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چکيده
در حقوق موضوعهی ایران مجازات قتل عمدی به تبعیت از دین مبین اسالم قصاص نفس
میباشد ،ولی در مواردی چند حکم قصاص برداشته شده است .علیرغم همه انتقادات انجام
شده در قانون جدید مجازات اسالمی مصوب  1392در ماده  302قتل در فراش مجدداً تاکید
شده است و با اندکی تغییر در ظاهر مواد ،در همان راستای ماده  630قانون مجازات اسالمی
بخش تعزیرات همچنان به قوت خود باقی هستند ،به همین خاطر در این تحقیق سعی شده با
مطالعه و تبین مواد قانونی مذکور به بررسی تاثیر این مواد قانونی و امکان تغییر آنها در راستای
حل این معضل بپردازیم .با اینکه قانونگذار در قانون جدید برای اقدام خودسرانه و بدون اجازه
دادگاه و نیز اقدام براساس اعتقاد اشتباه مجازات تعزیری قرار داده است ،امّا از آنجا که در
بسیاری از موارد مرتکبین قتلهای ناموسی به استناد این حکم خود را محق در ارتکاب به این
جنایت میدانند به نظر میرسد که باید از عمومیت حکم فوق کاسته شود و بر میزان مجازات
اقدام خودسرانه در این موارد افزوده شود .این پژوهش به بررسی نظر مشهور فقها و نقد آن،
پیرامون جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392در راستای
مهدور الدم میپردازد.
واژگان کليدی :قتل در فراش ،قانون مجازات اسالمی ،مهدورالدم ،زنا.
*دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران.
**دانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ایران .گروه حقوق ،واحد گرگان ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران( .نویسنده مسئول)kalantar@nit.ac.ir ،
***استاد حقوق کیفری و جرمشناسی ،گروه حقوق ،واحد گرگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گرگان ،ایران.
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مقدمه
مساله اصلی این مقاله که نگارندگان در صدد کشف و تبیین آن هستتند ،جتواز قتتل
در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392در راستای مهدور التدم
است که قانونگذار علیرغم همه انتقادها مجدداً آورده است.
شاید بتوان گفت ماده  630کتتاب پتنجم «تعزیترات» قتانون مجتازات استالمی کته
معروف به قتل در فراش است جنجال برانگیزترین ماده قتانونی در رابطته بتا قتتلهتای
ناموسی است .قانونگذار در ماده  630بخش تعزیرات نیز ،قتتل مترد اجنبتی را در حتال
ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن را در صتورت تمکتین بته ایتن عمتل از
سوی شوهر مجاز دانسته و به او اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام نماید
و طبعاً چون عمل او مجاز بوده ،مجازاتی نیز در پی نخواهتد داشتت( .مهرپتور:13۷۵ ،
)1۷3
این ماده در سال  13۷۵به ق.م.ا اضافه شد .حکمی مورد اشاره در ایتن متاده قتانون
مجازات عمومی و براساس ماده  1۷9سابق نیز مورد تصتری قترار گرفتته بتود .مبنتای
فلسفی ماده  630را میتوان یکی از سه نظر زیر دانستت ،از یت منظتر ،مبنتای تجتویز
چنین حکمی دفاع مشروع از عرض و ناموس استت .از منظتر دیگتر مبنتای آن را دفت
منکر و حفظ و صیانت از اخالق و نظر و امنیت جامعه میدانتد و براستاس نظتر آختر
مبنای این ماده ،تحری و تهییج روحی مرتکب و خروج وی از حالت طبیعتی و عتدم
امکان تصمیمگیری صحی به خاطر مواجه شدن با حالتت متذکور متیباشتد( .کتاظمی
سرکانه)9۷-96 :13۸9 ،
شرط مجاز بودن این قتل این است که اوالً :مرد ،تنها زن خود را در حالی زنا با مرد
اجنبی مشاهده کند؛ بنابراین شامل زنان دیگر مانند خواهر ،دختر یا متادر نخواهتد شتد.
ثانیاً :باید در حال عمل زنا ببیند ،تا قتل مجاز باشد .همچنین باید بتواند وقوع عمتل زنتا
را ثابت کند .ثالثاً :قتل باید در حین مشاهده عمل زنا صورت گیرد؛ رابعتاً :بترای جتواز
قتل و معافیت از مجازات فرقی بین زنای محصنه و غیر محصنه نیستت؛ خامستاً :فرقتی
نمیکند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشتروع زن ختود بتا مترد
اجنبی مواجه شود یا با آگاهی و نقشه قبلی باشد .مفتاد حکتم متاده  630در بستیاری از
کتب فقهی دیده میشود و بیشتر فقها مطابق این حکم فتوا دادهاند؛ هتر چنتد بعضتی از
آنها در مبنای آن بحث و تردید نمودهاند( .مهرپور.)1۷۴-1۷3 :13۷۵،
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امّا با بررسی ادله و عبارات فقها در این مورد روشن میشتود کته بترای جتواز قتتل
زوجه حتی در صورت علم به مطاوعه هیچگونه دلیل معتبری نداریم و از روایات جتواز
قتل اجنبی در صورت مشاهدهی زنا با همسر هم حکم تکلیفی به معنتای «مهتدور التدم
بودن زانی» قابل استفاده نیست و تنها چیزی که در صورت قبول سند و داللت روایتات
قابل طرح است ،عدم اجرای قصاص نسبت به قاتلی است که زانی را (مترد اجنبتی) در
حال زنا با همسر خود مشاهده نموده است و او را به قتل رستانیده استت ،مشتروط بتر
اینکه چهار شاهد عادل به دادگاه معرفی کند و یا ولی دم او را تصدیق نماید.
