنان به بار آورده است
تواند با عث بروز خشونت ها شده و منجر به يخود م

  .شوديط مين حميفرارزنان از ا
فرار از منزل از  ياي جهت برخورد با قضانيبه مه

منشا  يکه از اصول اجتماع يديد ه مهان طرزيزوا
آنانيکه در پي ارتکاب  حيتگردد که يد باعث مريگيم

زير تاثري يک  چنني عملي پاي داوري مي نشينند، بيشرت
جهت قضيه که مهانا فرار يک زن و يا يک دخرت باعث 

شده و گويا زن و دخرتي از  خانوادهحيثيت به لطمه 
، بنأ فرمان سرکشي کرده است، قرار مي گريند

نند و طرف ظامل برائت مي کمنيتوانند عادالنه داوري 
د بلکه بربي شومنيحاکم گريد و بدين ترتيب عدالت 

  .دشومي گذاشته عداليت مهر تاييد 
  

  :تعليم و تربيه
انسان ها و به  يه د رهببود زندگيم و تربيت تعليامه

 ريمسلم و غ يت هايت زنان از واقعيخصوص هببود وضع
خنستني هدايت پروردگار به . ديآيبه مشار مقابل انکار 

پيامرب واپسني تعليم و تعلم است که در پرتو آن آدمي 
با بصريت و دانايي گام بر ميدارد و هر کاري را با 

  .تعقل به پيش مي برد
طلب علم يا آموخنت علم بر «) ص(ث مبارک رسول اکرم يحد

ا را به صراحت م »هر مرد مسلمان و زن مسلمان فريضه است
به  يچنانچه دسرتس. کنديت مسآله متوجه ميبه امه

انسان  يها ييتواند دررشد توانايه ميم تربيتعل
 ييشرت به طرف تعقل رهنمايموثر واقع شده و او را ب

  .کند
ث يو به ح ييه به تنهايم و تربينکه تعليبا ا

را به  ييريت زنان تغيتواند در وضعيله منيگانه وسي
ل موثر ياز وسا يکيوان وجود آورد اما به عن

 يرا باز ينقش اساس ياديات بنيرياد تغجيتواند در ايم
از  يريدن موضوعات در رابطه به جلوگيگنجان. کند



 

32  نظري بر قضاياي فرار از منزل

ز يمکاتب ن يخشونت در برابر زنان در نصاب درس
د در رابطه به يسلوک و روش نسل جد يريتواند در تغيم

 هيم و تربيبر عالوه تعل. د باشدينقش زن و مرد  مف
به امکانات  يکند تا با دسرتسيبه دخرتان کمک م
. ابندي ييبه مردان رها ياقتصاد ياشتغال از وابستگ

ون حقوق طفل به صراحت يکنوانس 29و  28چنانچه مواد 
م و ياطفال به حق تعل ي دسرتسنيدر رابطه به تضم

که به رشد  يفيه کيم و تربيه با توجه به تعليترب
  .د کرده استيت طفل موثر باشد تاکيشخص

ت اطفال ي ارقام مشولرياخ ينکه در سال هايبا وجود ا
دخرت به مکاتب رو به رشد است اما در کنار آن ارقام 

اطفال  يبرا ييعدم تداوم مکتب بعد از دوره ابتدا
ن يا.  قابل انکار استريغ يت هايز از واقعيدخرت ن

ت، غربت، يطفول يل ازدواج هايدخرتان که اکثرآ به دل
شان، يامور منزل، راه دور مکاتب از خانه ها فشار

از مکتب  يميمناسب تعل  يمصارف مکتب و فقدان فضا
خشونت حمسوب  ياساس يها يمانند؛ از قربانيباز م

ا يجه آهنا را به فرار از منزل و يشوند که در نتيم
  .دهديسوق م يبه خودکش
ن که در يوالد يسواديب يب اثرات منفي ترتنيبه مه

 نيدر به درک درست احکام اسالم و قوانجه قاينت
خشونت بار در برابر  يايز در گسرتش قضايستند؛ نين

جه بازهم زنان و يکه در نت. کنديم يزنان نقش باز
در اجبار دست به  ياصل يها يدخرتان به مثابه قربان

  .شونديمتوصل م يا به خودکشيزنند و يفراراز منزل م
 
  :عوامل اقتصادي -

 يساير عرصه هاوگي بشراقتصاد است  حمور اساسي زنده
نقش اقتصاد نه . ر اندياز آن اثر پذ يات اجتماعيح

آن  يک جامعه بلکه در رشد معنوي يتنها در رشد ماد
 يرا با داشنت اقتصاد قويز. باشديز برازنده مين
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 يزندگ يشرت برايشوند تا به امکانات بيجوامع قادر م
 يزندگ يت اساساموزند مشکاليدا کنند، علم بيپ يدسرتس

  . ش را با استفاده از آن مرفوع کننديخو
ه زنان  اقتصاد به يگرچه در رابطه به خشونت عل

 يرا زنان در کشور هايباشد زيمن يصورت کل عامل اساس
گردند؛ يخشونت ها م يز قربانيار متمول جهان نيبس

جمزا  يزيزنان که چ يان استقالل اقتصادين مياما درا
ت به سزا ياست از امه يبشر يصاداقت ياز توامنند

در متام جهان به مشول افغانستان زنان . برخوردار است
دهند و غربت يل ميب را تشکين تعداد مردم غريشرتيب

تواند عامل و يغربت م. آهنا متداوم تر از مردان است
زنان متعلق . جه خشونت در برابر زنان باشديهم نت

ر جتاوز و خشونت در خط ياجتماع يساختار ها يبه  متام
ت از حق ي، حمروميعدم استقالل اقتصاد. قرار دارند

به سر پناه، ترس از دست  يت ازدسرتسيت و حمروميملک
شرت زنان يشود که بيدادن سرپرست و اطفال باعث م

خشونت بار را متحمل شوند و به دنبال عدالت  يفضا
  .نروند ييقضا

ت يامه زنان در اقتصاد مربم و پر يرينکه سهمگيبا ا
زنان و ارزش  ينکه سهم اقتصادياست اما به خاطر ا

شود؛ زنان مرتبآ خود را در يآهنا حساب من ياقتصاد
که مردان ييابند؛ جايينرت از مردان ميموقف پا

زنان  يرا کار هايز. توانند بر آهنا حاکم باشنديم
فراوان  يو تقاضا. مانديم يبدون پرداخت مزد باق

ط خانه يکار در حم عينينان زکار بدون پرداخت  يبرا
ت شان را يرشد قابل يگردد که آهنا فرصت هايبا عث م

  .کار با مزد از دست بدهند يبرا
ع فرار از منزل يب به اتفاق وقايت قريچنانچه اکثر

شده است متعلق به  ين گزارش بررسيله ايکه به وس
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اگر . ستنديتوامنند ن ياست که از نظر اقتصاد يزنان
م که يابييده شود درميافغان به دقت دزنان  يزندگ

حرکت  يرا برا يت اقتصادين کار و فعاليشرتيآهنا ب
 يت هاين فعاليدهند اما متام ايچرخ خانواده اجنام م
ن يازا. مانديم يبدون مزد باق يشان در زمره کار ها

ب ين گزارش آسيح شده درايجهت آهنا در حاالت خمتلف تشر
ر در بدل پول معامله پدر و براد ير شده از سويپذ

 نيز مهيشان  را ن يمشکالت بعد يشده اند که منشا اساس
ل داده است و در فقدان داشنت ارزش يموضوع تشک

شرت يشان ب يان خانواده ها ين زنان در ميا ياقتصاد
سه با يبه مقا( ث موجودات مصرف کننده يبه ح

جه يند که در نتيآيبه حساب م) برادرانشان 
داشته  ي سرنوشت خود نقش اساسينيتعتوانند در يمن

  .باشند
 
  عامل خانواده   -
تداعي کننده ، احساس امنيت »واژه خانواده «

واطمينان است وخانه سرپناهي خصوصي دربرابر فشارها 
است که اعضاي آن  يومشکالت دنياي خارجي ومکان

بتوانند درآرامش وامنيت کامل زندگي مساملت آميزي 
خانواده به منزله قرارگاه .با يکديگر داشته باشند

ومحايت گاهي است که برقراري تساوي شخصيت انسان را 
مهمرتين وارزمشند ترين نقش خانواده، .برعهد ه دارد

تامني حمبت واقعي وعميق بني اعضاي آنست زندگي 
ي دارد، ممکن يالخانواده براي افراد بالغ امهيت ط

  .دخرتان و زنان بيشرت استآن برای امهيت 
 مراحلر حال نقش خانواده و والدين در متام به ه
امهيت زيادي دارد، زيرا حميط شخصيت انسان رشد 

خانوادگي يا حميط معادل آن مزرعه اي است که درآن 
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سازد  را ميسرميمهه عواملي که اجتماعي شدن فرد 
 . پرورش مي يابد

يکي ازمهمرتين داليل گريز دخرتان وزنان جوان ازخانه 
هاي کنرتل يا سيستمهاي  نيزماکيمهسر مپدري يا خانه 

فشار است که ازسوي خانواده سنيت وجامعه سنيت 
رفتار هاي کنرتل . برافراد خانواده حتميل مي شود 

کننده معموًال بدون توضيح وقانع کردن تنها روشهايي 
را به فردناسازگار حتميل مي کند، به مهسري که حتت 

