بررسی تطبیقی قسامه و شرایط آن از منظر فقه اسالمی و قانون مجازات اسالمی
جالل محمدی
قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه

چکیده

از جمله موضوعاتی كه در قانون مجازات اسالمی آمده و در زمره قواعد فقهی منصوص محسوب
میشود ،موضوع قسامه است .مراد از منصوص اين است كه قاعده مذكور مستند به روايت است و در زمره
قواعد اصطيادی محسوب نمیشود .در مورد عمل به قاعده مذكور بين فقها تفاوت نظر وجود دارد؛ فقهای
شيعه ،بر اعتبار قسامه در قتل نفس و اعضاء و جوارح ظاهراً اجماع دارند و معتقدند كه قسامه هم رفع اتهام
و هم اثبات جنايت میكند؛ يعنی قسامهای كه اوليای مقتول اقامه میكنند ،اثبات جنايت برای متهم و
قسامهای كه متهم اقامه میكند ،از او رفع اتهام مینمايد .اما علمای عامه اتفاق نظر دارند كه قسامه فقط در
قتل نفس معتبر است .ابوحنيفه معتقد است كه قسامه ،اثبات جنايت نمیكند و كاربرد حقوقی آن تنها رفع
اتهام است ،ولی مالكی و شافعی و احمد بن حنبل معتقدند كه قسامه هم اثبات جنايت و هم نفی اتهام
میكند .آنچه كه مخالفان قسامه به آن نظر دارند ،اصل تشريع قسامه نيست ،بلكه نامعقول بودن صدور حكم
قصاص به استناد سوگند پنجاه نفر است كه از مستندات وارده استنتاج مذكور بعيد نيست؛ به خصوص اينكه
حكم مذكور جزء احكام امضايی است.
واژگان کلیدی :لوث ،قسامه ،ادله اثبات جرم ،سوگند.

مقدمه
از جمله موضوعاتی كه جزء قواعد فقهيه محسوب میگردد و در عين حال در قانون مجازات اسالمی نيز
مطرح شده ،موضوع قسامه است .فقهای اماميه اين قاعده را رافع اتهام از متهم و مثبت جرم برای مدعیعليه می-
دانند .بر اساس روايات اسالمی ،اجرای اين قاعده موجب امنيت و آسايش جامعه و سبب احتياط بيشتر در دماء و
نفوس میباشد .البته برخی از علما نيز تشريع قسامه را بر مبنای تعبد میدانند .اين قاعده با حصول شرايطی از
جمله وجود لوث اجرا میگردد كه با توجه به قواعد كلی حاكم بر لوث میتوان گفت اصل بر عدم تحقق لوث
است و در تحقق آن بايد احتياط بسيار كرد و در صورت تعارض در لوث ،نوبت به اعمال آن نمیرسد .در اين
مقاله ،پس از تعريف قسامه و لوث ،به صورت تطبيقی به بررسی كيفيت ،كميت و شرايط آن در ضمن بررسی
اسناد روايی پرداخته شده و با ذكر مستندات علما ،نظرات آنها مطرح میگردد و در نهايت پس از تحقيق در
خصوص قيود قسامه و سوگند به بررسی شرايط سوگندخورندگان نيز پرداخته میشود.
تعریف لوث و قسامه
اصل وجود قسامه و اينكه يكی از ادله اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن میباشد ،مورد اتفاق نظر
فقهای شيعه و اهل سنت است و ترديدی در آن وجود ندارد؛ هر چند در بعضی از مسائل آن اختالف شده است.
در اينجا ابتدا به تعريف لغوی و اصطالحی قسامه و لوث میپردازيم.
 )1قسامه
قسامه در لغت به جماعتی اطالق میشود كه برای گرفتن چيزی سوگند بخورند و آن را بگيرند؛ سوگندی كه
هنگامی كه كسی را قاتل معرفی میكنند و شاهد نداشته باشند ،بين اسم اوليای دم اجرا شود (عميد1381 ،ش:

 .)793طبق نظر بعضی علما در اصطالح فقه ،قسامه تنها بر كثرت سوگندهايی اطالق میگرددكه در دعوی ميان
اوليای دم تقسيم میشود (ابن ادريس ،بیتا ،ج  .)339 :3خطيب شربينی در اين زمينه معتقد است« :قسامه ،نام
سوگندهايی است كه بر اوليای دم تقسيم میشود و از قسم كه همان سوگند است ،اخذ شده است و گفته شده
قسامه ،نام اوليايی است كه برای اثبات قتل بر مدعیعليه سوگند ادا میكنند ».وی سپس میگويد« :نخستين
كسی كه در جاهليت با قسامه به داوری نشست ،وليد بن مغيره بود و اسالم آن را تقرير و تثبيت نمود .همچنين
داستانی از ابوطالب نقل شده كه در جاهليت به قسامه مدعی عليه حكم كرده است .از اين رو ،برخی او را
نخستين كسی دانستهاند كه به قسامه عمل كرده است».
در نزد حنفیها ،قسامه عبارت است از ادای پنجاه سوگند متعدد در دعوی قتل كه توسط پنجاه مرد اقامه
میشود .از نظر آنها ،اهل محلهای كه مقتول در آنجا يافت شد ،پنجاه نفر را انتخاب میكنند كه قسم بخورند تا