این نوشتار بر آن است جواز قتل در فراش؛ تاکید دوباره در قانون مجازات استالمی
مصوب  1392در راستای مهدور الدم که قانونگذار مجدداً مورد توجه قترار داده استت،
مورد بحث و بررسی و تحلیل و انتقاد قرار دهد.
پژوهش حاضر ،کتابخانهای و به شیوهی تحلیل محتوی انجام گرفته ،بتدین صتورت
که بر اساس مستندات فقهی و روایی مورد بررسی قرار گرفته است تا دلیتل وضت ایتن
ماده و ایرادات آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
 -1تاریخچه و واژهشناسی موضوع
موضوع جواز ارتکاب قتل زانی و زانیه توسط همسر زانیه از موضوعاتی است که
در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشته است .از نظر آشورییها ،قتتل زن در حتال زنتا
توسط شوهر به دلیل خیانت وی ،حق مسلم مرد به شمار میرفت .در امپراطوری ژاپتن
اگر شوهری ،همسر خود را در حال خیانت و ارتکتاب زنتا بتا متردی بیگانته مشتاهده
میکرد ،میتوانست هر دوی آنها را بیدرنگ بکشد .در یونان باستان و در قترن پتنجم،
قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده متیکترد
که بین زن یا مرد یا رفیقه یا همسر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است،
قتل آنها بر وی مجاز بود .در حقوق رم باستان عالوه بر شوهر به پدر نیز چنتین حقتی
داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانهای رابطه نامشروع
برقرار کرده است ،ببیند ،اقدام به کشتن آنها کند( .حبیب زاده.)93 :13۸0 ،
در ایران ،نخستین متن قانونی در موضوع مورد بحتث متادهی  1۷9قتانون مجتازات
عمومی مصوب سال  130۴است .به موجب این ماده شوهری را که زن خود را بتا مترد
اجنبی در ی فراش یا در حالیکه به منزلهی وجود در ی فراش است مشاهده کرده و
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مرتکب قتل یا جرح یتا ضترب یکتی از آنهتا یتا هتر دو متیشتد از مجتازات معتاف
میدانست ،و در صورتی که مردی دختر یا ختواهر ختود را بتا مترد اجنبتی متیدیتد و
مرتکب قتل یا جرح یا ضرب میشد ،تخفیف قابل توجهی را برای وی در نظتر گرفتته
بود .این ماده از مادهی  32۴قانون جزای فرانسه مصوب سال  ،1۸10که مردی را که زن
خود را در خانهی مشترک زوجیت در حال زنا بتا متردی دیتده و مرتکتب قتتل آنهتا
میشد از معافیت قانونی بهرهمند میکرد ،اقتباس شده بود .این حکم در فرانسه در ستال
 19۷۵لغو شد و در قانون جزای جدید فرانسه مصوب سال  ،199۴اثری از آن مشتاهده
نمیشود( .میر محمد صادقی.)33۴ :1392 ،
پس از پیروزی انقالب اسالمی مفاد این ماده در قانون مجازات استالمی مصتوب
سال  1362و قانون حدود و قصاص مصوب  13۷0ذکر نشد .ولی در ماده « 630قتانون
تعزیرات» مصوب سال  13۷۵و همچنین بند «ث» و مادهی  302قانون جدیتد مجتازات
اسالمی مصوب سال  1392مجدداً آورده شده است.
به همین منظور برای بازشناسی وض این ماده در این پژوهش و ارتباط آن بتا متاده
 630قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات ،به شناخت مفاهیم کلمات وض ایتن متاده
میپردازیم.
 -2بررسی واژه زنا
 الزِّناءُ :وطء المرأة من غیر عقد شرعی؛ زنا« :مقاربت با زن بتدون عقتد (بته طتورنامشروع) مصدر آن زنی و زناء مد و قصر هر دو آمده است( .راغتب اصتفهانی:1۴12 ،
3۸۴؛ قرشی.)1۸2 :1۴12 ،
و در اصطالح زنا ،عبارت است از این که شخص بالغ و عاقلی آلت تناسلی ختویش
را در فرج (قبالً یا دبراً) زنی (یا هر مونثی) به اندازه حشفه داخل کنتد؛ در حتالیکته آن
زن برای او حرام بوده و بتدون اینکته عقتدی خوانتده شتده و یتا در ملت وی باشتد؛
همچنین وطی به شبهه نیز نبوده ،و عالم به حرمت و مختار در آنجام فعل باشد( .شتهید
ثانی.)1۴ :1۴10 ،
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 -3بررسی واژه قتل
راغب در مفردات واژه «قتل» را چنین معنا نموده است :أصل القَتلِ :إزالۀ الروح عتن
الجسد کالموت ،لکن إذا اعتبر بفعل المتولّی لذل یقال :قَتلٌ ،و إذا اعتبتر بفتوت الحیتاة
یقال :موت» .یعنی :قتل :کشتن .اصل قتل ازاله روح است از بدن مثل مرگ لتیکن چتون
بکشنده اطالق شود قتل گویند و به اعتبار از بتین رفتتن حیتات ،متوت نامنتد( .راغتب
اصفهانی1۴12 ،ه6۵۵ :؛ قرشی1۴12 ،ه)231/۵ :
با مراجعه به کتب مختلف فقهتی خواهیتد یافتت کته واژه «قتتل» تعریفتی صتورت
نگرفته است؛ ولی با این حال با مراجعه به کتب اصطالحات فقهی ،تعریفی که در آنجا
ذکر شده بود ،بیان میشود .القتل :إزهاق النفس :یعنتی از بتین بتردن جتان فترد استت.
