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Abstract
Murder in the marriage bed is a confirmatory law and it is not from 

the new established laws of Islam and Imamie Jurisprudence .This rule 
is foreseen in the Ur-Nammu code (2100 B.C.E) ,Eshnunna code (1770 
B.C.E) ,Hammurabi code (1750 B.C.E) ,Hittites code (12th to 17th century 
B.C.E) ,and other codes such as ;The Assyrian code ,the codes of the Japa-
nese Empire ,the codes of ancient Greece and the codes of ancient Rome 
.In contemporary times, this rule is foreseen in the Customary penal code 
(1295 SH), the General penal code (1304 SH) and the Islamic penal code 
(1375 SH). This topic specifically entered Iran’s criminal law from the 
Napoleonic penal code and inserted by Firouz Mirza Nusratal-Dawlah in 
the customary penal code. Similar to this regulation, also has been seen in 
the penal codes of countries like Portugal, Belgium, Italy, Egypt, Kuwait, 
Iraq and others. In the present article , An analytical-comparative method 
will be used to study the genealogy of murder in the marriage bed and em-
phasis on being confirmed of this regulation in the Imamie Jurisprudence, 
as well as the comparative study of similar provisions in ancient criminal 
codes and the contemporary Iranian criminal codes and other countries of 
the world. 
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چکیده
قتل در فراش حکمی امضایی بوده و از تاسیســات اســام و فقه امامیه نیست. در قانون 
اور- نامو )2100 ســال ق.م(، قانون اشنونا )1770 سال ق.م(، قانون حمورابی )1750 سال ق.م(، 
قانون هیتی ها )سده 17 تا 12 ق.م( و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوریان، قوانین امپراتوری 
ژاپن، قوانین یونان باستان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر، در قانون جزای 
عرفــی)1295ش(، قانون مجازات عمومی)1304ش( و قانون مجازات اســامی)1375ش( پیش 
بینی شده است. این بحث مشخصا از کد جزایی ناپلئون ) 1810م( وارد حقوق کیفری ایران شد 
و توســط فیروز میرزا نصرت الدوله در قانون جزای عرفی درج گردید. مشابه این مقرره در قوانین 
جزایی کشورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. در 
مقاله حاضر با روشی تحلیلی- تطبیقی به تبارشناسی قتل در فراش و تاکید بر امضایی بودن این 
مقرره در فقه امامیه و همچنین بررسی تطبیقی مقررات مشابه در قوانین کیفری دوران باستان و 

همچنین قوانین کیفری معاصر ایران و سایر کشورهای جهان پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: قتل در فراش، تاریخ حقوق کیفری، حقوق کیفری، فقه امامیه، قانون 

جزای عرفی.
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درآمد
فراش در لغت به معناي بســتر و در اصطاح فقهی- حقوقی زوج و زوجه فراش 
یکدیگر نامیده مي شــوند. منظور از قتل در فراش عبارت است از این که شوهر، همسر 
خــود و مرد بیگانه را در حال ارتکاب زنا ببیند و آنها را به قتل برســاند.1 از آنجایی که 
مــرد بیگانه با همراهی زوجه یا با اکراه وی، حرمت فراش را از بین برده و به حریم آن 
تجاوز می کند، هم شرع و هم قانون با رعایت شرایطی، اجازه قتل چنین فردی را صادر 
کرده اند. برخی این جواز را از باب دفاع مشــروع2 و برخی دیگر نیز با اســتناد به ماده 
179 قانــون مجازات عمومی 1304 از بــاب تحریک مرد و عدم کنترل وی بر رفتارش 
می دانند. طبق ماده 630 از کتاب پنجم قانون مجازات اســامی 1392 چنانچه شوهر، 
همسر خود و مرد بیگانه را در حالت زنا به قتل برساند، از قصاص معاف می شود. البته 
در مورد قتل زن، شــرط معافیت از قصاص آن اســت که زن خود به ارتکاب زنا تمایل 
داشته باشــد و تحت اجبار قرار نگرفته باشد. بحث پیرامون جرم زا بودن یا نبودن این 
مقرره و یا صحت یا عدم صحت آن، موضوع مقاله حاضر نیست. در این مقاله با رویکرد 
تاریخی/ تطبیقی به تبارشناســی قتل در فراش در قوانین باســتان، قوانین کشورهای 

خارجی و قوانین معاصر ایران پرداخته می شود.
این مقرره ریشه در مفاهیم قدیمي و اولیه اقتدار شوهر و پدر در رابطه با همسر 
و دختــر خود در تمام جهات زندگي روزانه دارد. این مســاله به وضوح در متون قانونی 
به جای مانده از تمدن ها و جوامع باستانی بویژه در منطقه بین النهرین یا همان میان 
رودان3 قابل مشــاهده است. به دلیل وجود چنین حکمي درتمدن ها و جوامع باستانی 
در طول ســالیان متمادي، این حکم در قوانین بسیاري از کشورهای اروپایی نیز پیش 
بیني گردید. بدین ترتیب این مقاله متمایز از سایر مطالعاتی که صرفا با تاکید بر جنبه 
فقهی/ حقوقی به رشــته تحریر درآمده است در صفحات پیش رو طی سه بند، با تاکید 
بر ابعاد تاریخی/ تطبیقی این مقرره به؛ تبارشناســی قتل در فراش در قوانین باســتان، 
تبارشناســی قتل در فراش در قوانین معاصر خارجی و تبارشناســی قتل در فراش در 

قوانین معاصر ایران می پردازد.

1. نک: خادمی کوشا، نوروزی، » قتل زوجه و اجنبی در فراش از دیدگاه امامیه و شافعیه«، 41- 64.
2. شهید ثانی، »الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه«، 166.

3. نک: کرتیس، »بین النهرین و ایران در دوران باستان«، 10 و بعد.
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1. تبارشناسی قتل در فراش در قوانین باستان
قتل در فراش عبارت اســت از این که شــوهر) و نه پدر یا برادر یا سایر اقوام 
ذکور زن(، همســر خود و مــرد بیگانه را در حال ارتکاب زنا ببینــد و آنها را به قتل 
برســاند. در حال حاضر این انگیزه در قتل، چنانچه به اثبات برســد، مجازات قصاص 
منتفی اســت و فقط از باب تعزیر، مجازات حبس سه تا ده سال، به استناد ماده 612 
کتاب پنجم قانون مجازات اســامی بر شوهری که مرتکب قتل مرد بیگانه، همسر و 
یا هر دو شــده است، تحمیل می شــود. این مقرره در بردارنده حکمی امضایی است 
و از تاسیســات و ابتکارات دین اســام یا فقه امامیه محسوب نمی شود. پیشینه این 
مقرره کیفری به قرن ها پیش از اســام می رسد، به طوریکه در قانون اور نمو )حدود 
2100 ســال ق.م(، قانون حمورابی )حدود 1750 سال ق.م(، قانون هیتی ها )حدود 
1600 سال ق.م( و قوانین دیگری همچون؛ قانون آشوری ها، قوانین امپراتوری ژاپن، 
قوانین یونان باســتان و روم قدیم نیز پیش بینی شده است. در دوران معاصر نیز، در 
قانون جزای عرفی)1295ش(، قانون مجازات عمومی)1304ش( و کتاب پنجم قانون 
مجازات اســامی)1375ش( پیش بینی شده اســت. ماده 7 از قانون اور- نامو، مواد 
129 و 130 از قانون حمورابی، ماده 197 از قانون هیتی ها، ماده 253 از قانون جزای 
عرفــی، ماده 197 از قانون مجازات عمومی و ماده 630 از کتاب پنجم قانون مجازات 

اسامی) تعزیرات( به بحث قتل در فراش پرداخته اند.