تهمت از متهم رفع شود .هر يک از آنان سوگند میخورد كه «به خدا ،او (متهم) آن شخص را نكشته و ما
نمیدانيم قاتل كيست»؛ اگر به اين صورت سوگند ياد كنند ،ديه بر آنها ثابت است .اما از نظر فرقههای ديگر
اهل سنت ،سوگند از سوی اوليای دم برای اثبات قتل عليه جانی اقامه میشود و در طی آن ،هر يک از پنجاه نفر
میگويد« :به خدايی كه غير از او خدايی نيست ،جانی ضربه زد و فالنی مرد ،يا به درستی كه فالنی ،فالنی را
كشت ».چنانچه بعضی از اوليای دم از ادای سوگند خودداری كنند ،افراد باقی مانده از اوليای دم ،تعداد قسم
باقیمانده را خواهند خورد .اما اگر همه اوليای دم نكول كردند يا اينكه قتل لوث نبود (نه قرينه ظاهری در
خصوص قاتل وجود داشت و نه عداوت ظاهری) ،قسم به متهم ارجاع میشود .در اين صورت ،بستگان وی
پنجاه سوگند مبنی بر برائت متهم میخورند؛ ولی چنانچه متهم ،بستگان «عاقله» نداشته باشد ،متهم پنجاه سوگند
خورده و از مسئوليت بری خواهد شد (الشربينی1415 ،ق  ،ج.)414 :4

 )2لوث
لوث در لغت به معنی آاليش ،آلودگی ،برهان و دليلی كه كامل نشده و هنوز قابل قبول نباشد ،است (عميد،
 .)879همچنين اين واژه به معنی تلوث و آلوده شدن به چيزی مانند گل ،نجاست يا خون است (ابن منظور ،بیتا،

ج .)187 :2اما در اصطالح ،لوث عبارت است از دليل ظنآوری كه در حضور حاكم برای صدق ادعای مدعی
اقامه شده است؛ مانند يک شاهد يا دو شاهد در صورتی كه ساير شرايط را در برنداشته باشد (شهيد ثانی1413 ،ق،
ج 72 :10؛ امام خمينی1390 ،ش ،ج 577 :2؛ محقق حلی1409 ،ق ،ج  996 :4و ابن عالمه1387 ،ش.)605 :

صاحب جواهر در اين خصوص میفرمايد كه لوث ،اماره ظنی است كه جهت صدق مدعی در نزد حاكم اقامه
میشود ،بدون اينكه در اسباب ايجاد كننده اين ظن فرقی باشد .بنابراين به واسطه خبر دادن طفلی كه بر قول او
اعتماد است و فاسقی كه اخبارش مورد وثوق باشد و همچنين قول كافر و زنان و مانند ايشان لوث حاصل می-
گردد (نجفی1365 ،ش ،ج  .)233 :42وقتی چنين ظنی برای حاكم حاصل گرديد ،در اين صورت الزم است كه
حاكم وارد رسيدگی شود و با سوگند پنجاه نفر از اوليای دم ،حكم مقتضی را در صورت حصول علم و
اطمينان ،از راه سوگند آنان صادر نمايد (طباطبايی كرباليی1412 ،ق ،ج  .)317 :10الزم نيست گمان از راه خاصی به
دست آيد ،بلكه از هر راهی كه حاصل گردد كفايت میكند (رازیزاده1374 ،ش .)60 :در صورتی كه گمان غالب
و قوی ايجاد نشود ،لوث محقق نشده و ديه از بيت المال پرداخت میشود (نجفی ،همان .)236 :در كتب فقهی
نمونههايی از موارد لوث بيان شده است و فقهای شيعه اتفاق نظر دارند كه قسامه برای قتل همراه لوث میباشد
(شهيد ثانی ،همان72 :؛ خمينی1390 ،ش ،ج 531 :2؛ نجفی ،همان226 :؛ مفيد1413 ،ق 725 :و محقق حلی1409 ،ق ،ج .)996 :4

ارزیابی تطبیقی مستندات شرعی مشروعیت قسامه

الف)روایات
آنچه از ظاهر روايات به دست می آيد ،آن است كه قسامه در هر موردی جاری نيست؛ بلكه در مواردی است
كه مدعیعليه متهم به شر و فسق باشد (خويی1390،ش ،ج .)102 :2پس اگر متهم ،شخص ظاهرالصالحی باشد ،با
وجود اينكه پنجاه نفر هم قسم بخورند ،قسامه پذيرفته نمیشود ،زيرا قسامه با هدف حفظ خون مسلمين تشريع
گرديده و نمیتوان به صرف نظر گروهی ،آثار آن را مترتب نمائيم (موسوی بجنوردی1385 ،ش.)99 :

صحيحه بريد بن معاويه حاكی است كه هنگامی رسول اكرم(ص) در خيبر بود ،مردی از انصار مفقود گشت و
بعد او را كشته يافتند ،انصار به حضرت عرض كردند كه فالن يهودی دوست ما را كشته است .ايشان فرمودند:
«دو مرد عادل از غير خودتان را برای اقامه شهادت بياوريد و اگر گواه نداريد ،پنجاه نفر از شما بايد قسم ياد
كنند تا قاتل را برای قصاص تحويل شما دهم ».گفتند« :ای رسول خدا! دو شاهد عادل از غير خودمان نداريم و
نمیخواهيم در مورد كاری كه نديدهايم ،سوگند بخوريم ».آنگاه حضرت ديه آن مرد انصاری را پرداخت .در
اين زمينه ،امام صادق(ع) میفرمايد« :قسامه حق است ،همانا قسامه برای احتياط در خون مردم وضع شده است تا
هرگاه فرد فاسقی خواست ديگری را به قتل برساند به خاطر ترس از عمل خود ،از كشتن او خودداری كند».
(حر عاملی1414 ،ق ،ج  )114 :19در اين روايت كه در آن به قسامه اشاره شده ،وجود عداوت و دشمنی بين يهود و
مسلمانان مهمترين قرينه بر وجود لوث است .همچنين زراره نقل میكند كه از امام صادق(ع) شنيدم كه فرمود:
«همانا قسامه وضع شده است تا به واسطه آن بر كسی كه معروف به شر بوده و متهم است سختگيری و شدت
عمل بيشتری صورت گيرد .پس اگر عليه او شهادت دهند ،پذيرفته میشود( ».همان)116 ،

