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٢٥هاي فراروي آن و چالشهاي ناموسي  قتل  

                                                                      

  : چكيده   ∗ سيد سجاد كاظمي سركانه
د آيين و اي است كه مختص به يك يا چندكشور خاص يا چن هاي ناموسي پديده قتل

در كشورهاي با اكثريت مسلمان اتفاق  ناموسي اغلب هاي حال قتل مذهب خاص نيست؛ بااين
هاي ناموسي، قوانين كيفري يك جامعه  گذار بر وقوع قتلتأثيردر كنار ساير عوامل . افتند مي
براي نوع و ميزان مجازات تعييني .داشته باشند آنها درجامعه توجهي برميزان قابلتأثيرتواند مي

ها، ميزان  نوع قتل  هاي ناموسي، استفاده از معاذير مخففه درصورت ارتكاب اين مرتكبان قتل
هاي   دم كه در قتل وعفومرتكب ازسوي اولياء قانوني هاي گونه تخفيف اطالع افرادجامعه ازاين

هاي  تلميزان وقوع ق درافزايش قوانين كيفري اتتأثيراي دارد،ازمهمترين  گسترده رواج  ناموسي
 چشمگير درزمينه كاهش تأثيريايراني است كه توجه جدي به اين مسائل  ناموسي درجامعه

بازنگري مجدد در اين احكام و مقررات قانوني  تتحقيقا.خواهدداشت را درپي ناموسي هاي قتل
هاي ناموسي و   فراواني در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتلتأثيرتواند  در كشورما مي

به سبقه شرعي قوانين ما، اين بازنگري بايد  بدون ترديد باتوجه. ان آنها داشته باشدمرتكب
 با مبتني بر مباني فقهي و منابع شرعي باشد و هر تغيري بدون عنايت به اين مباني مطمئناً

از سوي ديگر باتوجه به كتب مختلف فقهي، در منابع فقهي نيز . شكست مواجه خواهد شد
گذار در بحث تأثيرقانوني در بحث مواد قانوني  اعمال تغيير در متونظرفيت الزم براي 

كه همت و دقت نظر   وجود دارد امري630و295، 226، 220هاي ناموسي ازجمله مواد قتل
  .كند مضاعف صاحب نظران و متخصصان امور فقهي و حقوقي را طلب مي

  عفو، اولياء دمقتل ناموسي، مهدورالدم، قتل در فراش، :  كليدواژه         

  درآمد
                                                 

  26/7/1389:   تاريخ پذيرش1/9/1388:  تاريخ وصول-1      
  دانشجوي دوره دكتري حقوق كيفري و جرم شناسي دانشگاه تهران        * 

   com.yahoo@78Skazemi 
  

  

 



هاي ناموسي ريشه در تاريخ و فرهنگ بشريت دارد و حتي اين نوع از قتل را شايد بتوان  قتل
هاي بشري مانند  ترين تمدن بازمانده از دوران اعمال مجازات به صورت شخصي درميان قديمي

اطر حفظ ناموس رواج  خها دانست كه در اين دوران قتل زن، دختر يا خواهر به ها و آشوري كلداني
توان عقيده  بنابراين نمي) 126 تاريخ حقوق كيفري بين النهرين،نجفي ابرند آبادي، (.داشته است

توان گفت كه قوانين  هاي ناموسي در جامعه است اما مي داشت كه قانون عامل اصلي ارتكاب قتل
 هستند كه از اهميت ها و هنجارهاي آن جامعه كيفري يك جامعه، نمايان كننده مهمترين ارزش

هاي يك جامعه، فقط  بسيار بااليي برخوردارند و به همين دليل است كه از ميان همه ارزش
در . تعدادي از آنها در قانون مورد تأكيد قرار گرفته و براي تخطي از آنها كيفر تعيين شده است

طوركلي فرهنگ جامعه  هها و آداب و رسوم و ب  وحمايت از عرفتأييدواقع مقنن با اين عمل خود در
   .دارد قدم بر مي

گردد كه براي شناسايي  چرايي ارتكاب جرم در جوامع مختلف مسلماً به عوامل زيادي بازمي
توان از نقشي كه قوانين و مقررات يك جامعه در  آنها به بررسي و تعمق فراوان نياز است اما نمي

در واقع قوانين و مقررات يك كشور . عبور كردميزان و نوع جرايم ارتكابي در آن دارند، به سادگي 
الخصوص قوانين كيفري اصوالً پرچمدار و پيش قراول مبارزه با بزه و بزهكاري در جامعه  علي
 لذا اين قوانين نقش بسزايي )Brandon.crimes of a community.3 (.باشند مي

ين امر به معناي آن نيست كه البته ا. درگرايش افراد جامعه به سمت ارتكاب جرايم مختلف دارند
هاي بسيار شديدي براي انواع جرايم وضع شود ديگر هيچ جرم و  اگر در قوانين كيفري، مجازات
، اما وضع شود كامل از آن پاك و مبري ميدهد و جامعه به طور جنايتي درجامعه روي نمي

 جرايم ارتكابي در ثر و عملي در بحث كاهش آمار وقوعؤهاي م هاي متناسب يكي از راه مجازات
 كه اين امر در زمينه )K.Araji,crime of honour and shame.25(يك جامعه است

  .كند هاي ناموسي نيز صدق مي قتل
طور ضمني از ارتكاب قتل به خاطرحفظ   بنابراين اگر در قانون مجازات به صراحت يا به

ه قانوني در مقايسه با ديگر از طريق اعمال معاذير و كيفيات مخفف ناموس حمايت شده باشد و



تواند در ميزان وقوع  موارد قتل، به نوعي به آن مشروعيت و رسميت بخشيده شده باشد اين امر مي
  .  باشدمؤثرها در جامعه بسيار  اين گونه قتل

پژوهش در نكته مهمي كه دراينجا بايد مورد اشاره قرار گيرد آن است كه منظور از قانون 
در كشور ما قوانين و . يفري و از ميان آنها قانون مجازات اسالمي استفقط قوانين كحاضر 

ي از آنها صحبت به هاي ناموس توان در ارتباط با قتل مقررات مختلفي وجود دارد كه به نوعي مي
كه ... جمله قوانين راجع به واليت پدر بر فرزند و يا رياست شوهر بر خانواده و ميان آورد، از

هاي ناموسي به صورت غيرمستقيم و با واسطه ارتباط داشته باشد زيرا وجود اين  تواند با قتل مي
 كننده فرهنگ و آداب و رسوم موجود در يك جامعه است كه اين آداب و تأييدد به نوعي رقسم موا

هاي ناموسي هستند چراكه آنها تقويت كننده و ترويج  رسوم در واقع زيربنا و بستري براي بروز قتل
اما در اين بحث فقط به مواد مصرح در قانون مجازات . باشند هنگ مردساالر در جامعه ميكننده فر

هاي ناموسي سر و كار داشته و به تعيين  طور مستقيم با قتل موادي كه به. شود اسالمي پرداخته مي
نبوده  تأثير هاي فقهي نيز در تقنين آنها بي پردازند و صد البته ريشه مجازات براي مرتكبين آن مي

  .است
هاي ناموسي ابتدائاً به توضيح و تبيين موادي از قانون   براي بررسي ارتباط قانون و قتل

شود و سپس در ادامه اطالع و آگاهي   هاي ناموسي ارتباط دارند پرداخته مي مجازات كه با قتل
ده مورد بررسي  آن بر ميزان اين پديتأثيرهاي ناموسي و  افراد جامعه از وجود مواد مرتبط با قتل

هاي ناموسي مورد بحث و  گيرد و همچنين عفو قاتل از سوي اولياء دم و ارتباط آن با قتل قرار مي
هاي ناموسي با  گيرد و در نهايت مهمترين راهكارهايي كه براي پيشگيري از قتل بررسي قرار مي

  .ليل قرار خواهند گرفتتوان به آنها اشاره كرد مورد تجزيه و تح كيد بر نقش قوانين كيفري ميأت
  
  هاي ناموسي و معافيت بخشي به آن توسط قانون  تجويز قتل-1

هاي ناموسي به ميان  قانونگذار در قانون مجازات اسالمي به صراحت هيچ نامي از قتل
اي  اي فراتر، در منابع اسالمي و فقهي ما هم به اين عبارت هيچ اشاره نياورده است و در مرتبه

 بيان شده است و 206در قانون مجازات اسالمي، حكم قتل عمد در ماده . ستصورت نگرفته ا



هاي ناموسي يكي از  قتل. طي سه بند، مصاديق مختلف قتل عمدي مورد اشاره قرار گرفته است
گذاري  شودكه براساس انگيزه قاتل، تحت اين عنوان نام هاي قتل عمدي محسوب مي زير مجموعه
، قصاص است كه در ا.م. ق207 قانونگذار مطابق ماده مد ازسويكيفر اصلي قتل ع. شده است

كه با  ،مگر ايندارندنحق گرفتن ديه را ديگر صورتي كه اولياء دم مقتول از قصاص گذشت كنند 
توانند قاتل را از پرداخت آن معاف كنند، ولي  و همچنين مييك ديگر به گرفتن مالي توافق كنند