عنوان مهسربه فشار است يا به مردي که به زور به 
چنني شخصي نسبت به . اوحتميل کرده اند عالقه ندارد 

آينده احساس نا امين مي کند، چراکه به اجبار به وي 
مي قبوالنندکه بايد وضع را حتمل کند وزندگي را 

دراين موارد مهسريا دخرت جمبور است فشار . ادامه دهد 
را بپذيرد ودرمهان حال احساس ناتواني مي کند، زيرا 

. به صورت مداوم مورد بي احرتامي قرار مي گريد 
دراين حال براي اوراهي جز گريز ازحمدوده جغرافيايي 
کنرتل اجتماعي مني ماند، بنا براين تالش مي کند 
ازهرکسي که مي شناسد فاصله بگريد ودرحميط ديگر 

  .سرنوشت خود را جبويد
چنانچه حتقيقات ما نشان مي دهد خانواده يکي از 

زيرا .مهم در پديده فرار ازمنزل مي باشد عناصر
فقدان والدين ويا فشار برمفرورين بنا% 35تقريبا 

  .شوهر منزل را ترک کرده اند
  
  :عرف و عنعنه -

 ياست که از زمان ينيک عمل و متريعنعنه عبارت از 
له قانون يبه وس ق شده ويليکه در خاطرات ما است تطب

تمرار استفاده له اسينشده باشد و تنها به وس معريف
البته عده از . دا کرده باشديپ يقياز آن قدرت تطب

ز ي ننيده در قوانين عنعنات درساختار عنعنات پسنديا
گر يبه عباره د. باشنديامکان انعکاس را دارا م

ک منطقه وجود يعت يعنعنات و رسم و رواج ها در طب
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دارند و به واسطه استمرار استفاده از آن توسط 
  .کننديدا ميشرت پيقوت بجامعه  ياعضا
افراد مهان اجتماع را  ين عنعنات متام جهات زندگيا

ه احتوا ريو غ يقانون ي، معنوبه مشول جهات مذهيب
 عنعنات نيمه ياد شده برمبناجيو اساسات ا اصول. کنديم

 نيبه مه.  کنديف ميگر تعريکديروابط افراد را با 
 يمهماجتماعات نقش  يم زندگيمنظور عنعنات در تنظ

  .دارند
ب يت آسياز عنعنات و رسوم زنان را در موقع ييعده 

دهند؛ به گونه مثال يقرار م يو نا برابر يريپذ
ار و حق يزنان اخت ين عنعنات براياز ا يتعداد

ل مربوط به حق ازدواج يدر رابطه به مسا يار کميبس
 يشوند و در بعضيل ميه قاريت و غي، استفاده از ملک

  .کننديکامال سلب م ن حق رايحاالت ا
ا يشوهر  يطور مثال عنعنات مربوط به ازدواج برا

شود يل ميزن را قا يت بااليشرت و حق حاکميمرد حق ب
  .گردديزن به مرد م يکه باعث وابستگ

ح ين نوع عنعنات ترجيگر از ايد يکيب ي ترتنيبه مه
ن عنعنه باعث يا. دادن فرزند پسر بر فرزند دخرت است

 يبه صحت، غذا يدسرتس ياز حق مساو گردد که دخرتيم
ه و فرصت انتخاب مهسر يم و تربيمناسب و تعل
  . برخوردار نشود

در اکثر جوامع به مشول افغانستان سلسله خانواده 
شود، حفظ نسل و يش برده ميله پسر به پيها به وس

 يارينام خانواده مربوط به پسران است، دخرت در بس
ار يشوهر را اخت يدگنام خانوا يحاالت بعد از عروس

ترس از . کنديخود را ترک م يکند و نام خانوادگيم
شود مهه خانواده ها يت خانواده باعث ميدست دادن هو

از  يبعض. فرزند پسر را داشته باشند يشرت آرزويب
کنند تا فرزند يم يمرتبه دوم وسوم عروس يمردان برا

  . پسر داشته باشند
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در حاالت خمتلف گردد که يح داشنت پسر باعث ميترج
حفظ پسران شان کنند،  يخانواده ها دخرتان را قربان

پسر خانواده اجنام  کهظ يتبادله دخرت در بدل جرم
 يها اد بدخبيتجيداده است به خانواده متضرر که باعث ا

ح ياز اثرات آشکار ترج يکيشود؛ يدخرت م يفراوان برا
  .دادن پسر بر دخرت است

گر از مشکالت عمده يد يکي يبر عالوه ازدواج در کودک
ازدواج در .  گردديل ميق عنعنات حتمياست که از طر

ربد ؛ يغما ميت طفل را به يت دوران طفوليطفول
ار يطفل بس يو روان يکيرشد، منو فز يکه برا يدوران

ضربه  قت ازدواج در خوردسايليدر حق. ضرور است
خواهد هنوز در يکه م ياست بر روان طفل يخطرناک

در و پدرش به سر برد و بر عالوه تفاوت فاحش کنار ما
ار مسن تر از ي دخرت خرد سال و شوهرش که معموال بسنيب
چ نوع تشابه در احساسات يگردد که هياست باعث م يو

  .الت آندو وجود نداشته باشديو متا

زنان در دهات % 90امروز در افغانستان حد اقل 
ت و رسوم شه از انواع عنعنايکنند و آهنا مهيم يزندگ

ن يا. ربنديگردد رنج ميل ميشان حتم يناپسند که باال
شود تا زنان بعد از حتمل يعنعنات و رسوم خود باعث م

 يا با خودکشياد بالخره با فرار از منزل و يمشکالت ز
   .خود را جنات دهند

افغانستان  يط کنونيم که در شراينيبيعالوه م بر
رف را تقويت عامل عمده و اساسي که نريوي الزامي ع

ن يت است چه ايعالقه در داشنت قدرت و حاکممي خبشد 
 يليا منطقه  و به دليت در سطح خانواده باشد يحاکم

به عنعنات دارند اعمال  ينکه مردم اعتقاد قويا
ز يشرت به عنوان منشا حفظ قدرت نيعنعنات را مردان ب

  .کنندياستفاده م
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عوامل حاالت  ياريتوان گفت که در بسيجه ميدر نت
وقوع حوادث فرار از منزل  يرت برايزه قويانگ ضمين

  .شونديم يزنان تلق

  :بررسي موقف قوانين افغانستان در رابطه به فرار از منزل . 7  

 نيدر قوان يک عمل جرميث يفراراز منزل به ح
افغانستان و به خصوص در قانون جزا افغانستان 

افغانستان  ني جهت موقف قواننيبه مه.  ف نشده استيتعر
شرت به اتکا به ماده يدر رابطه به فرار از منزل ب

در حاالتي که  «دهد يکشور که تذکر م يقانون اساس 21130
حکمي در رابطه به موضوع وجود نداشته باشد به اساسات شريعت 

  .دريگيسرچشمه م»....شوداسالم رجوع مي
 افغانستان وجود دارد که نيدر قوان يمهچنان موارد

تواند به فرار زن يکه م يبه حاالت خمتلف مينبه صورت ض
انداخته  ا دخرت از منزل رابطه داشته باشد؛ روشينيو 

  :گردديآل ذکر مين موارد ذيا. شده است
  

قانون جزا چنني ) 425(22ماده: فرار به مقصد ازدواج
  :صراحت دارد

سالگي را تکميل کرده ) 16(هر گاه شخصي دخرت را که سن «
اج از حمل اقامت اش با خود بربد در صورت که باشد مبنظور ازدو

ند اين عمل کبه رضا و رغبت قانونأ با وي عقد ازدواج 
رفنت به حمکمه مبنظور نکاح و اخذ نکاح . اختطاف مشرده مني شود

  ». خط جرم نيست
ز ين يقانون مدن )70(23 مورد ماده نيضمنآ در مه

  دريتواند مورد استفاده قرار گيم
                                                 

کم درقضاياي مورد رسيدگي ، احکام اين قانون اساسي وساير قوانني را حما21
هرگاه براي قضيه يي ازقضاياي مورد رسيدگي ، درقانون .تطبيق مي کنند

به پريوي ازاحکام فقه حنفي اساسي وساير قوانني حکمي موجود نباشد،حماکم 
ودرداخل حدودي که اين قانون اساسي وضع منوده ،فضيه را به حنوي حل وفصل 

 . مي منايند که عدالت را به هبرتين وجه تامني منايد
 425م  1355وزارت عدليه جريده رمسي : قانون جزا کابل. 22
 70م 1355وزارت عدليه جريده رمسي : قانون جزا کابل. 23
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و اناث ) 18(وقيت کامل مي گردد که ذکور سن اهليت ازدواج « 
  ».را تکميل کرده باشد) 16(

    :قانون مدني صراحت دارد) 80(24مهچنان ماده 
عقد . ندکهر گاه عاقله رشيده بدون موافقه ويل ازدواج «

 ».نکاح نافذ و الزم مي باشد
  

که يو در صورت :ي اخالقميفرار به مقصد ارتکاب جرا
صورت  ي اخالقميهدف ارتکاب جرافرار زن از منزل به 

قانون جزا  427ن موضوع بر اساس ماده يد اريبگ
  : آمده استنيگردد که چنيم يافغانستان بررس