توجيه حنفيهها ،الزام عصبه قاتل و در نهايت پرداخت ديه با هدف سقوط مجازات متهم به قتل است .از نظر
آنها ،الزام عصبه (بستگان) و عاقله قاتل به قسامه و در نهايت ،پرداخت ديه به سبب تقصير آنان قبل از قتل در
حفاظت از جان مقتول در موضع قتل و نيز عدم حمايت از مقتول در مقابل ظلم جانی است؛ همچنانكه در قتل
خطای محض نيز عاقله مسئول پرداخت ديه است .زيرا همانطور كه فرد در منطقهای كه به قتل رسيد ،در
تصرف آنان (اوليای دم قاتل) بوده و نفع عايد آنان میشود و نيز خراج و ماليات منطقه را دريافت مینمايند،
مسئول پرداخت ديهای كه انسان در آنجا به قتل رسيده نيز میباشند؛ چرا كه اگر منطقه به خوبی از سوی آنان
حفاظت و حراست میشد ،قتل اتفاق نمیافتاد .در فقه حنفيان ،وجوب ديه با اجرای قسامه هدف اصلی قسامه
نيست ،بلكه هدف اصلی قسامه ،سقوط مجازات متهم به قتل است .زيرا هر چند وقتی اوليای دم قسامه را اجرا
كردند ،ديه برای جلوگيری از هدر رفتن خون اثبات میشود؛ ولی قسامه برای دفع تهمت قتل است و ديه به
خاطر آن است كه مقتول در ميان آنان ظاهر شده است.

مطلب فوق در خصوص قضاوتی كه عمر انجام داد ،گوياست .از طرف اوليای دم مقتول به عمر گفته شد« :هم
مال و هم سوگند خود را بذل كنيم؟» او گفت« :خونتان به قسمتان وابسته است ،اما اموالتان به خاطر آن است
كه مقتول در بين شما يافت شده است و چنانچه هر يک از عاقله قاتل از قسامه خودداری نمايد ،حبس میشود
تا قسم را اجرا كند؛ زيرا تكريم خون انسان استحقاق اين امر را دارد؛ از اين رو ميان ديه و سوگند جمع
میشود ».عدول از قسامه مثل نكول از قسم در خصوص اموال نيست؛ زيرا قسم در خصوص اموال جانشين اصل
حق صاحب مال است .به همين دليل چنانچه شخص خواسته دعوی را تقديم كند ،سوگند ساقط میشود .اما
سوگندهای قسامه با بذل ديه ساقط نمیشود ،زيرا واجب اصلی قصاص است و تنها قسامه میتواند آن را ساقط
نمايد و از طرفی ،ديه بدل قسامه نيست.
ب) اجماع
صاحب جواهر ،شرط بودن لوث را برای قسامه از ضروريات نزد علمای اسالم میشمرد و میفرمايد« :با اينكه
در رواياتی كه به ما رسيده ،لغت لوث را نديدهايم ،ولی بدون شک نزد ما معتبر میباشد( ».نجفی ،همان)226 :

ج) عقل
از جمله ادله اعتبار لوث ،حكم عقل است .زيرا قسامه از آن جهت عنوان شده كه در دماء مردم رعايت احتياط
شود و هرگاه قتلی رخ دهد ،بدون وجود لوث و صرف ادعا نمیتوان به محكوميت شخص حكم داد .چرا كه
اگر بنا باشد هر كس ادعايی كند و از بستگانش پنجاه سوگند خورنده بياورد و طرف را قصاص كند ،خون
مردم مسلمان هدر میرود و اين بر خالف مقصود شرع است (موسوی بجنوردی ،همان 135 :و رازیزاده ،همان)83 :؛
چنانچه حضرت علی(ع) در خصوص شخصی كه در ازدحام نماز جمعه و يا طواف فوت كرد ،فرمودند« :خون
مسلمان هدر نمیرود ،اگر قاتل شناخته شود كه حق قصاص مطرح میشود؛ واال پرداخت ديه بر عهده بيتالمال
است( ».موسوی بجنوردی ،همان)137 :

ادلهای كه برای قسامه اقامه میشود ،رواياتی هستند كه از نظر داللت مخدوشاند .مهمترين دليلی كه بين عامه
و خاصه شايع است ،روايتی است كه درباره قتل سهل بن عبداهلل وارد شده است كه در ذيل آن آمده است كه
پيامبر(ص) به انصار فرمود« :بايد پنجاه نفرتان سوگند بخورند ».آنان چون آگاهی از قاتل نداشتند ،از ادای
سوگند ،امتناع ورزيدند .سپس فرمود كه يهود سوگند ياد كنند كه گفتند« :سوگند كسانی كه كافرند ،چگونه
ممكن است ،پذيرفته شود؟» بدين ترتيب ،اين گفت و شنود به هيچ وجه داللتی بر عمل رسولاهلل(ص) به قسامه
ندارد؛ بلكه اين روايت بر خالف مطلوب داللت بيشتری دارد .زيرا اگر پيامبر(ص) عمل به آن را الزم
میدانست ،مانند زمان جاهليت به آن عمل میكرد؛ يعنی وقتی كه انصار مدعی قتل به دست يهود بودند و از