موجب اخالل در نظر جامعه يا خوف شده و يا بيم ) كاب قتلارت(حال اگر اين عمل قاتلهردر
 208مواد . ( سال حبس براي او تعيين نمايد10 تا 3تواند  تجري مرتكب يا ديگران باشد، دادگاه مي

شوند، بنابراين  هاي ناموسي، قتل عمدي محسوب مي از آنجايي كه تمام مصاديق قتل) ا.م. ق612و
هاي  مقنن قايل به تفكيك بين قتل. شود اي ناموسي اعمال ميه ها نيز بر قتل همين مجازات

ناموسي و ساير انواع قتل عمدي نشده است و رسيدگي به آن وابسته به اصول كلي در رابطه با  
  . مجازات قتل عمدي است

شود كه در آنها فردي  هايي اطالق مي هاي ناموسي به قتل  انجام شده، قتل براساس تعاريف
 .رساند  زن و يا يكي ديگر از بستگان مؤنث خود را به انگيزه حفظ ناموس به قتل ميخواهر، دختر،

)Triphati, for the sake of honour. 64(مجازات . با نگاهي به مواد مختلف قانون
شود كه به نوعي با اين نوع قتل و انگيزه مورد بحث در آن  اسالمي، يكسري احكام مشاهده مي

، اما در اين قسمت گيرند ورت مفصل مورد بحث قرار ميدر فصل بعدي به صاين مواد . اند مرتبط
  :شود به صورت گذرا و براي مطالعه بهتر بحث اصلي، توضيحات مختصري راجع به آنها بيان مي

  
  ا.م. ق630ماده ) 1-1

 حكمي كه در اين ماده مورد اشاره قرار گرفته 26.ا اضافه شد.م. به ق1375 اين ماده در سال 
 سابق نيز مورد تصريح مقنن قرار گرفته بود؛ 179 در قانون مجازات عمومي و بر اساس ماده است

                                                 
ـ            «دارد     اين چنين بيان مي    630ماده  .1 ه تمكـين زن داشـته باشـد    هرگاه مردي همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده كند و علم ب

حكـم ضـرب و جـرح در    . تواند به قتل برسـاند  تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتي كه زن مكره باشد فقط مرد را مي                     مي
  .»اين مورد نيز مانند قتل است

  



 از تئوري تحريك و تهييج براي وضع ماده استفاده شده بود، اما مبناي فلسفي ماده 179در ماده 
براساس يك نظر، مبناي تجويز چنين حكمي دفاع : توان يكي از سه نظر زير دانست  را مي630
 دفع منكر و حفظ و صيانت از آن رانظر ديگر مبناي . ع و دفاع از عرض و ناموس استمشرو

داند و براساس نظر آخر مبناي ماده، تحريك و تهييج روحي  اخالق و نظر و امنيت جامعه مي
گيري صحيح به خاطر مواجه شدن با  مرتكب و خروج وي از حالت طبيعي و عدم امكان تصميم

البته شايد بتوان ) 648 قانون مجازات اسالمي در نظم حقوق كنوني،شكري، (.باشد حالت مذكور مي
هاي  ارتباطي كه اين ماده با قتل. مبناي اين ماده را بيشتر  تجويز دفاع از عرض و ناموس دانست

هاي ناموسي   حكم يكي از مصاديق خاص و استثنايي قتل630ناموسي وجود دارد اينست كه ماده 
شود اينست كه به طور  ، يك مورد استثنايي گفته مياين كه اين مورددليل . را مشخص كرده است
 در زمان قتل 630آيد كه تمام شرايط ماده  هاي ناموسي بسيار كم پيش مي معمول درارتباط با قتل

اي گذشته است و يا اصالً مقتول در چنين حالتي  جمع باشد و در اكثر مواقع يا مدتي از چنين لحظه
و يا سوءظن خانواده به او، به ) غير از زنا(ته است ولي به خاطر ارتباطات نامشروع ديگر قرار نگرف
  . رسد قتل مي
  
  27ا.م. ق220ماده ) 2-1

براساس اين ماده و برخالف . اين ماده درخصوص قتل فرزند توسط پدر با جد پدري است
اگر اين فرد پدر يا جد شود،  ساير موارد كه مرتكب قتل عمدي با تقاضاي اوليا دم  قصاص مي

اگرچه . پدري مقتوله باشد مجازات او قتل عمد نيست بلكه تنها بايد ديه بپردازد و تعزير شود
هاي ناموسي   اين تصور ايجاد شود كه اين ماده ارتباطي به قتل220ممكن است براساس ظاهرماده

اي ناموسي داشته باشد تا ه گذاري در بحث قتلتأثيرتواند نقش  ندارد با اين وجود اين ماده مي
جايي كه شايد بتوان گفت كه پركاربردترين و پراستنادترين ماده قانون مجازات اسالمي براي 

 زيرا براساس تحقيقات انجام گرفته تقريباً. رهايي قاتالن ناموسي از قصاص همين ماده است
                                                 

ود و به پرداخـت ديـه قتـل بـه ورثـه مقتـول و       ش پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي: (دارد  اين گونه بيا ن مي  220ماده  .1
  )تعزير محكوم خواهد شد



مرتكب قتل دختران دهند كه به داليل گوناگون  هاي ناموسي را پدراني تشكيل مي دوسوم قتل
 هاي ناموسي، مجرمين قتل هاي اجتماعي بررسي ويژگي ولي زاده، - براتوند-اسدالهي. (اند خود شده

164(  
 

  28ا.م. ق226ماده ) 3-1
براساس اين ماده، در . هاي ناموسي دارد  از موادي است كه ارتباط مستقيم با قتل226 ماده 

دم بودن به قتل برساند، درصورتي كه اين اعتقاد را به كه كسي ديگري را با اعتقاد مهدورال صورتي
 ارتكاب قتل به اعتقاد قصاص،موذن زادگان، . (اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط خواهد شد

تواند مصاديق متفاوتي مانند محارب، سب النبي، زناي محصنه، لواط و  مهدورالدم بودن مي) 235
بارز اين مهدورالدم بودن، ادعا در خصوص انجام روابط نامشروع داشته باشد اما يكي از مصاديق ... 

تقريباً در همه . گيرد هاي ناموسي بسيار مورد استفاده قرار مي باشد كه درقتل توسط مقتول مي
هاي ناموسي مرتكب به نوعي براين اعتقاد است كه قتل زن يا دختر به خاطر اعمال خالف  قتل

باشد و  ت جايز و مشروع بوده و به عبارتي خون او مباح ميعرف و هنجاري كه مرتكب شده اس
در واقع اين . گيرد هاي ناموسي از سوي مرتكبان مورد استفاده قرار مي اين دفاع در اكثريت قتل

تفسير موسعي به عمل آورده و تمام اعمالي كه به جهتي خالف » مهدورالدم« قاتالن از اين واژه 
تواند راه سوء  بنابراين اين ماده مي. دهند دايره شمول آن قرار ميدانند در  شئونات خانواده مي

هاي ناموسي  استفاده و كج فهمي را باز بگذارد و يكي از مصاديق اين سوء استفاده در بحث قتل
دهد كه مهدورالدم را به قتل  قانونگذار به عبارتي با ذكر اين ماده، به عموم مردم اجازه مي. است

كه اعطاي چنين مجوزي در روزگار ما اشكاالت فراوان حقوقي، اجتماعي و سياسي  برسانند، درحالي
آقايي . (تواند موجبات سوء استفاده فراوان را از سوي افراد جامعه فراهم آورد را به دنبال دارد و مي

  )115 حقوق كيفري اختصاصي،نيا، 
  29529 ماده 2تبصره ) 4-1

                                                 
قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول شرعا مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتـل باشـد             : ( تصريح مي دارد   226ماده  . 1

  )قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در داگاه اثبات كند



تقاد به قصاص يا مهدورالدم بودن فردي را داشته  مربوط به جايي بود كه كسي اع226 ماده 
طور كامل از قصاص  را نيز به اثبات برساند كه قاتل به) قصاص يا مهدورالدم بودن(باشد و اين امر
شود اما كاربرد اين تبصره در جايي است كه مقتول شرعاً مستحق قتل نبوده ولي  و ديه معاف مي

ورالدم بودن به قتل رسانده است و توانسته است كه در دادگاه قاتل او را با اعتقاد به قصاص يا مهد
اين اعتقاد خود را به اثبات برساند كه در اين صورت قتل به منزله خطا شبيه عمد خواهد بود و 

محشاي قانون مجازات اسالمي زراعت،(.جاي قصاص بايد ديه بپردازد و احياناً تعزير شود مرتكب به
  )469در نظم حقوق كنوني، 

 از مجازات رهايي يابد، او به راحتي و 226 اگر مرتكب در اكثر موارد نتواند با استناد به ماده 
بنابراين اين تبصره نيز . تواند از مجازات اصلي قتل عمد خالصي يابد به صرف اثبات اين اعتقاد مي