شخصيکه با مونث زنا يا لواط ويا با مذکر لواط منايد حسب «  
  »...گردد احوال به حبس طويل حمکوم مي

فرار ازمنزل به مشول فرار از خشونت  ير جنبه هايسا
 . انعکاس روشن نداردنيقوان در

  
  مشکالت فرا راه رسيدگي به قضاياي فرار از منزل. 8

 در افغانستان فرار از منزل را به نينکه قوانيبا ا
ن يمفهوم جمرد آن جرم ندانسته اند اما در عمل ا

افغانستان مورد  ييو قضا موضوع در ادارات عديل
ن يا نکهيل ايو بر عالوه به دل. دريگيقرار م يبررس

به آن را به  يدگيموضوع در قانون وضاحت ندارد رس
ط و يشرا. حمول ميکنند يقانون اساس131و130حکم ماده 

حاالت خمتلفه در رابطه به فرار از منزل که از 
د به گونه ريگين موضوع ارتباط ميعت به ايدگاه شريد
م حنوه يخواهينجا ميما در ا. کنديخمتلف تبارز م يها
فرار از منزل را به اتکا به  يايبه قضا يدگيرس

 نياز مسوول ياز نظر تعداد يقانون اساس 131و130ماده 
م و در ضمن تبصره يان کنيب ييو قضا عديل يارگان ها

  :ميبودن آهنا داشته باش يبر عمل
  

                                                 
 80م  1355وزارت عدليه جريده رمسي : نون جزا کابلقا. 24
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در صورتيکه نزد ًحارنوال موظف حني بررسي « :الف
برعالوه  يراقضيه فرار از منزل ثابت گردد که فر

منزل مرتکب جرم يا عملي ديگر شده باشد از  فرار از
طرف ًحارنوال موظف تائيد يا قرار توقيف آن صادر مي 

صورت ( گردد و در ظرف پانزده روز اقامه دعوي 
به حمکمه ذيصالح ارائه ميدارد اگر و را ترتيب ) دعوي

حتقيقات در مورد قضيه مذکور به اکمال نرسيده باشد 
ده روز ديگر را از حمکمه مبنظور اکمال حتقيقات پانز

متديد مي گريد بعد از تکميل حتقيق دوسيه را به حمکمه 
ارائه و براي متهم نوع جزا و اندازه جزائيکه 

در صورتيکه و مناسب حال وي باشد تقاضا مي کند
ند که داليل کًحارنوال موظف در ختم حتقيقات تشخيص 

ا موجه و کايف الزام وجود ندارد دوسيه قضيه مذکور ر
  ».حفظ مي منايد

اصل قضيه  بهالبته اجراات در مورد ارتباط «  :ب
که در جريان حتقيق روشن مي شود اگر فرار . مي گريد

از منزل انگيزه جرمي غري قابل حتمل احکام اسالمي و 
قوانني نافذ کشور نداشته باشد در دفاع از حق 

شريعت و قانون اقدام مي موصوفه در روشين احکام 
گويا که دولت و ادارات حقوقي مدافع حقوق . گردد

  ».موصوفه ميباشد
هر گاه از نقطه نظر اصول، قانون و شرع، «  :ج

ند و کظهور مي خانوادهخشونت و زجر و شکنجه در يک 
که خامن خانواده  اين خشونت به حد اعظمي مريسد

ر از منزل، قبل از فرا شود؛يجمبور به فرار ممتذکره 
 هبد يباعلل و انگيزه فرار و خشونت وارده را 

ارگاهناي عديل و قضايي اطالع دهد تا ادارات ذيربط 
بوقت و زمان اش جلو خشونت و بد رفتاري را بگريد و 

از  يفرد فرارعلل وانگيزه آنرا جستجو منايند و اگر 
ه خويش بکدام مرجع قانوني يخشونت و بد رفتاري عل

در اين صورت هيات ضبط قضائي با در نظر اطالع ندهد 
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) 131و 130(  ادومطابق حکم م يراداشت عملکرد فر
و  .داننديمقابل تعقيب را  يوقانون اساسي کشور 

اگر فرار از منزل به مقصد اجراي عمل غري اخالقي و 
در نظر با و يا  25) 427( شرعي باشد مطابق حکم ماده 

تان قابل تعقيب قانون جزا افغانس26 )29 (داشت ماده
  27».مبرجع قضائي دانسته ميشود

 28نشوزدر رابطه به در قانون جزاي افغانستان « :د
کدام ماده وجود ندارد تا بر مبناي آن تکليف ناشزه 

بدين  نين موضوع در قوانيا عدم گنجانيدن.دومشخص ش
معين نيست که مقنن از روي فراموشي و يا سهوأ به 

نشوز حاالت  کهييآجنااز  بلکهموضوع متاس نگرفته است 
در يک نوع ان حسن  نيت و  رد کهو انواع متعدد دا

ا خروج يو مثأل عيادت پدر و مادر است ؛ نيکي هنفته 
 قابل حتمل ريو غفشار هاي غري موجه از منزل به اثر 

باشد يمقصور کمرتي در اراده ناشزه  شوهرکه در آن 
از  ت ناشزهيت با توجه به نيکه البته درجه مسول

 انگيزهکه  يگردد و در موارديشرت ميخروج از منزل ب
و  گانهيفرد بمهوار ساخنت روابط نا مشروع با  يبرا

حيت در بعضي موارد منجر به روابط متداوم غري مشروع 
د به ريرا در بر گو بردن اموال و اوالد از خانه 

  29.دشويدا ميضرورت پ ييبرخورد قضا
نه آنرا هانن آگاقم هلذا بر مبناي تعدد انواع نشوز
ويل شريعت اسالمي . در قانون جزا داخل نکرده است

اگر قصور است جنبه هاي خمتلف آنرا در نظر داشته 
امته يابد و ه خيتوصناشزه اندک باشد ممکن قضيه با 

                                                 
 قانون جزا افغانستان .25
      قانون جزا افغانستان. 26
جبه قبل  11ساعت  30/7/1384 رئيس ًحارنوايل حوزه چهارده واليت کابل مورخ .27

 از ظهر
  .نشوز به نافرماني وناسازگار بودن زن به شوهر گفته مي شود. 28
بعد  2ساعت  27/7/1384واليت کابل مصاحبه مورخ  8ايل حوزه رئيس ًحارنو. 29

 از ظهر
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در موارد که ناشزه شديدأ قصور داشته و حرمت 
خانواده گي را زير پا و روابط زنا شوهري را در 

و خالف شرع عمل منوده قاضي متناسب به  نظر نگرفته
  ».قصور اش جزاي حبس را جتويز و حکم مي منايد

توان استنباط کرد که در يبا توجه به نظر فوق م
 ي اخالقميکه فرار از منزل به منظور ارتکاب جرا حاليت

د حتت عنوان يصورت گرفته باشد؛ مرتکب نبا ييو جنا
بلکه به اهتام د ريب قرار گيفرار از منزل مورد تعق

د با او يدارد با يف قانونيکه تعر يجرم يعمل
  .دريبرخورد صورت گ

اجراات ارگان ًحارنوايل در برخورد با « :  هـ
. قضاياي جرمي بر اصل عدالت قضائي متکي ميباشد

گرچه تعقيب جمرمني وظيفه قانوني ًحارنوايل بوده اما 
. دفاع از يک فرد بي گناه مکلفيت مسلکي آن ميباشد

هرگاه در جريان حتقيق برمال گردد که فرار زن از 
خشونت صورت گرفته و  منزل شوهر باالثر شکنجه بدني 

د رينه تنها شخص متضرر در سايه محايه قانون قرار ميگ
بلکه شخص که قانون را نقض و مهسر خويشرا بدون موجب 

مورد سوال و پيگريد  است هدمورد شکنجه قرار دا
مشروط بر اينکه فرار زن از . دقانوني قرار مي گري

منزل با حسن نيت بوده يعين اينکه باشخص ديگري 
ل يقبناحمرم ارتباط نداشته اقارب نزديک وي از 
 زن و پدرومادر برادر وغريه ازاين امر درجريان بوده

بعد از فرار درمنزل اقارب حمرم ويا موسسات خرييه 
   30».دوليت پناه برده باشد

خامن بنابر انگيزه معقول ازمنزل  درصورتيکه يک«  :و
ند اوًال بايد قبل از فرار به مراجع کشوهر فرار 

مربوطه رمسي مراجعه و شکايت منايد زيرا شرع و قانون 
از مهچو خامنها محايت مي منايد و در صورت عدم مراجعه 

                                                 
ساعت 7/10/2005وحتقيق حارنوايل واليت کابل ، مصاحبه شفاهي،  ريس کشف. 30
 قبل ازظهر10
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به مراجع رمسي بعد از فرار نيز به منزل حمارم شرعي 
که از اقارب حمارم  از قبيل برادر، کاکا، ماما را

باشد پناه برده باشد در غري آن به اهتامات گوناگون 
که  .مورد سوظن و باز پرسي قانوني قرار مي گريد

البته در صورت تثبيت اهتام عنداحملکمه تعقيب و در غري 
و در برابر خشونت بعمل  شوديشناخته مآن بري الزمه 
رار ق يب قانونيعامل خشونت مورد تعقآمده عليه وي 