(شهید صدر1۴20 ،ه)۵12/۸ :
بطور کلی قتل انسانی توسط انسان دیگر به یکی از سه صورت ذیل متصتور استت:
 -1قتل عمدی  -2شبیه عمد و شبه خطا  -3قتل خطایی .امّتا قتتل عمتدی محته بته
عقیده علّامه به یکی از دو صورت تحقّق مییابد که مانعه الخلو هستند -1 :قصتد القتتل
و لو آلت قتاله نباشد غالباً -2 .قتاله بودن آلت و لو قصد قتتل نداشتته باشتد .پتس قتتل
عمدی چهار صورت پیدا میکند -1 :هم قصد قتل کند و هم آلت قتاله باشد -2 .قصتد
قتل کند ولی آلت بحسب نوع قتاله نباشد -3 .قصد قتل ندارد ولی آلت قتاله استت-۴ .
ن ه قصد قتل دارد و نه آلت قتاله است ولی اتفاقاً سبب قتل شده سه قسم اول قتل عمتد
محه نامیده میشود( .خراسانی ،بیتا)۴2۷ :
 -4بررسی واژه قصاص
واژه قصاص دو حالت ممکن است داشته باشد؛ بنابراین که (قصتاص) استم مصتدر
برای «قصّ ،یقصّ» باشد ،به معنای متابعت میباشد .ولی اظهر این است که مصدر بتاب
مفاعله باشد؛ یعنی گفته میشود :قاصه ،مقاصه ،و قصاصاً :زمانیکه به وسیله او قصتاص
ایجاد شود؛ یعنی جانی را به مجازات برساند و با وی مانند آنچته را کته مرتکتب شتده
است ،انجام دهد(.مشکینی ،بیتا۴2۷ :؛ شهید ثانی1۴10 ،ه )11 /10 :
و در اصطالح فقهی قصاص عبارتست از؛ القصاص :و هتو عقوبته الجریمته بمثلهتا
فیالنفس و الجروح .یعنی :قصاص ،همان عقوبت و جریمهای مانند جنتایتی استت کته
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جتتانی شتتبیه آن را در جتتان فتترد ،و جراحتتات بتتدنی فتترد انجتتام داده استتت( .شتتهید
صدر1۴20،ه )۵1۴ /۸ :
 -5قتل زانی و زانيه توسط شوهر زانيه از دیدگاه فقه
در این قسمت به بررسی دیدگاه فقهای اهل ستنت و فقهتای شتیعه و ادلتهی آنهتا
میپردازیم:
الف -دیدگاه اهل سنت
در کتاب الفقه علیالمذاهب االربعه در این خصوص آمتده استت« :جمهتور اهتل
سنت در مسألهی قتل زوجه و اجنبی معتقدند قتل زانی جایز نیست( .جزیتری1۴06 ،ه:
 )6۵و به حدیثی استناد میکنند که سعد بن عباده از حضرت رستول (صتلی اع علیته و
اله وسلم) سؤال کرد« :ای رسول خدا! اگر با همسرم مردی را دیدم آیا مهلتت بتدهم تتا
علیه او با چهار شاهد اقامه شهادت کنم؟ حضرت فرمود :بلی( ».همان)
موضوع دیگری که در میان اهل سنت مورد اتفاق است این است که چنانچته کستی
زانی غیر محصن را در حال زنا به قتل برساند ،مجازات نمیشود و دلیل ایشان قضاوت
عمر در موردی است که مردی با شمشیر خون آلود نزد او آمد و بته دنبتال او جمعیتتی
دیگر آمدند و گفتند :این مرد دوست ما را در کنار همسرش کشته است .آن مرد به عمر
گفت :با شمشیر میان دو پای همسرم زدم اگر در آن محل کسی بوده او را کشتهام .عمر
رو به مرد کرد و گفت :اگر دوباره آمدند همین کار را تکرار کن .و خون مقتول را هتدر
اعالم کرد( .عوده)۵۴0 :1993 ،
عبدالقادر عوده ،علت اباحه قتل را در این صورت به نقل از علمتای اهتل ستنت دو
امر میداند :تحری  ،قایلین به تحری در اینکه مزنی بها از خویشان مرد باشد یا اجنبی
باشد تفاوت قایل شده و فقط در صورت اول قتل را جایز میدانند .نهی از منکر ،کته در
این صورت بر همه اشخاص واجب است و تفاوتی میان زنای با اهل یا اجنبی نیست .و
رأی مشهور در مذاهب سه گانه اهل سنت (غیر از شتافعی) همتین استت .امتا متذهب
شافعی این است که قتل غیر محصن در حال تلبس به زنا را جتایز نمتیداننتد ،مگتر در
صورتی که بازداشتن از ارتکاب جرم به غیر طریق قتل ممکن نباشد و تحری را مجوز
قتل ندانسته و دف منکر را مجوز قتل نمیدانند مگر اینکه قتل تنها راه دف منکتر باشتد.
(همان)۵۴2-۵۴0 ،
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نتیجه اینکه اهل سنت در خصوص جواز قتل زوجه و اجنبی در حال زنا نظر مستند
و مستدلی ندارند .تحری و یا نهی از منکر از نظر قواعد و اصول مجتوز قتتل نبتوده و
شرایط و مقررات خاص خود را دارد ،بنابراین در کلمات فقهای اهل سنت زانی اجنبتی
و زوجه در صورت مشاهده در حال زنا ،از مصادیق مهدور التدم نیستتند و جتواز قتتل
تلبس به زنا ،به صورت کلی در کلمات اهل سنت از باب تحری (در خصتوص زنتای
با خویشاوندان) و یا نهی از منکر (نسبت به همه افراد) مطرح است.
