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چکیده
بیش از  35ماده در قانون مجازات اسالمی ،مربوط به موضوع قسامه است .یکی از مسائل اختالفی
در باب قسامه ،کسانی هستند که باید سوگند یاد کنند؛ در وهله نخست ،سوگند ویژه اولیای مقتول
است و در شرایطی ،به شخص مظنون به قتل ،ردّ میشود .پرسش آن است که مراد از سوگند
خورندگان چه کسانی هستند و ارتباط آنان با مقتول (یا قاتل) چه نوع ارتباطی است؟ این مسأله
علیرغم اهمیت آن ،در کلمات فقیهان کمتر مطرح شده است در حالی که به لحاظ کاربردی ،اجرای
قسامه به آن وابسته است .پنج احتمال و چهار قول در اینباره وجود دارد :وارثان بالفعل ،طبقات ارث
(اعم از وارث بالفعل و بالقوه) ،مطلق خویشاوندان ،قوم و عشیره و مطلق رجال .قول مشهور میان
فقیهان ،قوم و عشیره مقتول است .ما در این نوشتار ،قول خویشاوندان و بستگان را تقویت کردهایم که
مصوّب قانون مجازات نیز هست .ادلّه ما بر این قول :قرآن ،ظاهر روایات ،کلمات فقیهان و حکمت و
فلسفه تشریع قسامه است.
کلیدواژه :انتخاب قسامه ،احتیاط در دماء ،لوث ،ادله اثبات ،قتل عمد.

 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد بیرجند ،ایران (نویسنده مسئول) h.ghowth@iaubir.ac.ir

 استاد فقه و حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
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مقدّمه و بیان مسأله
قسامه در نظام جزایی اسالم ،یکی از ادلهی اثبات در باب قتل و جراحات است.
تقریباً همه مذاهب اسالمی فی الجمله آن را پذیرفتهاند گر چه در برخی نواحی
دستخوش اختالف شدهاند.
یکی از مسائلی که در باب قسامه محل اختالف است ،معیار انتخاب کسانی است
که باید سوگند یاد کنند .در این مسئله ،پنج احتمال وجود دارد و حد اقل چهار نظر از
کالم فقیهان قابل برداشت است .برخی بر این باورند که سوگندخورندگان باید وارث
فعلیِ مقتول باشند .گروهی دیگر معتقدند که صرفاً در طبقات ارث باشند کافی است
هرچند اکنون ارث نبرَند و عدهای نیز بودن از قبیله و عشیرهی مدعی را کافی میدانند
گر چه از خویشاوندان او هم نباشد و برخی نیز صرف رجل را کافی میشمارند.
با جستجو در کتب فقهی ،معلوم میشود فقیهان امامیه کمتر با صراحت و بسط به
این مسئله پرداختهاند و گویا آن را به بداهت خود واگذاردهاند .ظاهراً نخستین فقیهی
که این موضوع را به طور صریح مطمح نظر قرار داده است ،عالمه است.
قانون مجازات اسالمی در مادهی  336معیار حالفان را وجود خویشاوندی میان
آنان و مدعی دانسته و چنین مقرر داشته است :نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی،
سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعی است .با تکرار سوگند ،قتل ثابت
نمیشود .بر اساس بررسی های صورت گرفته ،هر چند چندین مقاله به موضوع قسامه
از منظرهای متنوع پرداختهاند ولی تا کنون هیچ مقالهای در این خصوص نگاشته نشده
و در کتب مربوط به موضوع نیز ،این جنبه مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که
محل اختالف و احتماالت گوناگونی است و همین جهت ،نقطه امتیاز این تحقیق
محسوب میشود .نظر به این که در قانون مجازات اسالمی بیش از  30ماده به این نهاد
اختصاص داده شده است ،و در عمل هم محاکم به طور گسترده آن را اجرا میکنند،
الز م است زوایای پنهان آن بیشتر مورد مداقه قرار گرفته و مبانی نظری آن به خوبی
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تبیین گردد به ویژه آن که موضوع به مسئلهی دما و جان انسانها گره خورده است.
این نوشتار به صورت مبسوط به تحلیل این مسئله میپردازد که مراد از حالفان در باب
قسامه چه کسانی هستند؟