ذكر شد تقريباً در ، زيرا همانطور كه قبالً كند هاي ناموسي پيدا مي ط با قتلاهميت زيادي در ارتبا
طور  ، در ذهن خود دارد و بهعتقاد را چه به صورت صحيح يا غلطهاي ناموسي، قاتل اين ا همه قتل

تواند  كند وبا اثبات همين امر هم معموالً مي معمول در مراحل مختلف رسيدگي نيزبه آن استناد مي
مراجع قضايي بايد تا جايي استفاده مرتكبين، ءبه دليل همين سو. از مجازات قصاص رهايي يابد

ممكن  مصاديق اين اعتقاد را محدود كرده و در پذيرش اين گونه ادعاها با احتياط برخورد كنند و 
  .در ضمن متعارف و معقول بودن اين اعتقاد را نيز احراز كنند

  
  خصوصي تلقي شدن قتل عمد) 5-1

مهمترين عامل قانوني افزايش توانستيم   را مي179 اگر درقانون مجازات عمومي سابق، ماده 
الناسي  هاي ناموسي بدانيم، شايد به جرات بتوان گفت كه در بعد از انقالب، خصوصي و حق قتل
هاي  است كه بر پديده قتل) از ميان عوامل قانوني(شدن مجازات قتل عمد، مهمترين عاملي  تلقي

 قتل عمد يك جرم 1352 و 1304قبل از انقالب و در قوانين مصوب . گذار بوده استتأثيرناموسي 
عمومي بود كه مجازات آن اعدام تعيين شده و گذشت شاكي خصوصي حداكثر موجب تخفيف اين 
                                                                                                                             

در صورتي كه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بـر دادگـاه ثابـت     :( مي دارد  اين تبصره اينگونه مقرر   . 1
شود و بعدا معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبيه عمد است و اگر ادعاي خـود را در                    

  )رساند قصاص و ديه از او ساقط استمورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات ب



در نتيجه قاتل هيچ اميدي نداشت كه با اخذ . مجازات و تعيين مجازات حبس ابد براي مرتكب بود
انقالب و بر مبناي مدارك و رضايت از اولياء دم، به طوركامل از مجازات رهايي يابد، اما بعد از 

مستندات فقهي، مجازات قتل عمد به قصاص تغيير يافت كه به طوركامل در اختيار اولياء دم قرار 
 1370اين تا جايي بود كه تا سال . ، عفو يا تراضي بر ديه را در اختيار گرفتندفت و آنها حق اجراگر

در اين سال بود كه با . شد ارد جامعه ميبا رضايت اولياء دم، قاتل به سرعت از زندان آزاد و و
ت جديد مقرر شد كه حتي اگر اولياء دم نيز رضايت بدهند و قصاص ساقط اتصويب قانون مجاز

شود باز درصورتي كه عمل مرتكب موجه اخالل در نظم عمومي و تجري مرتكب يا ديگران گردد 
ر اغلب اوقات، وقوع يك قتل د) ا.م. ق208ماده .(گردد  سال حبس محكوم مي10 تا 3قاتل به 

هاي كه  در تعداد زيادي از پرونده. كند بيني را طي مي ناموسي روال اجرايي مشخص و قابل پيش
در آنها فردي زن يا دختر يا خواهر خود را به قتل رسانده است، عامل قتل براساس تصميم قبلي و 

  . زند با حمايت اعضاي خانواده دست به قتل مي
 )Walter,revenge for honour,23(آسيايي مانند هند و پاكستان يكشورها دربعضي

اي خوزستان و يا جوامع سنتي كرمانشاه و كردستان،  و در برخي مناطق ايران مانند قبايل عشيره
 اين ظن براي خانواده ايجاد شد آن كهروال معمول قتل دختر يا زن به اين صورت است كه بعد از 

عنوان مثال او باكره نيست يا رفتارهاي ديگري از   بهاين كهرقرار كرده يا كه زن با ديگري ارتباط ب
دار شدن  او مشاهده شود كه به زعم اعضاي خانواده، شرافت و ناموس خانواده در معرض خطر لكه

و عدم ) غيرتي بي(قرار دهد به نحوي كه اگر فوراً واكنش به اين امر صورت نگيرد به زودي 
خصوص موضوع به اي خانواده گرد هم جمع شده تا درفل خواهد شد، اعضحيثيت آنها نقل محا

دراكثر موارد، نوع واكنش آنها به صورت قتل عامل فساد . گيري كنند صورت شورايي تصميم
كنند و او را از لحاظ روحي و رواني براي  نفر را انتخاب مي باشد و در نتيجه از ميان خود يك مي

شود  حال با اين روالي كه بيان شد، مشخص مي. نمايند شويق ميكشتن زن يا دختر تحريك و ت
تواند به ضرر زنان يا دختران باشد و راه را  كه اين خصوصي تلقي شدن قتل عمد تا چه اندازه مي

هاي قتل ناموسي موضوع  در پرونده. براي كشته شدن آنها و رهايي قاتل از مجازات فراهم سازد
ر اين قسمت بايد به آن اشاره داشت، بحث خود معرفي مرتكبان ديگري كه جالب توجه است و د



هاي ناموسي، قاتل بعد  اكثر قتلطور معمول در به. هاي ناموسي به دستگاه عدالت كيفري است قتل
  ) 68هاي ناموسي، شناسي قتل مطالعه جرم،كاظمي.(دهد از انجام جنايت خود را به پليس تحويل مي

براي معرفي خود به پليس را عالوه براعتقاد راسخ به درستي شايد مهمترين دليل مرتكبان 
اند، اطمينان آنها از گذشت ساير اولياء دم ومعاف شدن آنها از مجازات قصاص  عملي كه انجام داده

كه همگي جزء خويشاوندان (، اولياء دم كب مطمئن باشد كه به محض صدور حكموقتي مرت. باشد
كنند وهمچنين دادگاه نيز به اين علت در مجازات  شت مياز قصاص و ديه گذ)خود او هستند

تواند تخفيف قائل شود، مسلماً انگيزه و تمايل بيشتري براي   مي22تعزيزي او براساس ماده 
  .معرفي خود به پليس خواهد داشت

  
  ناموسي هاي حوزه قتلقانوني در هاي ازتجويزها و تخفيف افرادجامعه  آگاهي-2

هاي ناموسي دارد ميزان اطالع و آگاهي  ميت فراواني در بحث قتليكي از مباحثي كه اه
هاي ناموسي وجود دارد و  افراد از احكام و مقرراتي است كه در قانون مجازات اساسي راجع به قتل

اگرچه اصل بر اطالع و آگاهي عموم از .  آن بر ميزان گرايش آنها به سمت ارتكاب قتل استتأثير
باشند  االجرا مي  روز از آن الزم15وانتشار و با گذشت تأييدن بعد از تصويب و باشد وقواني قوانين مي

قابل پذيرش نيست، اما ) هاي حدي در بعضي از مجازات(و جهل به قانون جز در مواردي استثنايي 
محتوي اين قوانين نداشته و اين اصل صرفاً به  طور معمول افراد عادي اطالعات صحيحي از به

اما با اين وجود افراد جامعه از  ها و ادعاهاي واهي وضع شده است،  از سوءاستفادهخاطر جلوگيري
به عبارت . باشد اطالع و آگاهي دارند هاي ناموسي در جامعه مي وجود موادي كه مرتبط با قتل

اي درخصوص ارتكاب يك قتل ناموسي  دانند كه قانونگذار و يا محاكم اگر پرونده ديگر آنها مي
نگرند و همين امر  هاي قتل عمدي به آن مي نگاه متفاوتي در مقايسه با ديگر پروندهباشد، با 

طور معمول، عموم  به عنوان مثال به. تواند موجبات گرايش بيشتر آنها به سمت قتل زنان باشد مي
هاي آن درقانون مجازات اسالمي براي شوهري كه همسر خود   و معافيت630جامعه از وجود ماده 

اند به قتل رسانده است، آگاهي دارند، هرچند كه ممكن  اي را كه در يك فراش بوده يگانهو مرد ب
رسد صرف آشنايي و  است كه به ضوابط و شرايط كامل آن احاطه نداشته باشند ولي به نظر مي



رسد آشنايي  علم اوليه و مجمل براي تشويق و تحريك بيشتر آنها كفايت كند، حتي به نظر مي
ات منفي بسيار كمتري از وضعيت فعلي داشته باشد، تأثيرام ضوابط اين گونه مواد، كامل به تم

اي وجود دارد كه به او  طور كامل بداند كه در قانون ماده دليل اين امر اينست كه اگر يك فرد به
دهد ولي او بايد بعداً به طور كامل شرايط و احكام زنا را به اثبات برساند  اجازه قتل زن را مي

طور ناقص بداند كه در قانون   يك فرد بهاين كهحتماالً اثر تحريكي كمتري در او خواهد داشت تا ا
اي وجود دارد كه به او اجازه ارتكاب قتل به خاطر حفظ ناموس را  مجازات اسالمي يك ماده