ب -دیدگاه فقهای شيعه
قول مشهور فقهای شیعه این است که چنانچه کسی همسر خویش را در حال زنا بتا
اجنبی مشاهده کند و علم به مطاوعه و رضایت زن داشته باشد ،مجاز بته قتتل زوجته و
زانتتی اجنبتتی استتت( ،محقتتق حلتتی1۴۵ :1۴01 ،؛ عالمتته حلتتی1۴۷ :1۴10 ،؛ شتتهید
ثانی39۸ :1۴13،؛ گیالنی .)96 :1۴2۷ ،لکن بعضی از فقها از جمله شیخ طوستی و ابتن
ادریس عالوه بر قید رضایت و مطاوعه زن ،احصان زن و مرد زانی را هتم الزم دانستته
آمد( .نجفی)36۸ :19۸1 ،
امّا بعضی از فقهای معاصر قول مشهور را نپذیرفتته و ادلتهی آن را رد کتردهانتد .از
جمله محقق خویی در مبانی تکلمه المنهاج در این رابطه مینویسد« :قتول مشتهور ایتن
است که چنانچه کسی مشاهده کند شخصی با زوجه اش زنتا متیکنتد و زن هتم بتا او
همکاری دارد ،میتواند هر دو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیستت بلکته
قابل من است( .خویی ،بیتا )۸۴ :ایشان در رد ادلهی مشهور ،احادیتث منقتول در ایتن
باب را به این شرح نقل میکند :روایت سعید بن مسیب که طبق آن معاویته نامتهای بته
ابو موسی اشعری نوشته که «ابن ابی الجسرین» متردی را بتا زنتش دیتده و او را کشتته
است .در این خصوص برای من از حضرت علی (علیه الستالم) ستؤال کتن .ابوموستی
می گوید :با حضرت علتی (علیته الستالم) مالقتات کتردم و از حضترت ستؤال کتردم.
حضرت فرمود « :حکم من این است که اگر چهار شاهد بترای آنچته دیتده استت آورد،
کاری ندارم و اال قاتل را میکشم( ».حر عاملی)169 /69 :1۴09 ،
 -6ماهيت قتل در فراش
بحث مهمی که در این تحقیق مطرح است و جای بحث دارد ،ماهیت قتتل انجتام
گرفته توسط شوهر است:
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الف -قتل از باب حد زنا
برخی از فقها ،حق شوهر بتر قتتل زانتی یتا زوجته را از بتاب اجترای حتدّ زنتا
دانستهاند .یعنی شوهر را در عرض حاکم شترع و متولی ،دارای حتق اجترای حتد زنتا
دانستهاند( .اصفهانی)۴۷6/10 ،1۴06 ،
فقها برای جواز قتل توسط شوهر از باب اجرای حد زنا ،شرایطی ذکر نمودهاند:
نخست ،اثبات رابطه زوجیت؛ بنابراین اگر پدر یا بترادر ،زن را در حتال زنتا ببیننتد،
حق کشتن وی را ندارند .دوم ،زن و زانی با رضایت ،مرتکب زنا شده باشند؛ پتس اگتر
به اکراه ،تهدید یا اضطرار باشد ،کشتن ایشان جتایز نیستت و در صتورت قتتل ،شتوهر
قصاص میشود .سوم ،مشاهده صحنه زنا توسط خود شوهر به صتورت مستتقیم؛ پتس
اگر کسی برای شوهر بیان کند که همسر وی مرتکب زنا شده استت مجتوز قتتل بترای
شوهر نیست .چهارم ،ارتکاب رابطه جنسی در حد زنا؛ لذا اگر شتوهر ببینتد همسترش
ارتباطی با مردی دارد ولی در حدّ زنا نباشد ،حق قتل ندارد .پتنجم ،نبایتد ختود شتوهر
زمینه رابطه جنسی نامشروع را فراهم کرده باشد؛ لذا اگرمردی از قبل اطالع داشته ،و یتا
بر اثر فساد اخالقی ،امکان رابطه جنسی را برای زن یامردی متثالً دوستت ختود فتراهم
کرده باشد حق قتل ندارد .ششم ،وجود شرایط عامه تکلیف در زانتی و زوجته؛ هتر دو
باید بالغ ،عاقل و مطل باشند( .محمدی13۸9 ،ش )۵۷-۴۴،هفتتم ،لتزوم اثبتات ادعتای
شوهر در دادگاه؛ شوهر باید بتواند ادعای ختود دربتاره زناکتار بتودن مقتتول و وجتود
شرایط باال را در دادگاه با شهادت چهار شاهد بر زنا ،اقرار اولیاء دم بر زنا (تا دیگر حق
مطالبه قصاص نداشته باشند) اثبات کند ،وگرنه قصاص میشود؛ اگرچه در صتورتی کته
راست گفته باشد در آخرت و نزد خداوند گناهی بر شوهر نیست ولی دادگتاه ،موظتف
است شوهر را در صورتیکه نتواند ادعای خود را ثابت کند ،قصاص نماید( .عباسزاده،
13۷۸ش)302 ،
بر این نظریه ،چند انتقاد جدّی مطرح است :نخست :بته استتناد ادلته نقلتی و اتفتاق
فقها ،فقط در سه مورد مجازات زنا قتل است :زنای با محارم ،زنای ذمی با زن مستلمان،
زنای به عنف ،و در سایر موارد ،حدّ زنا ،رجم و جلد است نه قتل؛ پس چگونه میتوان
اقدام شوهر به قتل را اجرای حد زنا دانست؟ (عاملی«شهید ثتانی» )3۵2/2 ،1۴12 ،دوم:
مشهور فقها به طور مطلق ،به شوهر اجازه قتل دادهانتد بتدون اشتتراط احصتان (حلّتی،
 )1۷/2/ ،1۴10در حالیکه ،مجازات زنای فرد غیرمحصن اگر با شهادت چهار شتاهد در
دادگاه ثابت شود شالق است ،حال چگونه به شوهر حق متیدهتیم آن فترد را بته قتتل
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برساند؟! سوم :با بررسی تمام ادله و اقوال فقها میبینیم که عالوه بر بینته و اقترار ،فقتط
علم را برای قاضی دلیل اثبات دانستهاند نه غیر او ،به ویژه که برخی از فقها ،علم قاضی
را در اثبات جرائم حق اللهی محه مخصوصاً امور منافی عفت ،حجت ندانستهاند.
