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قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
احمد پورقاسمی  ،عصمت السادات طباطبایی لطفی



(تاریخ دریافت1317/21/02 :؛ تاریخ پذیرش)1317/23/18 :

چکیده
قسامه به معنی سوگندها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسالمی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت ،در هرر
دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد .مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتلهای پنهانی و یا
اتهام بیجا ،در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس گردیده اسرت .دامنره کراربرد قسرامه،
چگونگی اجراء ،تعداد سوگندها در قتل عمد و خطا و در جنایات مادون نفس ،اعتبار یا عدم اعتبار تکرار سروگند در احرراز نبرا و تکررار
قسامه در فروض مختلف تعدد طرفین ،شرایط ادا کنندگان سوگند و نحوه سوگند از مسائلی است که با اختالفاتی توسط فقها مطرر و در
قانون مجازات اسالمی  1310با تغییراتی نسبت به قوانین قبلی و با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی یا مطالبره
آن از متهم مبو گردیده است.

کلیدواژگان
ادله اثبات ،جنایت ،قتل ،قسامه ،لوث.

 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
 نویسنده مسئول :گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد قم ،دانشگاه آزاد اسالمی ،قم ،ایران
رایانامهesmat.taba@gmail.com :
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مقدمه
مطابق ماده  213ق.م.ا  ،1233یکی از راه های اثبات جنایت ،اعم از عمدی و غیرر عمردی ،قسرامه
است که در تعریف آن در ماده  212همین قانون آمده« :قسامه عبارت از سوگندهایی اسرت کره در
صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث ،شاکی برای اثبرات جنایرت عمردی یرا
غیرعمدی یا خصوصیات آن و متهم برای دفاع از خود اقامه میکند» .قوانین مربوط به قسامه (213
تا  243ق.م.ا) مبتنی بر آراء فقهی برگرفته از منابع معتبر اسالمی در جهت احتیاط در خون و حفظ
حرمت جان انسانی است .در مواردی که ادله کافی برای اثبات قتل و جنایت وجود نداشرته باشرد،
لیکن ظنّ قوی بر ارتکاب جرم توسط متهم یا متهمان وجود داشته باشد ،می توان از طریق قسرامه
اثبات جرم نموده ،از پایمال شدن خون جلو گیری نمود و یا حکم بر بیگناهی مرتهم نمروده ،او را
تبرئه نمود .در واقع ،قسامه را می توان استثنایی برر قاعرده فقهری «البينة علىةاعاعة ل علعاليعةىعلىةاع ة ع
انكة » دانست .بر اساس این قاعده ،مدعی همواره موظف است بر صحت ادعای خود دلیل بیراورد.
اگر مدعی از انجام این امر عاجز باشد با سوگند منکر ،ادعا رد می شود .در مورد دعاوی مربوط به
دم ،در شرایطی خاص و بر اساس قسامه ،عکس قاعده عمل می شود .به گونرهای کره در صرورت
ناتوانی مدعی از ارائه دلیل اثباتی و ظنّ بر راستگویی وی در دعوی خویش ،بار اثبات بیگناهی برر
عهده متهم قرار می گیرد و در صورت عدم ارائه دلیل از جانب وی ،مدعی می تواند با توسرل بره
سوگند در راستای اثبات ادعای خود برآید .شاهد نقلی در این مورد ،روایتی اسرت از امرام صرادق
(ع) است (حرّ عاملی )111/13 ،)1414( ،که حکم به قسامه را از طرف پیامبر اکررم (ص) بعرد از
فتح خیبر در قضیه کشته شدن فردی از انصار تأیید میکند.
در مورد تاریخچه قسامه ،برخی آن را مربروط بره دوران قبرل از اسرالم دانسرته و لررا آن را از
احکام امضایی اسالم میدانند (بجنوردی ،محمد )301/1 ،)1231( ،و برخی برا توجره بره روایرات
وارده در مقام تعلیل حکم قسامه ،تأسیسی بودن آن را بعید ندانستهاند (شاکری گلپایگانی.)1230( ،
امروزه ،با توجه به امکان بهرهگیری از تکنولوژی در کشف و اثبات جرم و بعضاً عدم پایندی افراد
به تقوای الزم در ادای سوگند و عدم آشنایی با توابع و آثار قسم و عقاب مترتب بر سروگند درو
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یا از روی نا آگاهی ،مناقشاتی در باب تمسک به قسامه دیده می شود که می توان آن ها را ناشی از
عدم اطالع کافی از فلسفه تشریع و نیز شرایط اجرای قسامه دانست .عالوه براین ،توجه بره اقروال
مختلف فقها ،اعم شیع ه و سنی ،در فروع و احکام قسامه می تواند راهگشا در برازنگری ،تعردیل و
یا تکمیل قوانین در بعضی جهات باشد .در این تحقیق ضمن بررسی مستندات مشروعیت توسل به
قسامه ،به شرایط و نحوه توسل به قسامه از منظر فقه و حقوق پرداخته می شود.
مفاهیم
قسامه

قسامه ،بنابر آنچه در قاموس آمده ،آترش برس میران مسرلمانان و دشرمنان آنران اسرت و جمرع آن
«قسامات» است .از دیگر معانى آن ،گروهى است که بر چیزى قسم یاد کنند و یا شرهادت دهنرد و
حقى را بگیرند (فیروز آبادی.)322 /4 ،)1413( ،
همچنین قسامه به معانى دیگرى همچون صورت ،قسرمتى از صرورت کره در رو بره رو قررار
مى گیرد ،آنچه بر صورت است؛ اعم از مو و بینى ،دو طرف صرورت ،قسرمت براالى ابررو ،ظراهر
گونه ،بین دو چشم و باالى صورت نیز آمده است(.جوهری( ،بیتا).)310/۵ ،
در لغت ،قسامه به معنای «قسم خوردن» (در معنای مصدری) یا «سوگندهای زیراد» (در معنرای
اسم مصدری) ربطی به سوگندهای مربوط به دماء ندارد ولی فقهرا ،چنانچره صراحب جرواهر نیرز
تصریح کرده اند (نجفی ،)333/43 ،)1331( ،آن را در مورد دماء به کار برده اند و به دلیرل کثررت
قسم ها ،به این نام (قسامه) خوانده می شود.

سسةَع» و «اَقسةَعَ م
با تامل درکلمات لغویان ،معلوم مى شود قسرامه گرفتره شرده از «قَسةَعَ م
سسةَع» بره
ََ َ
ََ

معناى قسم (یمین) مى آید که جمع آن اَیمان است ،اما قسامه گرفته شده از «قَ َّس ََعَة َس ّسةَع» بره معنراى
تقسیم کردن و تجزیه کردن است و از همین ریشه به معناى صورت یا قسمت مقابل صورت و یرا
قسمتى که مو بر آن روییده است؛ چون صورت داراى اجزایى

است.
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لوث

لوث در لغت به معنی آالیش ،آلودگی ،برهان و دلیلی که کامرل نشرده و هنروز قابرل قبرول نباشرد
(عمید1233( ،ش) ،ص .)313همچنین به معنی تلوث و آلوده شدن به چیزی مانند گل ،نجاست یا
خون آمده است (ابن منظور( ،بی تا) .)131/3 ،اما در اصطالح عبارت است از دلیل ظرن آوری کره
در حضور حاکم برای صدق ادعای مدعی اقامه شده مانند یک شاهد یا دو شراهد در صرورتی کره
سایر شرایط را در بر نداشته باشد .صاحب جواهر در این خصوص می فرمایند که لوث اماره ظنری
است که جهت صدق مدعی در نزد حاکم اقامه می شود بدون اینکه در اسباب ایجاد کننده این ظن
فرقی باشد بنابراین به واسطه خبر دادن طفلی که بر قول او اعتماد است و فاسقی که اخبارش مورد
وثوق باشد و همچنین قول کافر و زنان و مانند ایشان لوث حاصرل مری گرردد( .نجفری،)1331( ،
.)322/43
طبق ماده 214ق.م.ا «لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است کره موجرب ظرن قاضری بره
ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود».
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله پس از ذکر برخی از مصادیق کره موجرب لروث مریشروند
مینویسد « :حاصل کالم این است که هر امارة ظنّی که حاکم به آن بربخورد و باعث شود که حاکم
به صدق مدّعی مظنّه پیدا کند چنین امارهای باعث لوث میشود و هیچ فرقی بین اسباب مفید ظرنّ
نیست» (موسوی خمینی.)433 /4 ،)1210( ،
مباني و مستندات مشروعیت قسامه در اثبات قتل
قرآن