   31».دريگيم
اگر فرار ازمنزل هبانه بوده باشد به مقصد «  :ز

اجراي عمل غري اخالقي و شرعي و ًحارنوال با حتقيق 
الزام را بااليش وارد و در يافت منوده باشد مطابق 
احکام قانون جزا قابل تعقيب عديل دانسته و از 
پيشگاه حمکمه براي متهم مذکور مطالبه جزا را مي 

بادرنظر داشت  427حمکمه مطابق حکم ماده  نزد. منايد
  ».قانون جزا حمکوم دانسته ميشود) 29( ماده 

بر طبق اين رسيدگي حمکمه متهم مذکور حق دفاع را 
خودش يابه گرفنت وکيل مدافع، حق سکوت، حق استيناف 

  .دارا است. . . خواهي، متيز طليب و غريه 
يت حالت جرب و اکراه، در صورت اثبات مسول«  :ح

جزائي را از بني مي برد اگر چه حرمت فعل حبال خود 
باقي ميماند يعين اگر خامن به اين علت منزل شوهر را 
ترک ميگويد با وجود حرمت فعل مسوليت جزائي 

  ».ندارد
در طالق لفظي خامن در فکر آينده خود ميشود و «  :ک

رعايت قيوداتي را که عقد نکاح براي او ببار آورده 
ود الزم مني داند و به ترک منزل شوهر مي بود براي خ

پردازد اين هر دوحالت عوامل رفع جمازات ميباشد چرا 
« که رضايت و اختيار را از بني مي برد و حبکم قاعده 

يعين ضرورهتا موانع را از » الضرورات تبيح احملظورات
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ويل  - مسوليت جزائي را نيز زائل مي سازد. بني مي برد
عامله شود و ترک منزل هبدف نبايد ضرر به ضرر م

نامشروع صورت گريد او در هر دو صورت يا به مرجع 
رمسي مبنظور دادخواهي و يا به خانه اقارب و حمارم 

   32».ميتواند گفتهمبنظور اطالع دهي منزل را ترک 
جرب و اکراه دائمي در حميط خانواده از طرف «  :ل

شد زن شوهر عليه خامنش درست نبوده اگر واقعأ چنني با
مي تواند مبراجع امنييت شکايت کنند و يا با اقارب 
خود حايل سازد تا اوشان مبراجع مربوطه اطالع دهند بر 
آمدن زن از خانه مبنظور شکايت و يا اطالع به اقارب 
جرم نبوده ايفاي حق بوده ويل رفنت با ناحمرم جرم است 
و جرب و اکراه هبانه طالق رهائي را مفهوم دارد اگر 

رفنت آن از خانه شوهر فرار گفته مني  ق ثابت باشد طال
و اگر حتت اهتام فرار قرار گريد ًحارنوال با . شود

حتقيق الزام و عدم الزام را در يافت مي کند و موقف 
قضا راجع به قانون روشن است که اگر در قضيه قانون 

  33 ».صراحت نداشت رجوع به فقه مي شود
جرب و ظلم  ليه دلشان بزهنائيکه از خانه شوهر « : م

نند اگر خبانه حمارم شان پناه بربند درآن کفرار مي 
کدام جرم و گناهي موجود نيست مهچنان اگر در غري 
حمارم شان بروند اما نشست آهنا با زن باشد و مهراه 

بشرطيکه حمارم . ند هم جرم مني باشدکنغري حمارم خلوت ن
ن احساس نداشته باشد و يا اينکه از طرف حمارم شا

 يشب مهراي مردان کردن يسپرخطر منايند، البته نشست و
که از مجله اقارب حمارم شان نباشد شرعأ جرم پنداشته 

  34 ».شده مرتکب تعزيرأ قابل جمازات ميباشد
                                                 

عضو سرته حمکمه و رئيس ديوان مدني سرته مصاحبه با حمرتم مراد علي مراد . 32
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مصاحبه با حمرتم ضامن علي هبسودي مستشار ديوان جزاي سرته حمکمه . 33
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 نيفرار به هدف ازدواج چن يايدر رابطه به قضا
  :ابراز نظر صورت گرفت

 والدين در معامله ازدواج دخرتشان در حال نقش «
حتقق شرايط ضروري و رضايت طرفني به اين عقد صرف 
جنبه اعزازي و تشريفاتي دارد حضور و موافقت آهنا 
از مجله شرايط مربوطه به عقد منيباشد تا عدم رعايت 

چنانچه بر اساس ارقام ارائه  35 .»آن جرم مشرده شود
نکاح به ) 21(تقريبأ ؛ يگشده توسط حمکمه خانواد

در طی شش ون رضايت والدين شان موافقت دخرت و پسر بد
بر اساس  ي ليفامبه حمکمه اختصاصي گذشته ال ماه س

  .عقد قانوني صورت گرفته است
حبث  يم برايخواهيد ما مياز آنچه در فوق اظهار گرد

فرار  يايبه قضا يدگيدر رابطه به مشکالت فرا راه رس
 نيله مسوليچند مورد ارائه شده به وس ياز منزل رو

  :ميداشته باش يمکث ييوقضا عديل
  
  : شرط اطالع دادن به مراجع عدلي و قضايي قبل از فرار -

زنند يکه دست به فرار از منزل م يدر قدم اول زنان
سواد و يب ين گزارش اکثرا خامن هايج ايبه اساس نتا

 يدسرتس يچ نوع اطالعات حقوقيکم سواد اند که به ه
که  ينه هايجه از امکانات و زميندارند و در نت

 نيدرچن. خرب اند يز بيد نيت منايبتواند آهنا را محا
که دست به فرار از منزل  ين خامن ها زمانيحالت ا

ست که به مشکالت و موانع مواجه ين يهيزنند بديم
اهه سوق رين مشکالت آهنا را به بيشوند که بعضا ايم
  . ...دهديم

  :شرط اطالع دادن به محارم شرعي و ساير اعضاي خانواده -
 ميانچه در مفهوم خشونت در برابر زنان صحبت منودچن

است که معموآل از  يده داخليشرت پدين خشونت بيا
 ميبرعالوه تذکر داد. کندياجتماع داخل خانه نشات م

                                                 
 9/8/1384علي قاضي حمکمه اختصاصي فاميلي مورخ ت براحمرتم . 35
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از  يقت ناشيت موارد فرار از منزل در حقيکه اکثر
 ي خمتلف باالنيبوده که در سن ياجبار يازدواج ها

از . ده استيق گرديتطب دخرتان از طرف خانواده شان
ت و امثال آن از ريهم موضوعات مانند ناموس، غ طريف

ت با زنان استفاده ينه در ضديشرتياند که ب يواژه ها
دخرت  ين عوامل به ذات خود عرصه را برايا. شده اند

فرار کرده  يخانوادگ يکه از خشونت ها يا خامنيو 
اد د و دوم اعتميسازد که اول جرئت مناياست تنگ م

که قبآل مسول مشکالت  يد و دوباره به افراديمنا
نرو اکثر ياز ا. دياو هستند مراجعه منا يامروز

ن موضوع و بعضآ هم به اثر يدخرتان بدون توجه به ا
 يکامل از منزل بدون دادن اطالع به فرد ينداشنت آگاه

  . کننديفرار م
   
  :شرط ثابت ساختن مسله طالق -
 نيدر مباحثات متجرب ن موضوعاتيتر يدياز کل يکي
فرارازمنزل  يايکشور در رابطه به قضا و عديل ييقضا
ل دادن طالق ين بود که اگر فرار از منزل به دليا

ن موضوع ثابت شود؛ خامن يصورت گرفته باشد و ا يشفاه
د توجه داشت که قانون با ياما با. گردديمواخذه من

و نه يبه مرد زم  36ياشار و حيت يدادن حق طالق شفاه
. ار حمدود ساخته استيامکان اثبات آنرا از قبل بس

بر عالوه چون ازدواج ها و طالق ها به ندرت رمسآ ثبت 
گردند، هر زمان امکان انکار از دادن طالق نزد يم

گر زنان چنانچه قبآل ياز طرف د. مانديمرد موجود م
کامل ندارند و  ين مهه موارد آگاهيهم ذکر شد از ا

به کجا مراجعه   حاليتنيد با چندانند در برخوريمن
نکه طالق صورت گرفته از يجه به تصور ايکنند؛ در نت

                                                 
هرگاه زوج . زوج مي تواند بصورت شفوي ويا حتريري زوجه اش را طالق منايد( 36

له که صراحتا معين طالق را فاقداين دو وسيله باشد طالق به اشارات معمو
  قانون مدني 139ماده .)افاده منايد ،صورت گرفته ميتواند
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بعد از  حاالت وقيت ياريشوند و در بسيون مريخانه ب
سد ريم کنند؛ شوهر اويليدوباره ازدواج م يگذشت زمان
کند که او هرگز خامنش را طالق نداده است و يو ادعا م

  .گردديمنزل جمازات مجه خامن به اهتام فرار از يدر نت
  
  
  
شرط اقامت در موسسات خيريه و شرط همراهي با يک زن در جريان فرار و يا در محل اقامت  -

  :بعد از فرار
نکه ممکن است اما بازهم با در ين شرط هم با ايا

زنان به معلومات و اطالعات  ينطرداشت مشکل عدم دسرتس
ه نداشت يط اطالعي شرانيکامل ممکن است آهنا از چن

  .باشند
م يخواهيکه در فوق ذکر شد م با درنظر داشت استداليل

که  يم که الزمست با زنانيان کنيجه بيبه عنوان نت
ک يکنند در قدم اول به مثابه ياز منزل فرار م