هدف از قضاوت و قوانین کیفری ،حفظ نظم و امنیت جامعه و تأمین منتاف جامعته
است و قاضی نیز وظیفه تأمین این اهداف را دارد؛ لذا فقط در حیطه حقوق الناس است
که میتواند به علم خود استناد نماید ،چرا که حقوق اع ،اموری فردی است و اصتل در
آن بر کتمان است( .طوسی21۸ ،1۴0۸ ،؛ طوسی«شیخ طائفه» ،بیتا۷11 ،؛ حلبی،1۴03 ،
)۴32-۴2۸
ب -جواز قتل زانی از باب دفاع و مهدور الدم بودن
به نظر میرسد صحی آن است که روایاتی که حکم به جواز قتتل زانتی دادهانتد از
باب جواز قتل فرد متجاوزی که وارد حریم خصوصی فترد دیگتر شتده و بته جتان یتا
ناموس وی تعرض نموده یا قصد جدی بر تعرض دارد بوده است .بر این اساس اشتاره
به لزوم وجود چهار شاهد در روایات نیز از باب بیان دلیل اثبات در خصتوص مصتداق
اهم یعنی زنا است که شدت فساد و فوریت دف آن در بسیاری از متوارد مقتضتی قتتل
متجاوز میباشد ولی در سایر مصادیق تجاوز ممکن است به غیر قتتل نیتز دفت تجتاوز
نمود.
در این زمینه چهار نکته مهم را باید متذکر شد :نخست؛ اگتر جتواز قتتل را از بتاب
دفاع مشروع بدانیم نباید از رعایت مراتب دفاع غافل شد لذا اگر پیش از اقتدام فیزیکتی
توسط شوهر ،تجاوز یا خطر آن دف شود قتل جایز نخواهد بود ولی اگر شتوهر زمتانی
اقدام نماید که هنوز تجاوز یا رابطه جنسی ادامه دارد برای دف فوری آن ،قتل وی منعی
ندارد .دوم؛ به هر حال لزوم ضرورت قتل در دف تجاوز در زنا و غیر زنا بایتد رعایتت
شود پس تا ضرورت اقتضاء نکند و مثالً با فریاد یا ضرب و جترح بتتوان دفت تجتاوز
نمود ،قطعاً نوبت به قتل نمیرسد .سوم؛ براساس دفتاع بتودن اقتدام شتوهر ،پتس قتتل
زوجه جایز نیست .چهارم؛ وفق توضیحات قبلی آشکار میگردد کته نیتازی بته تحقتق
رابطه زنا نیست پس اگر تجاوز در کمتر از آن حد نیتز باشتد حتق دفتاع بترای شتوهر
محفوظ است و حتی احصان نیز دیگر الزم نخواهد بود .بلکه دیگر فرقی بتین اکتراه یتا
رضایت زوجه هم نیست حتی اگر زوجه راضی به رابطه نامشروع بوده نیز حق دفتاع از
عرض برای شوهر به قوت خود باقی میماند.
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 -7احکام قتل در فراش پيرامون ماده  302ق.م.ا جدید
ماده  302مقرر میدارد :درصورتی که مجنیٌ علیه دارای یکی از حتاالت زیتر باشتد،
مرتکب به قصاص و پرداخت دیه ،محکوم نمیشود :در بند «ث» این متاده آمتده استت
«زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار بته شترحی
که در قانون مقرر است».
از نکات اساسی که در بند «ث» ماده  302قانون مجازات اسالمی به چشم میختورد
این است که مرد فقط زانیان را در حال زنا میتواند به قتتل برستاند و بته تعبیتر دیگتر
شوهر برای اینکه بتواند از معافیت مندرج در ماده  302قانون مجازات اسالمی بهرهمنتد
گردد بایستی به محه مشاهده همسر زانیه و مرد اجنبی در حال زنتا ،آنتان را بته قتتل
برساند .بنابراین اگر مردی زن خویش را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند ولتی بنتا
به دالیلی نخواهد آنان را در همان حال به قتل برساند ،ولی بعتداً بته قتتل زانیتان اقتدام
نماید نمیتواند از معافیتت در متاده  302قتانون مزبتور بهترهمنتد گتردد ،زیترا عبتارت
قانونگذار «در همان حال آنان را به قتل برساند» به این معنی استت کته قتتل در هنگتام
مشاهده واقعه زنا برای مرد مباح است نه بعد از آن.
الزم به ذکراست که شوهری که مرد اجنبی و همسر زانیته را در حتال زنتا مشتاهده
می نماید و مرتکب قتل یکی یا هر دو از آنها می شود ملزم نیست که مقتررات دفتاع را
رعایت نماید ،زیرا که قانونگذار بتا اجتمتاع کلیته شترایط منتدرج در متاده  302قتانون
مجازات اسالمی قتل زانی و زانیه را برای شتوهر تجتویز کترده استت .در متواردی کته
شوهر در موقعیت مزبور مرتکب قتل میشود ملزم به پرداخت دیه از بابت قتل ارتکتابی
نیز نمیباشد زیرا خون زانیان فاقد حرمت شرعی و قانونی بوده است.