زيرا در صورت دوم او به خاطر اين اطالعات ناقص، ممكن است تفسيرهاي موسعي را از . دهد مي
 شامل خواهر يا آن راين حكم در ذهن خود به عمل آورد، مثالً به دامنه مصاديق آن بيفزايد و ا

دختر و ديگر زنان خانواده نيز بداند يا تصور كند كه صرف رويت زنا توسط خود او كفايت خواهد 
   .هم با شرايط خاص در دادگاه نداشته باشد كرد و هيچ ذهنيتي در مورد اثبات زنا آن

 بسياري از افراد جامعه حتي بدون وجود يك قانون كيفردهنده هم صرفاً به حكم اگرچه
اما تا زماني كه .كنند هاي ناموسي خودداري مي اخالق، ازدست يازيدن به جناياتي همچون قتل

شمارد كه آن امر در دنياي امروز جرم  هاي يك جامعه امري را جايز و مشروع مي فرهنگ و ارزش
ه طور معمول نياز به يك قانون پيشگيرنده كامل و همه جانبه است كه افراد را از شود، ب شمرده مي

گرايش به سمت آن عمل ممنوعه باز دارد و همچنين درست است كه صرف اطالع از وجود 
تواند دليل اصلي افراد جامعه براي  هاي ناموسي نمي ها و تخفيفات قانونگذار در زمينه قتل معافيت

هاي عميق اجتماعي و فرهنگي در جامعه  ها داراي ريشه ناموسي باشد و اين قتلهاي  ارتكاب قتل
 اين سنت توسط قانونگذار كه با اعطاي تخفيف در تأييدرسد همين اطالع از  است، اما به نظر مي

كه درحال تصميم گيري براي قتل  تواند كساني را مجازات مرتكبان خود را نشان داده است مي
  .تر سازد مصمم و تر زن خود هستند درتصميم خود قاطعخواهر، دختر يا 

ا .م.توان گرفت، اينست كه موادي كه در ق اي كه از اين بحث مي طور خالصه نتيجه  به
ها  اول از طريق معافيت:گذار باشندتأثيرهاي ناموسي  توانند بر وقوع قتل وجود دارند از دو طريق مي

شوند كه ارعاب عامي كه از  اند كه باعث مي ا قائل شدهه و تخفيفاتي كه براي مرتكبان اين قتل
، زيرا ها ايجاد نشو هاي متناسب و بازدارنده بايد به وجود بيايد در خصوص اين قتل طريق مجازات



اند يا اصالً مجازات  كنند كه مرتكباني كه قبالً به اين جرم دست يازيده افراد جامعه مشاهده مي
اما اين مواد . شان بسيار اندك بوده است در مقايسه با شدت جرم ارتكابياند و يا مجازات آنها  نشده

هم از طريق فهم و   هستند و آنمؤثرهاي ناموسي در جامعه  از طريق ديگري هم بر ميزان قتل
در ذهن خود تصوراتي  شود آنها استنباط اشتباه از اين مواد در ميان مردم عادي است كه باعث مي

نگذار از آنها در صورت ارتكاب قتل ناموسي داشته باشند و با اطمينان و در خصوص حمايت قانو
حتي بسياري از مرتكبان . جرأت بيشتري وبا كمترين سوء ظن، نزديكان خود را به قتل برسانند

دانند كه اگر به قتل ارتكابي، ماهيتي ناموسي بدهند امكان رهايي از مجازات  هاي ديگر نيز مي قتل
  .د استآنها بسيار زيا

  
  هاي ناموسي  آن بر افزايش قتلتأثير عفو قاتل و -3

هاي ناموسي و قانون بايد مورد بحث قرار گيرد عفو و  موضوع ديگري كه در ارتباط بين قتل
دانيم مجازات قتل عمد در قانون  همانطوركه مي. گذشت قاتل ناموسي توسط اولياء دم مقتوله است

شد كه اولياء دم دراين خصوص حق عفو قاتل يا تراضي براي با مجازات اسالمي و فقه، قصاص مي
قتل چه از . اخذ ديه را دارند و در اين امر هيچ تفاوتي بين انواع مختلف قتل عمدي وجود ندارد

روي خيرخواهي باشد، چه با هدف بردن مال مقتول و چه براي حفظ به اصطالح ناموس خود و 
 ءًمجازات قصاص ابتدا.  از سوي اولياء دم مورد عفو قرار بگيردتواند خانواده، در همه موارد قاتل مي

باشد  در دين يهود تأسيس گرديد و برخي آيات و فرازهاي عهد عتيق در بردارنده حكم قصاص مي
به » ص«كند؛ اين مجازات در زمان پيامبر اكرم  ميتأييدبا صراحت اين مطلب را  و قرآن كريم نيز

برهمين .  گرديدتأييدا نزول آياتي از قرآن در اين خصوص امضاء و عنوان رئيس حكومت اساسي ب
هاي رسمي  روششمس ناتري، . (اساس قصاص به عنوان بخشي از شريعت اسالمي پذيرفته شد

سازد،  آنچه اين مجازات را در دين يهود و اسالم از هم متمايز مي) 63 وغيررسمي حل اختالف،
آن درآيين يهود است؛ زيرا برطبق دستورات  راسالم و عدمقانوني بودن و مشروعيت بخشش قاتل د

تنها قصاص است و هيچ جايگزيني هم براي آن مقرر نشده  مذكور در تورات، مجازات قتل عمد
بها و نيز  است، درحالي كه بر اساس متون ديني در اسالم، اولياء دم مجازند قاتل را با دريافت خون



اسالمي ايران، قوانين و مقررات  ابق قانون اساسي جمهوريمط. بدون آن مورد بخشش قرار دهند
كه مجازات قصاص مبتني بر شريعت آنجا از30.توانند مغاير با شريعت اسالمي باشند موضوعه نمي

است، حذف آن از قوانين كيفري و جايگزين نمودن مجازات ديگر، مغاير احكام اسالمي بوده، در 
هاي  به همين دليل است كه ايران علي رغم محكوميت. رددگ اساسي تلقي مي قانون نتيجه برخالف

هاي  مكرر در اسناد حقوق بشري صادره از سوي شوراي امنيت سازمان ملل متحد و ديگر سازمان
بيني قصاص در قوانين كيفري و اجراي آن در سيستم قضايي؛ نتوانسته  المللي به سبب پيش بين

الي كه ممكن است در اين ؤ حداقل تعديل نمايد، اما ساست آن را از قوانين كيفري خود حذف و يا
قسمت مطرح شود اينست كه آيا عفو قاتل توسط خانواده اولياء دم با هدف قصاص و تشريح آن 

  منافات دارد يا خير؟
كه پس از نزول آيات راجع به تشريع قصاص، اين مجازات مشروع و قانوني بوده  با وجود اين

هاي ديگر خداوند اولياء دم را به بخشش   اما در سوره31 آن تأكيد كرده،و آياتي از قرآن كريم بر
 آيه در قرآن هست كه مردم را دعوت به گذشت و عفو كرده 35 بيش از 32.كند جاني دعوت مي

البته هدف از اين همه توصيه براي عفو را بايد در اصرار قرآن در امر پيشگيري از ارتكاب . است
م دانست ولي اگر عفو در مواردي با اين هدف در تعارض باشند، نبايد قتل و همچنين اصالح مجر

يكي از مواردي كه درآن عفو و بخشش قاتل به هيچ وجه . عفو و بخشش را مناسب دانست
 مطرح سؤالها اين  در ارتباط با اين قتل. هاي ناموسي است مناسب و پسنديده نيست در حوزه قتل

 يا زن خود را به صرف سوء ظن يا اتهامات ناروا كه صحت آنها شود كه اگر فردي خواهر، دختر مي
كار، حمايت خانواده را نيز  انجام اين اي به اثبات نرسيده است، به قتل برساند و در در هيچ محكمه

سوي مقامات  اعضاي خانواده يا تقاضاي عفو ازسر خود داشته باشد، آيا باز بخشش او از سوي پشت
كه بيان همانطور ري مناسب و پسنديده است؟ هدف از عفو قاتل در اسالم،و افراد صاحب نفوذ ام

بحث  شد، پيشگيري از بروز جنايات مشابه واصالح مجرم است، اما كامالً بديهي و روشن است در

                                                 
  . قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران4اصل .1
  .178آيه ، سوره بقره ، قرآن كريم.2
  .32، سوره مائده ، آيه 45، سوره مائده ، آيه  38، آيه   سوره شوري.3



تر  تر باشد او جري اي كه وجود دارد هرچه مجازات قاتل پايين هاي ناموسي به دليل وضع ويژه قتل
  .شده و بيشتر به درستي عمل خود يقين پيدا خواهد كرد

هاي ناموسي بسيار شايع و رايج است به نحوي   عفو قاتل ازسوي اولياء دم در پروندهاي قتل
خاطر مسائل ناموسي  نث خودرا بهؤهاي كه درآنها، فردي يكي از بستگان م كه تقريباً درهمه پرونده