در قرآن هیچ آیهای در مورد قسامه وجود ندارد .لرا هیچ کدام از فقها برای حجیت قسامه به آیرات
قرآنی تمسّک نکردهاند .البته چند آیه از قرآن (آیه  33تا  12سوره بقره) بازگو کننده جریانی از قوم
بنی اسرائیل و پیامبرشان می باشد که این داستان هر چند در مورد قتل انسانی می باشد ولی ربطری
با جریان قسامه ندارد.
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روایات

عمده ادله و مبانی قسامه روایاتی میباشند که در کتب روایری ازجملره وسرائل الشریعه در ابرواب
«دعوی القتل و مایثبت به» نقل شده است که در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
 .1روایتی است از زراره که از امام صادق (ع) سؤال کرده اند در مرورد قسرامه و حضررت (ع)
با اشاره به جریان قتلی در زمان پیامبر (ص) و حکم ایشان به قسامه ،آن را حق و موجرب احتیراط
در دماء دانسته اند:
اعرلاهعزرارةعقال:عسألتعأابعلب عهللاعلىيهعالسةم علة عالسسةا علسةال« :هة عق ّة،رعرٌ نةمع ة عارنوةارعلٌة عقیةيمعلة ع
قىيبع عقىبعاليهودرعلأتواعرسولعهللاعلسالو:عایعرسةولعهللاعّن ّاعلٌة اعرٌةمع نةاعقیةيمنعلة عقىيةبع ة عقىةبعاليهةودعلسةال:ع

ائیةون عبشةةاه َ ع ة ع،ةةالَرعقةةالوا:عایعرسةةولعهللاع ةةاعلنةةاع ةةاه ا،ع ة ع،ةةاارعلسةةالعسةةَعرسةةولعهللاعلىيسسةةَع سةةو،عرٌةةمع
نکَعلى عرٌةمعن لهةهعّنلةيکَرعقةالوا:عایعرسةولعهللاعليةنعنسسةَعلىة ع ةاع عنة عقةال:عليسسةَعاليهةودرعقةالوا:عایعرسةولعهللاع
ليةنعت یة عابليهةةودعلع ةةاعلةيهَع ة عالشة عأل ةةَعرعلةوداهعرسةةولعهللاع(ص)رعقةةالعزرارة:عقةةالعأبةوعلبة هللا:ع«ّنمنةةاعٌهىةةتع
السسةةا عاقیياًةةاعل ة اسعالنةةاذعليعةةاعّنفاعأرادعالتاسةة،عأ،عَسیةةمعرٌةةمعألعَییةةالعرٌةةمعقي ة ع عَ ة اهعأق ة ع ةةا عفل ة رع
لا ینعع عالسیم( ».حرعاملی)111/13 ،)1414(،
ترجمه روایت :زراره نقل می کند :از اباعبداهلل (ع) در مورد قسامه سروال کرردم فرمودنرد کره:
قسامه مشروع است ،شخصی از انصار در کنار چاهی از چاههای یهود کشته پیدا شرد ،انصرار نرزد
پیامبر (ص) آمدند و عرض کردند :یا رسول اهلل ما کشرته ای از انصرار را نرزد چراهی از چاههرای
یهود پیدا کرده ایم ،پیامبر فرمودند :دو شاهد از غیر خودتان بیاوریرد ،گفتنرد یرا رسرول اهلل مرا دو
شاهد از غیر خودمان نداریم پیامبر به آنها فرمود :پس بنابراین پنجاه نفر از شما سوگند یاد کنرد ترا
قاتل را در اختیار شما قرار دهم ،گفتند ای پیامبر (ص) چگونه بر آنچه ندیده ایم سوگند یاد کنیم؟
پیامبر (ص) فرمودند :پس بنابراین یهودیران سروگند یراد مری کننرد ،.....زراره گفرت ،ابرو عبرداهلل
فرمودند« :همانا قسامه به خاطر احتیاط در دماء مردم قرار داده شده است .هنگامی که فاسقی قصرد
کند که شخصی را بکشد یا پنهانی به صورتی که کسی او را نبیند بر او حمله کنرد ،از آن (قسرامه)
بترسد و از قتل امتناع کند»
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داستان مورد اشاره در زمان رسول خدا (ص) در واقع نقل جریان قتل عبداهلل بن سرهل توسرط
یهود می باشد که از روایات متواتر است و راویان شیعه و اهل سنت آن را به الفرا مختلرف نقرل
کرده اند ،که مشروعیت قسامه را به خوبی نشان می دهد.
« .3ل عأب عبواأب علب هللاعلىيهعالسم عقال:عا،عهللاعتبار علعتهال عقکَعل عد ائکَعبیاع ةاعقکةَعلة عأ ةوالکَع
قکةةَعل ة عأ ةوالکَعأ،عالبينةةهعلى ة ع ة عادل ة علعاليعةةىعلى ة ع ة عادل ة علىيةةهرعلعقکةةَعل ة عد ةةائکَعأ،عاليعةةىعلى ة ع ة ع
ادل علعالبينهعلى ع عادل علىيهعلئمعَبطمعد عا یع سىَ» (صدوق.)13 /1 ،)1433( ،
ترجمه روایت :ابی بصیر روایت می کند که ابی عبداهلل (ع) می فرمایند که :خداوند سربحان در
خونها حکمی را قرار داده اند که با حکم در دعاوی مالی متفاوت است ،زیرا در اموال حکم کررده
که بینه بر مدعی و سوگند برای منکر باشد ،و در دماء حکم کرده اند بردین نحرو کره سروگند برر
مدعی باشد و بینه بر مدعی علیه تا اینکه خون مسلمانی هدر نرود.
این روایت نیز تفاوت حکم دماء را با سایر دعاوی نشان میدهد که همان بحث لروث و قسرامه
می باشد.
 .2صررحیحه حلبرری« :لة عابة علبة هللاع(ع)عقة عسةألیهعلة عالسسةةا هعليةنعلانةت علسةالعهة عقة،رعهة ع کیوبةةهع
لن اعلعلو عفل علسیةمعالنةاذعبههةهَعبههةاع ع عَکة ع ة سعلعامنةاعالسسةا هعاةاهعلىنةاذ» (حرر عراملی،)1414( ،
)114/13
عالوه بر روایات فوق که عمدتا در بحث مشروعیت قسامه به آنها اسرتناد مری شرود ،روایرات
دیگری نیز وجود دارند که در آنها به خصوصیتی از متهم یا متهمین اشاره شرده اسرت .زراره نقرل
میکند که از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود« :همانا قسامه وضع شده اسرت ترا بره واسرطه آن برر
کسی که معروف به شر بوده و متهم است سختگیری و شدت عمل بیشتری صورت گیررد .پرس
اگر علیه او شهادت دهند ،پریرفته میشود( ».حر عاملی.)113 /13 ،)1414( ،
قاعدتاً مراد از «شهادت» در عبارت فوق ،باید شهادتی باشد که غیر مثبت دعواست ،چرا کره در
اگر شهادت شرایط الزم جهت اثبات دعوا را داشته باشد ،نوبت به قسامه نمریرسرد .برا توجره بره
روایت فوق ،برخی اجرای قسامه را به «وجود فسق و فجرور در افرراد خراص و برا سروء پیشرینه
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قضایی و فراهم امدن شرایط لوث» منروط کررده انرد (شراکری گلپایگرانی ،)1230( ،ص .)۵2ایرن
محدودیت با عموم ادله مشروعیت قسامه ناسازگار بوده ،صرفاً می تروان شررور برودن مرتهم را از
موارد لوث قلمداد نمود.
اجماع