قانونگذار در ماده  302قانون مجازات اسالمی قتل مرد اجنبی در حال ارتکتاب زنتا
با زن شوهر دار و همچنین قتل زن در صورت تمکین بته ایتن عمتل را توستط شتوهر
مجاز دانسته است .مجاز بودن ارتکاب قتتل در ایتن متورد توستط شتوهر مشتروط بته
اجتماع شرایطی است که مرحله ثبوتی واقعه است .شرایط مذکور به شرح زیر است:
نخست :وجود علقه زوجيت
مقنن حکم این ماده را ناظر به موردی دانسته است که شتخص شتاهد ارتکتاب زنتا
توسط همسر خود باشد ،بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر ،دختر یا
مادر خود با مرد اجنبی باشد ،مجاز به ارتکاب قتل و حتی ضرب و جترح نیستت و در
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صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح ،حسب مورد مجازات خواهد شتد؛ در حتالیکته
ماده  1۷9قانون مجازات اسالمی سابق ،در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر ختود
را با مرد اجنبی در ی فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آنها میشد معافیتت نستبی
از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفتی استت .احتراز وجتود رابطته
زوجیت با توجه به مقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صوت میگیرد که در آن
مورد با توجه به اطالق کالم ،منظور از نکاح ،نکاح دائم و منقط است .اگر چته بعضتی
از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر بته عقتد دائتم متیداننتد( .حتائری شتاهبا 13۵3 ،
ش )90:امّا در اقوال و گفتار فقها تفاوتی بین دائم یا موقت بتودن نکتاح وجتود نتدارد.
(نجفی ،بیتا )36۸ :حتی به نظر بعضی از حقوقدانان ،طالق رجعتی رابطته زوجیتت را
قط نمیکند و لذا اگر شوهر در مدت عده طالق رجعتی وضتعیت متذکور را مشتاهده
کند و مرتکب قتل شود از معافیت مذکور استفاده میکند( .نجیب حستنی-39۴ :1992 ،
)39۵
دوم :مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر
تأکید ماده  302قانون مجازات اسالمی بر مشتاهده زن و مترد اجنبتی در حتال زنتا
توسط شوهر ،دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند؛ یعنی باید آنها در حال عمتل
زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود .لذا دیدن فیلم و عکس
از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر متالک استت،
نه دیگران .فقها نیز بر شرط اینکه مرد باید همسر خود را در حال زنا با اجنبی مشتاهده
کند اتفاق نظر دارند( .خویی ،بیتا ۸۴/2 :و )۸۸امّا باید توجه داشت برای اینکته دادگتاه
اقدام قاتل را مباح بداند و بتواند شوهر را از مجازات معاف دارد ،او بایتد بتوانتد وقتوع
عمل زنا را اثبات کند .لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و براستاس شتبهه مترد
باشد ،ارتکاب قتل جایز نیستت .اگتر زن و مترد اجنبتی دارای پوشتش متعتارف بتوده،
مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشتند بته دلیتل
عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نیست و مرتکب از مجازات معتاف
نخواهد بود و قصاص میشود.
در تعریف زنا دادگاه باید به ماده « :221زنا عبارت است از جمتاع مترد و زنتی کته
علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشتد» توجته داشتته باشتد.
(گلدوزیان )2۴2 :1393 ،برای تحقق زنا و اثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در
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قانون مجازات اسالمی به آن توجه کترده ،شترایطی الزم استت کته در عمتل اثبتات آن
تعلیق به محال یا الاقل بعید است و به این لحتاظ در بستیاری از متوارد احتراز شترایط
تحقق ماده  302قانون مجازات اسالمی مشکل است.
سوم :ارتکاب قتل در حين مشاهده عمل زنا
به موجب ماده مذکور شوهر صرفا بالفاصله بعد از مشاهده صتحنه جترم ارتکتابی،
حق کشتن دارد و چنانچه فیالمجلس اقدام نکند ،بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبتی از
همچنین مجوزی برای او نیست .مفهوم این ماده داللت بر این امر دارد که فقتط زمتانی
مرد از قصاص معاف است که بالفاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مترد
اجنبی ،اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمتل
مزبور در حال انجام است مرتکتب قتتل شتود ،چنتین قتلتی جنبته انتقتام دارد و مقتنن
ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند؛ اگر چه ممکن است که بتوان چنین متوردی را از
مصادیق مهدور الدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبتات آن هتم محتتاج دلیتل
است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازین شترعی و قتانونی در دادگتاه
ثابت کند( .زکی ابوعامر ،بیتا)1۵ :
چهارم :علم به تمکين
برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود عالوه بر شرایط باال ،او باید عالم به تمکین
و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد .این شترط ناشتی از آن استت کته در
مباحث فقهی زنا ،فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میداننتد ،لکتن در متورد
زن به احتمال وجود اکراه از طرف مرد نسبت به زن قائلند و لذا در این فرض نیز قائتل
به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز بودن قتل او شدهانتد .احتراز ایتن
شرط در عالم اثبات دشوار است و برای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف
ظن و گمان واق میشوند از مجازات بسیار مهم است .در صورت یقین شوهر به مکتره
بودن زن خود ،شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد.
 -8آرای فقهاء
با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی
در حال ارتکاب زنا توسط شوهر ،برای اولین بار در کتتاب شتیخ طوستی مطترح شتده
است .پس از شیخ طوسی ،محقق حلتی در کتتاب نکتت النهایته ضتمن بحتث دربتاره
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موضوع به طور قاط و به صورت مطلق اینگونه حکم را بیان کترده استت( :منتظتری،
بیتا )13۴ /1 :در کتاب شرای االسالم و در مسائل ملحق به احکام زنتا نیتز ایتن حکتم
بیان شده و بعد از آن بسیاری از فقها همین حکم را بیان کردهاند .نهایتت آنکته ،شتهید
اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسلهای که صریحاً جتواز قتتل را متیرستاند
پرداخته است و این روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فقها قرار گرفتته استت .از
میان فقهای متأخر ،صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداختته استت.