ادای سوگند امتناع ورزيدند ،پيامبر(ص) الزم بود از يهوديان مطالبه سوگند كند كه اتهام خود را منتفی سازند و
اگر آنان نيز از ادای سوگند امتناع ورزيدند ،طبق موازين شرعی عمل نمايد؛ در حالی كه پيامبر(ص) چنين
كاری نكرد؛ بلكه ديه مقتول را از مال صدقه پرداخت فرمود.
تفاوت قسامه با دیگر سوگندها
 .1ابتدا قسم بر مدعی است .هر گاه كسی عليه دو نفر ادعای قتل كند و درباره يكی از آنها لوث وجود داشته
باشد ،مدعی پنجاه قسم ياد میكند و دعوايش بر آن كس كه مورد لوث و سوءظن است ،ثابت میشود .اما در
مورد ديگری كه لوث وجود ندارد ،مدعیعليه فقط يک سوگند میخورد؛ مانند دعاوی ديگر (حلی1405 ،ق:
557؛ عالمه حلی1410 ،ق ،ج 219 :7؛ عالمه حلی ،بیتا ،ج .) 670 :3

 .2همه جا مدعی دليل میآورد و منكر سوگند میخورد ،ولی در قسامه به همراه لوث ،از منكر ،بينه خواسته
میشود ،واال مدعی سوگند میخورد (طوسی1407 ،ق.)303 :

 .3اقرار و بينه و علم قاضی در تمام جرايم كاربرد دارد ،اما قسامه فقط در خصوص جرايم جسمانی است.
 .4هميشه سوگند متوجه اصيل میشود ،اما در باب قسامه برای اثبات حق ديگری نيز اقامه میشود.
 .5ساقط نشدن دعوی به نكول كسی كه قسم متوجه او شده است؛ اجماعاً و رد يمين بر ديگری (نجفی ،همان:
235؛ محقق حلی.)996 :

اعمال قسامه از منظر فقه اسالمی و قانون مجازات اسالمی ایران
آگاهی از قواعد فقهی ،يک نوع اطالع اجمالی از ابواب مختلف فقهی و بسياری از احكام فرعی است و به
عبارت ديگر ،طرح قواعد فقهيه ،آموزش اجمالی فقه و احكام شرعيه محسوب میگردد و با توجه به فروع و
احكام زيادی كه از هر قاعده قابل استفاده است ،وسعت اين آموزش میتواند قابل توجه باشد .بررسی ادله
قواعد فقهی ما را با كيفيت استدالل فقهی و استنباط و اجتهاد متعارف و قابل قبول فقها آشنا میسازد و از اين
طريق ،شيوه صحيح استنباط احكام از ادله شرعيه آموخته میشود و ممارست و تمرين كافی برای به كار بردن
طريقه صحيح و مقبول استنباط به دست میآيد .ظاهر روايات و ادله قسامه اين است كه بر خالف قاعده «البينه
علی المدعی و اليمين علی من انكر» بستگان مدعی سوگند ياد میكنند؛ در حالی كه در هيچ روايتی نيامده است
كه مدعی ،خود سوگند ياد كند تا بر خالف قاعده مزبور باشد .افزون بر آنكه معنای «اقيموا قسامه خمسين
رجال» اين نيست كه مدعی همراه با بستگانش سوگند ياد میكند .در اين بخش از مقاله به بررسی تفاوتها و
مشتركات شرايط فقهی با توجه به قانون مجازات اسالمی و بررسی مستندات شرعی قسامه میپردازيم.
لوث و شرایط آن فقه امامیه و قانون مجازات اسالمی

الف) وجود امارات ظنیه
بر خالف فقهای اهل سنت كه برای لوث موارد حصری ذكر كردهاند ،از نظر فقهای شيعه هر جا كه ظن غالب
بر وجود قتل باشد ،از موارد لوث است .آنچه در لوث اهميت دارد ،وجود امارات يا شواهدی است كه اين لوث
را برای قاضی پديد میآورد (موسوی بجنوردی1379 ،ش .)318 :امام خمينی نيز در تعريف لوث میفرمايد« :لوث،
هر اماره ظنيهای است كه نزد حاكم بر صدق مدعی اقامه شود ،بدون فرق بين اسبابی كه مفيد ظن هستند».
(معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه1388 ،ش )34 :شهيد ثانی در شرح لمعه ،لوث را امارهای میداند كه ظن بر
ادعای مدعی را ايجاب میكند؛ مثل شخص مسلح آغشته به خون نزد مقتول و ...حضور مقتول در خانه يا قريه و
قومی كه معموالً در آنجا طی طريق نمینمايد يا بين دو قريه كه درآنجا غير از اهل قريهها ،كس ديگری معموالً
رفت و آمد نمیكند و فاصله يافتن مقتول با دو قريه كامالً يكسان باشد كه در اين صورت ،عليه دو قريه قتل
لوث است .اگر چنانچه محل يافتن مقتول به يكی از دو قريه نزديکتر باشد ،نسبت به اين قبيله قتل لوث است و
اگر مقتول در محلهای يافت شود كه غير از اهالی آن محله ،كسانی ديگر نيز اياب و ذهاب مینمايند ،در اين
صورت قتل وقتی لوث است كه عداوتی بين مقتول و افراد آن قريه باشد (شهيد ثانی ،ج .)72 :10