1-1. قانون اور- نامو
بر خاف آنچه که برخی، قانون حمورابی را به عنوان اولین قانون مکتوب بشری 
می شناســند، کهن ترین قانونی1 که تا کنون کشف و شناســایی شده، مجموعه قوانین 
منســوب به » اور- نامو« پادشاه شهر» اور« است. اور- نامو در سده  22ق.م می زیست. 
مهم ترین اقدام وی تدوین قانون بود . اور- نامو سلســله ای موسوم به »سلسله سوم اور« 
در واپسین سده هزاره ســوم ق. م )2112- 2004( بنیان نهاد و هجده سال پادشاهی 
کرد. سرانجام در جنگ با گوتیان سپاهش او را تنها گذاشت و کشته شد. یادواره او

1. الزم به ذکر است فرمان ها و قوانین موردی نیز وجود دارد که قدمت آن ها به پیش از قانون اور- نامو می رسد. این 
موارد بیشتر منطبق با احکام صادره از جانب پادشاهان در دوران باستان است. به عنوان مثال قدمت فرمان اوروکاگینا 
به حدود 2350 سال پیش از میاد می رسد. همچنین نک: بادامچی، »جایگاه فرمان اوروکاگینا در تاریخ شکل گیری 

حقوق سومری«، 39- 59. همچنین نک: خالقی مطلق، »هوشنگ و دیاکو«، 473- 479.
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در قطعه ای به زبان ســومری به جا مانده اســت.1 اولین رونوشت از این مقررات که در دو 
قطعه در »نیپور« کشــف شدند بوسیله »ســاموئل کریمر« در 1852 ترجمه شد که تنها 
دیباچه و پنج ماده از مقررات آن شناخته شدند. اور- نامو قدیمی ترین لوحه شناخته شده 
به خط میخی اســت و حاوی مجموعه قوانین در موضوعات مختلفی اســت که اطاعات 
اســتخراج شده توســط کریمر در سال 1954 منتشر شــد و تا به امروز باقی مانده است. 
اگرچه دیباچه مقررات آن را مســتقیماً به اور- نامو نســبت می دهد ولی برخی محققین 
معتقدند که این مقررات بیشــتر منسوب به پســر وی »شولگی« باشد2. الواح جدیدتر در 
1965کشــف و ترجمه شــدند که امکان احیاء موادی از این مقررات را فراهم ســاخت. 
رونوشــت دیگر در »سیّپر«3 کشف شد که حاوی تفاوت هایی ناچیز است. این مقررات به 
شــکل موضوعی مرتب شده اند و این الگوئی است که تقریباً در کلیه مجموعه های بعدی 
از آن پیروی شــد که برای قدیمی ترین مجموعه قوانین شناخته شده تاریخ به نحو قابل 
ماحظه ای پیشــرفته به نظر می رسد، زیرا برای خسارت های بدنی، بر خاف قانون عمل 
متقابل )چشــم در برابر چشم(4 اصل حقوق بابلی، جریمه های جبران خسارت مالی وضع 

می کند ولی قتل، سرقت، تجاوز و زنا از جرائم مستوجب مرگ بودند.5 
قانون اور- نامو6 حقوق یتیمان، بیوگان و زمین داران کوچک را به رسمیت می 
شناســد و از آنها در برابر غارتگران پرقدرت دارایی هــا حمایت می کند. در این قانون 
مقرراتی برای کنترل بازار بر اساس واحدهای یکسان اندازه گیری وزن و سایر سنجه ها 
وضع شــده و جریمه هایی برای نقض مقررات تجارت عادالنه در نظر گرفته شده است. 
رســیدگی های قضایی به مسایل حقوقی و ثبت مواردی همچون پیمان ازدواج، طاق، 
وراثــت، برده ها، اجاره قایق، انواع دعاوی حقوقی، ســوگندها و مواردی مثل تحقیقات 
پیش از محاکمه، دزدی، صدمه به دارایی و سوءاستفاده از مقام به صورت لوح سفالی

1. سویشر، »خاور نزدیک باستان«، 125.
2. نجفی ابرندآبادی، بادامچی، »تاریخ حقوق کیفری بین النهرین«، 109.

3. همان، 108.
4. نک: همان، 130 به بعد.

5. برای مطالعه قوانین مرتبط به ماده 26 قانون اشــنونا، ماده 130 قانون حمورابی و ســفر تثنیه، باب 22، آیات 23 تا 
27 مراجعه کنید.

6. همچنین نک: پاشا صالح، »سرگذشت قانون) مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران پیشین تا امروز(«، 94.
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ثبت شده است.1 
از دیگــر جرایمی که در ایــن قانون مجازات مرگ برایش پیش بینی شــده و 
موضوع مورد بررســی در مقاله پیش روست، همبستر شدن زن شوهر دار با مرد بیگانه 
اســت که در ماده 7 آمده اســت:» اگر زنی از مرد دیگری تبعیت کرده و آن مرد با آن 
زن همبســتر شود  آن زن )با خشونت( کشــته می شود اما آن مرد، آزاد خواهد شد«. 
مــاده 6 نیز درباره تجاوز به عنف به زوجه ایســت که ازدواج او هنوز به مرحله نزدیکی 
نرسیده است2. بنابراین با سابقه بسیار کهنی که برای این مقرره مشاهده می شود، قتل 
در فراش از قدیمی ترین ایام، در کهن ترین قوانین کشف شده، جایگاه ویژه و مستقلی 
داشته و منتسب کردن آن به آموزه های فقهی اسام فاقد هرگونه اعتبار علمی است.3 

1-2. قانون اشنونا
قانون اشــنونا متعلق به دوران یکي از پادشاهان اِشنونا به نام َددوشا است که از 
معاصران اوایل حکومت حمورابي بوده اســت. این قانون متعلق به شــهر اشنونا در بابل 
شمالي است که به زبان اکدي نوشته شده و تاریخ آن حدود 1770 ق.م است.4 در طي 
دوران بابلي قدیم، نفوذ اِشــنونا به خارج از این شهِر واقع بر ساحل رود دیاله )تل اسمر 
امروزي( توسعه یافت و در شمال به آشور و در جنوب به بابل رسیده، یکي از بزرگ ترین 
قدرت هاي آن زمان شد. َددوشا معاصر اوائل حکومت حمورابي بود و قلمرو وي سرانجام 
مقهور حمورابي و امپراتوري رو به گسترش بابل گردید. این قانون دارای 60 ماده بوده 

و چنانکه از منابع موجود معلوم است، مقدمه یا مؤخر ه اي ندارد.5 
عاوه بر تدابیر اقتصادي، قانون  مذکور مشتمل بر مقرراتي است که به موضوعات 
فراواني از جمله مسئولیت مستأجر، مسائل کشاورزي، سرقت، وثیقه ها، امانات و وام ها، 
بندگِي ناشي از َدین، حقوق زناشویي و جرایم جنسي و جرایم علیه اموال، دایگي و

1. آوتویت، باتامور، » فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم«،  281.
2. نجفی ابرندآبادی، بادامچی، پیشین، 109.