بحث قسامه و اعتبار آن مورد اتفاق نظر تمام مراهب اسالم می باشد .ایت اهلل بجنروردی در کتراب
قواعد فقهیه خود بحث قسامه را تحت «قاعده لوث» بررسی نموده و «اجماع فقهای قدیم وجدیرد،
بلکه تسالم اصحاب بر حجیت قاعرده لروث» (موسروی بجنروردی )303/1 ،)1231( ،را از جملره
مدارک و مستندات آن ذکر نموده اند .ایشان همچنین به نقل از کتاب سرائر از ابن ادریرس دارنرد:
«ا،علىيةةهعلة عالةةنتاعااةةاععاعسةةىعىعلعلة عا لهةةاسعااالنةةا»( .موسرروی بجنرروردی .)302 /1 ،)1231( ،بررر
اساس این نقل ،قسامه در اثبات قتل مورد اجماع فقهای شیعه و اهرل سرنت بروده ،در جنایرت برر
اعضا منحصر به شیعه است.
البته الزم به ذکر است که بعد از صحابه و تابعین ،ظاهراً در عمرل بره قسرامه برین اهرل سرنت
اختالف شده است .ابن رشد اندلسی به نام برخی از مخالفین در ایرن رایطره اشراره نمروده اسرت.
(قرطبی( ،بیتا) )33/3 ،و برخی حتی روایات وارده از امام صادق (ع) در باب مشروعیت قسامه را
ناظر به پرسشهای متأثر از آموزههای اهل سنت دانسرتهانرد (شراکری گلپایگرانی .)1230( ،آمروزه
هایی که بعضاً انکاری و یا از روی تردید بوده است.
به هر حال ،در داللت اجماع بر مشروعیت قسامه باید ذکر نمود ،با وجود روایات کثیری که در
باب قسامه وجود دارد این اجماع مدرکی بوده و محل چندانی در این بحث ندارد.
عقل (بنای عقالء)

قسامه یک موضوع عرفی بوده و در جوامع گرشته و در شبه جزیره عربستان در میان مردم مرسروم
بوده است ،شرع مقدس نیز بنا به احترام به این روش عرفی و عقالیی و عدم مخالفرت برا مصرالح
شرع این روش را امضا نموده است .در تایید بنای عقال در حجیت قسامه گفته شده« :البته استدالل
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به بنای عقال جهت مشروعیت قسامه نیز محلی دارد چون هر چند بنای عقال فی ذاته حجت نیست
بلکه این عقالیی مورد تایید و امضای شارع مقدس بوده چون بنابراین تحقیق قسامه حکم امضرایی
بوده یعنی بنای عقال مورد امضای شارع بوده فلرا ظن به مشروعیت قسامه کره توسرط بنرای عقرال
حا صل شده بود توسط امضای شرع و تایید شرع به حجت بدل شده است بنرابراین مری تروان بره
بنای عقال جهت مشروعیت جواز حکم به قسامه استناد کرد( ».اردبیلی ،)1232(،ص .)331
شرایط در توسل و اعتبار قسامه
وجود لوث و شرایط تحقق آن

وجود لوث برای توسل به قسامه ،شرط اصلی است و تمام فقهای عامه نیز اتفاق نظر دارند کره در
باب قسامه ،وجود لوث معتبر است .از اهل سنت ،از فقهای هریک از مراهب ،مواردی برای لروث
نقل شده است (محمدی ،)1231( ،صص  .)13-3از جمله ،إخبار شخص در حال مرگ بره اینکره
فالنی او را کشته یا شهادت یک نفر بر دیدن قتل یا ضرب جرح ،یافتن مقتول نزد کسری کره آثرار
قتل نزد اوست (مالکیه)؛ جنگ بین دو گروه در صورتی که یک گروه مسلح باشرند و نیرز شرهات
زنان ،فاسقین و کفّار بر قتل (شافعیه)؛ عداوت ظاهری بین مقتول و متهم (حنابله) و مجهول برودن
قاتل و وجود اثر قتل مانند جراحت یا ضرب یا خفگی در مقتول (حنفیه).
لیکن ،ظاهر آن است که نباید لوث را منحصر به موارد ذکر شده دانست .بلکه ،بره طرور کلری،
هرجا که ظن غالب بر وجود قتل باشد از موارد لوث است و «هر اماره ای که موجرب ظرنّ حراکم
باشد کفایت می کند» (موسوی بجنوردی .)310/1 ،)1231( ،شهید ثانی در شرح لمعه لوث را اماره
هایی میداند که ظن بر ادعای مدعی را ایجاب می کند مثل« :شخص مسلح آغشرته بره خرون نرزد
مقتول ،حضور مقتول در خانه گروهی یا روستای آنان که غریبه داخل آن نمری رود و یرا میران دو
روستا که غیر اهالی آن دو روستا در آن رفت و آمد نمی کننرد ،برا فاصرله برابرر ( »...شرهید ثرانی،
( ،)1232ص .)13
سابقاً ،در قانون ،حضور متهم در محل جنایت از شرایط تحقق لوث شمرده میشد .چنانچره در
همین رابطه ،قانونگرار در ماده  344قانون مجازات اسالمی سال  1210مقرر کرده بود« :در مروارد
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لوث اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل و اقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظنّ
به و قوع قتل توسط وی گردد و جود نداشته باشد لوث محسوب نمیشود .مگر اینکه مردعی بینره
ای برحضور او هنگام قتل در محل و اقعه اقامه کند و موجب ظنّ به و قوع قتل توسط او گردد در
این صورت لوث ثابت میشود و مدعی باید اقامه قَسامه کند و در صرورت امتنراع از اقامره قَسرامه
می تواند از مدعی علیه مطالبه قَسامه کند در این صورت مدعی علیه باید به منظور برائت خرود بره
ترتیب مرکور در ماده ( )341عمل نماید .در این حالت اگر مدعی علیه از اقامره قَسرامه اابرا نمایرد
محکوم به پرداخت دیه میشود».
همچنین در ماده  34۵قانون سال  1210آمرده برود« :در مروارد لروث در صرورت نبرود قررائن
موجب ظنّ به قتل برای تحقق قسامه ،مدّعی باید حضور مدّعی علیه را هنگام قتل در محل واقعره
ثابت نماید .در صورتی که حضور مدّعی علیه احراز نشود اگر مدعی علیه حضور خرود را هنگرام
قتل در محل واقعه انکار نماید ،ادعای او با ادای سوگند پریرفته میشود» .
از این مواد نتیجه گرفته میشد که اگر ثابت شود متهم در محل و زمان قتل حضور نداشرته بره
نحوی که وقوع قتل توسط او امکان نداشته و متهم حضور خود را منکرر شرود ،قرول او برا اتیران
سوگند پریرفته میشود و مورد از مواد لوث نخواهد بود.
قانونگرار سال  1233به حضور و یا عدم حضور متهم در زمان و مکان جنایت اهمیت چندانی
نداده و از ذکر موارد مرکور در قانون جدید خودداری کرده و به طور خالصره و مجمرل در مراده
 21۵قانون مجازات اسالمی مقرر میدارد که « :فقدان قرائن و امارات موجب ظن و صرف حضور
فرد در محل وقوع جنایت ،از مصادیق لوث محسوب نمیشرود و او برا ادای یرک سروگند ،تبرئره
میگردد».
شرایط طرفین دعوا

در دعوای کیفری ،هر شخص نمیتواند به عنوان مدّعی طرح شکایت نماید و از طرفی ،مورد ادّعرا
باید به نحوی باشد تا دادرس دادگاه موظّف به قبرول شرکایت و رسریدگی باشرد .از ایرن حیرث،
ضروری است که این نکات در بحث قسامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
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شرایط مدعي
 .9بلوغ و عقل