قانون مجازات اسالمی به تبعيت از مشهور فقهای شيعه مقرر میدارد كه هر گاه بر اثر قراين و امارات و يا از هر
طريق ديگری از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل يا وجود مقتول در
محل تردد يا اقامت اشخاص معين و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال ان حاكم به ارتكاب قتل از
جانب متهم ظن پيدا كند ،مورد از موارد لوث محسوب میشود (ماده  239قانون مدنی) .بنابراين برای ايجاد و تحقق
لوث ،اماره خاصی معتبر نيست؛ بلكه هر امارهای كه نزد حاكم در خصوص توجه اتهام به مدعی عليه اقامه شود،
در ايجاد و تحقق لوث كفايت میكند و مواردی را كه فقها ذكر كردهاند ،از باب بيان مصاديقی است كه ممكن
است برای قاضی لوث را پديد آورد و هيچيک به طور قطع موضوعيت ندارد .پس اينكه برخی از حقوقدانان
موارد لوث را مشخص و مقيد دانسته و نظرشان بر اين است كه دادرس دادگاه نمیتواند جز در اين موارد،
موارد ديگری را نيز لوث تشخيص دهد و به دليل آمدن برخی مصاديق ايجاد لوث در قانون مجازات اسالمی
چنين پنداشتهاند كه موارد ايجاد لوث به مواردی منحصر است كه در قانون به آن تصريح شده پندار درستی
نيست .زيرا ماده  231قانون مدنی در اين زمينه تصريح میكند و اين نكته ،خود گوياترين دليل بر اين است كه
از نظر قانون مجازات اسالمی ،موارد تحقق لوث ،معين و انحصاری نيست (شامبياتی1375 ،ش ،ج .)218 :1

ب) حضور متهم در مکان و زمان جنایت

يكی از مهمترين شرايط تحقق لوث كه زمينه اجرای قسامه را پديد میآورد ،وجود قرائن و شواهدی است كه
حضور متهم در زمان و مكان جنايت و انتساب قتل به وی را ثابت كند؛ در غير اين صورت متهم با ياد كردن
فقط يک قسم تبرئه میشود .بنابراين چنانچه مدعی بر ضد فرد يا افرادی دعوای قتل را اقامه كند ،ولی ثابت شود
كه متهم در زمان جرم در محل حضور نداشته يا در آن زمان ،در مسافرت يا به علت ارتكاب جرمی در زندان
بوده است ،در اين صورتها لوث تحقق نخواهد يافت؛ چرا كه امكان ارتكاب قتل از طرف شخص غايب
وجود ندارد (معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه 37 ،و شامبياتی.)220،

ماده  211قانون مجازات در اين زمينه چنين مقرر داشته است كه در موارد لوث ،اگر مدعیعليه حضور خود را
هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائنی كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وی میگردد وجود نداشته
باشد ،قاضی از مدعی میخواهد كه اقامه بينه نمايد .در صورتی كه اقامه بينه نكند ،مدعیعليه پس از ادای
سوگند تبرئه میشود و در صورتی كه حضور مدعیعليه هنگام قتل محرز باشد ،او میتواند برای تبرئه خود
اقامه بينه نمايد و اگر بينه نداشت ،لوث ثابت میشود و مدعی بايد اقامه قسامه نمايد .در اين صورت مدعیعليه
بايد برای برائت خود به ترتيب مذكور در ماده  247عمل نمايد .در اين حالت ،اگر مدعیعليه از اقامه قسامه ابا
نمايد ،محكوم به پرداخت ديه میشود .بنابراين مالحظه میگردد كه حضور متهم در زمان ارتكاب جرم و
صحنه جنايت از شرايط اصلی تحقق لوث محسوب میگردد.
ج) عدم تعارض
هرگاه ميان امارات ظنيه و شواهد و قرائن موجود تعارض و تناقضی وجود داشته باشد ،لوث محقق نمیشود
(معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه 43 ،و شامبياتی .)221 ،امام خمينی نيز در اين خصوص میفرمايد« :اگر امارات
ظنيه با هم تعارض يابند ،لوث باطل میشود؛ مانند آنجايی كه در نزديكی مقتول شخصی دارای اسلحه آغشته
به خون يافت شود و همراه آن درندهای كه میتواند انسان را بكشد نيز پيدا شود و امارهای هم نباشد كه قتل به
وسيله كدام يک از آنها انجام شده است و در هر طرف شک محض وجود دارد ،در چنين مواردی از راههای
معمول ديگر غير از قسامه بايد فصل خصومت شود (امام خمينی ،ج  .)528 :2بدينسبب قانونگذار نيز به تبعيت از
فقه در ماده  242قانون مجازات اسالمی مینويسد« :در صورتی كه قرائن و نشانههای ظنی معارض يكديگر
باشند ،مورد از موارد لوث محسوب نمیشود».
د) شرور ،فاسق و فاجر بودن متهم
يكی ديگر از شرايط تحقق لوث كه فقها متعرض آن شدهاند ،بد سابقه بودن متهم است؛ يعنی متهم بايد فردی
فاسق ،فاجر و در ميان عامهی مردم مشهور به شرارت باشد .در اين جهت به نظر میرسد در تحقق لوث و اجرای

قسامه عالوه بر آنچه در مواد  239تا  241قانون مجازات اسالمی آمده است ،معروف به شر بودن و سابقه
شرارت و عداوت و دشمنی ظاهری فرد متهم به قتل نسبت به مقتول و نيز عدالت ظاهری سوگند خورندگان بايد
به عنوان يک ماده مستقل لحاظ گردد؛ چرا كه فقدان اين شرط میتواند قاضی را نسبت به صدق مدعای قسم-
خورندگان دچار ترديد جدی نمايد (ايزدیفر1386 ،ش.)24 :