3. برای مشــاهده نظر مخالف که اعتقاد به فقهی بودن منشــاء این مقرره دارد رجوع کنید به؛ غامی، »تحلیل فقهی 
معافیت قتل در فراش«، 210.

4. بادامچی، » وحدت و تنوع در حقوق خاور نزدیک باستان«، 30.
5. بادامچی، »تاریخ حقوق بین النهرین باستان؛ آغاز قانونگذاری«، 60 -80.
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مراقبت از فرزندان طبقات وابســته، جراحات جسماني، بردگان فراري، گاوان شاخ زن و 
سگان گزنده و دیوارهاي در حال فرو ریختن و ... مي پردازد. از جمله جرایم جنسی که 
در این قانون پیش بینی شده است، مشابه همان قتل در فراش به لسان امروزی و فقهی 
اســت. طبق ماده 28 قانون اشــنونا، اگر مرد، عقد و مراسم عروسي با پدر و مادر دختر 
منعقد کند و با دختر ازدواج نماید، همســر محسوب مي شود و چنانچه روزي در دامان 

مرد دیگري دستگیر شود،  کشته خواهد شد.1 

1-3. قانون حمورابی2
قانون َحمورابی که به دســتور حمورابی، شاه بابل نوشته شد، شامل 282 ماده 
درباره حقوق کیفری، حقوق مدنی و حقوق تجارت است. الواح حاوي مقررات و قوانین 
در خاور )شــرق( باســتان یعني در عراق، جنوب ترکیه و غــرب و جنوب غربی ایران 
جملگي در نیمۀ نخســت قرن بیستم، با تاش باســتان شناسان فرانسوي، آلماني و تا 
میزاني تُرك تبار شناســایي شدند. لوح ســنگِي حاوی مقررات حمورابي حدود 2 متر 
طول و 1/5 متر عرض دارد و اصل این ســنگ نوشته هم اکنون در موزة لوور پاریس و 
بدل آن نیز در موزة ملي ایران باســتان به نمایش گذاشته شده است. حمورابی چهل و 
دو سال سلطنت کرد و این قانون در بیست و دو سال آخر سلطنت او به تدریج تنظیم 
شــده است. ســتونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک شده از جنس دیوریت سیاه 
اســت.3 متن قوانین اطراف این ســتون در 34 ردیف به خط میخی نوشــته شده است. 
قانون حمورابی از نخستین اسناد شناخته شده ای  است که در سال 1902 کشف شد و 
تا ســال 1950 میادی تصور می شد که قدیمی ترین قانون جهان است اما کشف سه 
قانون قدیمی تر به نام های اور- نامو، لیپیت- ایشتر و اشنونا این فرضیه را باطل کرد4.  
حمورابی ششــمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ حکمرانی 

او را از 1792-1750 پ.م. آورده اند.5

1. راث، » قوانین اشنونا؛ یادگار حقوقدانان باستانی«، 85.
2. لوین، »رهبران جهان باستان؛ حمورابی«، 10 و بعد.

3. بادامچی، » قانون حمورابی«، 43.
4. همان، 6.

5. همان، 37.
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این قانون شــامل حقوق کیفــری، خصوصی، تجاری و روابــط افراد با یکدیگر 
با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران اســت. حــدود 90 ماّدة این قانون ، جنبۀ 
کیفــری دارند. قانون  حمورابی، 35 نوع ســرقت را در مــواد مختلف، آن هم به صورت 
پراکنده، جرم انگاری و کیفرگذاری شــده است. این ســرقت ها با توجه به موضوع آن 
یعنی ســرقت محصوالت کشاورزی، سرقت اموال معبد، سرقت حیوانات و... جرم انگاری 
شده است. در قانون حمورابي، کیفرها عمدتاً بدني است. در اِعمال مجازات ها بر مرتکب 
جرم، بدن وی و عضو مقصر بدن وی ـ مثًا دست یا چشم ـ و نَه شخص انسان، مجازات 
مي شد که کیفرهاي بدني از جمله شامل اَشکال مختلف کیفر مرگ شده است.1 در کنار 
اعدام یا کیفر ســاده، کیفرهاي مرِگ اصطاحاً مشّدد، یعنی همراه با رنج و عذاب، چون 
غرق کردن و ســوزاندن و... موضوعیت داشــت. اگر بخواهیم سیاهۀ کیفرها را در قانون 
نامۀ حمورابی احصاء و بررســی کنیم، افزون بر مجــازات های بدنی، ضمانت اجراهای 
دیگری هم پیش بینی شــده است. کیفر ســلب حیات که با قید »کشته خواهد شد« 
آمده، شامل به آب انداختن )مواد 129، 133ب و 155( و در آتش سوزاندن )مواد 25، 
110 و 117( می شود؛ شــاق در مواد 127 و 202 )شصت ضربه(؛ تراشیدن موی سر 
)در مادة 127(؛ تبعید (در مادة 154(؛ به میخ کشیدن )در مادة 153(؛ قطع اعضاء بدن 
شــامل: قطع زبان )مادة 192(؛ درآوردن چشم ) در مواد 186 و 193(؛ قطع دست )در 
مواد 195، 218، 226 و 253 برای ســرقت(؛ قطــع گوش )مواد 205 و 282(؛ و قطع 
پستان )در مادل 194(؛ قصاص عضو )مواد 196، 197 و 200(؛ پرداخت خسارت، دیه، 
رد مال یا برده )در مواد 24، 116 و 198(؛ محروم شدن از ارث )در مواد 157 و 169(.2 
مواد 129 تا 132 از قانون حمورابی به مســاله قتل در فراش پرداخته است 
و مقرر می کنند که چنانچه همســر کسی)زوجه مردی( در حال هم بستری با مرد 
دیگری دســتگیر شــود آن ها را می بندند و در آب می اندازنــد. اگر ارباب زوجه 
)شوهر( بگذارد همسرش زنده بماند، شاه اجازه می دهد که زن زنده بماند. همچنین 
مقرر شــده است اگر کسی همســر باکره کس دیگری را که هنوز در خانه پدرش 
اقامت دارد، ازاله بکارت کند و آن ها وی را در حال هم بستری با آن زن دستگیر 

1. حیدری، خاکسار آرانی، »مطالعه تطبیقی مقررات کیفری عبرانی و حمورابی«، 143- 115.
2. نک: نجفی ابرندآبادی، » تقریرات درس تاریخ حقوق کیفری«، 39 و  بعد.
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کنند، آن مرد کشــته خواهد شد و آن زن آزاد خواهد شد. اگر شوهر، همسر خود را به 
زنا متهم کند اما وی در حال هم بستری با مرد دیگری دستگیر نشده باشد، زن به خدا 
سوگند می خورد و به خانه اش باز می گردد.1 بنابراین در قانون حمورابی نیز مساله قتل 
در فراش پیش بینی شده و این ناشی از اهمیت و حرمت نهاد خانواده در جوامع باستانی 

است و منتسب کردن آن به آموزه های فقهی اسام فاقد هرگونه اعتبار علمی است.