د و کوشش شود عوامل و ريبرخورد صورت گ يقربان
شرت و ين امر واداشت بيکه او را به ا يزه هايانگ
آن  يواقع تا عدالت به معينگردد،  يقرت بررسيعم

  .دا کنديق را پيت تطبيقابل
  
  :فرار از ديدگاه مردم . 9   

افراد تن ازمجله ) 276(تعداد در مصاحبه هائيکه با 
اقشار متفاوت اجتماعي صورت گرفت و مربوط به خمتلف 

نه فرار از منزل دخرتان يمتفاوت در زم ينقطه نظر ها
ات اکثرآ ين نظرينکه ايد؛ با ايو زنان مطرح گرد

طرفدار برخورد عادالنه با زنان و دخرتان که از منزل 
ات درک ين نظرياز ا باشد اما قسميتيفرار کرده اند م

ان يز منايدر جامعه افغانستان را ن يو باور عنعنو
ات ين نظرياز ا يل به طور خمتصر بعضيدر ذ. سازديم

  :ميکنيرا مرور م
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 )170(از مجله  تن )205( عينياز افراد  ياديز يتعداد
طرفدار تامني حقوق زنان و دخرتان از جانب تن 

خانواده، اوليا و شوهران شان بوده و بطور کل با 
هر گونه خشونت و حق تلفي ناشي از برخوردهاي تبعيض 
آميز جنسي بني دخرت و پسر در جهت انتخاب مهسر، تعليم 
و تربيه و ديگر حقوق و آرزومندي هاي شان ابراز 

و فرار زنان و دخرتان را هم ناشي  کردندت مي خمالف
در ن عده يا, از عدم رعايت اين دو اصل مهم ميدانند

گام خنست والدين را مکلف و مسوول ميدانند که بايست 
اوالدهاي شان اعم از پسر و دخرت را به مکتب و 
دانشگاه بفرستند و در زمينه تعليم و تربيت شان 

ن را به حقوق خود و سعي بليغ مبذول دارند و ايشا
از قيودات بيجا و سرزنش هاي  ,ديگران ملتفت سازند

بي مورد ابا ورزيده و در مهه امور باالخص تعيني 
سرنوشت آتي زندگي شان با آن ها مشوره منوده و به 

   .نظريات و عقايد شان احرتام بگذارند
بعضي از اين ديدگاه ها را در رابطه به فرار از 

  :منزل مرور ميکنيم
متاسفانه بيشرتين جار و جنجال هاي زندگي و از مجله «

از منزل در ميان خانواده هايي  انو دخرت انفرار زن
بروز مي کندکه از نعمت سواد هبره کايف نداشته به 

توجه اي  کمرت تعليم، تربيه و تامني حقوق ديگران
داشته اند و مهني امر ميتواند انگيزه ازدواج هاي 

عواقب  د کهياد مناجيرا اوقت اجباري و قبل از 
ل دخرت ي دلنيداشته باشد، به مهيمناگواري را درقبال 

الت جمرم اح ياريکه از منزل فرار کرده در بس يو زن
  ».باشديم ينه بلکه قربان

ناشي از ازوداج هاي از منزل بيشرت واقعات فرار « 
اجباري، تفاوت سن، به عقد در آوردن دخرتان در سنني 

ت مادراندرهاي خشن و هنايتأ عدم رضايت ، موجوديکم
  .در ازدواج ها ميباشد
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زنان و دخرتاني که از روي ناچاري و يا عدم آگاهي 
از حقوق شان که شريعت اسالمي و قانون از آن حراست 
و محايت مينمايد، از منزل فرار مي منايند خواه نا 
خواه با مشکالت و نارسايي هاي ناخواسته ديگر و از 

ري وانزوا از جامعه و دوستان شان مواجه مجله دو
  ».ميشوند

جامعه سنيت ما مني تواند زن و دخرتي را که از منزل «
ده باشد دوباره با مهان وقار و منزلت خنستني کرفرار

در آغوش گريد و اين مهان لکه ايست که ساليان طوالني 
  ».بر جبني روابط اجتماعي اش منايان مي گردد

مطلق جامعه ما از يک طرف در حاليکه اکثريت «
ازدواج هاي قبل از وقت و اجباري و عدم رضايت 
دخرتان رويه زشت و نامطلوب شوهران و خانواده هاي 
شان و در هنايت حق تلفي ها وخشونت ها و رويه زشت و 
نا مطلوب را عامل فرار زن و دخرت از منزل قلمداد 

توجيه و مي کنند، با آهنم اين عمل را نامطلوب 
پذير خوانده و تاکيد بر راه هاي حل ديگر چون نا

پناه بردن به قانون و مناسب مثل جستجوي راه هاي 
  ».دارندساير طرق معمول و قابل قبول 

عرف قدمي که تا امروز معمول وپا  ن عمل از نظريا «
بر جا است چنان زشت است که در بسياري از جاها غري 

وسي را جربان قابل خبشش بوده و بعضي ها صرف قتل نام
چنانچه اين عمل اکثرأ واقع شده است .آن ميدانند

زيرا مردان شامل پدر، شوهر، برادر و سايرين چنني 
عملي را براي خانواده هاي شان ننگ و بي عزتي تلقي 

  ».نندکمي
  

  :افغانستان به قضاياي فرار ازمنزلنحوه رسيدگي کميسيون مستقل حقوق بشر. 10
فه يافغانستان که وظ ون مستقل حقوق بشريسيکم

ت حقوق بشر را بر اساس قانون ينظارت ، ارتقا و محا
باشد و به صورت مشخص يافغانستان دارا م ياساس
خشونت در برابر زنان را مهه روزه مورد  يايقضا
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فرار از منزل  يايز با قضايدهد نيقرار م يبررس
  . گردديمواجه م

ان را ون مستقل حقوق بشر افغانستيسيت کمآاجرا ةحنو
  :ميکنيآل مرور ميفرار از منزل ذ يايبه قضا

فرار  يايون مستقل حقوق بشر افغانستان قضايسيکم
دهد؛ يقرار م يدگيوه مورد رسياز منزل را به دو ش

ات وارده از طرف يبه شکا يدگيله رسياول به وس
م يق نظارت مستقيا وابستگانش و دوم از طريمتضرر و 

اه ها، مراکز اصالح و ف گي، توقياز حمالت سلب آزاد
  . ت  و امثال آنيترب

شود يت راجع ميکه شکا يدر موارد عينيدر مورد اول 
ون مراجعه يسيبه کم يا دخرت فراريا خود زن و يو 
ق وزارت امور ين خامن ها را از طريون ايسيکند؛ کميم

که  يکند و در صورتيم امن معريف يزنان به خانه ها
م حل نشود يصورت مستق ق بهين طريآهنا از ا يايقضا
الزم را با وزارت  يها و مشورت ها ييون رهنمايسيکم

 ييو قضا امور زنان و در صورت ضرورت با ادارات عديل
کند تا از يون کوشش ميسيبر عالوه کم. دارديارائه م

ا دخرت را ينه بازگشت زن و يموثر زم يگرياجنيق ميطر
ه عامل ک يکسان يش مساعد گرداند و براا به خانواده

الزم را  يه هايده اند توصيفرار زن از منزل گرد
  . ديارائه منا

 يان نظارت هايون در جريسيدر مورد دوم هرگاه کم
بر خبورد  يبه موارد يدوامدارش از مراکز سلب آزاد

ل فرار از منزل در يک زن صرفآ به دليکه ثابت شود 
ه او به يا ثابت شود که دوسيربد و يزندان به سر م

ا يد و ريگيقرار من يدگيمورد غور و رس يجد صورت
ن مشکالت يوجود دارد در رابطه به حل ا يگريد يمشکالت

کند ي داخل متاس شده کوشش منيم با مسوليبه صورت مستق
  .آن حل کند يقانون ين مشکالت را از جمرايتا ا

 
  :به قضاياي فرار از منزل رسيده گي رياست حقوق وزارت امور زنان هنحو. 11
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مسول  ياز هناد ها يکيزرات امور زنان به مثابه و
ز به يت و انکشاف حقوق زنان نيدر قبال محا دوليت
فرار  يايخشونت در برابر زنان و مهچنان قضا يايقضا

ان ين وزارت در جريچنانچه ا. از منزل مواجه است
ه فرار از منزل را يقض)  118(به تعداد  1384سال 
  . کرده است يبررس
 يدگيق وزارت زنان در رابطه به حنوه رساست حقوير

  .کندي ابراز نظر منيفرار از منزل چن يايشان به قضا
زنان و دخرتانيکه از منزل فرار مي کنند و برياست 

نند در قدم اول براي آهنا مشوره کحقوق مراجعه مي
هاي سامل داده ميشود که بايد به خانه خويش 

ممکن نباشد اما در صورتيکه بازگشت آنان . برگردند
به طور . مبراجع عديل و قضائي حمول ميگردد اموضوع آهن
ي جهت بررسي و فيصله گخانواد حمکمه اختصاصيعموم به 
کاري به  برنامهد و يا هم طبق نمي شو فرستاده

  . رياست حقوق واليت کابل فرستاده مي شوند
که به فرار از منزل  ياست سن زنان و دخرتانين ريا
. کنديان ميسال ب 40 ايل 13 نيوال بآورند معميم يرو