1

 -1چیستي قسامه
قَسامه در لغت به معانی بسیاری آمده است مانند :زیبایی چهره ،آتش بس موقّت،
مطلق سوگند (اسم مصدر)؛ سوگندهای تقسیم شده میان اولیای دم و جماعتی که بر
چیزی شهادت میدهند یا سوگند میخورند (ابن قتیبه582/1397:1،؛ ابن دُرید:1988 ،
852/2؛ فیروزآبادی133/4 :1415 ،؛ ازهری321/8 :1421 ،؛ ابن منظور:1414 ،
480/12؛ طریحی138/6 :1408 ،؛ زمخشری192/3 :1385 ،؛ نَوَوی.)339 :1408 ،
اما در اصطالح فقیهان به سه معنای .1 :گروه سوگندخورندگان است (شیخ مفید،
736 :1410؛ ابن براج .)500/2 :1406 ،طباطبائی1412 ،ق ،استعمال قسامه را در
حالفان ،مجاز میداند ( .2 .)117/14خود سوگندها (ابن حمزه طوسی1408 ،ق459 :؛
محقق حلی .3 2،)201/4 :a1408 ،سوگند به معنای اسم مصدری (ابن ادریس:1410 ،
3)338/3آمده است.
تأسیسی یا امضائی بودن این دلیل اثبات محل اختالف است (نجفی:1365 ،
226/42؛ موسوی بجنوردی168 :1372 ،؛ شوکانی ،بی تا43/7 :؛ سرخسی26 :1406 ،
 )106/در صحیحه ابوبصیر ،به «کان من قبل رسول اهلل(ص)» تعبیر شده است (حرّ
عاملی )156/29 :1409 ،که محتمل االمرین است .صاحب جواهر ،ضمن اذعان به دو

 . 1الزم به یادآوری است که اگر چه قسامه در قتل (عمدی و غیر عمدی) و جراحات جریان مییابد ولی
موضوع این مقاله تنها بررسی قسامه در خصوص قتل عمدی است.
 .2و أما القسامه فهی عباره عن کثره الیمین أو عن تغلیظ الیمین بالعدد.
 .3کان علیهم القسامه ،خمسون رجال منهم.
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احتمال (که با قرائت «قبل» به سکون باء و «قِبَل» به فتح باء ،داده میشود) ،احتمال
امضایی بودن را مرجح میداند (نجفی .)226/42 :1365 ،اما مشروعیت آن فی الجمله
میان مذاهب ،اتفاقی است (شیخ طوسی299/5 ، a1407 ،؛ نجفی225/4 :1365 ،؛
الزحیلی ،بیتا

.)394/6 :

شرایط مختلفی برای جریان قسامه الزم است اما مهمترین شرط آن ،تحقق «لوث»
است .لوث در لغت معانی بسیاری دارد مانند قوّت (ابن دُرَید ،)432/1 :1988 ،مخلوط
شدن (شیبانى ،)186/3 :1975 ،آلوده شدن (ابن معصوم مَدَنى .)436/3 :1384 ،اما در
اصطالح فقیهان به معنای نشانهها و اماراتی است که سبب ظن به مجرم بودن متهم
میشود .مانند این که فردی با لباس خون آلود با سالحی خونین در کنار مقتول پیدا
شود (نجفی .)232–225 /42 :1365 ،همچنین مباحث مختلفی در باره فلسفه و سبب
تشریع قسامه مطرح شده است .در باره فلسفه قسامه ،روایات بسیاری وارد شده که در
آنها تعابیری نظیر :احتیاط در دماء (حرّ عاملی ،)151/29 :1409 ،حق بودن قسامه و مایه
نجات مردم (همان) ،محفوظ ماندن جان مردم (همان ،)152/29 :هدر نرفتن خون
مسلمان (همان )153/29 ،وارد شده است .از مجموعهی این تعابیر چنین بر میآید که
تشریع قسامه ،بیشتر جنبه پیشگیرانه داشته است .با این همه ،به نظر میرسد چالشهایی
که در ارتباط با اصل قسامه مطرح است ،نیاز به تأمل و واکاوی بیشتری داشته باشد.
برخی از این چالشها در مرحلهی ثبوت مشروعیت آن است مانند مخالفت با قواعد
عمومی باب ادلهی اثبات ،امضایی و زمانمند بودن حکم قسامه ،مخالفت با اصل
احتیاط در دماء و  ...و بعضی از این چالشها مربوط به مرحله اجرای آن است مانند:
عدم نیاز به قسامه با پیشرفت های شگرف علوم جرمشناسی ،عدم امکان سوگند از
روی علم از سوی حالفان ،و احتمال جریان قسامه در قتل به سرایت (حسنی و دیگران،
.)147-144 :1397
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به هر روی ،چه قسامه از احکام امضایی باشد یا از احکام تأسیسی قلمداد شود ،و
اعم از این که یک عامل پیشگیرانه تلقی گردد یا یکی از ادلهی اثبات ظنی به شمار
آید ،باید یادآور شد که باید به عنوان آخرین راه برای اثبات بزه قتل و جرح ،از آن
بهرهگیری کرد و در اجرای آن ،نهایت دقت و احتیاط را مبذول داشت.