1-4. قانون هیتی ها
هیتی ها مردمانی بودند که به زبان هیتی2 صحبت می کردند و کشوری پادشاهی 
در ترکیه امروزی، میان رودان شــمالی و سوریه تأســیس کردند و پایتخت آن ها شهر 
خاتوشا )1180 تا 1600 ق.م( بود. هیتی ها معروف به مهارتشان در ساختمان و استفاده 
کردن از ارابه و از پیشــروان عصر آهن و ســاخت مصنوعات از آهن بودند. پادشــاهی 
هیتی ها به ســه دوره تقسیم شده است: پادشــاهی کهن 1750-1500 ق.م، پادشاهی 
میانه 1500- 1430 ق.م. پادشاهی نوین 1430-1180 ق.م. هیتی ها کدهای حقوقی 
مدونی برای حمایت از حقوق شــهروندان داشــتند که در زمان خود از جمله پیشرفته 
ترین قوانین محســوب می شد. این کدها در قالب الواحی که تا این تاریخ قدیمی ترین 
الواح هند و اروپایی هســتند، شامل 200 ماده و به خط میخی است که ناظر بر مسایل 
مختلف اجتماعی، حقوقی، اداری، اقتصادی، و ... می باشند. الواح گلي که مقررات هیتي 
ها را افشار و معرفي کرد، در اوایل قرن بیستم ـ سالهاي 1905 تا 1907 توسط باستان 
شناســان آلماني در جنوب شــرقي ترکیه و در نزدیک مرز ایران و عراق از درون خاك 
اســتخراج یافت. به این ترتیب، پنج سال پس از کشف لوح سنگي حمورابي در جنوب 
غربي ایران توسط باستانشناسان فرانســوي، این بار باستانشناسان آلماني موفق شدند 
که در شــمال بینالنهرین و عراق در مرز بین ترکیه و ایران این دو لوح ِگلي را کشــف 
کنند که حدود دوازده ماده آن مخدوش است. تاریخ وضع این قوانین فاصله چندانی با 

1. بادامچی، پیشین، 129.
2. این زبان به خط میخی نوشــته می شد. در سال 1911- 1915 یک آشورشناس اهل چک به نام بدریخ هروزنی، راز 
زبان هیتی ها را اعام داشــت و آن را به زبان های هند و اروپایی نســبت داد و بیان کرد که این زبان پیش از زبان های 
منشــعب از هند و اروپایی مانند سانســکریت، هند و ایرانی، یونانی و التینی تکامل یافته است. همچنین نک: بهزادی، 

»قوانین بر سنگ نوشته هیتی ها«، 9- 28.
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قانون حمورابی نداشــته و مشخص نیست که دقیقا توسط چه کسی تدوین شده است، 
اما با توجه به زبان متون، ظاهرا تدوین آن همزمان با ســلطنت تلی پینو بوده اســت.1 
آنچه که به لحاظ ماهوی دارای اهمیت اســت، ضمانت اجراهای کیفری این قانون می 
باشد که اغلب به صورت جریمه نقدی و جبران خسارت بوده و خفیف تر از سایر قوانین 
باستانی است. در 200 ماده قانون هیتیها، ضمانت اجراهایي چون استرداد مال، پرداخت 
غرامت، اســترداد برده یا حیوانات به عنوان ما به ازای جرم پیشبیني شده است. به این 
معنا که اگر یک مورد از ضمانت اجراي قطع عضو و موارد اعدام که جنبه کیفر به معناي 
واقعي داشته اســت، سایر ضمانت اجراها واجد خصیصه ترمیمي بودهاند. اعدام و سایر 
مجازات های بدنی محدود به موارد خاصی نظیر جادوگری اســت. در این رژیم حقوقی 
جهت جلوگیری از انتقام خصوصی، نهاد مقابله به مثل)قصاص( پیش بینی شــده است 
که قابل تبدیل به دیه اســت. نکته قابل توجه دیگر وجوه اشتراك زیاد بین این قانون و 
قانون حمورابی است که به احتمال زیاد ناشی از نزدیکی زمانی و فاصله نه چندان زیاد 
بین تدوین این دو قانون اســت.2 قانون هیتیها حدود 18 ماده اختصاص به جرمانگاري 
و کیفرگذاري دارد. در قانون حمورابي ضمانت اجراهاي جرایم مثل سرقت و... شدیدتر 
و سنگینتر از قانون هیتیها است. چنانکه در قانون حمورابي 34 مورد اعدام و در قانوني 
هیتیها حداکثر 10 مورد اعدام وجود دارد. چنانکه مجازات قطع عضو در قانون حمورابي 
در چندین مورد ذکر شده در حالي که در قانون هیتیها فقط یک مورد قطع عضو وجود 
دارد.3 به این ترتیب قانون هیتیها در مقایسه با قانون حمورابي از منظر کیفري اهمیت 

کمتري دارد ولي در بسیاري از موارد دیگر، مشابه قانون حمورابي است.
مساله قتل در فراش، در قانون هیتی ها نیز پیش بینی شده و ماده 197 به این 
بحث اختصاص پیدا کرده اســت. طبق این ماده هرگاه مردی، زنی را در کوهســتان به 
دام انداختــه و بــه او تجاوز کند، مرد مجرم خواهد بود، اما اگر آن زن را در خانه اش به 
دام اندازد، در اینصورت زن مجرم محســوب شده و کشته خواهد شد. هرگاه همسر آن 
زن متوجه عمل آن ها شود، می تواند بدون اینکه مرتکب جرمی شده باشد، آن ها را

1. هافنر، »قوانین هیتی ها«، 18.
2. همان، 22.

3. نجفی ابرندآبادی، پیشین، 47  و بعد.
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بکشــد. در ماده 198 نیز گفته شده است قتل زن و مرد بیگانه در اختیار شوهر است و 
چنانچه از قتل زن منصرف شود، باید از جان مرد بیگانه نیز بگذرد. شاه نیز حق صدور 
حکم قتل یا عفو را داراســت.1 همانطور که مشــاهده می شود قتل در فراش در قانون 
هیتی ها نیز پیش بینی شــده و منتســب کردن آن به آموزه های فقهی اســام فاقد 

هرگونه اعتبار علمی است.