شرت يرا ب عوامل ذيل وزارت امور زنان رياست حقوق 
  :دانديسبب فرار زنان و دخرتان ازمنزل م

 ن و فرزندانيان والديو تفاهم مناسب م عدم درک - 1
 يها يازمنديان نيم يتناسب و مهاهنگعدم  - 2

 جوانان و درک خانواده ها ياجتماع
 قب فرار از منزلدخرتان از عوا يآگاهعدم  - 3
 دخرتان  يباال ياجبار يل ازدواج هايحتم - 4
 ي کودکنيل ازدواج ها در سنيحتم - 5
 سطح پائني اقتصاد - 6
 يخانوادگ يخشونت ها - 7
فرار از منزل به  يايبه قضا يدگين وزارت در رسيا

 يايکه قضايز مواجه است؛ چنانچه زمانين يمشکالت
 استيکند، رياست مراجعه مين ريفرار از منزل به ا
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قسمت نگهداشت و  ن وزارت در قدم خنست دريحقوق ا
ن يشود چون در اکثر ايحمافظت آنان مبشکل مواجه م

شان برگشت يدوباره به خانواده ها يا زنان فراريقضا
  .توانند يمن

ا، يشربد قضاين وزارت در قسمت پيا يدر قدم بعد
ک طرف مراجعه کننده يرا از يدچارمشکالت شده ز

د و ينمايد و آنرا کتمان ميمنا يت را بازگومنيواقع
شان به مراجع  که موضوع نسبيتيگر زمانياز طرف د

ز مشکالت يگردد، در آجنا نيا حماکم راجع ميربط و يذ
ربط و يذ يچون عدم اجراآت درست ارگان ها يفراوان

در  ي نافذه کشور باعث کندنيق درست قوانيعدم تطب
ت ين ملحوظ اکثريا يا بوده که رويشرفت قضايپ

 يح آن حتت بررسيفرار از منزل، بصورت صح يايقضا
کند و مطابق آن ي ميريآن تغ يقرار نگرفته و وصف جرم

ه ين ناحيگردد که از اي مينيمتفاوت به آن تع يجزاها
  .    مواجه اند  يفعأل زنان به مشکالت جد

  
  :به زنان فرار از منزل )شلتر( رسيده گي خانه امن  ةنحو. 12

شناخته شده ) شلرت(شرت به نام يکه ب امن يخانه ها
مدافع حقوق زنان  يله هناد هاين اواخر به وسياند در

ن خانه ها ياد اجياز ا يهدف اساس. اد شده اندجيا
 ياست که در اثر خشونت ها يزنان يک مکان براياد جيا

خانه  يسرپرست و ب يو حوادث خمتلف ب يگخانواد
ندارند؛ البته پناه بردن  يبرا ييچ جايشوند، و هيم
 يموقت از زنان ب ينگهدار ين خانه ها صرفآ برايا

نان از حل يکه اطم يکنند و زمان يت ميسرپرست فعال
ق وزارت امور يمشکل زنان مذکور حاصل شده آهنا از طر

شان بر يد ضمانت دوباره به خانواده هايزنان در ق
  .شونديگردانده م

توانسته  ن خانه ها اندک است اماينکه مشار ايبا ا
  . ل شونديزنان تبد يک مکان مصون براياند به 
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از  يکيبر اساس معلومات ارائه شده از طرف مسول 
خامن فعال بود و باش  25ن خانه حدود يامن در يخانه ها

جمبور  يخانوادگ يدارند که عمدتآ بر اساس خشونت ها
فرار از منزل عمدتأ  يايقضا. ده انديبه فرار گرد

امن راجع  يامور زنان به خانه هاق وزارت ياز طر
 آنان در حماکم و ادارت عديل يه هايشده است که دوس

است  يايان مهچنان قضاين ميدر. ان قرار دارنديدر جر
که قبل از ارجاع به حماکمه بر اساس تفاهم با 

شان و با اخذ ضمانت دوباره به  يخانواده ها
ر البته ب.  شان بر گردانده شده اند يخانواده ها

شان صرفآ بر اساس  يگرداندن زنان به خانواده ها
ت خود يکه خامن از مصون يت خود خامن و تنها زمانيرضا

د و بر عالوه ريگيد صورت مينان حاصل منايدر منزل اطم
شود که جار و ينان حاصل مياطم يم دهيقبل از تسل

  .موجود بر طرف شده باشد يجنجال ها
رابطه به مشکالت امن در  ياز کارکنان خانه ها يکي
  : گفتنين زنان و دخرتان چنيا ياصل

ن نوع مراکز يکه در ا ين مشکل خامنهايعمده تر« 
باشد به  يشان م يفيبود باش دارند عبارت از بالتکل

ن يرا درا يديک مدت مدين عده ازخامنها يگرايان ديب
ا مشکل شان حل شود يبرند تا موضوع و يمراکز بسر م

افتد که  يهم اتفاق م يد وگاهنده شان معلوم شويوا
نجا يرا درا يان درازين خامنها ساليکعده ازاي

را ينده خود باخربباشند زينکه از ايربند بدون ايبسرم
 يشان به برگشت دوباره شان حاضرمن يخانواده ها

  37»ست يسرنيزميباشند وامکانات جذب شان دراجتماع ن
از  که بعد از فرا ر ين خانه ها زنانيبر عالوه در 

اد زندان يمنزل به زندان رفته اند و بعد از ختم مع
ز يرش آهنا به خانواده نشده است نيحاضر به پذ يکس

                                                 
 ماري اکرمي ، مسوول مراکز امن درکابل ، مصاحبه شفاهي، کابل،. 37
13/04/2006  
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ن خامن ها يتن از ا) 9(ربند که فعآل به تعداد يبه سر م
  .ربنديدر خانه امن به سر م
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  بخش سوم
  نتيجه گيري و پيشنهادات

  
  

  : نتيجه گيري
و عمدتآ شده فوق با در نظر داشت مواد مجع آوري 

خالصه به صورت  عوامل و انگيزه هاي فرار از منزل
  :گريمييمنتيجه  نيچن
عوامل و علل فرار از منزل زنان پيامد ازدواج  .1

 ياجباري، خشونت ها  يازدواج هاهاي دوران کودکي و
شرعي و (ي، بيسوادي و عدم  آگاهي از حقوق گ خانواده
وامل باعث و امثال آن مي باشد که اين ع) قانوني
؛ دخرتان به موجب فرار از مشکالت از منزل فرار ميگردد

 .کنند
علل و انگيزه فرار از منزل دخرتان خشونت و حق  .2

تلفي هاي ناشي از برخوردهاي تبعيض آميز جنسي بني 
در جهت انتخاب مهسر، تعليم و تربيه و ) دخرت و پسر(

 .ديگر حقوق و آرزومندي هايشان ميباشد
زن نه از نگاه شريعت اسالم و نه فرار از منزل  .3

به از نگاه قوانني نافذه کشور و ميثاق هاي بني املللي 
جرم نيست مگر اينکه مرتکب کدام عمل صورت جمرد آن 

 .ديگر خالف شرعيت و قانون گرديده باشد
عاقل بدون موافقت و حضور و  اگر دخرت بالغ .4

 والدين برضا و رغبت خود مهرا با کفو يعين مرد مساوي
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ند اين عمل وي از کخود به نکاح صحيح و شرعي ازدواج 
 .نگاه شرع و قانون جرم مشرده مني شود

جلد ) 71و بند ماده  80- 70(عدم مراعات ماده   .5
قانون جزا ) 517(اول قانون مدني و بند اول ماده 

يکي از آشکار ترين ختلفات از مواد قانون در تصميم 
واجهاي اجباري گريي هاي ازدواج دوران کودکي و ازد

که بالخره به فرار از منزل  بدون رضا و رغبت مي باشد
 .شوديمنجر م

ازدواج ها در اثر معامالت که انگيزه هاي  .6
بدون در نظر ) بدل و بد دادن( اقتصادي دارند مانند 

ز باعث فرار دخرتان از ين داشت رضا و رغبت، سن زوجني
 .گردديمنزل م

ندهنده آن است بررسي دقيق قضاياي ثبت شده نشا .7
در ميان مجعيت  حوادث فرار از منزل که گراف باالي 

حقوق از  يکمرتآگاهي  که يو کم سواد و آنان بيسواد
 .گردديند؛ واقع مشرعي و قانوني قرار دار

ارگاهناي امنييت سبب اجياد  يبرخناسامل بودن  .8
مشکالت بيشرت در راه تامني حقوق مهه مردم خمصوصأ زنان و 

 .ده استشگاه جامعه دخرتان ناآ
يت عرف و حبررسي قضاياي ثبت شده منايانگر ارج .9

عنعنات بر شعاير اسالمي و قوانني کشور در ميان 
 .اکثريت مردم مي باشد

در اکثر قضاياي فرار ثابت و آشکار ديده شده  .10
است که اقتصاد ضعيف عمدتأ زمينه  نامزدي ها و 

بيوه را ازدواج هاي دوران کودکي دخرتان جوان و زنان 
 .است مساعد ساخته

از مصاحبه با مال امامان مساجد استنباط ميگردد  .11
حتت تاثريات عرف و عنعنات آهنا نيز در بعضی موارد که 