برای این که شخص به عنوان شاکی در امور کیفری شناخته شرود ،بایرد عاقرل و برالش باشرد فلررا
چنانچه فرد مجنون و یا نابالغی ،هرچند که ممیّز باشد ،نزد دادگاه کیفری طررح دعروی نمایرد ،برر
دادگاه الزم نیست که دعوای آنان را استماع و به آن رسیدگی و حکم صادر نمایرد .البتره برخری از
فقها معتقدند که عدم وجود استماع دعوای نابالش در زمانی است که دعوای موجب تصرفاتی شرود
که طفل نسبت تصرّف آن محجور است و در غیرر ایرن صرورت ،اقتضراء دارد کره دعروای طفرل
پریرفته شود .مثالً ،اگر طفل نابالغی ادعاکند که شخصی بر او جنایتی را وارد کرده و یا مدّعی شود
که فالن شخث مرتکب قتل پدرش شده است ،در این صورت میبایست به دعوای طفل رسریدگی
شود .چنانچه در باب شهادت نیز عدهای از فقها قائلند کره برا شررایطی ،شرهادت طفرل ممیّرز برر
جراحت ،اعم از اینکه به مرگ منتهی بشود یا نشود ،قابل ترتیب اثر اسرت( .شرهید ثرانی،)1232( ،
ص)23
منتها در باب قسامه ،زمانی طفل و یا مجنون میتواند اقامره قسرامه و یرا مطالبره آن را از مرتهم
بنماید که دعوای کیفری توسط ولی او مطرح شده باشد .از این حیرث ،قرانونگررار در مراده 230
قانون مجازات اسالمی متعرّض این امر شده و میگوید« :اقامه قسامه یرا مطالبره آن از مرتهم ،بایرد
حسب مورد ،توسط صاحب حق قصاص یا دیه ،یا ولی یا وکیل آنها باشد»...
 .3عدم شرطیت ذکوریت

قانونگرار در ماده  231قانون مجازات اسالمی مقرر کرده« :اگر مجنی علیه یا ولی دم فوت کند هر
یک از وارثان متوفی ،بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفی یا دیگر اولیای دم ،حق مطالبه یرا اقامره
قسامه را دارند» .از این ماده ،نتیجه گرفته میشود که در جنایت بر نفس ،شاکی ممکن است مررد و
یا زن باشد و شاکی در جراحت ،شخص مجنریعلیره اسرت و در هرر حرال بایرد از وراث فعلری
محسوب شوند و در مرد و یا زن بودن شکات ،تفاوتی وجود ندارد و هر یک از وارثان بدون نیراز
به توافق دیگر وراث حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند و اگر برخی از ورثه ،اصل اتهام یا برخی از
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خصوصیات آن را از متهم نفی کنند ،حق دیگ وراث با وجود لوث ،بررای اقامره قسرامه محفرو
است (ماده .)233
از نظر فقها ،چنانچه در شرایط ادا کنندگان سوگند در قسامه خواهیم گفت ،شرط اسرت کره ادا
کنندگان سوگند مرد باشند .لیکن این امر مستلزم شرط ذکوریرت در مردعی نیسرت .چنانچره امرام
خمینی (ره) در این باره می فرمایند« :ظاهر آن است که مرد بودن در قسرامه شررط اسرت ،امرا در
مدعی معتبر نیست؛ یعنی مدعی می تواند زن باشد و ( »...موسوی خمینی)423 /4 ،)1210( ،
شرایط مدعي علیه (معین بودن ولو به صورت مردد میان افراد محصور)

آنچه مسلّم است این که شاکی یا شاکیان باید ادّعای خود را علیه فرد یا افراد معینی اقامه نمایند که
در این حالت ،این اشخاص تا مرحله قبل از صدور حکم ،عنوان «متهم» را یافته و پرس از صردور
حکم ،عنوان آنان به «محکومعلیه» تغیر خواهد یافت .حال اگر شاکی ادّعا کند که مثالً اهرالی یرک
شهر یا روستا ،دیگری را به قتل رساندهاند ،چون اجتماع و اتفاق همۀ اهالی روسرتا بررای ارتکراب
قتل عملی نیست ،چنین ادعائی پریرفته نخواهد شد.
ولی اگر قاتل در میان عدّهای از افراد معیّن و محصور باشرد ،چنرین دعروائی قابرل پرریرش و
رسیدگی میباشد .به همین جهت ،مقنن در ماده  232قانون مجازات اسالمی مقررر مریدارد« :اگرر
چند نفر ،متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد ،اقامه یک قسرامه بررای
اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنایت ،کافی است و لزومی به اقامه قسامه برای هر یک نیست».
حال اگر ادّعا شود که شخص معیّنی به همراه جماعتی که تعداد آنان مشخص نیست ،فرردی را
به قتل رسانیده است ،حتماً باید به چنین ادعائی رسیدگی شود ،هر چند که حکم به قصاص و دیره
داده نمیشود .چرا که سهم و میزان دخالت مرکور در قتل مشخص نیست و باید برای حفظ خرون
مقتول حکم به مصالحه داده شود( .نجفی)131/43 ،)1331( ،
متقابالً برخی از فقها معتقدند که« :اگر در این مورد قتل عمد شررعاً ثابرت شرود ،ولریّدم حرق
قصاص دارد و اولیاء مجرم میتوانند به بقیه شرکاء جرم مراجعه کرده و مقدار سهم دیه متعلرق بره
آنان را وصول کنند و اگر تعداد آنان معلوم نباشد به افرادی که معلوم هستند ،مراجعه مرینماینرد و
دیه میگیرند و این مطابق قاعده تلقی میشود»( .خویی)33/3 ،)1233( ،
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قانونگرار اسالمی با الهام از نظریه اخیر در ماده  234مجرازات اسرالمی مقررر مریدارد« :اگرر
شاکی ادعاء کند که تنها یک شخص معین از دو یا چند نفر ،مجرم اسرت و قسرامه برر شررکت در
جنایت اقامه شود ،شاکی نمیتواند غیر از آن یک نفر را قصاص کند و چنانچه دیه قصاص شرونده
بیش از سهم دیه جنایت او باشد شریک یا شرکای دیگر باید مازاد دیه مرکور را به قصاص شونده
بپردازند .رجوع شاکی از اقرار به انفراد مرتکب ،پس از اقامه قسامه مسموع نیست».
شرایط ادا کنندگان سوگند
 .9شرایط مربوط به مسئولیت پذیری

ماده  223قانون مجازات اسالمی مصوب 1233رعایت همه شرایط مقرر برای آتیران سروگند را در
قسامه نیز الزم دانسته است .طبق ماده  310سوگند درو یا فاقد شرایط قرانونی بری اعتبرار اسرت.
ماده  303در شرایط اداکنندگان سوگند بیان میدارد« :اداکننده سروگند بایرد عاقرل ،برالش ،قاصرد و
مختار باشند .».در واقع شروط عقل ،بلو  ،اختیار و قصد از شرایط مسئولیت میباشند که با وجرود
آنها می توان اظهارات فرد را معتبر و دارای ارزش اثباتی تلقی نمود.
اگر اداکنندگان سوگند در زمان وقوع جنایت ،نابالش باشند ولی در زمان ادای سوگند بالش باشرند
مجاز به اقامه قسامه نخواهند بود؛ زیرا جازم بودن آنها مورد تردید اسرت و مشرکل اسرت معنرای
عمد یا غیر عمد بودن جنایت را درک کرده باشند( .احمدی ،)1234( ،ص )32
 .3خویشاوندی

اداکنندگان سوگند باید از بستگان و خویشاوندان مدعی یا مدعی علیه باشند .قانون مجازات 1233
با اکتفا به عبارت «خویشاوندان و بستگان» در مراده ( 223در مقایسره برا مراده  343ق.م ..مصروب
 1210و اصالحی  1230که خویشاوندان نسبی را مورد نظر داشته) رویکرد جدیردی را در توسرعه
قلمرو اداکنندگان سوگند اتخاذ کرده ،به طوری که خویشران و بسرتگان سرببی طررفین (مردعی و
متهم) هم می توانند از جمله سوگند خورندگان باشند .در ایرن مرورد صررف رابطره خویشراوندی
کافی است و ارتباطی به موضوع ارث ندارد.
امام خمینی (ره) در این رابطه می فرمایند« :ظاهر این است که الزم نیست قسامه از ورثۀ فعلری
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مقتول باشند ،بله ظاهر این است که این قید در مدعی معتبر است و امرا سرایر افرراد قسرامه بعیرد
نیست بگوییم کافی است که از قبیله و عشیرة او باشند ،اما از این ظاهرتر این اسرت کره از اهرل و
اقربای مقتول باشند( ».موسوی خمینی)423 /4 ،)1210( ،
 .0ذکوریت در غیر مدعي یا مدعي علیه