شناسي  مطالعه جرم، كاظمي. (اند قتول، قاتل را مورد عفو قرار دادهبه قتل رسانده است، اولياء دم م
  ) 99 هاي ناموسي، قتل

تواند داليل مختلفي را داشته باشد، از جمله همراهي و هماهنگ آنها   اين عمل اولياء دم مي
ا را  آنها به اين نتيجه رسيده باشند كه قصاص قاتل، دختر آنهاين كهبا قاتل قبل از انجام قتل يا 

كار را در بسياري از  اما شايد بتوان مهمترين دليل اين. گرداند يا يكسري داليل ديگر باز نمي
هاي مقتوالن از تصميم قاتل و يا حتي  ها ناموسي، هماهنگ و اطالع خانواده هاي قتل پرونده

 كه در تحريك و تشويق و به نوعي معاونت آنها در اين كار باشد، در مباحث قبل توضيح داده شد
هاي ناموسي يك  بعضي كشورها مانند پاكستان، هند، بنگالدش و يا در بعضي مناطق ايران؛ قتل

جنايت مشاركتي و خانوادگي است يعني با همكاري و هماهنگي و تصميم شوراي خانواده انجام 
راوان گيرد، قاتل هم از ميان اعضاي خانواده يا از ميان ديگران انتخاب شده و يا گفتگوهاي ف مي

كند و به خاطر  او بعداز اتمام كار، خود را به پليس معرفي مي. شود آماده براي انجام اين كار مي
كند، در آخر هم اولياء دم كه همه  عمد اقرار مي اطميناني كه ازگذشت اولياء دم دارد، صراحتاً به قتل

كرده و قاتل بعد از نظر  باشند از حق قصاص خود صرف آنها به نوعي خويشاوندان قاتل هم مي
اگر بخواهيم از منظر قانون مجازات و . گردد تحمل ميزان اندكي مجازات تعزيري، به جامعه باز مي

ا به اين امر بنگريم، عمل خويشاوندان مرتكب، مصداق بارز .م. ق43احكام معاونت مندرج در ماده 
  . يمبندهاي اين ماده محسوب شده و بايد آنها را معاون قاتل محسوب كن

آيد كه آيا عفو قاتل دراين چنين وضعيتي با فلسفه   پيش ميسؤالحال با اين اوصاف، اين 
م كه درخصوص محروميت . ق880در قرآن كريم و روايات مختلف، منافات ندارد؟ آيا ماده  قصاص

از ارث، مباشر و مسبب در صورت قتل مورث است را نبايد شامل معاون هم دانست؟ رويه قضايي 
شناسد  هايي هم حق قصاص را براي اين خويشاوندان به رسميت مي عالً حتي در چنين پروندهما ف



هاي ناموسي مطابق با آنچه ذكر شد موجبات سوء استفاده فراوان را  كه اين امر در حوزه قتل
كند، اگر از منظر اخالق به قضيه بنگريم، حكم اين خويشاوندان تفاوتي با حكم مباشر  فراهم مي

، ا.م.كه بر اساس ق ندارد و هر دوي آنها به يك اندازه در وقوع اين قتل مقصر هستند، درحاليقتل 
شود كه در مورد  شوند بلكه به آنها اين حق نيز داده مي نه تنها آنها هيچ مجازاتي را متحمل نمي

دم گيري و اظهار نظر در خصوص قصاص يا ع اند، حق تصميم قتلي كه خود باعث و باني آن بوده
  .قصاص قاتل را داشته باشند

اما نكته آخر دراين قسمت در ارتباط با مجازات جايگزين قصاص براي مرتكبان قتل ناموسي 
 ناموسي است،  هاي قتل ازآنجايي كه معموالً عفو قاتل از سوي اولياء دم، جزء الينفك پرونده. است

در جرم . ار الزم و ضروري استها بسي بنابراين بررسي مجازات جايگزين قصاص در اين پرونده
هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكي نداشته يا شاكي داشته «ا .م. ق612قتل عمد مطابق ماده 

كه اقدام وي موجب  ولي از قصاص گذشت كرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود درصورتي
ادگاه مرتكب را به اخالل در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد د

شرايطي كه در ماده براي تعيين حبس از سوي دادگاه . نمايد حبس از سه تا ده سال محكوم مي
هيچ قتل عمدي وجود ندارد . آيد هاي عمدي به وجودمي طور معمول در همه قتل بيان شده است به

هاي قتل عمدي،  هكه موجب اخالل در نظر و امنيت جامعه نشود، بنابراين تقريباً در همه پروند
دادگاه در صورت عدم قصاص، مرتكب را به ميزاني از حبس تعزيري محكوم خواهد كرد اما مقدار 

هاي  در قتل. اين حبس، بستگي به نظر دادگاه و اوضاع و احوال وقوع قتل و شخصيت مرتكب دارد
ها از  ين قتلكند و اگرچه مرتكب در اكثريت قريب به اتفاق ا له صدق ميأناموسي هم همين مس

شود اما ميزان و  يابد و از سوي دادگاه، مدتي حبس تعزيري براي او تعيين مي قصاص رهايي مي
، ها در اين نوع قتل. اي دارد هاي قابل مالحظه مقدار اين حبس با ساير انواع قتل عمدي تفاوت

 Kevorkian,femicide and.(كنند قضات معموالً بااغماض بيشتري با مرتكب برخورد مي

the palestinian,34 ( دليل اين امرآن است كه قاضي هم در همان فرهنگي رشد پيدا كرده
است كه مرتكب بزرگ شده و او هم ممكن است درصدي از گرايشات مرتكب را در پس زمينه  

هايي را كه به خاطر تعصبات ناموسي  رو، او ممكن است حساب قتل از اين. ذهن خود داشته باشد



البته از لحاظ قانون هم دست او براي اين . اق افتاده است را از ديگر انواع قتل جدا بداندافراد اتف
سال آزاد 10 تا 3 كه قاضي را در تعيين حبس از 612 باز است زيرا عالوه بر ماده كار كامالً

ا حد ا نيز استفاده كند و مجازات تعزيري او را ت.م. ق728 و 22تواند از مواد  گذاشته است، او مي
اي كاهش دهد و عالوه بر آن، بعد از گذشت مدتي از گذران محكوميت، براساس  قابل مالحظه

استفاده از اين تخفيفات قانوني درخصوص  .ا به او آزادي مشروط اعطا نمايد.م. ق38ماده 
  . هاي ناموسي بسيار رايج است محكومان به ارتكاب قتل

  
   ناموسيهاي اصالح قوانين كيفري براي كاهش قتل-4

اگرچه نقش نهادهاي غيراز قوانين سزادهنده در مبارزه با جرم و پيشگيري از آن انكار ناپذير 
طور كامل و  هاي جرم زا در جامعه به ها و محو زمينه و موقعيت است اما پرورش كامل شخصيت

افرادي مطلق امكان پذير نيست و اگر نهايت مساعي هم دراين جهت به كار انداخته شود، باز هم 
يافت خواهند شد كه مرتكب جرم شوند و باعث گرايش و تحريك ساير افراد به سمت ارتكاب 
جرايم مختلف گردند و از طرفي اجتماع بايد به دفاع از خود و حفظ كيان خود در قبال اعمال ضد 

راي اجتماعي بپردازد، بنابراين وجود قوانين و مقررات كيفر دهنده و نهادهاي اجرا كننده آن ب
هاي ديگر جامعه، در انجام وظيفه  اما هر قدر نظام. اعمال واكنش در برابر مجرمين  حياتي است
تر  هاي جنايي بر روي هم انباشته تر خواهد شد و پرونده خود كوتاهي كنند، بار نظام كيفري سنگين

 اجتماع در هر حال خواهد گرديد و جور كوتاهي آنها را بايد اجباراً نظام قانوني به دوش بكشد، زيرا
بنابراين وجود قوانين و مقرراتي كه به تعيين كيفر براي مرتكبين . بايد به حفظ حيات خود بپردازد

. اعمال ممنوعه بپردازند، در جاي خود و براي انجام وظيفه مخصوص خود بجا و ضروري است
اي باشد  اء و آخرين حربهكيفر بايد به عنوان آخرالدو. منتهي توقع بيش از حد از آن عاقالنه نيست

كيفر اگرچه اكسيري نيست كه دردهاي اجتماعي را درمان كند . شود كه اجتماع به آن متوسل مي
پايه،  هاي سست و بي درمان باشد و نبايد با استدالل ليكن چنين هم نيست كه خود آن يك درد بي

كيفر درواقع بد .  سالح كرد برد وجامعه را در مقابل مجرمين خلعسؤالاساس و مبناي آن را زير 
ابزارهاي كيفري نه «: اند ضروري واجتناب ناپذير است وهمانطور كه بعضي حقوقدانان بيان داشته



تاريخ پرادل، . (»بهترين و نه تنها ابزارهايي هستند كه جامعه براي دفاع از خود در اختيار دارد
تر مؤثرتر و  اي ناموسي بسيار پررنگه نقش قوانين كيفري در حوزه قتل) 124 هاي كيفري، انديشه