حمل قرارگرفته و احکام شرعي را منيتوانند جهت 
بيان  ح و آشکارواضبه صورت رهنمائي زنان و دخرتان 

 .نندک
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د و زن را از بني مي بر يخشونت استقالل فکر .12
توامنندي براي اجياد روابط سامل و صميمانه خانواده گي 
را کاهش ميدهد تربيت اطفال و تنظيم خانواده را خمتل 

وجود بريون رفت از خشونت  يبرامي سازد و وقيت راهي 
 .وندديپيبه وقوع مفرارازمنزل نداشته باشد 
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  :پيشنهادات
دولت افغانستان به منظور برخورد مناسب و  .1

در برابر  يخانوادگ يخشونت ها يايبه قضاعادالنه 
د به ينمورد بايدر  يقانون يت هاياد محاجيزنان و ا

حمو خشونت در برابر زنان متوسل  يوضع قانون مشخص برا
به وضاحت  يخانوادگ ين قانون خشونت هايشود؛ که در ا

ص يمبارزه با آن تشخ يقانون يده و راه هايف گرديتعر
 .ده باشديگرد
 ني و عاملنيمرتکبحراست از قانون ارگاهناي  .2

را به اجباري  يازدواج هاازدواجهاي دوران کودکي و 
 .قرار دهند ب عديليصورت مشخص مورد باز پرس و تعق

، يتيزنان را به ادارات امن ينه دسرتسيدولت زم .3
 يها يندگيدر سرتا سر کشور با گشودن منا ييو قضا عديل
انرت از آن مساعد يها و پا ن ادارات در سطح ولسوايليا

 سازد
ه و يتربي، گاجياد پوليس خانوادد در يدولت با .4

ل حقوقي و ثهناد هاي ممااد جيل مدافع و اياستخدام وک
ب ي ترتنيبه مه .کند يدر سرتاسر کشور اقدام جد مشورتي

س و يت پوليترب يدر راستا يد اقدامات جديبا
 يينايکارمندان ادارات حراست از حقوق در جهت گسرتش ب

 .دريصورت گ يتيجنس
نه يد زميدولت با يويبه عنوان اقدامات وقا .5

و  ياقتصاداستقالل آموزش، کار، زنان را به  يدسرتس
 .فراهم کند يحقوق يآگاه

و به  زنان يو شرع يحقوق يآگاهد سطح يدولت با .6
 يو مدن يطور کل اجتماع را در رابطه به حقوق خصوص

ه ازدواج از زنان به مشول حق زنان در امور مربوط ب
 يو راه انداز يريتنو يق انتشار  برنامه هايطر
؛ تا بدين ا بلند بربديغات موثردر مساجد و تکايتبل

وسيله زنان با آگاهي از حقوق شان پريامون زنده گي و 
آينده شان از زير بار تصميم ديگران فارغ و خود 
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صاحب صالحيت تصميم گريي عاقال نه در تعيني سرنوشت خود 
 .شوند

نه کردن احرتام به حقوق يد در جهت هناديدولت با .7
 يميزنان و نکوهش خشونت در برابر زن در نصاب تعل

 .مبذول دارد يافغانستان توجه جد
در يک را ثبت نکاح خط ها و طالق نامه ها دولت   .8

متام  يبرا)  آن به شکل خيلي ساده و سهل(مرجع رمسي 
 . بسازد يافراد جرب

فرهنگ احرتام به حقوق  يجامعه مدن يهناد ها .9
  يريتنو يبرنامه ها يق راه اندازياز طر انساني را

تا آنانيکه فرار از منزل را به حيث ند، ياتقويه من
آخرين چاره اي جنات از خشونت و جرب بر مي گزينند 

را خود د شالوده زنده گي خود و خانواده شونجمبور ن
 .با اين عمل برهم بزنند

مدافع حقوق بشر،  يهناد ها، يجامعه مدن يهناد ها .10
کمک کننده افغانستان  يموسسات، سازمان ها و هناد ها

اده کردن ين کشور را در امر پيد دولت ايبا
که باعث حمو خشونت در  يگريشنهادات فوق و هر عمل ديپ

  .مهه جانبه کنند يبرابر زنان گردد؛ مهکار
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 1ضميمه مشاره 
  نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال

  فرار از منزلتحقيقاتي  پروژه
  روشنفکران سوالنامه براي

 ) 1( پرسشنامه مشاره 
 

               :  آدرس مصاحبه شونده
 :تاريخ مصاحبه

               :  واليت مصاحبه شونده
 :مصاحبه کننده

               :        شهر/ ولسوايل 
 :وقت مصاحبه
 

از نظر مشا عوامل و انگيزه اصلي که يک دخرت از منزل فرار  .1
 ي کند چيست؟م

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 مسووليت والدين در برابر دخرت شان چه مي باشد؟ .2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  چگونه ميتوان از عمل فرار جلوگريي کرد؟ .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
موقف يک دخرت بعد از فرار از منزل در جامعه چگونه  .4

  کنيد؟ يم يارزياب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 برداشت مشا از اين عمل چگونه مي باشد؟ .5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 آيا جذب جمددش در اجتماع امکان پذير است؟ .6
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
فرار يک دخرت از منزل از کدام ديدگاه جرم و گناه حمسوب  .7

 .ميگردد
 شريعت اسالم : الف

 قانون : ب
 عرف: ج
 الف، ب، ج،  ياجزا: د
 هيچ کدام: هـ
 



 

62  نظري بر قضاياي فرار از منزل

  نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال
  فرار از منزلپروژه تحقيقاتي 

  سوالنامه براي
  روشنفکران

 ) 2(پرسشنامه مشاره 
               :  آدرس مصاحبه شونده

 :تاريخ مصاحبه
               :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده
               :        شهر/ ولسوايل 

 :وقت مصاحبه
 گردد؟ يعوامل باعث فرار يک زن از منزل م يچ .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
از نظر مشا زنيکه فرار کرد مورد قبول شوهر و احرتام مردم  .2

 قرار خواهد گرفت؟
 بلي 

 ه کدام دليلب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 خنري
 به کدام دليل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
شوهر چه روشي را اختيارکند که خامنش به اين عمل دست  .3

 نزند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 آيا فرار يک زن از منزل جرم يا گناه است؟ .4

 از نگاه عرف
 از نگاه قانون

 ريعتاز نگاه ش
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 هيچ کدام
از فرار دخرتان و زنان از  يوظيفه مشا در رابطه جلوگري .5

 منزل چيست؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 در فرار از منزل کدام يک را بيشرت مقصر ميدانيد؟ .6

 زن 
 شوهر

مشا اين عمل در کدام طبقه جامعه بيشرت ديده مي  به نظر .7
 شود؟

 طبقه آگاه جامعه
 غري آگاه جامعه

 به نظر مشا چگونه ميتوان از چنني عمل جلوگريي کرد؟ .8
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
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  قيقاتي حقوق زنان و اطفالنهاد تح
  فرار از منزلپروژه تحقيقاتي 

  سوالنامه براي
  مال امام مسجد

 ) 3(پرسشنامه مشاره 
               :  آدرس مصاحبه شونده

 :تاريخ مصاحبه
               :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده
               :        شهر/ ولسوايل 

 :وقت مصاحبه
 

وهر از منزل فرار ميکند زنيکه باثر ظلم و شکنجه ش .1
 شريعت اسالم چه حکم مي کند؟

 از نظر آيت مبارک

 از نظر حديث شريف

دخرتيکه باثر جرب و ستم از منزل فرار ميکند شريعت اسالم  .2
 چه حکم مي کند؟

 از نظر آيت مبارک
 از نظر حديث شريف

مرتکب عملي  يزنيکه از منزل فرار ميکند از حلاظ شرع .3
 شريعت اسالم چه حکم ميکند؟گرديده باشد 

 از نظر آيت مبارک
 از نظر حديث شريف

مرتکب  يدخرتيکه از منزل فرار مينمايد و از حلاظ شرع .4
 عملي ميشود شريعت اسالم در مورد چه حکم ميکند؟

 از نظر آيت مبارک
 از نظر حديث شريف
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  نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال
  فرار از منزلپروژه تحقيقاتي 

  مسوولين زندانها امه برايسوالن
 ) 4(پرسشنامه مشاره 

               :  آدرس مصاحبه شونده
 :تاريخ مصاحبه

               :  واليت مصاحبه شونده
 :مصاحبه کننده

               :        شهر/ ولسوايل 
 :وقت مصاحبه
 

مشا جرم فرار از منزل زنان و دخرتان را به تناسب ساير  .1
  ؟کنيد يم يمتهمني چگونه ارزياب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
به نظر مشا زنداني شدن شان تاثريات اصالحي دارد يا عکسي آن  .2

  »منفي« 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
ايشان در داخل زندان الزم  يرا برا ياصالح يکدام جنبه ها .3

  ميدانيد ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
زارش مشا در مورد و سلوک احسن متهمني فرار از منزل و گ .4

 خواهد داشت؟ يتو يا ختفيف جرم شان چه تاثريا يرهاي



 

66  نظري بر قضاياي فرار از منزل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  چقدر است؟اين سال  يمتهمني فرار از منزل ط رمشا .5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
مکلفيت تامني نفقه زنان بدون اقارب و اوليا بدوش کيست و  .6

  از کدام جمرا تامني گردد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
گرديده اند  يزنان و دخرتانيکه بعد از فرار از منزل زندان .7