1-5. قانون آشوریان
قوانین آشوریان میانه )حدود 1076 ق.م( در مجموع نزدیک به 120 ماده است. 
در کشــور آشــور و در بین مردمان این قوم کیفرهای قانونی مختلفی از قبیل معرفی 
کردن مجرم به مردم، اجبار مجرم به کارهای ســخت، شــاق زدن و بریدن اندام بدن 
وی وجود داشــت. همچنین بر خاف اصل شخصی بودن مجازات ها، کیفرهای دیگری 
همچون زهر دادن و یا ســوزاندن پسر و دختر مجرم نیز آمده است.2 در آشور جرایمی 
همچــون زنا، هتک ناموس و بعضی از اشــکال دزدی را با اعــدام مرتکب مجازات می 
کردند و گاهی نیز متهم را با داوری خدایان )اوردالی( کیفر می دادند به این شــکل که 
متهم را دست و پا بسته در آب می انداختند و سرنوشت وی را به دست آزمایش ایزدی 
می ســپردند. مادة 7 قانون اور- نامو مشابه مادة  129 حمورابي است که در مورد زناي 
زن شــوهردار براي زاني و زانیه، در صورت تقاضاي شوهر، کیفر مرگ مقرر مي کند، اما 
یک تفاوت مهم وجود دارد: در مادة 7 اور- نامو مرد زاني مجازات نمي شــود و بي گناه 
است اما در مادة 129 حمورابي شوهر مي تواند در صورتي که براي همسر خود خواهان 
مجازات مرگ باشــد، اعدام مرد دیگر را نیز خواستار شود. فینکل اشتاین تفاوت این دو 
را به راستي ناشي از علم یا جهل مرد دیگر نسبت به وضع زن مي داند، لذا مرد به علت 
جهل موضوعي معاف  از مجازات است اما زن مجرم بوده،  مجازات مي شود. در مادة 129 
علم به موضوع مفروض اســت. این تفسیر با توجه به مادة 13-14 قوانین آشوري تأیید 
مي شود.3 طبق این مواد از قانون آشور اگر مردی زن خود را در حال خیانت دستگیر 

1. هافنر، پیشین، 79.
2. Martha T. Roth. Law Collections From Mesopotemia And Asia Minor. With a con-
tribution by Harry A. Hoffner, Jr. Scholars Press Atlanta, Georgia. Page 154-175.

3. بادامچی، »تاریخ حقوق بین النهرین باستان؛ آغاز قانونگذاری«، 41.
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کند حق کشتن او را دارد.1 

2. تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کشورهای اروپایی
این بحث به طور مشــخص از کد جزایی ناپلئون )1810م( و کشــور فرانســه 
وارد حقوق کیفری ایران شــده اســت. در صفحات پیش رو اشاره خواهد شد که قانون 
جزای عرفی توسط فیروز میرزا فیروز در سال 1295 خورشیدی تدوین شد. این قانون 
بــا آگاهی کامل تدویــن کننده آن، از قوانین جزایی فرانســه تدوین گردید و مباحثی 
همچون؛ تقسیم بندی جنایت، جنحه و خاف، انواع حبس ها و از جمله همین مجازات 
قتل در فراش از کد جزایی ناپلئون وارد حقوق کیفری ایران گردید.2 مشــابه این مقرره 
در قوانین جزایی کشــورهایی همچون؛ پرتغــال، بلژیک، ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... 

نیز دیده شده است.
قانون گذار فرانســه در بخش دوم از مــاده 324 قانون جزا مصوب 1810 پس 
از آنکه مي گوید: »علي االصول قتل زن به وســیله شــوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از 
مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگي مرتکب قتل در خطر افتاده باشد« مقرر مي دارد: 
»با این وجود در صورتي که مردي همســر خود را درخانه مشترك زوجیت در حال زنا 
)به گونه اي که در ماده 336 همین قانون پیش بیني شده است( مشاهده کند و مرتکب 
قتل همسر خود و مرد اجنبي شود، از معافیت قانوني برخوردار خواهد شد.« همانطور

1. Martha T. Roth. Law Collections From Mesopotemia And Asia Minor. With a con-
tribution by Harry A. Hoffner, Jr. Scholars Press Atlanta, Georgia. Page 158.
13- If the wife of a man should go out of her own house, and go to another man where 
he resides, and should he fornicate with her knowing that she is the wife of a man, they 
shall kill the man and the wife.  14- If a man should fornicate with another man’s wife 
either in an inn or in the main thoroughfare, knowing that she is the wife of a man, 
they shall treat the fornicator as the man declares he wishes his wife to be treated. If he 
should fornicate with her without knowing that she is the wife of a man, the fornicator 
is clear; the man shall prove the charges against his wife and he shall treat her as he 
wishes.

همچنین نک: وستبروك، » تاریخ حقوق؛ نظریه و روش« 156- 160.
2. خلیل زاده، »حقوق کیفری عصر قاجار در قانون جزای عرفی و قانون کنت«، 6 و بعد.
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که مشــاهده مي شــود در مقرره مذکور فقط خانه اي که شوهر به اتفاق همسرش در 
آن ســکونت دارد فراش محســوب شده اســت و لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با 
مرد اجنبي باید ناگهاني باشــد و چنانچه با تباني شوهر و همسر باشد مشمول معافیت 
نیست. مطابق ماده 326 قانون اخیرالذکر مجازات چنین قتلي به یک تا پنج سال حبس 
تقلیل پیدا کرده اســت. البته شق دّوم ماده 324 و نیز ماده 336 و 339 قانون مذکور 
به موجب قانون 11ژوئیه سال 1992 به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس 1994 به 
اجرا گذاشــته شد، اثري از آن دیده نمي شود. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط 
زن شــوهردار یا مرد متاهل صرفاً موجبات درخواست طاق است.1 در امپراتوري ژاپن 
اگر شــوهري، همسر خود را درحال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده مي کرد، 
مي توانســت هر دو آن ها را بي درنگ بکشــد. دریونان باستان و در قرن پنجم، قصاص 
مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردي مشاهده مي کرد که بین 
زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشــروع برقرار است، قتل 
آنهــا بر وي مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم عاوه بر شــوهر به پدر نیز چنین حقي 
داده شــده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتي که با مرد بیگانه رابطه نامشروع 

برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند.2 
در قوانین کیفری ســایر کشــورهای اروپایی و غیر آن نیز مقرره قتل در فراش 
به وضوح دیده می شــود. ازجمله ماده 37 قانون جزاي پرتغال، ماده 428 قانون جزاي 
موناکــو، ماده 413 قانون جزاي بلژیک مصــوب 1867 و ماده 587 قانون جزاي ایتالیا 
مصــوب 1930 به بیان حکــم این موضوع پرداخته اند. همچنیــن در قوانین برخی از 
کشورهاي عربي نیز در این مورد احکامي وجود دارد. از جمله به موجب ماده 153 قانون 
جزاي کویت مصوب 1960 و ماده 409 قانون مجازات عراق مصوب سال 1969 مجازات 
چنین قتلي حداکثر ســه سال حبس تعیین شــده و در واقع مرتکب از معافیت نسبي 
برخوردار شــده است. طبق ماده 237 قانون مجازات مصر مصوب سال 1937، مجازات 
قتل مزبور به مدت متناســبي حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه، مقرر 

در ماده 234 و 236 تقلیل یافته است.3 

1. حبیب زاده، بابایی، »قتل در فراش«، 82.
2. همان، 83.

3. همان.
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3. تبارشناسی قتل در فراش در قوانین معاصر ایران
قتل در فراش در تمدن های باســتانی ایران و سایر کشورهای جهان جایگاهی 
خاص داشــته و در جهت حمایت حداکثری از نهاد خانواده وضع گردیده است. همین 
نگاه و پیشــینه تاریخی باعث شد تا این مقرره در قوانین معاصر ایران، چه آن دسته از 
قوانین که عرفی محســوب می شــوند و چه آنهایی که شرعی محسوب شده و به تایید 
شورای نگهبان رســیده اند، پیش بینی گردد. بنابراین همانطور که اشاره شد منتسب 
کردن منشــاء و سرچشمه این مقرره که امروزه بســیار قابل نقد است1، به فقه جزایی 
اسام، فاقد هرگونه وجه علمی بوده و عدم تسلط نویسندگان و محققین به متون قانونی 

در تاریخ حقوق کیفری ایران را نشان می دهد.