فقها در مورد این که زن بتواند در قسامه از جمله سوگندخورندگان باشد ،نظررات متفراوتی دارنرد.
نظر مشهور بر این است که اگر زن در این امر مدعی یا متهم باشرد ،ادای سروگند توسرط او جرایز
است (خویی1233( ،ق) ،ص  )101این دیدگاه در قانون مجازات اسالمی پریرفته شده است .طبق
ماده  221ق.م.ا  ، 1233سوگند شاکی (مردعی) ،خرواه مررد و خرواه زن ،جرزء نصراب محسروب
میشود و حتی متهم اعم از اینکه مرد یا زن باشد قادر به ادای سوگند اسرت (مراده  223ق.م .).در
جنایت بر اعضا و منافع هم ،مجنی علیه و متهم  -اعم از اینکره مررد یرا زن باشرند قرادر بره ادای
سوگند می باشند (تبصره  1ماده  4۵3و ماده  4۵1ق.م.).
اما در غیر مدعی یا متهم« :ظاهراً این قید در قسامه معتبر است که مرد باشرند ،و امرا در مردعی
این قید معتبر نیست و میتواند زن باشد و اگر از مردان بره عردد قسرامه موجرود نباشرد در اینکره
سوگند زنان کافی باشد محل تأمل و اشکال است و به همین خاظر مردان موجود سوگند را تکررار
ال مردی یافت نشرود مردعی خرودش بره عرددی کره الزم باشرد
میکنند تا تکمیل شود .و اگر اص ً
سوگند را تکرار میکند هر چند که مدعی زن باشد» (موسوی خمینی)423 /4 ،)1210( ،
 .3سوگند بر اساس علم و آگاهي

«در قسامه شرط است کسی که میخواهد سوگند یاد کند باید علم به ما وقع داشته باشد و بهطرور
قطع و جزم سوگند یاد کند ،بنابراین سوگند با گمان و بهطور غیرر جرزم کرافی نیسرت» (موسروی
خمینی )424/4 ،)1210( ،زیرا در مقابل جان انسانها نمیتروان برا سروگندی بردون علرم و قطرع،
حکمی را به مورد اجراء گراشت .به همین جهت ،قانونگرار در ماده  241قانون مجازات اسرالمی
مقرر میدارد « :اگر احتمال آن باشد که اداءکننده سوگند ،بدون علم و بر اساس ظن و گمان یرا برا
تبانی سوگند میخورد ،مقام قضائی موظف به بررسی موضوع اسرت .اگرر پرس از بررسری ،امرور
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یادشده احراز نشود ،سوگند وی معتبر است» .همچنین در ماده  243قانون مجازات اسرالمی مقررر
شده است« :الزم است اداکنندگان سوگند از کسانی باشند که احتمال اطالع آنان بر وقروع جنایرت،
موجه باشد»
حال این سؤال مطرح میگردد که آیا علم از هر طریقی حاصل گردد کفایت میکند یا ایرن کره
حصول علم باید از طریق حسّ و رؤیت و مشاهده باشد؟ در ایرن خصروص ،دو نظریره متفراوت
وجود دارد:
برخی معتقدند که علم از هر طریقی که به دست آید ،کفایت میکند .به عبارت دیگر آنچه مهم
است ،حصول علم است به هر طریق که به دست آمده باشد.
گروهی دیگر بر این باورند که حصول علم بایرد از روی حرسّ و رویرت و مشراهده باشرد و
علمی که از این طریق به دست نیامده ،برای ادای شهادت و سوگند نسبت بره واقعره فاقرد اعتبرار
است و نمیتواند مفید واقع گردد.
در قانون مجازات اسالمی از نظریه اول متابعرت شرده اسرت« :الزم نیسرت اداءکننرده سروگند،
شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد میکند ،کافی است .همچنرین
الزم نیست قاضی ،منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی اداکننرده سروگند ،ترا
دلیل معتبری برخالف آن نباشد ،معتبر اسرت .در هرر صرورت تحقیرق و بررسری مقرام قضرائی از
اداءکننده سوگند بالمانع است»( .ماده )240
حال اگر شاکی علیرغم حصول لوث علیه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسرامه کنرد و
متهم در بارة اصل جنایت یا خصوصیات آن ،ادعای عدم علم کند ،شاکی مریتوانرد از وی مطالبره
اتیان سوگند بر عدم علم نماید .اگر متهم بر عدم علم به اصرل جنایرت سروگند یراد کنرد ،دعروی
متوقف و او بدون تأمین آزاد میشود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصریات جنایرت
باشد ،دعوی فقط در مورد آن خصوصیات متوقف میگرردد .لکرن اگرر مرتهم از سروگند خروردن
خودداری ورزد و شاکی بر علم داشتن او سوگند یاد کند ،ادعای متهم به عدم علرم رد مریشرود و
شاکی حق دارد از متهم اقامۀ قسامه را درخواست نماید .در این صرورت اگرر مرتهم اقامره قسرامه
نکند ،به پرداخت دیه محکوم میشود (ماده .)233
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چگونگي شروع قسامه در اثبات قتل
در صورتی که قسامه با لوث محقق شود ،آیا قسم نخست از مدعی شروع میشود و مخصوص بره
اوست یا شامل مدعی علیه نیز می شود؟ و اینکه آیا قبرل از قسرم دادن مردعی علیره و حکرم بره
برائت ،نیاز به درخواست اقامه بیّنه بر برائت الزم است یانه؟ اقوال مختلفی وجرود دارد.ت صرریح
برخی روایات و فتاوی فقها و کلمات آنان ،این است که هرگاه قسامه ثابت شد ،نخسرت مردعی و
خویشاوندانش پنجاه قسم یاد می کنند ،و قتل ثابت می شرود( .حلّری ،عالمره ( )333/3 ،)1232در
غیر این صورت ،بر مدّعا علیه است که پنجاه قسم اقامه کند ،مبنی بر اینکه مقتول را نکشته و قاتل
او را نمیشناسد .در صورت اقامۀ قسم مساله تمام و مدعا علیه تبرئه مری شرود .مسرتند ایرن قرول
روایت مسعدة بن زیاد از امام صادق (ص) که فرمود :پدرم هرگاه ،بر اینکه چه کسی قاترل مقترول
آنان است ،بینه اقامه نمیکردند و بر اینکه متهمان او را کشتهاند ،قسم یاد نمیکردند متهمان به قترل
را پنجاه قسم می داد به خداوند ،مبنی بر اینکه ما او را نکشتهایم و قاتل او را نمیشناسیم .آنگاه بره
اولیای مقتول ،دیه پرداخت میشد( .حرعاملی.)11۵ /13 ،)1414( ،
قول دیگر این است که قبل از اجرای قسامه ،باید ابتدا از مدعا علیه (منکر) خواسته شود که بر
برائت خود اقامه بینه (شاهد) کند ،اگر بینه بر برائت خرود آورد ،مسرأله تمرام و مردعا علیره برریّ
میشود .در اینجا عالوه بر تسالم اصحاب ،روایاتی چند وارد اسرت .از جملره صرحیحۀ بریرد برن
معاویه ،میگوید :از امام صادق (ع) درباره قسامه پرسیدم ،فرمود :در تمامی حقوق ،بینه برر مردعی
است و قسم بر مدعی علیه ،مگر در خصوص خون( .حرعاملی )114 /13 ،)1414( ،بردین ترتیرب
در خصوص دم ،عکس مسأله حقوق است و چنانچه مدّعا علیه نتوانسرت اقامرۀ بینره کنرد ،آنگراه
مراسم قسامه از طرف مدّعی و بستگانش انجام مییابد( .موسوی بجنوردی )1231( ،ص .)311
صاحب جامع المدارک می فرماید :اشکالی در امکان اثبات قتل با بینره وجرود نردارد و قاعرده
معروف «البينهعلى عاع ل علعاليعىعلى ع عأنکة » اختصاصی بره دعراوی حقروقی نردارد ،بلکره شرامل
دعاوی جزایی و مربوط به نفس و خون نیز میشود ،جز اینکه درباره لوث فرق میکنرد ،چرون در
این صورت ،هرگاه مدعی بینّه نداشته باشد ،بر متهم و مدعا علیه الزم است که بینه اقامره کنرد برر
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برائت از قتل ،پس اگر اقامۀ بینه کرد ،که هیچ و گرنه بر مردعی اسرت کره بررای اثبرات مردعایش
قسامه جاری کند ،پس اگر اقامۀ قسامه کرد ،قتل ثابت میشود ،در غیر این صورت برر مردعا علیره
است ،قسامه جاری کند ،که  ۵0قسم است و اگر اقامه نکند باید دیه بپردازد( .موسوی خوانسراری،
(.)3۵۵ /1 ،)12۵۵
قول دوم مبنای قانونگرار در ماده  211قانون مجازات اسرالمی اسرت کره مقررر مریدارد« :در
صورت حصول لوث ،نخست از متهم ،مطالبه دلیل بر نفی اتهام میشرود .اگرر دلیلری ارائره شرود،
نوبت به قسامه شاکی نمیرسد و متهم تبرئه میگردد .در غیراین صرورت برا ثبروت لروث ،شراکی
میتواند اقامه قسامه کند یا از متهم درخواست قسامه نماید».
به این ترتیب ،نتیجه گرفته میشود که هرگاه از متهم درخواست دلیل بر نفری اتهرام شرود و او
نتوانست بر برائت خود اقامه بیّنه نماید ،برای شاکی این حق ایجاد میشود کره قسرامه بره نفرع او
اجراء شود .حال ،اگر شاکی برای اثبات مدّعی خود اقامه قسامه ننماید و نیز مطالبه قسامه از مرتهم
نکند ،این سؤال مطرح است که مقام قضایی چه تصمیمی اتخاذ خواهد نمود؟
قانونگرار در این زمینه در ماده  213قانون مجازات اسالمی میگوید« :اگر شاکی اقامره قسرامه
نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد ،متهم در جنایات عمدی ،با تأمین مناسرب و در
جنایات غیرعمدی ،بدون تأمین آزاد میشود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبره آن بررای شراکی براقی
میماند .در مواردی که تأمین گرفته میشود ،حداکثر سه ماه به شاکی فرصت داده میشرود ترا اقامره
قسامه نماید یا از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخر شده رفع اثر میشود».
تعداد قسم های معتبر در قسامه
تعداد قسم در جنایت عمدی و غیرعمدی بر نفس