لوث و شرایط آن فقه عامه
الف) لوث از نظر مالکیه
در عرف مالكيه ،وقتی قتل از موارد لوث به حساب میآيد كه ظن غالب به وقوع قتل وجود داشته باشد كه
غالباً مثالهای زير را برای بيان قسامه ذكر مینمايند:
 .1شخص عاقل و بالغ مسلمان كه دم مرگ است ،بگويد كه خون من پيش فالنی است يا بگويد« :فالنی مرا
كشت» .در اين مورد فرق ندارد كه اين شخص عادل باشد يا فاسق .اين مورد در قتل عمد به اتفاق آرای فقها،
لوث است .ولی در اين زمينه كه آيا اين مورد در قتل خطايی هم لوث است يا خير؟ دو نظريه وجود دارد؛ نظريه
مرجح اين است كه آن را نيز لوث بدانيم.
 .2شخصی كه در مثال اول شرحش آمد ،اقرار به قتل نمايد.
 .3شهادت دو مرد عادل مبنی بر ديدن ضرب و جرح.
 .4شهادت يک نفر مبنی بر ديدن ضرب و جرح.
 .5شهادت يک نفر مبنی بر ديدن قتل
 .6مقتول نزد كسی كه آثار قتل نزد او وجود دارد ،يافت شود (زحيلی ،بیتا ،ج.)512 :7

ب) لوث از نظر شافعی
در عرف شافعی موارد زير را برای لوث بيان میدارند:
 .1قرينهای بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
 .2ظن بر صدق ادعای مدعی وجود داشته باشد.
 .3جسد مقتول يا بعضی از اندام او (مثل سر او) در يک محلهای يافت شود ،يا قرينهای كوچک يافت شود كه
بين مقتول و اهالی آن محله يا آن قريه دشمنی دينی يا غير آن وجود داشته است.
 .4هنگامی كه مقتول در يک ازدحامی (مثل اجتماع سر چاه برای آوردن آب يا اجتماع نزد كعبه) كشته شود؛
زيرا در اين صورت ،ظن غالب وجود دارد كه اجتماعكنندگان موجب مرگش شدهاند .در اينجا كشف عداوت

و دشمنی بين اجتماعكنندگان و مقتول شرط نيست؛ اما احاطه و محاصره مقتول ،توسط اجتماعكنندگان شرط
است.
 .5جنگ بين دو گروه كه گروه اول عليه ديگری دست به سالح ببرد .در اين صورت ،برای گروه اول حق
استناد به لوث باقی است.
 .6شهادت يک نفر مرد عادل ،شهادت زنان ،اظهارات فاسقين ،كفار و كودكان قطعاً لوث است (الشربينی.)414 ،

ج) لوث در عرف حنابله
 .1وجود عداوت ظاهری بين مقتول و مدعی؛ همانطور كه بين انصار و يهودان خيبر وجود داشت .همچنين
مثل اختالف بين دو قبيله كه اختالفشان خونی (سر موضوع قتل) است .اختالف بين ياغيان و عادالن ،اختالف
بين پليس و دزد و هر موردی كه ظن غالب بر وجود قتل داشته باشد.
 .2اگر عداوت ظاهری بين مقتول و قاتل وجود نداشته باشد ،در اين صورت بايد قرينهای بر صدق ادعای
مدعی وجود داشته باشد؛ مثل اينكه مقتول در ازدحام گروهی كشته شود؛ يا زنان ،كودكان و فاسقين و يا يک
نفر مرد عادل بر قتل شهادت دهد .چنانچه شخصی مدعی قتل بدون وجود عداوت و كينه شود ،مكلف است
مدعی عليه را معين سازد .همانطور كه شافعیها معتقدند ،حنابله نيز اعتقاد دارند كه اگر بدون وجود عداوت و
كينه و بدون قرينه ظاهری ،مدعی بيش از يک نفر را به عنوان قاتل معرفی كند ،ادعای او مسموع نيست.
از ديدگاه حنابله ،صرف يافتن مقتول در يک محله ،لوث نيست؛ مگر اينكه عداوتی بين مقتول و آن محله
وجود داشته باشد .از ديدگاه فرقه مالكی ،ادعای مجنیعليه قبل از وفات عليه متهم ،يا گفتار او قبل از مرگ،
مثل اينكه بگويد« :فالنی مرا كشت» يا «خون من نزد فالنی است» موجب لوث شدن قتل است؛ در حالی كه
شافعی و ساير علمای اهل سنت اين را لوث نمیدانند .همينطور شايعه يک قتل در ميان مردم ،نزد شافعی لوث
محسوب میشود؛ ولی نزد مالكی اين مورد از موارد لوث نيست (االصبحی1419 ،ق ،ج 254 :7و ابن حزم1418 ،ق ،ج
)219 :13

د) لوث از نظر حنفیه
در فقه حنفی ،شرايط زير را برای لوث معتبر میدانند:
 .1بايد اثر قتل مانند جراحت يا ضرب يا خفگی در مقتول باشد .اگر هيچ يک از اينها نباشد ،قسامهای در كار
نيست؛ زيرا در اين صورت ظاهر اين است كه بگوييم او مرده است و برای انسانی كه خود بميرد ،چيزی واجب
نمیشود .در ضمن اگر خون از دهان ،بينی يا از اعضای پيشين يا پسين متوفی نيز خارج شود ،نبايد او را مقتول به
حساب آورد؛ زيرا اينگونه خونريزیها هنگام صعود به ارتفاعات يا نزول اتفاق میافتد .اما ساير مكاتب ،شرط

فوق را نمیپذيرند و میگويند كه شرط قسامه وجود لوث است ،ولی وجود اثر قتل در مقتول از شرايط لوث
نيست؛ زيرا ممكن است تحقق موت بدون اينكه ابداً قضا و قدری در كار باشد با تسبيب كسی صورت گرفته
باشد واقع شود .پيامبر اسالم(ص) از انصار در مورد قتلی كه در خيبر صورت گرفت ،چيزی از اثر قتل نپرسيد .به
خاطر اينكه در برخی موارد شخص به قتل میرسد؛ بدون اينكه اثری از قتل داشته باشد؛ مثل خفه كردن ،فشار
دادن بيضتين .بر عكس ،ممكن است اثر قتل وجود داشته باشد؛ بدون اينكه فی الواقع قتلی در كار باشد؛ مثل
خودكشی يا سقوط از بلندی (زحيلی.)518 ،