3-1. قانون جزای عرفی
قانون جزای عرفــی )1295. ش(، اولین قانون نامه ماهــوی در تاریخ تحوالت 
حقوق کیفری ایران اســت2 کــه به همت فیروز میرزا فیروز) نصــرت الدوله( تدوین و 
تنظیم شــد. اهمیت این قانون که 38 سال بعد از قانون نامه کنت )1258. ش( تنظیم 
شــد، این است که همچون قانون کنت زیربنای قانون های مجازات بعد از خود در ایران 
را تشکیل می دهد. این قانون از حیث تقسیم بندی نوین جرایم، مجازات ها و تفصیلی که 
نســبت به قانون کنت داشته و تا زمان تصویب آن بی سابقه بوده است، اهمیت بسیاری 
دارد. این مقررات هم نشــانگر تحوالت حقوق کیفری ایران و هم نشــان دهنده فرهنگ 
حقوقی و اجتماعی ایران یکصد ســال پیش است. بســیاری از نهادهای حقوق کیفری 
کنونی ریشه در سال های گذشته، حتی پیش از مشروطه دارد.3 از آنجا که نصرت الدوله 
در فرانسه به تحصیل حقوق پرداخته بود، قطعاً از وجود قانون مجازات فرانسه )1810. 
م( آگاهی داشــته و در تدوین قانون نامه خود از آن تأثیر پذیرفته بود. شــواهد بسیاری 
در قانون مذکور از نحوه تقسیم بندی جرایم و مجازات ها گرفته تا شناسایی نهاد های

1. غامی، » نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش«، 151- 170.
2. صبوری پور، خلیل زاده. » تحلیل کیفرشــناختی قانون جزای عرفی مصوب 1295 شمسی«، 182- 153. همچنین 

نک: صبوری پور، خلیل زاده. » قانون جزای عرفی و نقش آن در شکل گیری حقوق کیفری ایران «، 255- 225.
3. نک: امین، » تاریخ حقوق ایران«، 91 و بعد.
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کیفری گویای این مســأله اســت. در مجلس چهارم وقتی بحث بر ســر برنامه دولت 
قوام الســلطنه پیش آمد، نصرت الدوله درباره ماده ششم، که اصاح قوانین قضایی بود و 
اوضاع و شــرایط عدلیه، به تفصیل ســخن گفت و ضمناً توضیحاتی درباره قانون جزای 
عرفی داد که خود پیشــنهاددهنده آن بود. این قانون در کمیســیون با مشکاتی روبرو 
شده بود و نصرت الدوله به عنوان معاون وزارت عدلیه، از آقای مدرس تقاضا کرد مسأله 
را بررسی کند، لیکن در شرف این کار مجلس بسته شد و دولت با مشکل اجرای قانون 
مواجه گردید. بنابراین نصرت الدوله به فکر افتاد که پیشــنهاد کند تا قانون جزای عرفی 

به طور موقت تا زمان افتتاح مجلس اجرا شود.1
قانون جزای عرفی در چهار قســمت تدوین شــده است. قســمت اول آن »در 
مجازات و اثرات مترتبه بر آن و سایر احکام کلیه«، قسمت دوم آن »در جنجه و جنایت 
نسبت به دولت«، قسمت سوم آن »در جنجه و جنایت نسبت به افراد که مخل آسایش 
و نظام عمومی باشــد« و قسمت چهارم آن »در امور خاف و مجازات آن ها« می باشد. 
این قانون شــامل 348 ماده اســت که توســط هیأت دولت در جلسه سه شنبه، پنجم 
جمادی االولی 1335. ق برابر با هشــتم اســفند ماه 1295. ش تصویب گردید. هیأت 
دولت اجــرای موقت آن را به اتفاق آرا تصویب نمود. البته این تصویب مقید بوده و آن 
قید در مؤخره قانون جزای عرفی آمده است: »... به قید اینکه در موقع خود، قانون مزبور 

به مقامات مقننه نیز پیشنهاد و پس از تصویب، قطعیت آن اعام شود«.
قتــل در فراش در قانون جزای عرفی ذیل ماده 253 پیش بینی شــده اســت. 
طبق این ماده هرگاه یکی از زوجین قاتل دیگری شــود معذور نخواهد شد، مگر اینکه 
مرتکب در مورد خطر جانی از طرف مجنی علیه واقع شود و قتل را هم در همان حین 
خطر مرتکب شــده باشد. ولی هرگاه شــوهری زن خود را در منزل خود با مرد اجنبی 
در هر حال مواقعه مشــاهده نماید و مرتکب قتل زن یا شخص زانی شود معذور است. 
آگاهی نصرت الدوله از قوانین ســایر کشورها بویژه فرانســه2 باعث شد تا این مقرره از 
قانون جزایی فرانسه اقتباس و در قانون جزای عرفی درج گردد. از آنجا که قانون جزای 
عرفی الگوی تدوین قانون مجازات عمومی 1304 و قوانین بعد از آن بوده است، مقرره

1. اتحادیه، پیرا، »نصرت الدوله: مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات... فیروز میرزا فیروز«، 35.
2. بایــد گفت قانون جــزای عرفی  )1295. ش(، قانون مجازات عمومــی )1304. ش(و قانون موقتی اصول محاکمات 
جزایی )1291. ش( از قانون مجازات 1810 و قانون تحقیقات جنایی 1808 فرانسه مشهور به ُکدهاِی ناپلئون اقتباس 
شــده اند. نک: نجفی ابرندآبادی، » جایگاه کانون وکای دادگســتری و وکیل در جامعۀ حقوقی و قانون آیین دادرسی 

کیفری ایران«، 457 و بعد.
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مربــوط به قتل در فراش نیز در قوانین بعدی منعکس شــده و با وجود نقدهای زیادی 
که به آن وارد اســت همچنان در قوانین جزایی کنونــی، دارای اعتبار و قدرت اجرایی 
است. بنابراین موکدا خاطرنشان می شود که قتل در فراش در فقه جزایی اسام حکمی 

امضایی بوده و از ابداعات اسام محسوب نمی شود.