در خصوص قسمهای مورد نیاز برای اثبات جنایت عمدی و یا غیرعمردی ،قرانونگررار قائرل بره
تفکیک شده است به نحوی که در ماده  223قانون مجازات اسرالمی از طرفری مقررر مریدارد کره:
«نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی ،سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مردعی اسرت .برا
تکرار سوگند قتل ثابت نمیشود» و از طرف دیگر در ماده  4۵۵همین قانون تأکیرد مرینمایرد کره:
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«قتل عمدی موجب دیه ،به شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسرم
بیست و پنج مرد ،تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادلره دیگرر غیرر از سروگند منکرر ،اثبرات
میشود».
به این ترتیب ،در قتل عمد ،قسامه جز با سوگند پنجاه مرد و در قتل غیرعمد ،جرز برا سروگند
بیست و پنج مرد از خویشان و بستگان شاکی محقق نخواهد شد .حرال سرؤال ایرن اسرت کره در
صورت نبود این تعداد از بستگان و خویشان ،آیا شخص شاکی میتواند خود به تنهائی مبادرت بره
تکرار قسم تا این اندازه نماید یا خیر؟

برخی از فقهای اسالمی که با توجه به صحیحۀ یونس از امام رضا (ع) که میفرمایرد ...« :لَةمِ،ع َ ع
م
م
َك علمىعو م
علىَي مةهعارَاَةا،ع ( »...حررّ عراملی« :)130/13 ،)1414( ،چنانچره بررای
ابعع َ ععحیىةنعع َ َهةهععیةول َتت َ
َ
آسیب دیده کسی نباشد که همراه او سوگند یاد نماید ،قسمها برای او مضراعف مریشرود» ،اسرتناد
نموده اند که تکرار قسم اشکالی ندارد و حتّی با تکرار قسم از ناحیه یک نفر ،قسامه انجرام خواهرد
شد .جهت اثبات این ادّعا چنین توجیه میشود که قسامه برای احتیاط و حفظ جران مرردم تشرریع
شده تا برخی ،برخی دیگر را نکشند و اشخاص فاسق و فاجر و شرور ،خوف از این داشته باشرند
که اگر در پنهانی هم مرتکب قتلی شوند ،چنانچه اولیاء دم مقتول مطلرع شروند ،مراسرم قسرامه را
اجراء نموده و آنان را قصاص مینمایند و اگر گفته شود که قسامه مقید به اتیران سروگند از ناحیره
پنجاه مرد است ،این کمتر اتفاق میافتد که پنجاه نفر حاضر شوند و سوگند به جای آورند و نتیجتاً
«اقیياطعلىنّاذ» انجام نخواهد شد .پس تکرار قسم برای حفظ احتیاط و جان مردم بالاشکال است.
متقابالً برخی دیگر از فقها در مقام ردّ این ادعا بر آمده و استدالل میکنند که« :تکرار سوگند از
طرف بقیه افراد نیاز به دلیل خاص دارد و دلیل مرکور در اینجا وجرود نردارد .صرحیحۀ یرونس از
حضرت رضا (ع) در قسامه اجزاء است و نمیتوان آن را به قسامه نفس سرایت داد .به این ترتیب
این چنین قسامهای نمیتواند مثبت قصاص باشد و در صورت شک و شبهه حکمیه که آیا قسامه با
تکرار اَیمان ثابت میشود یا نه بعید نیست ،قاعدة «درسعاحلة » در این مورد جاری و نتیجه عدم ثبوت
قصاص است و بسنده به دیه شود( .»...موسوی بجنوردی ،)1231( ،ص)31۵
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قانونگرار اسالمی با الهام از نظریه اخیرر ،تاکیرد مریورزد کره «برا تکررار سروگند قترل ثابرت
نمیشود» .بنابراین در قسامه جهت اثبات قتل عمدی و غیرعمدی ،موقعی که شراکی نتوانرد تعرداد
افراد مورد نصاب را برای قسم خوردن حاضر کند ،اگر به تنهائی پنجاه و یا بیست و پنج بار اتیران
سوگند نماید ،در واقع پنجاه نفر و یا بیست و پنج نفر محسوب نمیشود بلکه یک قسم مؤکرد برر
چهل و نه بار و یا یک قسم مؤکد بر بیست و چهار بار خواهد بود و این امر نمیتواند مرالک رأی
دادگاه قرار گیرد.
حال اگر شاکی از متهم درخواست اقامۀ قسامه کند ،متهم باید برای برائت خرود ،اقامره قسرامه
نماید که در این صورت باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر ،اداء کننده سوگند داشته باشد .اگر
تعداد آنان کمتر از نصاب باشد،سوگندها تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود او تکرار میشود و برا
نداشتن اداء کنندة سوگند ،خود متهم؛ خواه مرد باشد خواه زن ،همه سوگندها را تکرار مینمایرد و
تبرئه میشود( ».مادة .)223
در این حالت برخالف حالت قبلی ،آنچه که موجب ثبوت جنایرت از طررف مرتهم مریگرردد،
تعداد قسم نیست بلکه سوگندهائی است که از طرف آنان اداء میشود .کما این که در نظرر برخری
از فقها در جهت ا ثبات قتل به وسیله قسامه و یا در صورت نکول شاکی و ردّ آن به متهم ،به هریچ
وجه سرا پنجاه و یا بیست و پنج نفر نرفته بلکه حکم را دایر مدار سوگندها قرار دادهاند فلررا در
نظر آنان چنین توجیه میشود که «پنجاه سوگند اداء کند» ب ه ایرن مفهروم اسرت کره یرک نفرر هرم
میتواند پنجاه بار یا بیشتر سوگند یاد نماید.
تعداد قسم در جنایت بر اعضاء و منافع