 .2قاتل مجهول باشد و چنانچه شناخته شود ،قسامه مطرح نخواهد شد و مطابق مقررات ،قصاص در قتل عمد و
ديه در شبه عمد و خطا عمل خواهد شد.
 .3مقتول بايد انسان باشد .بنابراين ،اگر حيوانی در محلهای كشته شده يافت شود ،خسارتی متوجه كسی نيست.
 .4دعوی بايد از طرف اوليای دم نزد قاضی طرح شده باشد؛ زيرا قسامه نوعی سوگند است و سوگند بدون
طرح دعوی در هيچ موضوعی پذيرفته نيست (سالم الحاج 2005 ، ،م.)89 :

نظريه شافعيه ،حنابله و مالكيه بر اين است كه تمام اوليای دم بايد در دعوی اتفاق داشته باشند و در صورت
اختالف ،قسامه ثابت نمیشود .در تعبيرات شافعیها افزون بر اين ،آمده است كه در دعوی تناقض نبايد وجود
داشته باشد .بنابراين اگر مدعی شكايت كرد كه فالنی قاتل منفرد است و بعد از مدتی ،شكايت كند كه ديگری
شريک بود يا ديگری منفرداً باعث قتل شده است ،مسموع نيست.
 .5مدعیعليه انكار كند؛ زيرا سوگند وظيفه منكر است و چنانچه اعتراف كند ،قسامه اجرا نخواهد شد (زحيلی،
همان).

 .6قسامه مورد مطالبه قرار گيرد؛ زيرا قسامه سوگند است و سوگند وقتی قابل اعمال است كه مورد مطالبه قرار
گيرد و اگر چنانچه اوليای مقتول ،قسامه را به اوليای قاتل حواله دادند و آنان از ادای آن خودداری كردند ،به
حبس محكوم میشوند تا سوگند بخورند و يا به قتل اقرار نمايند؛ زيرا قسامه برای اثبات قصاص (در قتل عمد)
است ،نه پرداخت ديه .به همين دليل ،حبس را كه حد وسطی بين قصاص و ديه است انتخاب كردهاند.
 .7محلهای كه مقتول در آن جا يافت شد ،ملک كسی يا در حيازت كسی باشد .در غير اين صورت ،نه
قسامهای در كار است و نه ديه (ابن قدامه ،بیتا ،ج .)417 :10زيرا ملک وقتی در ملكيت و يا در حيازت كسی باشد،
مسئول حفظ آن است .در غير اين صورت ،كسی مسئول اتفاقاتی كه در آن موضع میافتد نيست .در چنين
مواقعی ،ديه بر عهده بيتالمال است؛ زيرا حفظ مكان عام با اجتماع است و بيتالمال نيز مال اجتماع است.

بر خالف فقهای اهل سنت كه برای لوث موارد حصری ذكر كردهاند ،از نظر فقهای شيعه هر جا كه ظن غالب
بر وجود قتل باشد ،از موارد لوث است .آنان نمونههايی كه برای لوث میآورند ،از موارد تمثيلی است؛ يعنی
چنانچه قاضی هر موردی را با ظن غالب ،قتل بداند میتواند .خالصه ،هر اماره ظنی نزد حاكم موجب لوث
است؛ بدون اينكه بين آنچه كه مفيد ظن است فرقی باشد .بنابراين از شهادت طفل مميز قابل اعتماد ،كافر و
فاسق مورد وثوق و نيز زنان و مانند اينها گمان حاصل میشود.
ماده  239قانون مجازات اسالمی مصوب  1370نيز به تبعيت از مشهور فقهای شيعه مقرر میدارد« :هر گاه بر اثر
قراين و امارات و يا از هر طريق ديگری از قبيل شهادت يک شاهد يا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل
قتل يا وجود مقتول در محل تردد يا اقامت اشخاص و يا شهادت طفل مميز مورد اعتماد و يا امثال آنها ،حاكم به
ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پيدا كند ،مورد از موارد لوث محسوب میشود ».خالصه اينكه لوث برای قتل،
اماره غير قطعی است و حاالت لوث بين فقهای عظام اختالفی است.
نتیجه
قسامه از نهادهای مورد پذيرش در فقه اسالمی است .خالف قاعده بودن اين نهاد ،محدوديت قلمرو كاربرد آن
را دوچندان میكند و به همين علت توسل به آن فقط در جرايم عليه تماميت جسمانی افراد و آن هم توأم با
وجود لوث و فقدان ادله قانونی ديگر است كه در هر دو جنبه ايجابی و سلبی به كار میرود .بنابراين به هيچوجه
توسل به آن برای اثبات يا نفی ساير جرايم ممكن نيست و حتی مجازات تعزيری مورد نظر برای جنايات به علت
عدم اجرای قصاص ،از طريق توسل به قسامه ،امكان ندارد .همچنين وجود لوث شرط مقدم بر قسامه است و به
جهت قرارگيری قسامه در آخرين مرتبه از ادله مذكور در ماده  160ق.م.ا ،.استناد به آن ،در فرض وجود ساير
ادله قانونی ديگر ،امكانپذير نمیباشد.
برای مرحله اجرای قسامه هم شرايط كمی و كيفی همچون نصاب سوگند ،تعداد قسامه در فرض تعدد مدعی و
مدعی عليه ،امكان يا عدم امكان تكرار سوگند از ناحيه آنان ،خصوصيات اداكنندگان سوگند و خصوصيات
سوگند در نظر گرفته شده است كه در صورت تحقق آنها ،اجرای قسامه و صدور حكم صحيح بر مبنای آن،
ممكن خواهد بود .نتايج اقامه يا عدم اقامه قسامه ،در قالبهای متفاوتی مانند قصاص نفس ،پرداخت ديه و برائت
همراه با تحقق اعتبار امر مختوم و نيز آزادسازی متهم بدون حل موضوع تجلی پيدا میكند .به نظر میرسد
پيشبينی امكان قصاص نفس بر اساس قسامه و به ويژه در باب شركت در قتل عمدی ،دارای ايراد اساسی است؛
زيرا نهاد قسامه خالف قاعده بوده و از زمره داليل ضعيف تلقی میشود كه به نوبه خود موجب ايجاد شبهه می-
گردد و از طرفی ،احتياط در جان متهم ،اهميت اين امر را در پرداخت ديه جايگزين قصاص نفس منجر میشود.