 -2قسامه در قانون مجازات اسالمي
در بادی امر ممکن است چنین به نظر برسد که موضوع قسامه ،چندان محل ابتال
نیست و در زمره مباحث کاربردی قرار نمیگیرد .اما باید دانست که چندین ماده در
قانون مجازات اسالمی به موضوع قسامه پرداخته است که تقریباً به لحاظ بسامد ،از هر
موضوع دیگری ،افزونتر است .از ماده  312تا  346یعنی  35ماده به این مبحث،
اختصاص یافته است .تغییرات مهمی در خصوص قسامه در قانون  92اتفاق افتاده است.
مثالً تکرار سوگند در جانب شاکی ،حذف شده است و لزوماً باید تعداد
سوگندخورندگان به عدد پنجاه برسد .تغییر دیگر در باره سوگند خورندگان است که
بستگان سببی هم به خویشان نسبی افزوده شدهاند (ماده  .)336همچنین بر اساس
اطالعات مستند نگارندگان از احکام صادره ،قسامه در رویهی قضایی و محاکم
کیفری ،به صورت گسترده مورد عمل دادرسان قرار میگیرد (خدا بخشی:1389 ،
 .)171-141تا پیش از تصویب قانون مجازات اسالمی  ،1392اداکنندگان سوگند باید
از خویشاوندان نسبی مدعی میبودند (ماده  248ق.م.ا  1370و اصالحی  )1380و از
این روی ،بستگان سببی مقتول ،حق ادای سوگند نداشتند1.در اکثر احکام صادره در

 .1به عنوان مثال ،دادنامه شماره  -11/150مورخ  ،1371/4/29شعبه  11دیوان عالی کشور به سبب فقدان رابطه
نسبی ،دادنامه مزبور را باطل اعالم کرده است :بازگیر.487/2 :1376 ،
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دادگاهها و نیز دیوان عالی ،برای قسامه به «اولیای دم» تعبیر شده است (دفتر مطالعات و
تحقیقات دیوان عالی کشور.)526-509 :1378 ،

1

گرچه مقاله حاضر ،به نقد کلیت قسامه نپرداخته است اما برخی از فقهپژوهان و
دانشیان حقوق ،نقدهایی را به این مؤسَّس فقهی وارد آوردهاند (احمدی-8 :1394 ،
.)33

 -3شرایط سوگندخورندگان
دو مسئله در بارهی کسانی که باید در قسامهی قتل عمدی سوگند یاد کنند مطرح
است .یکی در مورد خود مدعی (یا منکر در صورت رد دعوا) است و دیگری در
بارهی حالفان .مدعی کسی است که علیه متهمی که دارای نشانههای «لوث» است،
ادعای قتل عمدی میکند و بنا بر یک دیدگاه ،خود او نیز میتواند از جملهی
سوگندخورندگان باشد( .همین سخن در بارهی متهم و منکر وجود دارد که میتواند
در زمرهی حالفان به شمار آید) .ولی حالفان کسانی هستند که مدعی (یا منکر) نیستند
ولی حاضرند برای اثبات قتل (یا نفی آن) ،سوگند یاد کنند.
فقیهان برای حالفان یا همان سوگندخورندگان شرایطی را بر شمردهاند که بعضاً
محل اختالف است مانند رجولیت سوگندخورندگان و تکرار سوگند .یکی از مسائلی
که در ارتباط با حالفان مطرح است ،معیار انتساب آنان به مقتول است .به دیگر
عبارت ،پنجاه نفری که باید سوگند یاد کنند ،چه نسبتی با مقتول دارند؟ فقیهان