در اصل اینکه آیا قسامه در غیر قتل جاری است یا خیر ،بین فقهای شیعه و اهل سنت اختالف نظر
وجود دارد .فقهای عامه ،اجرای قسامه را منحصر به قتل دانسته و آن را در جنایات وارد بر اعضا و
منافع نمی پریرند .یکی از علمای اهل تسنن در این خصوص میگوید« :از مواردی که علمای فقره
عامه بر آن اتفاق نظر دارند این است که قسامه اجراء نمریگرردد مگرر در جررم قترل .بنرابراین در
جرایم جرح و قطع عضو و یا از کار انداختن عضو و همچنین در زدن ،قسامه اجرراء نمریگرردد».
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(عوده ،)1212( ،ص )231برعکس این عقیده ،مشهور فقهای امامیه در اصل پریرش قسامه نسربت
به جنایت بر اعضاء و منافع ،اتّفاق نظر دارند .لکن در تعداد قسمها ،اختالف نظر وجود دارد.
برخی از فقها معتقدند که نصاب قسامه در این مورد مطلقا پنجاه سوگند است ،اگر جنایرت آن
برا بر دیه نفس باشد ،زیرا یحث احتیاط مطرح است و اگر کمتر از نفس باشد بره همران نسربت از
دیه نفس کم میشود (محقق حلی1402( ،ق .)33۵/4 ،).جمعی دیگر معتقدند که قسامه در اعضراء
هنگامی که موجب دیه کامله است ،شش سوگند میباشد و هر قدر که از دیۀ کاملره کرم شرود بره
همان نسبت عدد سوگندها کم میشود»( .عالمه حلی)321/3 ،)1232( ،
در قانون مجازات اسالمی مصوّب سرال  ،1210قرانونگررار در بحرث ثبروت قسرامه فقرط در
جراحات وارده به اعضاء در ماده  3۵4قانون مجازات اسالمی ،تعداد قسمهای مورد نیراز را تعیرین
نموده بود و اگر صدماتی غیر از جراحات بر بدن کسی اعم از عمدی و یا غیرعمدی وارد مریشرد
و یا صدماتی که منجر به نقص عضو میگردید ،مقرراتی را پیشبینی نکرده بود .قانونگرار اسالمی
در قانون مجازات اسالمی مصوّب سال  1233در صدد رفع این خالء قانونی برآمده و در ماده 4۵3
مقرر میدارد« :در جنایت بر اعضاء و منافع اعم از عمدی و غیرعمدی درصرورت لروث و فقردان
ادله دیگر غیر از سوگند منکر ،مجنی علیه میتواند با اقامه قسامه به شرح زیر ،جنایت مورد ادعراء
را اثبات و دیه آن را مطالبه کند .لکن حق قصاص با آن ثابت نمیشود» .به این ترتیب ،در جنایرت
بر اعضاء و منافع هر چند به صورت عمدی واقع شود حرق قصراص منتفری و مجنری علیره فقرط
میتواند مطالبه دیه نماید.
در مورد تعداد قسمها در جنایت بر اعضاء و منافع ،قول دوم (حد اکثر شش سروگند در جرایی
که منجر به دیۀ کامله گردد و کم شدن آن به نسبت کسر دیه) مبنای قانونگرراری قررار گرفتره ودر
مادة  4۵3مقرر گردیده است
تعداد قسامه در صورت وحدت و تعدد طرفین (مدعي و مدعي علیه)

از موضوعات موررد بحث در اجرای قسامه ،تعدد طرفین دعوا است کره ممکرن اسرت در برخری
موارد پیش بیاید .و سؤال است که تعداد قسامه در فرض تعدد یک طرف (مدعی یا مدعی علیه) یا
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طرفین چگونه است .از نظر فقهای امامیه در فرض تعدد مدعی ،یک بار قسامه کفایرت مری کنرد و
افزایش سوگند در این حالت مطرح نیست .در فرض تعدد مدعی علیره ،برین فقهرا اخرتالف نظرر
وجود دارد .از نظر برخی از آنان ،حتی در این فرض هم ،یک بار قسامه کفایت می کند و به تعداد
مدعی علیه ،تعداد قسامه افزایش نمییابد .ولی به نظر برخی دیگر ،هریرک از مردعى علریهم بایرد
برای نفی اتهام از خود ،اقامه قسامه کند .در ماده  3۵3ق.م.ا .مصوب  ،1210در فرض تعدد مردعی
علیه ،مدعی میبایست برای اثبات ادعای خود از طریق قسامه ،بررای هریرک از آنران پنجراه قسرم
(یک بار قسامه) ادا می کرد که با استعالم دادستان کل کشور به شماره 3203031/ 1۵ / 140مرور
 )33 / 3 / 121۵و به موجب نظریه شورای نگهبان ،این عبارت ماده مرکور خالف موازین شررعی
شناخته شد (احمدی ،)1234( ،ص  .)13این قسمت از ماده موصوف در سال  ،1230حررف شرد
که بر اساس آن در فرض تعدد مدعی علیه و اقامه قسامه از طرف مدعی ،یک بار قسامه کفایت می
کند و نیازی به تکرار قسامه از سوی مدعی به تعداد متهمان نیست ،ولی در صورت اقامه قسرامه از
طرف متهمان ،هر کدام باید برای برائت خود یک بار اقامه قسامه کند و یرک برار قسرامه از طررف
همه آنان برای نفی اتهام از خود ،کفایت نمی کند .همین موضوع در ماده  231ق.م ).پریرفته شرده
است به طوری در فرض تعدد مدعی ،اقامه یک قسامه از طرف همه آنان کفایت می کند ،حتی اگر
متهمان متعدد باشند .ولی در فرض اقامه قسامه از ناحیه متهمان و تعدد آنان ،هر یک از آنران بایرد
برای برائت خود ،اقامه قسامه مستقل نماید.
وحدت یا تعدد جلسه قسامه

وحدت جلسه یا امکان تعدد جلسات برای تکمیل سوگندها در قرانون مجرازات کنرونی مسرکوت
است .در فقه ،عده ای مواالت (توالی زمرانی و مکرانی) را در قسرامه شررط دانسرته ،آن را موافرق
احتیاط می دانند و برخی به دلیل اطالق ادله ،شرط مواالت را الزم نمی دانند .با توجه بره سرکوت
قانونگرار و عدم تصریح به شرط وحدت جلسه ،تعدد جلسات برای تکمیل سوگندها منعی نردارد
و حتی در مواردی ممکن است جهت حفرظ حرق صراحبان آن الزم باشرد .جهرت حفرظ حقروق
طرفین ،در قانون (تبصره ماده  213ق.م.ا) حد اکثر مهلت  2ماه برای مدعی جهت اجرای قسامه یرا
مطالبه آن از متهم پیش بینی شده است.
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خصوصیات معتبر در سوگند
سوگند را در یک تقسیم بندی به سوگند قضایی و سوگند التزامی تقسیم کرده اند .سروگند قضرایی
که سوگند اثباتی نیز نامیده شده ،همان سوگندی است که در قانون ،به عنوان وسیله اثبرات معرفری
شده است .در مورد سوگند و نحوه ادای آن از جمله در بحث قسامه ،خصوصیاتی وجود دارد کره
عدم رعایت آن ،موجبات بی اعتباری قسامه را فراهم می آورد .این خصوصیات عبارت است از:
سوگند بر اساس قرار دادگاه