ایشان پس از ذکر عقاید مختلف فقها میگوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکتم
واقعی امر باشد ،اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد؛ ولی از نظر ظاهر ،قصاص بتر
قاتل (شوهر) ثابت است ،مگر آنکه وی بینهای بر ادعای خود اقامه کند یا ولتی دم او را
تصدیق کند( .شهید ثانی ،جواهر الکالم ،بیتا )120 /9 :مرحوم آیۀ اع خویی در بررسی
مستندات مذکور ،برخی از روایات را از لحاظ سند مخدوش و برخی دیگر را نتاظر بته
مورد دفاع میداند و نتیجه میگیرد که هیچی از روایتات بتاب دفتاع بتر نظتر مشتهور
داللت ندارد .ایشان در مسأله  ۸9کتاب خود ،قول مشتهور را ختالی از اشتکال ندانستته
بلکه موضوع میداند و از دادن فتوی به جواز قتل خودداری میکند( .خویی ،بتیتتا/2 :
 ۸۴و )۸۸فقهای دیگر نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویتا رد کترده ،از
دادن فتوا به جواز قتل خودداری کردهاند( .منتظری ،بیتا)13۴ /1 :
به هر حال میتوان گفت علت وض حکم ماده  302قتانون مجتازات استالمی قتول
مشهور فقهاست که به تب شیخ طوسی و محقق حلتی بتدین طریتق فتتوی دادهانتد .بتا
نگاهی به مسأله  2۸کتاب دفاع از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و مقایسته آن بتا متتن
ماده  302قانون مذکور در مییابیم که عبارت قانون ،ترجمه عبتارت متذکور استت کته
ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کردهاند؛ هر چند که معتقدند چنین اجتازهای بنتا بتر
واق و نفس االمر است؛ امّا در ظاهر قاضی براساس موازین شرعی قضتاوت متیکنتد و
چنانچه شوهر بینهای در تأیید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم میشتود( .روح اع
خمینی ،بیتا)۴92- ۴91 /2 :
از مجموع نظریات فقهای اهل سنت نیز اینگونه برداشت میشود که نظر اکثر ایشتان
بر این است که اگر شوهر ،مردی را در حال زنا بتا همستر ختود ببینتد و او را بته قتتل
برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند ،قصاص نخواهد شد و برخی دیگر احصتان را
شرط ندانستهاند و در صورت اثبات موضوع ،شوهر را از قصاص معاف میداننتد .البتته
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در عدد شهود الزم برای اثبات موضوع اختالف نظر وجود دارد( .المغنتی :ج /۷جتزء/۷
)6۴9
 -9قتل زانی و زانيه توسط شوهر زانيه از دیدگاه حقوق موضوعه باا محوریات
نقد
قانونگذار ایران علیرغم طرح موضوع در قانون مجازات عمومی قبتل از انقتالب و
فتوای صری حضرت امام خمینی قدس سره مبنی بر جواز قتل زانی و زوجته از ناحیته
زوج در صورت مشاهده در حال زنا (موسوی خمینی ،) ۸3 :1۴0۴ ،در قانون مجتازات
اسالمی سال  1361ذکری از جواز قتل در فراش به میان نیاورد اما در عمل با توجته بته
فتوای حضرت امام و با رعایت اصل  16۷قتانون اساستی ،قضتات در اینگونته قتتلهتا
فتوای حضرت امام را مالک عمل قرار میدادند و در استداللی که از اداره حقتوقی قتوه
قضاییه شده است ضمن اعالم منسوخ بودن متاده  1۷9قتانون مجتازات عمتومی ستابق
میگوید :طبق موازین شرعی و فتوای حضرت امام رحمه اع اگر کسی ببیند مرد اجنبتی
با زن وی زنا میکند و بتواند زنا را از راه اقامه چهار شاهد عادل یا تصدیق اولیای دم و
یا علم قاضی اثبات نماید ،چنانچه مرتکب قتل یکی از آنها یتا هتر دو شتود ،قصتاص
نمیشود و مکلف به پرداخت دیه هم نیست( .کرمی.)21۷ :13۷۷ ،
با توجه به این رویه ،قانون گذار در تصویب قانون تعزیرات ،مجتدداً جتواز قتتل در
فراش را در متاده  630و پتس از آن در بنتد «ث» ،متاده  302قتانون مجتازات استالمی
مصوب1392به شرح ذیل تصویب نموده است :این ماده از جهت فقهی و حقوقی قابتل
ایراد است .از نظر فقهی همانگونه که ذکر شد نهایتت چیتزی کته از روایتات استتفاده
میشود ،عدم قصاص زوج در صورت کشتن زانی متجاوزی است که در فتراش او وارد
شده و اقامه دلیل برای جواز قتل به عنوان حکمی تکلیفی مشکل استت و در خصتوص
قتل زوجه هیچگونه مستند فقهی معتبتری نتداریم و حتدیث مرستله متذکور در کتتاب
دروس شهید اول گذشته از ضعف سند توسط خود شهید هم به صتورت مطلتق متورد
استناد قرار نگرفته است و از طرف دیگر اصوالً مستاله جتواز قتتل در فتراش در کتتب
قدمای اصحاب  -که به عهد معصومین (علیه السالم) نزدی ترند  -وجود ندارد .اولتین
کسی که این موضوع را مطرح کرده شیخ طوسی در کتاب مبسوط است و ایشتان بترای
جواز قتل ،احصان زانی اجنبی و زوجه را الزم دانسته و ذکر جواز قتل به صورت مطلق