زيرا برخالف اكثريت قريب به اتفاق جرايم كه توسط جامعه و فرهنگ آن مورد تقبيح . باشد مي
) شمارد جرم انگاري شده است در بسياري از مواقع، چون جامعه عمل را مذموم مي(گيرند  قرار مي
باشد و بسياري از اشخاص جامعه  ه مي فرهنگ و آداب و رسوم سنتي جامعتأييدها مورد  اين قتل

اي در اين زمينه وجود نداشته باشد  به نوعي به ارتكاب آن گرايش دارند، حال اگر قوانين سزادهنده
ها  كه افراد را از اين اعمال منع كند، هيچ چيزي مانع و جلودار افراد جامعه در ارتكاب اين قتل

  .نخواهد بود
گذار است، نقشي كه قوانين كيفري تأثيرار تعيين كننده و بنابراين نقش قوانين كيفري بسي

توانند به نحو مناسبي آن را ايفا نمايند و موادي از قانون مجازات اسالمي در اين زمينه  فعلي نمي
اي باشد كه با  البته الزم به ذكر است كه اين اصالح بايد به گونه. نيازمند اصالح و بازبيني است

بر اسالمي  دليل اين امر عالوه. ن مواد مبانيت و مخالفتي نداشته باشدمباني فقهي و شرعي اي
ما، ظرفيتي است كه فقه اسالمي و شيعه براي انجام اصالح در اين قبيل مواد و احكام  بودن قوانين

توان به نوعي اين احكام را اصالح  در خود دارد به نحوي كه با استناد به نظرات مختلف فقهي، مي
ز لحاظ مبناي شرعي مشكلي وجود نداشته باشد و هم بتواند از نقش مثبت و فعال در كرد كه هم ا

  .هاي ناموسي در جامعه برخوردار شود زمينه كاهش ميزان قتل
بديهي است كه حفظ موازين اخالقي و مصالح اجتماعي و صيانت از نظم و تأمين آسايش و 

و هرج و مرج، همواره بستگي به قدرت بندوباري  رفاه يك جامعه و ممانعت از پريشاني و بي
 قانون بتواند در اجتماع، اقتدار خود را حفظ كند و همه به آن آن كهبازدارندگي قانون دارد و براي 

احترام بگذارند بايد از هر حيث گويا، رسا، سازنده و به معني واقعي گسترش دهنده عدالت و تأمين 
وقتي در قانون روح . باشد) فارغ از جنسيت آنها(ماع كننده آرامش و حافظ منافع تمام افراد اجت

عدالتي و تبعيض وجود داشته باشد و مردان جامعه هم پيش زمينه الزم براي انجام رفتارهاي  بي
در مباحث قبلي توضيح . آميز را داشته باشند نتيجه چنين وضعيتي معلوم است متعصبانه و تبعيض

باشند مواد  هاي ناموسي مي ت اسالمي كه مرتبط با قتلداده شد كه مهمترين مواد قانون مجازا



باشند در ادامه پيشنهاداتي براي اصالح اين مواد و   مي295 ماده 2 و تبصره 226 و 220، 630
  :شود احكام تصريح شده در آنها ارئه مي

  
  قتل در فراش) 1-4

داري،  ويشتنا تجويز ضمني قتل نموده است و به جاي ترغيب به صبر و خ.م. ق630 ماده 
ع .م.از پيروزي انقالب اسالمي بسياري از مواد ق پس. افراد را تشويق به قتل نموده است

 دوباره 75 كه كالً نسخ شد، اما در سال 179دستخوش تغييرات اساسي گرديد از جمله ماده 
دند هرگاه  معتق33مشهور فقها.  قانون سابق نمود179اي مشابه با ماده  قانونگذار اقدام به وضع ماده

شوهري همسر خود را با مرد اجنبي در حال زنا مشاهده كند و آن دو را به قتل برساند، اگرچه از 
محقق (. را ثابت نمايدمسألهنظر اخروي گناهي مرتكب نشده است اما از نظر حقوقي، زوج بايد اين 

ياي دم، ادعاي او را حال براي اثبات ادعاي خود بايد يا بينه اقامه كند يا اول34)967، 1420حلي، 
زنا كه مورد  كند كه مجني عليه مستحق قتل نبوده و عمل تصديق نمايند، زيرا اصل اقتضا مي

 را مسأله امام خميني هم به تبعيت از ديدگاه مشهور همين 35.باشد واقع نشده است ادعاي قاتل مي
قانونگذار ترجمه اين ) 424 له،تحريرالوسيامام خميني، . (در تحريرالوسيله مورد اشاره قرار داده است

شود   از تحريرالوسيله را كه بخشي از آن مربوط به عالم اخالق است و به حقوق مربوط نميمسأله
اند كه   بعدي بيان داشتهمسأله، امام خميني بالفاصله در اين كه تبديل نموده، غافل از 630به ماده 

  تجويز شده است مربوط به حكم بين فرد و  و جرح و قتل   ضرب  فقهي در مواردي كه از ديدگاه
  .و گناهي بر او نيست) حكم اخالقي(باشد  خدا مي
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در نتيجه اگر زوج، . ، قاضي بايد براساس موازين قضايي حكم كند»قانون« اما از نظر ظاهري
مردي را بكشد و ادعا كند كه او را با همسر خود يافته است و نتواند براساس آنچه شارع مقرر 

 630بنابراين قانونگذار در ماده . ه است شاهد اقامه نمايد، حكم به قصاص آن مرد خواهد شدنمود
ا بر مبناي ديدگاه امام نيز قانون را انشاء نكرده و دقيقاً يك حكم اخالقي را كه مربوط به .م.ق

خصوص بخش حقوقي آن از جمله لزوم اقامه انون مجازات وارد نموده است و درآخرت است در ق
شناسي به جاي تشويق به گذشت و  هود سكوت كرده است و با اين عمل در واقع از ديدگاه جرمش

خويشتنداري از انتقام و ارتكاب قتل بر اساس احساسات، افراد را تشويق به ارتكاب قتل در فراش 
. شود كه در عبارات فقها بيشتر جنبه بازدارندگي و هشدار دهندگي ديده مي درحالي. نموده است

 را بر مسألهلذا فقها اصل در اين ) 35 قتل درفراش ضرورت بازگشت قانون به فقه،هاشمي،(
اند و فقط براي تبرئه از اتهام قتل عمدي مستوجب قصاص، زوج بايد يا شاهد اقامه  قصاص نهاده

، اصل برجواز قتل ع.م. ق179ا و ماده .م. ق630ولي در ماده. نمايد يا ولي دم وي را تصديق نمايد
جويي  ا راه را براي انتقام.م. ق630ماده . اي نشده است در فراش بوده و به لزوم اقامه شهود اشاره

تواند اگر سابقاً  اختيار نشود، مي افراد باز گذاشته است و حتي اگر زوج به دليل عامل تحريك هم بي
 دنياي امروز ولي در) 67 سيري درمباني فقهي،مهرپور، (خصومتي داشته است االن تالفي كند، 

قتل مظهر خشونت است، قتل . هاي شخصي را به افراد بدهد قانون نبايد اجازه چنين انتقام جويي
شود كه حقوق كيفري يك كشور تجويز ضمني  چگونه مي. آميز است ترين اعمال خشونت از خشن

. باشد ين ماده رسد عامل تهييج و تحريك و برانگيختگي مبنا و معيار انشاء ا قتل نمايد؟ به نظر مي
بيني گرديده  شود، پيش ا تعزير براي مواردي كه قاتل به هر دليل قصاص نمي.م. ق612طبق ماده 

 شود بلكه امكان عضو و نفس برداشته مي ظاهراً ماده حاكي از آن است كه نه تنها قصاص. است
ت كه در هايي اس  مربوط به قتل612حبس مذكور درماده چنين تعزيري نيز منتفي است زيرا

نمايد پس به   مقنن تصريح به جواز قتل مي630كه در ماده  اند درحالي غيرجواز قانوني واقع شده
 براي 612 حبس ماده اين كهو » الضمان يوجبال الجوازالشرعي«تواند به استناد تبع آن قاضي مي

ال حبس رود، حتي از اعم اش نمي كه چنين شوهري امكان تجري جلوگيري از تجري است درحالي
افرادي كه با عملشان هرچند نظم جامعه را مختل ساخته و ) 36همان،. (تعزيري صرف نظر نمايد



اند اما دچار چنان تحريكي  را كه در حيطه وظايف دستگاه قضايي بوده، خودسرانه انجام داده آنچه
ينها يكي از عالوه بر ا. اند كه عرفاً جز اين واكنش، واكنش ديگري از آنان بعيد بوده است شده
هاي اين ماده در بخش حقوقي اين است كه بر لزوم اقامه شهود در دادگاه اشاره نكرده است  نقض