  تصاميم حماکم در مورد شان چگونه بود؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را  يديگر يايشان بغري از زندان جا بيتاصالح و تر يراب. 8ــــ
  الزم ميدانيد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
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  نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال
  فرار از منزل پروژه تحقيقاتي
  مسوولين شلتر سوالنامه براي

 ) 5(نامه مشاره پرسش
               :  آدرس مصاحبه شونده

 :تاريخ مصاحبه
               :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده
               :        شهر/ ولسوايل 

 :وقت مصاحبه
 

شرايط پذيرش زن و دخرتيکه از منزل فرار ميکند چيست؟                  .1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

آيا به نظر مشا اقامت مرتکبني اين عمل را در شلرت هبرت  .2
 .ميداند يا زندان

 بلي 
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
 خنري

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 آيا اجازه ديدن فاميل و اقارب خود را دارند؟ .3

 بلي 
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 خنري

  :به کدام دليل
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
رده اند در مرکز مشا که از منزل فرار ک يتعداد دخرتان يچ .4

 موجود اند؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
تعداد دخرتان که فرار از منزل  يبه طور اوسط هر سال چ .5

 کنند؟ ياند به مشا مراجعه م
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 طريق به مشا معريف يکنند از چ يکه از منزل فرار م يدخرتان .6
 شوند؟ يم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  اقامت مرتکبني اين عمل را در شلرت مفيد ميداند؟ .7

 بلي
  :به کدام دليل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 خنري

  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 به رويت کدام اسناد ايشان را به اشخاص ميسپاريد؟ .8

 بلي
  :به کدام دليل 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 ريخن

  :به کدام دليل        

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  يک زن و دخرت تا چه مدتي در شلرت بوده ميتواند؟ .9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 مرتکبني اين عمل خوب است؟ يبه نظر مشا کدام جاها برا .10

 زندان. 1
 شلرت. 2

  اين حمالت را بيان داريد؟ يو تاثريات روان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  ديده گاه مردم نسبت به شلرت چگونه است؟ .11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال

  فرار از منزلپروژه تحقيقاتي 
  مردم عام سوالنامه براي

 ) 6(رسشنامه مشاره پ
 

               :  آدرس مصاحبه شونده
 :تاريخ مصاحبه

               :  واليت مصاحبه شونده
 :مصاحبه کننده

               :        شهر/ ولسوايل 
 :وقت مصاحبه
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از نظر مشا چه باعث ميشود که يک زن از منزل فرار  .1

   مينمايد؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

برخورد نادرست شوهر و يا مداخله فاميل ها را در اين   .2
  جرم دخيل ميدانيد؟

 بلي 
                    :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 خنري 

                      :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 به نظر مشا زن يا شوهر را بيشرت مقصر ميدانيد؟ .3

 بلي 
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ
 خنري 

  :به کدام دليل           
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

شوهر چه روشي را اختيار منايد که خامنش با اين عمل دست  .4
  نزند؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
از نظر مشا آيا زن بعد از فرار مورد احرتام و قبول شوهر  .5

 قرار خواهد گرفت؟
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 بلي
  :به کدام دليل               

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 خنري 

  :به کدام دليل          
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 
به نظر مشا فرار از منزل چاره حل پرابلم هاي زن شده  .6

  ميتواند؟
 بلي

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 خنري 

  :به کدام دليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 آيا فرار زن از منزل از نگاه شريعت اسالم گناه است؟ .7

 بلي 
  :به کدام دليل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــ
 خنري 

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــ
  فرار از منزل يک زن چه خواهد بود؟ ديدگاه مردم در برابر .8
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 آيا فرارزن از منزل از نگاه قانون جرم است؟ .9

 بلي
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ
 خنري 

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــ
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  حقوق زنان و اطفال تحقيقاتينهاد 

  فرار از منزل پروژه تحقيقاتي
  عام مردم سوالنامه براي

    ) 7( پرسشنامه مشاره 
  

               :  آدرس مصاحبه شونده
 :تاريخ مصاحبه

               :  واليت مصاحبه شونده
 :مصاحبه کننده

               :        شهر/ ولسوايل 
 :وقت مصاحبه

 از نظر مشا چه باعث مي شود که دخرت از منزل فرار مي کند؟ .1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 ديدگاه مردم در برابر چنني عملي چه خواهد بود؟ .2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 دم خواهد بود؟دخرتيکه فرار مي منايد قابل قبول و احرتام مر .3

 بلي
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 خنري

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

اگر دخرتي فرار کرده به منزل مشا پناه بياوردچي عکس   .4
  العمل نشان ميدهيد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
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  علت اساسي که دخرت فرار مي کند چيست؟ .5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

فاميل ها چگونه روشي را اختيار منايند تا دخرتشان دست به  .6
  فرار نزد؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 آيا فرار دخرت از منزل از نگاه شريعت اسالم گناه است؟ .7

 بلي
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
 خنري
  :به کدام دليل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 آيا فرار دخرت از منزل از نگاه قانون جرم است؟ .8
 بلي 

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 خنري 
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  برخورد فاميل با دخرت بعد از عمل فرار چطور بايد باشد؟ .9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــ
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  نهاد تحقيقاتي حقوق زنان و اطفال
  فرار از منزلپروژه تحقيقاتي 

  سوالنامه براي
  دختران داخل شلتر
  ) 8(پرسشنامه مشاره 

              
               :  آدرس مصاحبه شونده

 :تاريخ مصاحبه
               :  واليت مصاحبه شونده

 :مصاحبه کننده
               :        شهر/ ولسوايل 

 :وقت مصاحبه
  علت که مشا در اينجا آمديد چيست؟ .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 ل داريد؟چند سا .1
 تعداد اعضاي فاميل تان چند نفر است؟ .2
مادر، مادر اندر، پدر، پدر اندر، کاکا، ماما؛ نزد کي  .3

 زندگي ميکرديد؟
 يآيا به نظر مشا فرار از منزل راه حل پرابلم تان شده م .4

 تواند؟
 بلي 

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــ

 خنري 
  :چطور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  به چه فکر از خانه فرار منوديد؟ .5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
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  مهراي چه کسي از منزل فرار کرديد؟ .6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  ار منائيد؟چه عوامل باعث گرديد تا مشا از منزل فر .7

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 رويه فاميل مهرايتان چگونه بود؟ .8

 خوب 
  :به کدام دليل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 بد

  :به کدام دليل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  رضاييت داشتيد؟ در فاميل بيشرت از کي نا .9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  زمانيکه دوباره نزد فاميل تان برويد چه فکر مي کنيد؟ .10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  چطور دستگري شديد؟ .11

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  ؟کسی از اعضای فاميل به ديدن تان می آيد .12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  آيا از عواقب فرار ازمنزل ميفهميديد؟ .13
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  به آينده تان بعد از رهايي چه فکر مي کنيد؟ .14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 کرده است؟)  معريف( يا  يبه اينجا رهنما يمشا را ک .15

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 
 
 
 
 
 
 

 
  قوق زنان و اطفالنهاد تحقيقاتي ح

  فرار از منزلپروژه تحقيقاتي 
  سوالنامه براي
  زنان داخل شلتر

 ) 9(پرسشنامه مشاره 
               

               :  آدرس مصاحبه شونده
 :تاريخ مصاحبه

               :  واليت مصاحبه شونده
 :مصاحبه کننده

               :        شهر/ ولسوايل 
 :وقت مصاحبه
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  ينجا آمديد چيست؟علت که مشا در ا .1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 چند سال داشتيد که ازدواج منوديد؟ .1
 شوهر تان چند سال داشت؟ .2
 نوعيت ازدواج مشا چگونه بود؟ .3

 نکاح در طفوليت. 1
 بدل. 2
 خامن بيوه ازدواج. 3
 با رضايت. 4
 بد. 5

 چند طفل داريد؟ .4
 شوهر تان خامن ديگر داشت؟ .5

 بلي 
  :خنري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
 چند سال داريد؟ .6
 تان چگونه بود ؟ ينوعيت زنده گ .7

 »مشرتک« ل شوهر با فامي: الف
 مستقل : ب

رويه شوهر تان مهرايتان عادي، با خشونت و يا دوستانه  .8
  بود؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
 در عمل فرار از منزل کي را مقصر ميدانيد؟ .9

 خود
 شوهر 
 ل شوهرفامي

بعد از رهايي زندان دوباره مهراي کي ميخواهيد  .10
  زندگي کنيد؟

 شوهر



 

79  نظري بر قضاياي فرار از منزل

 پدرتان 
 ديگر يبا کس

  مهراي کدام شخصي از منزل فرار کرديد؟ .11
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ر از منزل را ميدانستيد؟ــــآيا عواقب فرا
 بلي 
 :خنري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــ
  ؟آيا کسی از فاميل به ديدن تان می آيد .12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  وقتيکه شوهر تان مشا را دوباره قبول نکند چه ميکنيد؟ .13

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
  رده است؟ک) معريف( يا  يبه اينجا رهنماي يمشا را ک .14

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــ
آيا به نظر مشا فرار از منزل راه حل پرابلم تان شده  .15
 تواند؟ يم

 يبل
 خنري 
 آيا عواقب فرار از منزل را ميدانستيد؟ .16
  يبل

 خنري 
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