ادای سوگند باید مطابق قرار دادگاه باشد (ماده  302ق.م.ا .جدید) تا به آن ترتیب اثرر داده شرود و
تصمیم دادگاه در قالب قرار اتیان سوگند تجلی می یابد که این امر در ماده  310ق.آ.د.م .و مراده 3
آیین نامه اتیان سوگند پیش بینی شده است؛ به گونه ای کره در مراده  3آیرین نامره مررکور ،اتیران
سوگند بدون قرار دادگاه را بی اثر تلقی کرده و تکرار آن را بعد از صدور قرار دادگراه الزم دانسرته
است .لرا دادگاه به عنوان مجری و مرجع صالح رسیدگی باید ناظر بر این امر باشد و با اجرازه آن،
سوگند اجرا شود( .احمدی ،)1234( ،ص)3۵
سوگند با لفظ جالله

طبق ماده  302ق.م.ا  ،1233سوگند باید «با لفظ جالله واهلل ،باهلل ،تاهلل یا نام خداوند متعال به سرایر
زبان ها ادا شود» و «سوگند به غیر این نامها از قبیل کتب آسرمانی ،پیرامبران و امامران (ع) منعقرد
نمیشود» (شهید ثانی ،)1232( ،ص )32و اثر حقوقی مورد نظر را نردارد و «برین مسرلمان و غیرر
مسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال تفاوتی وجرود نردارد» (مراده  ،)302گرچره بره نظرر
برخی ،سوگند کسانی که به خداوند ایمان ندارند ،باید به امری باشد که به آن ایمان داشرته و آن را
محترم می شمارند و سوگند درو به آن یاد نمی کنند.
صراحت و مطابقت سوگند با مدعا

طبق ماده  304ق.م.ا ،سوگند باید مطابق ادعا ،صریح در مقصود و بدون هرگونره ابهرام باشرد و از
روی قطع و یقین ادا شود .در صورت فقدان این اوصاف ،سوگند مؤثر نیست.
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سوگند باید با لفظ باشد و در صورت تعرر ،با نوشتن یا اشاره ای که روشن در مقصرود باشرد،
ادا شود (ماده 30۵ق.م .).در صورت عدم آشنایی قاضی برا زبران شرخص سروگند خورنرده و نیرز
نامفهوم بودن اشاره در سوگند اشاره ای ،دادگاه از طریق متررجم و متخصرص امرر ،مرراد اداکننرده
سوگند را کشف می کند.
مباشرت در سوگند

اتیان سوگند به وسیله افراد ،قابل توکیل نیست ولی درخواست اتیان سوگند قابل توکیل است (ماده
 .)230این موضوع در ماده  1220قانون مدنی و تبصره  3ماده  2۵ق.آ.د.م مصوب  1213نیرز پریش
بینی شده است .همچنین حق مطالبه و اقامه قسامه به ورثه از طریق ارث می رسد و هریک از ورثه
بدون توافق وراث دیگر ،قادر به انجام آن است.
نتیجهگیری
قسامه از نهادهای مورد پریرش در فقه اسالمی است که در جرایم جنایی ،در صورت وجود لروث
و فقدان ادله دیگر در اثبات جنایت ،در هر دو جنبه ایجرابی و سرلبی کراربرد دارد .بنرابر قرول بره
امضایی بودن قسامه ،توسل به آن قبل از اسالم رایج بوده که این امر می تواند ناشی از بها دادن بره
سوگند و اعتقاد به دامنگیر بودن عقاب سوگند درو و یا جنبره بازدارنردگی قسرامه از جنایرت در
قتلهای پنهانی باشد .مشروعیت قسامه عمدتاً مبتنی بر روایرات و در راسرتای احتیراط در خرون و
حفظ حرمت جان انسانی است .بر خالف نظر اهل سنت ،کاربرد قسامه منحصر به اثبرات یرا نفری
قتل نیست و در جنایت بر اعضاء نیز معتبر است .در قانون مجازات اسالمی ایران نیز که بر اسراس
فقه شیعی تدوین یافته ،نهاد قسامه معتبر شناخته شده است .در صورتی که قرائن و دالیرل موجرود
برای اثبات وقوع جرم کافی نبوده ،اما ظن به راست بودن آن وجود داشته باشد ،مری تروان از ایرن
طریق اثبات جرم یا دفع اتهام نمود .در ماده  212قانون مجرازات اسرالمی مصروب سرال  1233در
تعریف و شرایط تمسک به قسامه آمده« :قسامه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقردان
ادله دیگر به غیر از سوگند منکر و وجود لوث ،شاکی برای اثبات جنایت عمدی یرا غیرعمردی یرا
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خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه میکند ».با توجه به خالف قاعده بودن قسامه،
اعمال آن محدود به موارد تصریح شده در فقه و قانون می باشد و توسل به آن برای اثبات یا نفری
سایر جرایم و مجازات ها ممکن نیست .برای اجرای قسامه شرایط کمی و کیفی همچرون نصراب
سوگند ،تعداد قسامه در فرض تعدد مدعی و مدعی علیه ،امکان یا عردم امکران تکررار سروگند از
ناحیه آنان ،خصوصیات اداکنندگان سوگند و خصوصیات سوگند در نظر گرفته شده اسرت کره در
صورت تحقق آنها ،اجرای قسامه و صدور حکم ممکن و صحیح خواهد بود .نتایج اقامره یرا عردم
اقامه قسامه از جانب مدعی یا متهم ،در قالبهای متفاوتی مانند حق قصاص نفس ،لزوم دیره و یرا
برائت متهم تجلی پیدا می کند .در قانون جدید مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و یا
مطالبه آن از متهم ،پیش بینی شده است.
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 .1حلی ،عالمه ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدی ،)1232( ،مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة ،بینا،
جلد دوم.
 .3حلّی ،محقق ،جعفربن حسن1402( ،ق) ،شرایع اإلسالم ،جلد چهارم.
 .3خویی ،ابوالقاسم1233( ،ق) ،مبانی تکملة المنهاج ،مطبعة االدب .نجف.
 .10شاکری گلپایگانی ،طوبی ،)1230( ،مبانی و مستندات قسامه ،ندای صادق ،زمستان  ،30شرماره
.34
 .11شهید ثانی (الجبعی العاملی) ،زین الدین ،)1232( ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،ترجمره
مباحث حقوقی شرح لمعه ،اسداهلل لطفی ،انتشارات مجد ،چاپ یازدهم.
 .13صدوق ،ابن بابویه ،)1433( ،من الیحضره الفقیه ،بیروت ،داراالوضاء ،الطبعة الثانیهه ،الجزء الرابرع،
باب بیستم ،ج .1
 .12عمید ،حسن ،)1233( ،فرهنگ فارسی ،امیرکبیر ،تهران ،چاپ سوم.
 .14عوده ،عبد القادر ،)1212( ،التشریع الجنایی االسالمی ،ترجمه اکبر غفوری ،با تعلیقرات مرحروم
صدر ،جلد اول ،انتشارات آستان قدس رضوی ،چاپ اول.

قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران30 ...................................................................

 .1۵فیروز آبادی ،مجد الدین محمد بن یعقروب ،)1413( ،قراموس المحریط ،اشرراف محمرد نعریم
العرقسوسی ،بیروت ،موسسه الرساله.
 .13قرطبی اندلسی ،ابن رشد( ،بیتا) ،بدایه المجتهد ،دارلکتب العلمیه ،بیروت.
 .11محمدی ،جالل ،)1231( ،بررسی تطبیقی قسرامه و شررایط آن از منظرر فقره اسرالمی و قرانون
مجازات اسالمی ،فصلنامه علمی تخصصی حبل المتین ،دوره هفتم ،شماره .32
 .13موسوی بجنوردی ،محمد ،)1231( ،قواعد فقهیه ،جلد اول ،انتشارات مجد ،چاپ دوم.
 .13موسوی خمینی ،روح اهلل ،)1210( ،ترجمه تحریرالوسیله ،مترجم سید محمد باقر همدانی ،نشر
دار العلم ،قم ،چاپ اول.
 .30موسوی خوانساری ،احمرد12۵۵( ،ش) ،جرامع المردارک فری شررح المختصرر النرافع ،مکتبره
الصدوق ،تهران.
 .31نجفی ،محمد حسن ،)1331( ،جواهر الکالم فی شرح شرایع اإلسالم ،دار إحیاء التراث العربری،
بیروت ،چاپ هفتم.

