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اق   1. قسامه و سیاست افتر

اقر در محور اول از مظاهر واگرایی و سیاست افتر
اقر در دعاوی مدیی و کیفری    –  2 که عهده دار بیان سیاست افتر

اوی مدیی هر  رفتار متفاوت شارع با نهاد قسامه در این بخش است؛ با این توضیح اجمایل که در دع  –است  

ی بدون نقش نیست لکن قسامه با مفهوم و کارکردی که در دعاوی کیفری دارد، در حقوق مدیی   چند نهاد یمی 

 جایگاه ندارد. 

 قسامه در لغت، اصطالح فقه و قانون 

 فیویم در مصباح »قسامه« را به بیان ذیل ترجمه و معنی یم نماید: 

 
ا
تل فالن بالقسامة اذا اجتمعت جماعة  »القسامة بالفتح: ال

ُ
قسم عیل اولیاء القتیل اذا ادعوا الدم. یقال: ق

ُ
یمان، ت

 المدیع  من اولیاء القتیل فادعوا عیل رجل انه قتل صاحبهم و  
ّ
ی یمینا ان معهم دلیل دون البینة فحلفوا خمسی 

 قسمون عیل دعواهم یسمون »قسامة«. یُ  3علیه قتل صاحبهم فهوالء الذین 

 واژه قسامه در ابتداء بر قسم هایی خاص اطالق شده و در انجام آن بر اشخایص  
ی قابل توجه این که در این میر

مطابق اطالق اول اسم مصدر )به اصطالح لغت(  و مطابق دوم غت    که این قسم ها را انجام داده اند. این واژه

 مصدر و غت  اسم مصدر است. 

ی و قسم )غت  مصدر( یم داند؛ سپس     به به قسامه  ابن اثت  در النهایة گویا قسامه را در لغت مرادف مطلق یمی 

ی ذکر یم کند. به دلیل   ع مطهر و فقه اشاره یم کند و در پایان استعمال مصدری برای آن نت  تفست  آن در شر

ی نهایة بر برخی روشن گری ها به کالم وی توجه کنید:   احتوای میر

ی کالقسم.   –بالفتح    –القسامة  » استحقاقهم دم    الیمی  نفرا عیل  و حقیقتها ان ُیقسم من اولیاء الدم خمسون 

ی یمینا و  ی اقسم الموجودون خمسی  ی قوم و لم یعرف قاتله، فان لم یکونوا خمسی  صاحبهم، اذا وجدوه قتیال بی 

بها ا ُیقسم  او  و ال عبد  مجنون  و ال  امرأة  و ال  یکون فیهم صنی  فان حلف  ال  القتل عنهم،  نفی  لمتهمون عیل 

 قسامة: اذا حلف«.  المدعون استحقوا الدیة و ان حلف المتهمون لم تلزمهم الدیة. و قد اقسم یقسم قسما و 

ی  اثبات دیه است و به اثبات قصاص اشاره ای   ، از تعبت  ابن اثت  استفاده یم شود که اثر قسامه در طرف مدعی 

 4نیم کند]؟![. 

قسامه به دو قسم؛ قسامه نفس و قسامه جرح و عضو تقسیم یم گردد؛ با این توضیح که اگر خواسته دعوا  

وقوع قتل باشد، آن را قسامه قتل و نفس یم نامند و اگر خواسته قصاص عضو و جرح باشد، آن را قسامه جرح  

 و اعضا یم گویند. 

تفصیل   بعد به  به  312ب سوم )قصاص( از ماده  در فصل چهارم از کتا (1392قانون مجازات اسالیم )مصوب  

 به بیان این نهاد و احکام آن پرداخته است. 

 
، بیان .هدف از طرح این بحث، جدا از جهت 1 اقر ی به برخی شبهات در اطراف نهاد قسامه است.  سیاست افتر  پرداخیر
 . 424.از محورهای چهارگانه مورد اشاره در ص  2
 .مطابق برخی از ادله، به هر کدام »قسامه« گفته یم شود.  3
ی ر.ک:  4  . 10869، ش 2912، ص 4 ، جمبسوط در ترمینولوژی حقوق.همچنی 
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( یم داند )ماده  و قانون گذار قسامه را دلیل قضایی ) •  (؛ 312نه اماره قضایی

آن را عبارت از سوگندهایی خاص یم شمارد. اعتبار آن را متاخر از سایر ادله )البته غت  از سوگند منکر(    •

ط وجود لوث تلفر یم کند )ماده   (؛ 313و به شر

قراین و امارایر یم داند که موجب ظن قایصی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب   لوث را وجود •

 ( ؛  314متهم یم شود )ماده 

 (؛ 315رصف حضور فرد را در محل وقوع جنایت از مصادیق لوث بر نیم شمارد )ماده  •

میکند  • لوث در حکم خود  امارات موجب  و  بیان وجود قرائن  به  را موظف  )ماده   قانون گذار قایصی 

316 .) 

  بیان یم دارد: در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دلیل بر نفی اتهام یم شود، 317ماده   •

ئه یم گردد.   اگر دلییل ارائه شود نوبت به قسامه شایک نیم رسد و متهم تتی

:   336ماده  •  نصاب قسامه را بیان یم کند، با این تعبت 

با    نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدیع است. 

 تکرار سوگند قتل ثابت نیم شود. 

ی الزم  اعتبار مشاهد 340ماده  • ه جنایت را در قسامه رد یم کند و رصف علم او را کاقی یم داند. همچنی 

، تا دلیل  منشأ علم ادا کننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی ادا کنندگان سوگند،    نیست قایصی

در  ی بر خالف آن نباشد، معتتی است.  ادا کننده   معتتی مقام قضایی از  هر صورت تحقیق و برریس 

 سوگند بال مانع است. 

آن باشد که ادا کننده سوگند بدون علم و براساس ظن و گمان یا با تبایی سوگند    احتمال: اگر  341ماده   •

مقام قضایی موظف به برریس موضوع است. اگرپس از برریس، امور یاد شده، احراز نشود    یم خورد،

 سوگند وی معتتی است. 

وع جستجو کاقی است، لکن این احتمال در صورت   مطابق این ماده، احتمال مثل تبایی و خالف برای شر

 بقا، مانع از قضاوت نیم شود، آن چه مانع است احراز مثل تبایی و فساد است.  

: فر ضی 342ماده  •   را بر دلیل قسامه وارد یم کند؛ با این تعبت 

 آنان بر وقوع جنایت موجه باشد.  اطالع باشند که احتمالالزم است ادا کنندگان سوگند از کسایی 

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شایک نیم تواند با بینه یا قسامه، دعوا را علیه متهم تجدید کند )ماده   •

345 .) 

 ا. ایران احکام متعدد دیگری را در پیوند با قسامه بیان یم کند.  قانون گذار ج. 