در کتب فقهای متأخر ،نمیتواند مستند محکمتی جهتت بیتان حکمتی ختالف اصتل و
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احتیاط باشد .از نظر حقوقی نیز عبارت ماده به گونهای تنظیم شده کته جترم زا بتوده و
ام نیت قضایی را سلب و نوعی آدم کشتی در لتوای قتانون و بتدون امکتان دفتاع بترای
متهمین را ترغیب و تشویق میکند( .میر محمد صادقی )33۸ :1392 ،این ماده میتوانتد
مورد سوء استفاده قاتلین حرفهای قرار گیرد و قتلهایی که با انگیزههتای انتقتام جویانته
انجام شده ،تحت عنوان قتل در فراش مطرح گردد .به طور مثال در متواردی شتوهر بتا
سبق تصمیم و با تهیه مقدمات ،فردی را که مظنون به داشتن رابطه نامشروع با همسرش
بوده به منزل دعوت و اقدام به قتل نمتوده و در متوردی دیگتری شخصتی را در جتای
دیگر به قتل رسانده و بعد او را به اتاق خواب خودش منتقل نموده و همسترش را هتم
به اقرار به زنا مجبور نموده است و در ایتن متوارد در صتورت عتدم کشتف واقعیتت،
چنانچه نتواند زنا را هم با چهار شاهد اثبات کند ،می تواند بتا استتناد متاده  303ق.م.ا
مصوب  1392با مطرح کردن اعتقاد به مهدور الدم بتودن مقتتول ،از مجتازات قصتاص
رهایی یابد .درحالیکه قانون باید به گونهای تنظیم شود که جرم زایی نداشتته و امکتان
تقلب نسبت به آن وجود نداشته باشد .بنابراین پیشنهاد متیشتود چنانچته قتانون گتذار
وجود این ماده را در قوانین کیفری ضروری میبیند .اقدام به قتل در این موارد از ناحیته
زوج را ،عذری مخفف قرار داده و با اصالح عبارت ماده ،راه را بر استفاده جواز قتل بته
عنوان حکمی تکلیفی مسدود نموده جواز قتل را مختص به زانی قرار دهتد ،آن هتم در
صورتیکه زنا توسط ادله ی معتبر شرعی و قانونی ثابت شود( .کالنتری)139۵ ،
آنچه در این مقاله شرح و تحلیل گردید ،این است که قانونگتذار علیترغم انتقتادات
فراوانی که پیرامون وض متاده  630قتانون مجتازات استالمی بختش تعزیترات توستط
حقوقدانان صورت گرفته استت ،مجتدداً بنتد «ث» متاده  302قتانون مجتازات استالمی
مصوب  1392را در همان ماهیت با اندک تغییرات جزئی آورده است و همچنتان راه را
برای انتقامها و کینههای خصوصی عدالت کیفری خصوصی باز گذاشته است.
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 -10نتيجهگيری
موضوع جواز ارتکاب قتل زانی و زانیه توسط همسر زانیته و عتدم مجتازات وی از
موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیتترین تمتدنهتا از جملته آشتوریهتا،
یونانیها ،امپراتوری ژاپن و رم مطرح بوده است .در ایران نیز نخستتین متتن قتانونی در
این موضوع در سال  130۴در متادهی  1۷9قتانون مجتازات عمتومی پتیشبینتی شتد و
دایرهی این ماده حتی شامل پدر و بترادر در صتورت مشتاهدهی زنتا توستط دختتر یتا
خواهر و جواز قتل یا جرح آنها میشد .پس از پیروزی انقالب اسالمی مفاد این ماده در
قوانین مجازات اسالمی مصوب  1362و  13۷0ذکر نشده ولی دوباره در قانون مجازات
اسالمی مصوب  13۷۵و نیز قانون جدیتد مصتوب  1392علیترغم آنکته حقوقتدانان بتا
بررسی و مطالعه مبانی فقهی و میزان تاثیر آنها بر قتلهای ناموسی به کرات لزوم تغییتر
و یا حذف آنها را متذکر شدهاند .اما با تمام این تالشها و مطالعات ،متواد متذکور یتا
بدون تغییر و به قوت خود باقی مانده اند یتا بتا انتدکی تغییتر در ظتاهر بتدون تغییتری
مناسب در راستای کم رنگ کردن اثرات منفی این مواد ،مورد تایید قرار گرفت.
پس میتوان گفت با توجه به اینکه بستر بروز قتلهای ناموسی از لحاظ فرهنگتی و
سنن و آداب و رسوم در جامعه ما فراهم است صالح بر آن است ،قوانینی از این دستته
که تجویز کننده قتلهای ناموسی هستند با دقت و حساسیت بیشتری از سوی قانونگذار
مورد بازبینی قرار گیرند.
در این پژوهش ،به بررسی تحلیلی -انتقادی موضتوع جتواز قتتل در فتراش؛ تاکیتد
دوباره در قانون مجازات اسالمی مصوب  1392در راستای مهدور الدم و اختتالف نظتر
بین فقها مبنی بر جواز قتل هر دو نفر -زوجه و زانی -توسط شوهر تا ممنوعیت قتل به
طور مطلق پرداختیم.
البته قانونگذار در قانون جدید برای اقدام خودسترانه و بتدون اجتازه دادگتاه و نیتز
اقدام براساس اعتقاد اشتباه مجازات تعزیری قرار داده است ،امّا از آنجا کته در بستیاری
از موارد مرتکبین قتلهای ناموسی به استناد این حکم خود را محق در ارتکاب بته ایتن
جنایت میدانند به نظر میرسد که باید از عمومیت حکم فوق کاسته شتود و بتر میتزان
مجازات اقدام خودسرانه در این موارد افزوده شود.
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