شود جهت  و اين امر برخالف نظرات فقها و مخالف روايات در اين حوزه است، لذا پيشنهاد مي
  :ا به موارد ذيل توجه شود.م. ق630اصالح ماده 
ر كالم فقها و روايات، ادبيات تشويقي به قتل در اين ماده  به پيروي از ادبيات حاكم ب-  الف

اي انشاء گردد كه خواننده به وضوح   به گونه630به ادبيات ترهيبي و بازدارنده تبديل شود و ماده 
باشد و هرگونه اقدام  دريابدكه راه حل منطقي از ديدگاه قانوني، مراجعه به دستگاه قضايي مي

  .ي از جمله قصاص را به همراه خواهد داشتخودسرانه پيامدهاي احتمال
 شاهد 4 براي اثبات اين ادعا اين كههاي حقوقي و فقهي نيز برطرف شود از جمله   ابهام-ب

 شاهد الزم است؟ شهود بايد به اصل زنا شهادت دهد يا به جزئيات آن هم بايد شهادت دهند؟ 2يا 
توان وي  كه زاني محصن نباشد، آيا مي ورتيدرص) در ساير موارد شهادت بر زنا الزم است چنانچه(

ا عباراتي مشابه عبارات ذيل پيشنهاد .م. ق630 بنابراين به منظور اصالح ماده ؟رساند  را به قتل
هرگاه زوج ادعا كند، مردي را با همسر خود درحال زنا ديده و به اين سبب هر دو يا « :شود مي

 شاهد 4 براي اثبات ادعاي خود يا كه آن مگر محكوم به قصاص است، يكي را به قتل برساند،
شهود بايد به كيفيتي كه در : 1تبصره.  دم، صحت ادعاي او را تصديق نمايد- اقامه كند يا اولياي

زوج بايد به تمكين : 2تبصره .ساير موارد شهادت بر زنا الزم است به جزئيات موضوع شهادت دهند
  )40همان،(» .اني و زانيه شرط استاحصان ز: 3تبصره . همسرش علم داشته باشند

 فعلي بويژه مشكل بودن اصل اثبات زنا، وجود اين ماده 630اما به هرحال و با توجه به ماده
هاي اندكي با   تاكنون پروندهاين كهويژه  هب. با عبارات موجود در آن، خود موجب سوء تفاهم است

نده آن است كه اين ماده در عمل، اين عنوان تشكيل و به نتيجه رسيده كه اين خود نشان ده
تواند ايجاد كند  بنابراين به دليل همين سوء تفاهمات كه اين ماده در عمل مي. كاربرد زيادي ندارد

گونه موارد بتواند به مقررات مربوط به لعان در قانون مدني استناد كند كافي  همين كه مرد در اين
 بيايد حتي اگر در عمل نيز به 630اي مانند ب ماده اين موضوع در قالاين كهرسد، ولي  به نظر مي



كند كه به هيچ وجه  حال انگشت اتهام را متوجه نظام قانوني و قضايي ما ميهرندرت اجرا شود، در
  )98 بزهديدگي زنان،ميرمحمد صادقي،. (شايستة اين كشور، اين نظام و اين مردم نيست

  
  قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول) 2-4
اعمال «از آنجا كه .  مورد اشاره قرار گرفته است295 ماده 2 و تبصره 226 مجوز در ماده اين
اي كه در صورت استمرار اين مواد در  مسألهاز حقوق عمومي و حاكميت است، مهمترين » مجازات

ها كه نماينده اراده  گيري دولتقبل از شكل.  حكومت حاكميت استمسألها مطرح است .م.ق
جويي  د، افراد در صورت تعرض از سوي ديگران خود مبادرت به واكنش و انتقامعمومي هستن

ها  ساي قبايل و درادامه به عهده دولتؤاين امر ابتدا به ر» انتقام خصوصي«در گذار از. نمودند مي
ها در اعمال كيفر به عنوان يك اصل  نهاده شد، به نحوي كه امروزه صالحيت انحصاري دولت

در كشور ما نيز صالحيت ) 65نقد دادگستري خصوصي درقانون،داوودي، .(ده استمسلم پذيرفته ش
ليكن ) ا. ق156 و 36اصل  (.اجراي مجازات در صالحيت حاكميت و از وظايف قوه قضاييه است

هم در  آن» تجويز اعمال مجازات توسط افراد«بودن اين صالحيت، مواردي از » اصل«علي رغم 
شود كه باعث ايجاد مشكالت  عني قتل، در قوانين مشاهده ميترين مجازات ي خصوص سنگين

اين نوع از انتقام جويي خصوصي ميراث . گردد المللي براي كشور مي بسياري در سطح داخلي و بين
اعراب دوران ماقبل اسالم است اما با ظهور اسالم و استقرار آن، اگر چنانچه كسي مرتكب جرم يا 

مرگ بود و خونش هدر بود، توسط امام يا خليفه مسلمين محاكمه شدكه سزاوار  گناهي سنگين مي
به انبيا و اوصيا و امامان تفويض شده و » واليت قضا«اين  باتوجه به اين امر است كه . شد مي

پيامبر يا امام و يا مأذون از طرف  جزء با اذن آنان، تصدي اين امر خطير مشروع نيست و كسي جزء
فقه عميد زنجاني،(است،باشد ورسيدگي كه مستلزم قضاوت شرعي راي احكامتواند متولي اج آنان نمي
  . نيز متالزم با واليت قضا است» واليت اجراي احكام و حدود«و از طرفي ) 334سياسي،

سازد درخصوص مفهوم نظم   ديگري كه حذف اين مواد را ضروري ميمسألهعالوه براين، 
بندي كشورها و مرزهاي جغرافيايي قلمرو  ي، تقسيمعمومي در دنياي امروز، اشكال مختلف حكومت

جزايي در مكان و اصل صالحيت سرزميني و پذيرش مقررات و اصول بين المللي، مقتضيات  حقوق



فزوني جمعيت و پيچيدگي . اند ها به وجود آورده جديدي را در گستره حقوق جزايي براي دولت
ه بدون برقراري نظم مطلوب و متناسب ي است كمؤثرروابط در دوره معاصر از ديگر عوامل 

جواز اجراي احكام و . حقوقي، اداره جامعه را ناممكن كرده شيرازه امور را ازهم خواهدگسست
اجراي دادگستري خصوصي، با عنايت به شرايط و مقتضيات  شرعي توسط افراد و اجازه هاي مجازات

 . بايدمورد بازنگري قرار گيرداست كه اي بسيارحساس مسألهسياسي و حكومتي جامعه معاصر، 
هاي  از لحاظ فقهي هم اين مواد داراي پايه) 364 شرح قانون مجازات اسالمي،اباذري فومني، (

باشد و بسياري از فقها نيز با صراحت نظر به صالحيت انحصاري حكومت  سست و لرزاني مي
اند و آن را موجب  راد ندادهاي براي اعمال كيفر به اف اسالمي در اجراي كيفر داشته و هيچ اجازه

اكثر فقها هم مانند شهيد ) 463 تحريرالوسيله،امام خميني، . (اند هرج و مرج واخالل درنظام دانسته
و نيز آيت اهللا گلپايگاني با تكيه بر لزوم استيذان از حاكم جهت انجام قتل، معتقدند » مسالك«در 

 به جهت ترك استيذان از حاكم شرع، آثم شود نه ديه، اما شخص كه بر قاتل نه قصاص واجب مي
  )54مجموعه استثنائات فقهي،كرمي، (.د، هرچند عمل وي كار بجايي باشدكار خواهد بو و معصيت

بنابراين باتوجه به نظرات مختلف فقهي و همچنين با عنايت به اصولي همچون لزوم مداخله 
اهللا  دم جواز محاكمه غيابي در حقكيفر، لزوم رعايت تشريفات دادرسي، ع قوه قضاييه در اعمال

و رعايت اصل برائت، الزم و ضروري است كه اعمال ) 170 آيين دادرسي در اسالم،سنگلجي، (
هاي انحصاري قوه قضاييه برشمرده شده و مداخله افراد عادي از اعمال كيفر  كيفر از صالحيت

گيرد  ه از اين مواد صورت ميكه درجامع هايي ممنوع و غيرمجاز اعالم گردد تا از سوء استفاده
  . جلوگيري به عمل آيد

  
  قتل فرزند توسط پدر) 3-4

شود و به پرداخت  ا پدر يا جد پدري كه فرزند خود را بكشد قصاص نمي.م. ق220طبق ماده 
هر جرمي به تناسب شدت خود داراي مجازاتي . شود ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم مي

عنوان يك عامل تسلي دهنده بازماندگان مقتول وجود داشته  اره بهاست، مجازات قصاص همو
به دليل رابطه معنوي بين فرزندان و والدين معموالً كمتر خشونت از جانب والدين نسبت به . است



رغم  علي. هايي ديده نشود شود و حداقل اين انتظار وجود دارد كه چنين خشونت فرزندان اعمال مي
، بعضاً شاهد منيت و رفاه آنان ازسوي خانوادهفرزندان توسط والدين و حفظ اانتظارجمعي از حمايت 