پيشبينی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی و يا مطالبه آن از متهم ،رويكرد نو و مثبتی است كه در
صورت عدم اقدام مدعی ،موضوع آزادسازی متهم توسط دادگاه را الزامی میكند .زيرا تأخير عمدی يک
طرف نبايد موجب ورود ضرر به ديگری شود و در اين حالت ،صدور قرار تأمين برای متهم موجبات ورود ضرر
به او را فراهم میآورد؛ به طوری كه حتی ممكن است به بازداشت وی منتهی شود ،برای مثال قرار تأمين متهم از
نوع قرار بازداشت موقت بوده يا از توديع تأمين موردنظر عاجز است .از طرفی پيشبينی مهلت مذكور به تسريع
در دادرسی كمک میكند؛ زيرا تسريع در دادرسی ،مؤلفه اصلی دادرسی عادالنه است .البته در اين حالت فقط
بحث آزادسازی متهم و نه حل موضوع مدنظر مقنن قرار گرفته است و همچنان حق اقامه قسامه يا مطالبه آن از
متهم برای مدعی باقی است ،از اين رو پيشنهاد میشود برای حل موضوع هم مهلتی در قانون پيشبينی شود تا
مدعی وادار به اقامه قسامه و يا مطالبه آن از متهم شود و در صورت عدم اقدام مدعی ،او را ناكل محسوب كنيم
و دادگاه از متهم ،مطالبه قسامه مبنی بر بی گناهی خود نمايد كه در صورت اقامه قسامه توسط متهم يا امتناع او
از آن ،نتيجه آن روشن است و به ترتيب منتهی به برائت و پرداخت ديه میشود كه به حل موضوع می انجامد و
از طرفی با اين اقدام ،از تأخير ناروا در دادرسی جلوگيری میشود.
صدور حكم قطعی بر مبنای قسامه صحيح ،قاعده اعتبار امر مختوم را رقم میزند كه به موجب آن نمیتوان
دعوی را عليه همان فرد تجديد كرد ،ولی در صورتی كه حكم محكوميت قطعی صادره بر مبنای قسامه كذب و
يا قسامه فاقد شرايط الزم باشد ،اعاده دادرسی از آن ،برای جبران و اصالح اشتباه قضايی امكانپذير است و اين
حالت بر قاعده اعتبار امر مختوم تفوق میيابد و حتی اداكنندگان سوگند كذب ،عالوه بر مجازات تعزيری
سوگند كذب در دادگاه (ماده  650ق.م.ا .مصوب  )1375از باب تسبيب ،مسوليت آسيبها و خسارتهای وارده
شده به ديگری در اثر اجرای قسامه كذب هستند ،زيرا اين آسيبها و خسارتها مستند به اقدام آنان است (ماده

 163ق.م.ا )1392 .و در اين حالت به علت اقوائيت سبب ،مباشر يعنی قاضی صادركننده حكم مسئوليتی ندارد و
رابطه بين عمل قاضی و آسيب وارد شده به شخص با عمل سبب قطع شده است .مهمترين نتايجی كه از اين
مختصر تحقيق بدست آمده به شرح ذيل عنوان میگردد:
 .1قسامه از احكام امضايی در اسالم میباشد و در عصر جاهليت نيز به آن عمل شده و به اين شيوه در اثبات
قتل تنها در حقوق اسالمی كاربرد دارد.
 .2برای تحقق قسامه ،وجود لوث ضروری است و برای تحقق لوث ،وجود قراين و اماراتی كه سبب ظن برای
قاضی گردد ،ضروری است و برای احتياط و اهتمام بيشتر الزم است به امارات مخصوصه نيز توجه شود.

 .3در جناياتی كه مباشرت صورت میگيرد ،حضور متهم در محل جنايت بايد محرز گردد تا لوث قابل تحقق
باشد.
 .4در صورت تحقق لوث و قسامه ،ابتدا مدعی قسامه را اجرا میكند و در صورت عدم اجرای قسامه از سوی
مدعی آنگاه قسامه به مدعیعليه میرسد و اين رويه خالف با اصل «البينه علی المدعی واليمين علی من انكر»
میباشد.
 .5قسمخورندگان بايد از بستگان نسبی مقتول باشند كه بر ذكور بودن آنها اتفاق میباشد و در صورتی كه
مدعی عليه زن باشد ،میتوانند همراه ديگر سوگند خورندگان ادای سوگند نمايد.
 .6در قتل عمد ،تعداد سوگندها پنجاه سوگند و در قتل خطای محض و شبهعمد اين سوگندها بيست و پنج
سوگند می باشد.
 .7قسامه در جراحات نيز قابل تحقق است و با ثبوت لوث قابليت اجرا پيدا میكند و بسته به ميزان جراحات
تعداد سوگندها متفاوت میباشد.
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