3-2. قانون مجازات عمومی
قانون مجازات عمومی مصوب 1304 نخســتین متن قانون جزای ماهوی ایران 
اســت که در دوره سلطنت رضا شاه در مجلس شورای ملی و توسط نمایندگان مجلس 
به تصویب رســید و جامه قانون به تن کرد. این قانــون در پی اعتراض به قانون جزای 
عرفی، با الگوبرداری از آن قانون تهیه شد و به تصویب رسید. از جمله اعتراضاتی که به 
قانون جزای عرفی شــد، غیر شرعی بودن آن بود. ایرادی که چندان وارد نیست، چراکه 
در ماده 348  قانون جزای عرفی، رســیدگی و اجرای مجازات های شــرعی به دادگاه 
خاص و قوانین شــرعی ارجاع داده شده است. طبق این ماده مجازات های مقرر در این 
قانــون درباره مقصرین، فقط از حیث جنبۀ سیاســات عرفیــه و حفظ انتظامات ملکیه 
است، لیکن تقصیرات و جنایاتی که موافق موازین اسامی طرق تعقیب و کشفش میسر 
و عقوباتش مضروب و معین اســت راجع به محکمۀ جنائی اختصاصی اســت که پس از 
محاکمۀ رســمی و صدور رأی حاکم شــرع متصدی امر قضا، مقصرین موافق حدود و 

تعزیرات مقرره در شرع اسام مجازات می شوند. 1 
بــا توجه به الگوبرداری قانون مجازات عمومی از قانون جزای عرفی، مقرره قتل 
در فراش، مذکور در ماده 253 قانون جزای عرفی، در ماده 179 قانون مجازات عمومی 
با اندکی تغییر منعکس شد. طبق این ماده هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در 
یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل 
یا جرح یا ضرب یکی از آن ها یا هر دو شــود معاف از مجازات اســت. هر گاه کسی به 
طریــق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند، در حقیقت هم عاقه زوجیت 
بین آنها نباشــد و مرتکب قتل شــود از یک ماه تا شــش ماه به حبس تادیبی محکوم 
خواهد شــد و اگر در مورد قســمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس 

تادیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم می شود.

1. خلیل زاده، »حقوق کیفری عصر قاجار در قانون جزای عرفی و قانون کنت«، 114.



تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛ چشم اندازی...
46

14
00

ار 
 به

/1
ره 

شما
 

ق/
قو

 ح
ی

عال
ه ت

نام
صل

ف
 

3-3. قانون مجازات اسالمی
اقتباس هایی که پشــت ســر هم از قوانین اروپایی صورت گرفت، باعث شد تا 
مقــرره قتل در فراش در قانون مجازات های ایــران، از اولین تا آخرین آن ها منعکس 
شــود. قلم زدن فقها در این باره نیز باعث شد تا برای برخی محققین شبهه ایجاد شود 
که این مقرره ریشه در فقه جزایی اسام دارد1. به همین دلیل شاهد وجود این مقرره در 
قوانین بعد از انقاب اســامی ایران، در قالب کتاب پنجم قانون مجازات اسامی )قانون 
تعزیرات اســامی مصوب 1375( و ذیل ماده 630 این قانون هستیم، درحالی که این 
مقرره ارتباطی با آموزه های فقه جزایی اسام ندارد و در اثر الگوبرداری در طول سالیان 
متمادی از جوامع باســتانی گرفته تا به امروز در قوانین جزایی ایران و برخی کشورهای 
دیگر درج شده اســت. بنابراین شایسته نیست که نقدهای وارد بر این مقرره را به پای 
اسام نوشت و ناخواسته یا خواسته بر طبل اسام هراسی که دشمن می نوازد، کوفت!

طبق ماده 630 قانون مذکور هرگاه مردی همســر خــود را در حال زنا با مرد 
اجنبی مشــاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به 
قتل برســاند و در صورتی که زن مکره باشــد فقط مرد رامی تواند به قتل برساند. حکم 
ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است . یکی از مواد چالش برانگیز قانون مجازات 
اسامی، ماده 630 اســت که به موجب آن، شوهر در صورت مشاهده زنای زوجه خود 
با مرد اجنبی، می تواند آنها را به قتل برســاند. این مــاده، بدون اجازه دادگاه، افراد را 
تشــویق به سنگین ترین جرم علیه اشخاص یعنی قتل عمد کرده است. این موضوع که 
در زمان حاکمیت ماده 179 قانون مجازات عمومی 1304، مورد نقد های بسیاری قرار 
می گرفت، با انعکاس در ماده 630 کتاب پنجم قانون مجازات اسامی و اعتقاد بر فقهی 
بودن ریشه آن، عاوه بر انتقادات حقوقی، به دلیل مخالفت با اصل برائت، ضعف روایات 
آن، عدم مطابقت عمل شوهر با انواع مجازات حد زنا، اختصاص حق اجراي حد به حاکم 
شرع و نیز عدم رعایت شروط اثبات حد زنا در اطاق ادله قتل در فراش مورد انتقادات 

و مخالفت برخی فقها2 قرار گرفته است.
الزم به ذکر است که در ماده 302 قانون مجازات اسامی 1392 نیز به مساله قتل

1. غامی، پیشین.
2. خوئي، » مباني تکملۀ المنهاج«، 102 .
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در فراش اشــاره شده است. این مســاله اصرار قانونگذار بر مدنظر داشتن این مقرره در 
قوانین جزایی را نشان می دهد، به گونه ای که اگر مساله قتل در فراش در متون قانونی 
جدید ذکر نشــود، گویا قانونگذار حکیم، رسالت عظیم خود در عرصه قانونگذاری را به 

سرانجام نرسانده است!
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برآمد
از جمله مقررات جزایی که دارای پیشــینه ای چند هزار ســاله در متون قوانین 
جزایی ایران و برخی دیگر از کشــورهای جهان اســت، مقرره جــواز قتل در فراش زن، 
توســط شوهر است. این مقرره در قدیمی ترین قوانین کشف شده ازجمله مواد 6 و 7 از 
قانــون اور- نامو، مواد 129 و 130 از قانون حمورابی، ماده 197 از قانون هیتی ها، مواد 
13 و 14 از قانون آشوری ها و ... پیش بینی شده است. همین پیشینه تاریخی باعث شد 
تا این مقرره در قوانین جزایی کشــورهای اروپایی، آسیایی، آفریقایی و ... نیز پیش بینی 
شــود. به گونه ای که این مقرره در قوانین جزایی کشــورهایی همچون؛ پرتغال، بلژیک، 
ایتالیا، مصر، کویت، عراق و ... نیز دیده شده است. قوانین امپراتوری ژاپن، قوانین یونان 
باســتان و روم قدیم نیز اشاراتی به این مقرره جزایی داشته اند. همین مقرره تاریخی در 
قوانین و احکام اســامی نیز مشاهده شده است. این به معنای امضایی بودن این مقرره 
است و نباید اســام و آموزه های فقه جزایی را سرچشمه این مقرره دانست. بنابراین با 
اطمینان خاطر نشــان می ســازد که قتل در فراش، یک مقرره کاما عرفی است که در 
جوامع باســتانی نقاط مختلف دنیا مورد اجرا بوده و هیچ ارتباطی با فقه جزایی اســام 
ندارد. آنچه به عنوان پیشــنهاد مطرح می شود، اصاح یا حذف این مقرره از متن قانون 
مجازات اســامی 1392 ) از ماده 302 و ماده 630 تعزیرات( می باشــد. این مقرره به 
لحــاظ عرفی بودن، صرفا مورد امضای فقه امامیه، آن هــم به اعتقاد برخی از فقها و نه 
همه آن ها، قرار گرفته است و از مقررات تاسیسی یا ابداعی اسام که اهمیتی بیشتر از 
مقررات امضایی یا تجویزی دارد، نمی باشد. بنابراین به دلیل مخالفت این مقرره با اصل 
برائت، ضعف روایات آن، عدم مطابقت عمل شوهر با انواع مجازات حد زنا، اختصاص حق 
اجراي حد به حاکم شــرع، عدم رعایت شروط اثبات حد زنا، اصاح یا حذف این مقرره 
با لحاظ ســلب جواز قتل در فراش توسط شــوهر، مورد توصیه و پیشنهاد است، چراکه 
ممکن است این مقرره در جوامع باستانی، به سبب ابتدایی بودن رسیدگی های قضایی و 
حاکمیت شیوه دادرسی انتقام خصوصی، مورد قبول بوده باشد، اما فی الحال و در جوامع 

امروزی، انتقام شخصی جایگاهی نداشته و باعث ایجاد هرج و مرج و بی نظمی است.