زماني كه اين هتك حرمت جاني ازسوي . باشيم نقض حريم جاني فرزندان ازسوي والدين آنان مي
اند اتفاق بيافتد، مجازات آنها در كشورهاي گوناگون  والدين كه خودعامل بوجودآورنده فرزندان بوده

تواند ازعوامل  در ايران اين وضعيت از عوامل مخففه و در كشورهاي ديگر نيز مي. اشدب متفاوت مي
 سوره مائده، كشتن نابحق 34اين وضعيت درحالي است كه مطابق آيه.  باشدتأثير مشدده و يا بي

فرزند ازسوي پدر و مادر گناهي بزرگ و داراي كيفر و مجازاتي بسيار سنگين است و در نزد خداوند 
حيات مساوي با پدر و  اگرچه مقتول فرزند قاتل است، لكن ازحق. نزله كشتن همه مردم استبه م

كس  باشد و هيچ مصونيتي براي هيچ مادر خود برخوردار بوده و ارزش حيات انساني بسيار باال مي
نزد . ، تيره، جنسيت، رابطه خويشاوندي نسبي و سببي نبايد وجود داشته باشد، نژادبه جهت رنگ

ه اماميه نظرات مخالف كمي در بين فقها براي انتفاء ابوت در قصاص وجود دارد و مشهور فقها فق
ا به اين نتيجه .م. ق220از بررسي ماده . معتقد به عدم قصاص پدر بواسطه قتل فرزند هستند

رسيم كه قانونگذار بنابر داليل فقهي اقدام به تقنين ماده فوق نموده است كه صد البته با  مي
هاي شرافتي را تجويز نموده  هاي خانوادگي ازجمله قتل قوط مجازات اصلي پدر، تلويحاً خشونتس

انتفاء قصاص در صورت پدر (توان با استناد به نظرات بعضي از فقها، اين حكم  اگرچه مي. است
را فقط محدود به مواردي كرد كه پدر از روي هوي و هوس فرزند خود را به قتل ) مقتول بودن

به شرايط  انده است و اين امر بنابر داليل معقول و منطقي بوده است، اما به هرحال باتوجهنرس
از جمله اين . فعلي و در صورت اصرار بر حفظ ماده، انجام اصالحاتي در ماده الزم و ضروري است

 تواند افزودن يك تبصره به اين ماده باشد كه مجازات تعزيري را براي پدر افزايش اصالحات مي
 22داده و همچنين درصورت قتل فرزند توسط پدر، مرتكب نتواند از كيفيات مخففه مقرر در ماده 

در نهايت بايد دراين ماده، اختيارات قضات در تعيين ميزان تعزير بسيار كم . مند شود ا  بهره.م.ق
  .شود و آنها ملزم به تعيين ميزان متناسب قانوني از مجازات تعزيري براي مرتكب باشد

   قانون ناموسي در هاي  قتل با  در مواد مرتبط  براي انجام اصالحات  تا اينجا راهكارهايي 



 نيز نيازمند اصالح 612مجازات اسالمي ارائه شد اما بعضي ديگر از مواداين قانون مانند ماده
 سال حبس مقرر شده 10 تا 3شود  در اين ماده براي مرتكبي كه به هر علت قصاص نمي. هستند

ه دادگاه به صالحديد خود و درصورت اخالل درنظم عمومي و تجري مرتكب يا ديگران، ك
توان استدالل كرد كه آيا واقعاً قتلي  اما در اين باره مي. تواند مرتكب را به آن محكوم نمايد مي

 بسيار بدي كه در تأثيروجود دارد كه موجب اخالل در نظم جامعه نباشد؟ ارتكاب قتل به خاطر 
گذارد همواره موجب اخالل در نظم عمومي است بنابراين حذف اين عبارت الزم به نظر  ه ميجامع
هاي بيش از حدي كه قضات در هنگام تعيين مجازات تعزيري  همچنين به سبب اغماض. رسد مي

نگاهي به پديده  معظمي،- آشوري(شوند،  قائل مي) ويژه در مورد قاتلين ناموسي هب(براي قاتل 
استفاده توسط مرتكبين  كاهش اختيارات قضات دراين زمينه براي جلوگيري ازسوء) 29همسركشي،
  . گردد پيشنهاد مي

  
  نتيجه گيري

توان عملي دانست كه طي آن، مردان خوني و خويشاوند، يكي از  هاي ناموسي را مي قتل
 ي مانند داشتنرا بداليل مختلف...) اعم از خواهر، دختر، مادر، همسر و (نث خانواده خودؤافراد م

خصوص انجام  شايعه دررابطه جنسي با ديگري و حتي گاه به خاطر سوء ظن به او يا انتشار يك
چنين اعمالي، به قتل برسانند تا به زعم خود، لكه ننگ و رسوايي پيش آمده از اين عمل از دامان 

هاي   راجع به قتلهاي كه ازسوي نويسندگان غربي دربسياري از تحليل. خانواده و فاميل پاك شود
شود كه اسالم را به عنوان عامل  اي سعي مي گيرد به صورت كامالً غيرمنصفانه ناموسي صورت مي

مهمترين دليلي كه اين دسته نويسندگان براي عقيده . ها معرفي بنمايند اصلي بروز اين گونه قتل
رهاي با اكثريت جمعيت هاي ناموسي در كشو دارند اين است كه تعداد زيادي از قتل خود بيان مي

تواند توجيه كننده اين امر باشد  پيوندند و به نظر آنان تنها عاملي كه مي مسلمان به وقوع مي
تواند  مسلمان بودن اين مردمان و اطاعت ازدستورات اسالمي دراين خصوص است، اما اين امر نمي

 نبوده و در بسياري از هاي ناموسي به هيچ وجه مختص كشورهاي اسالمي زيرا قتل. صحيح باشد
در . افتد كشورهاي غيرمسلمان و با اكثريت ديني، يهودي، مسيحي و يا اديان ديگر نيز اتفاق مي



واقع دراين خصوص بايد آداب و رسوم يك جامعه خاص را از دين آن جامعه جدا كرده و به صورت 
ذهن مرتكب شكل هاي ناموسي، يك فعل و انفعال رواني در  درقتل. مستقل به آن پرداخت

شوند  شود كه اين فعل و انفعاالت باعث مي واسطه قواعد اجتماعي خاص حمايت مي هگيرد كه ب مي
كه او براي ارتكاب قتل برانگيخته شود كه اين امر درجوامع سنتي كه فرهنگ و آداب و رسوم 

ع از اين دست، هرنوع رفتار ممنوعه درجوام. شود كند، بيشتر مشاهده مي خاصي بر آنها حكومت مي
اگر اين . گيرد توسط اعضاي آن به شدت مورد تقبيح قرار گرفته و در مقابل آن واكنش صورت مي

رفتار ممنوعه ازسوي زنان باشد برخورد بسيار شديدتر است تا جايي كه ممكن است منتهي به قتل 
نان و دختران ل حفاظت از زؤواو توسط خويشاوندان مذكرش بشود زيرا جامعه، اين افراد را مس

داند در نتيجه از اقدامات به عمل آمده ازسوي اين  خانواده و همچنين واكنش در مقابل آنها مي
ازسويي قوانين كيفري يك . كند افراد براي عكس العمل دربرابر رفتار زن، به شدت حمايت مي

نوع و . ه باشندهاي ناموسي درجامعه داشت  قابل توجهي بر ميزان وقوع قتلتأثيرتواند  جامعه مي
هاي ناموسي، استفاده از معاذير مخففه در صورت ارتكاب  ميزان مجازات تعييني براي مرتكبان قتل

  هاي قانوني و عفو مرتكب ازسوي اولياء گونه تخفيف اين نوع قتلها، ميزان اطالع افراد جامعه از اين
ات قوانين كيفري در افزايش يرتأثاي دارد، از مهمترين  هاي ناموسي رواج گسترده دم كه در قتل

 چشمگير تأثيريهاي ناموسي در جامعه ايراني است كه توجه جدي به اين مسائل  ميزان وقوع قتل
 احكام و نتحقيقا بازنگري مجدد در اي. هاي ناموسي را در پي خواهد داشت در زمينه كاهش قتل

هاي ناموسي و  خورد و مواجهه با قتل فراواني در نحوه برتأثيرتواند  مقررات قانوني در كشور ما مي
مرتكبان آنها داشته باشد و بدون ترديد با توجه به سبقه شرعي قوانين ما، اين بازنگريبايد مبتني بر 

 با شكست مواجه مباني فقهي و منابع شرعي باشد و هر تغيري بدون عنايت به اين مباني مطمئناً
بيان شد، در منابع فقهي نيز ظرفيت الزم براي ازسوي ديگر با توجه به مطالبي كه . خواهد شد

هاي ناموسي ازجمله مواد  گذار در بحث قتلتأثيراعمال تغيير در متون قانوني در بحث مواد قانوني 
 وجود دارد امري كه همت و دقت نظر صاحب نظران و متخصصان امور 630و 295، 226، 220

  .كند فقهي و حقوقي را طلب مي
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