
 
 بداالحمد فیضع

 

 جرایم علیه تمامیت معنوی! 
 

ازاعصارقدیم مورد توجه قوا عد ف ودرمجموع ارزشهای معنوی بشر ، پاسداری وصیانت ازعزت، شر  ازمنظرتاریخی

 ، ف، عزت وموقف انسانی مانند اهانت، فحاشر ونورمهای موضوعه قرارگرفته لذا هرگونه تعرض وتجاوزبه حیثیت، شر

ا یا تهمت به غت   ی گردیده است. جرم توصیف ومجازات آن ، قذف، افتر  آن معی 

وجه قرارگرفته به باورعده محقیقان وپژوهشگران، جرایم علیه تمامیت معنوی بارنخست درحقوق روم باستان مورد ت

به شاه مستوجب مجازات پنداشته میشدوبعنوان عمل جریم توصیف شد  ی ی آمت  ، اما به ، که اهانت ورفتارهای توهی 

ی  ی موضوعه بشر ی قوانی   حمورانی بمثابه کهن ترین ونخستی 
ی وحقوق یونان باستان بود باور غالب، این مجمع القوانی 

ا وب  هتانتح که به طبقه بندی جرایم ضد ارزش معنوی پرداخته وعامالن را مستوجب مجازات دانسته  ت عناوین افتر

 است. 

ارزش های معنوی درسده های قدیم وبخصوص درقرون میانه هکذا بایست اذعان داشت که توصیف اعمال متناقض 

ف، حیثیت وعزت انسانی  مجازا زمانی توجیه پذیرفته ومستلزم که عرصاستبداد وجهل نامیده میشود، جرایم علیه شر

 ت دانسته میشد که ارتکاب این اعمال شاهان وخانواده شانرا مورد هدف قرارمیداد. 

 جرایم علیه تمامیت معنوی عبارتند از: 

ی  –الف   توهی 

منجرمیگردد موجب  ی درلغت به معنی سست گردانیدن است که ارتکاب آن فعل وترک فعل را که به اهانت غت  توهی 

ی رصف در  جرم فحاشر ازمصادق آشکارآن پنداشته میشود. تعقیب ومجازات میشود. درین  توجه باید داشت که توهی 

 برابرشخصیت حقیقر موجب الزامیت میگردد نه حکیم. 

اء -ب  افتر

ی ونسبت دادن یک عمل دروغ است، ازدید حقوقر فرد که معایب یا نقایص دیگران یا عمل  معنی لغوی آن تهمت بسیر

رنسبت میدهد در ی با وصف  نتیجه آن جرم واقع میگردد. کاذب را به مترصی ا را با توهی 
بایست متذکرشد که آنچه افتر

اق پیوند میدهد، همانا  است. وجوه افتر  هتک حیثیت مترصی

 قذف -ج

است که فاعل  ی است وبه لحاظ حقوقر وفقیه نسبت دادن عمل زنا یا لواط به شخص غت  قذف درلغت دورانداخیر

 عمل قادربه اثبات آن نیست. 

 سب -د

اگونی درین است  اق آن با فحاشر ونا شی درلغت به معنای دشنام دادن است که با فحاشر قرین میگردد، اما وجه افتر

است .   به پیامتی
 که سب ازنظرحقوقر وفقیه دشنام وزشت گونی

بممزید برجرایم فوق که درک ی پیش بینی شده است، دردهه هشتاده سده گذشته جرم نفرت نت  ی  افغانستان نت 
ثابه د جزانی

ییک ازجرایم متناقض ارزش های معنوی وارد نظام قضانی عده قابل توجه کشورها گردید وجنایت متعصبانه است که 

ی  ی به جمعیت معی  ه تبعیض آشکارقربانی را بدلیل جنسیت، ملیت، مذهب، وضعیت ظاهری یا نسبت داشیر ی با انگت 

 جزانی ایاالت متحده واتحادیه اروپا شد.  این جرم درسالهای هشتاد وارد سیستممورد تبعیض قرارمیدهد. 

 

 

وری:   یاد داشت رصی

 درجرایم فوق درمطابقت با مواد قانون افغانستان تنظیم گردد. 