49
مهدیصبوریپور،ایرجخلیلزاده

14
00

ار
به
/1
ره

شما
 

ق/
قو

 ح
ی

عال
ه ت

نام
صل

ف
 

منابع
الف( فارسی

1.آوتویت، ویلیام و تام باتامور. فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیســت. ترجمه حسن 
چاوشیان. تهران: نشر نی، 1392.

2. اتحادیه، منصوره و سعاد پیرا. نصرت الدوله: مجموعه مکاتبات، اسناد، خاطرات... 
فیروز میرزا فیروز. ج3. تهران: نشر کتاب سیامک، 1378.

3. امین، سید حسن. تاریخ حقوق ایران. تهران: انتشارات دایره المعارف ایران شناسی، 
.1391

4. بادامچی، حســین. »جایگاه فرمان اوروکاگینا در تاریخ شــکل گیری حقوق 
سومری«. مجله  پژوهش های علوم تاریخی، 4)1( ) بهار و تابستان 1391(: 39-59.

5. بادامچی، حســین. تاریخ حقوق بین النهرین باستان؛ آغاز قانونگذاری. تهران: 
انتشارات طرح نو، 1382.

6. بادامچی، حسین. قانون حمورابی. تهران: نشر نگاه معاصر، 1392.
7. بادامچــی، حســین. »وحدت و تنوع در حقوق خاور نزدیك باســتان«. مجله 

تخصصي باستان شناسي، 1)1(، )بهار و تابستان 1383(: 30-34.
8. بهــزادی، رقیه. »قوانین بر سنگ نوشته هیتی ها«. مجله تحقیقات حقوقی، 26، 

.9 -28 :)1378(
9. پاشا صالح، علی. سرگذشت قانون )مباحثی از تاریخ حقوق، دورنمایی از روزگاران 

پیشین تا امروز(. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1395.
10. حبیب زاده، محمد جعفر و حســین بابایــی. » قتل در فراش«. مجله مدرس، 4، 

)زمستان 1378(: 95- 81.
11. حیدری، حسین و جنت خاکسار آرانی. »مطالعه تطبیقی مقررات کیفری 
عبرانی و حمورابی«. مجلــه پژوهش حقوق کیفــري، 3 )8(،) پاییز 1393(: 

.115 -143
12. خالقی مطلق، جال. »هوشــنگ و دیاکو«. مجله ایران شناســی، 8 )3(، 

)پاییز 1375(: 479- 473.



تبارشناسی قتل در فراش در قوانین کیفری؛ چشم اندازی...
50

14
00

ار 
 به

/1
ره 

شما
 

ق/
قو

 ح
ی

عال
ه ت

نام
صل

ف
 

13. خادمی کوشــا، محمد علی و مهدی نوروزی. »قتل زوجه و اجنبی در فراش از 
دیدگاه امامیه و شافعیه«. پژوهشنامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، 1 )1(، )بهار 

و تابستان 1396(: 64- 41.
14. خلیل زاده، ایــرج. حقوق کیفری عصر قاجار در قانون جزای عرفی و قانون 

کنت. تهران: انتشارات خرسندی، 1397.
15.خوئي، ســید ابوالقاســم. مباني تکملة المنهاج. ج 42، ) نرم افزار جامع فقه اهل 

البیت(.
16. راث، مارتــا.ت. » قوانین اشنونا؛ یادگار حقوقدانان باستانی«.  ترجمه حسین 

بادامچی. مجله حقوقی دادگستری، 37، )زمستان 1380(: 100- 82.
17. سویشــر، کاریس. خاور نزدیك باستان. ترجمه عسکر بهرامی. تهران: انتشارات 

ققنوس، 1384.
18. شــهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 9، ) نرم افزار جامع 

فقه اهل البیت(.
19. صبــوری پور، مهدی و ایرج خلیل زاده. »تحلیل کیفرشــناختی قانون جزای 
عرفی مصوب 1295 شمســی«. مجله پژوهشــهای حقوق جزا و جرمشناسی، 12، 

)پاییز 1397(: 182- 153. 
20. صبــوری پور، مهدی و ایرج خلیل زاده. »قانــون جزای عرفی و نقش آن در 
شــکل گیری حقوق کیفری ایران«. مجله پژوهش حقوق کیفری، 7 )24(، )پاییز 

.225-255:)1397
21. غامی، علی. »تحلیل فقهــی معافیت قتل در فراش«. مجله فقه اهل البیت، 

)18(70-71، )تابستان و پاییز 1391(: 234- 209.
22. غامی، علی. »نقد و بررسی ایرادات مطروحه در مورد قتل در فراش«. مجله 

فقه و مبانی حقوق اسامی، 45 )1(، )بهار و تابستان 1391(: 170- 151.
23. کرتیس، جان. بین النهرین و ایران در دوران باســتان. ترجمه زهرا باســتی. 

تهران: انتشارات سمت، 1393.
24. لوین، جودیت. رهبران جهان باســتان؛ حمورابی. ترجمه رضا علیزاده. تهران: 

انتشارات ققنوس، 1390.



51
مهدیصبوریپور،ایرجخلیلزاده

14
00

ار
به
/1
ره

شما
 

ق/
قو

 ح
ی

عال
ه ت

نام
صل

ف
 

25. نجفی ابرندآبادی، علی حســین و حســین بادامچــی. تاریخ حقوق کیفری بین 
النهرین. تهران: انتشارات سمت، 1383.

26. نجفــی ابرندآبادی، علی حســین. تقریرات درس تاریخ حقوق کیفری. دورة 
کارشناســی ارشــد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشــکدة حقوق دانشگاه شهید 
بهشتی. تهران: تهیه و تنظیم: خلیل زاده، ایرج و پوریا موسوی، سال تحصیلی 95ـ 

1394، اسفند ماه 1395.
27. نجفی ابرندآبادی، علی حســین. »جایگاه کانون وکالی دادگستری و وکیل در 
جامعة حقوقی و قانون آیین دادرســی کیفری ایران«. در: غامی، حســین. »به 
کوشــش«، علوم جنایی تطبیقی ـ مجموعه مقاالت نکوداشت نامۀ دکتر سیلویا تلنباخ، 

تهران: نشر میزان، 1395.
28. وستبروك، ریموند. تاریخ حقوق؛ نظریه و روش. ترجمه حسین بادامچی. تهران: 

نشر نگاه معاصر، 1393.
29. هافنر، هری. قوانین هیتی ها. ترجمه فرناز اکبری رومنی. تهران: انتشارات حقوقی، 

.1384

ب( انگلیسی
1. Martha T. Roth and Heffner Jr. Law Collections From Mesopote-
mia And Asia Minor. Scholars Press Atlanta. Atlanta: Georgia, 1995.