 .1دیوان عالی کشور در خصوص پرونده ی یک قتل ،پس از صدور رأی دادگاه ،چنین اظهار نظر کرده است
که گواه بر این است که قسامه را به معنای اولیای دم مقتول ،تفسیر کرده است :درخصوص تجدیدنظرخواهی
س.س .به وکالت از اولیای دم مقتوله ص.الف .به دادنامه شماره  91/6/8-145صادره از شعبه پنجم دادگاه
کیفری استان خ با عنایت به این که اولیای دم اقامه قسامه ننمودهاند)http://dadrah.ir/danesh(.
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پاسخهای متفاوتی به این پرسش دادهاند .در این نوشتار ضمن ذکر و تحلیل اقوال ،قول
مختار را مدلَّل خواهیم ساخت.

 -4احتماالت و اقوال در حالفان قسامه
نظر به این که موضوع قسامه ،مستند به نصوص و روایات است ،نقش واژههای
موجود در آنها در استنباط حکم مسئله ،تأثیرگذار است .مثالً در برخی روایات به «اهل
قاتل» ،در گروهی به «قوم و عشیره» ،در دستهای به «صاحب» ،در پارهای به «منکم» ،در
برخی به «رجل» و در بعضی به «خمسون» ،تعبیر شده است .افزون بر آن ،برخی
انگارههای دیگر نیز در نوع برداشت فقیهان ،بیتأثیر نبودهاند مانند قیاس حق قسامه به
حق قصاص و امثال آن .اینک به بیان محتمالت مسأله و سپس تبیین اقوال میپردازیم:
پنج احتمال در باب میزان انتساب حالفان به مقتول وجود دارد :وارثان فعلی؛
طبقات ارث (بالفعل و بالقوه)؛ مطلق خویشاوندان ،اهل قوم و عشیره؛ صِرف رجل.
از میان این احتماالت پنجگانه ،قائلی برای احتمال مطلق خویشاوندان ،پیدا نشد ،بر
این اساس ،تنها به بیان ادله چهار قول و بررسی آنها و نهایتاً تقویت قول مختار
میپردازیم.
 -4-1احتمال (قول) اول :وارث فعلي
اولین احتمال آن است که حالفان در باب قسامه باید وارثان بالفعل مقتول باشند
یعنی کسانی که هم اینک از او ارثبَر هستند .مثالً اگر پدری به قتل رسیده است،
فرزندان و پدر و مادر او که طبقهی اول هستند و ارث میبَرند ،میتوانند سوگند یاد
کنند .بنا بر این احتمال ،موانع ارث سبب محرومیتِ وارث از اجرای قسامه خواهد شد.
مثالً کفر و لعان می توانند مانع قسامه گردند.تنها فقیهی که با صراحت از این نظر دفاع
کرده است عالمه حلی است .او در بارهی کسانی که در باب قسامه میتوانند سوگند
بخورند چنین مینگارد« :حالف کسی است که مستحق قصاص یا دیه است» (عالمه
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حلی .)219/2 :a1410همان طور که مالحظه میشود عالمه حالف را مستحق قصاص
و دیه می داند و روشن است که مستحق قصاص و دیه تنها وارثان مقتول هستند (امام
خمینی ،بیتا.)544/2 :اگر عالمه تعبیر به مستحق قصاص میکرد ،بنا بر نظر مشهور یا
اجماع ،زوجین را در بر نمیگرفت ،زیرا زوجین وارث حق قصاص نیستند 1مگر
بینشان پیوند نسبی هم وجود داشته باشد (شهید ثانی ،)228/15 :b1413 ،ولی افزودن
استحقاق دیه ،زوجین را نیز داخل در حالفان میسازد.
 -4-1-1ادله احتمال اول:
عالمه هیچ دلیلی بر مدعای خود اقامه نکرده است ولی میتوان ادلهی ایشان را این
گونه احتمال داد:
یکم .قصاص حقی است منحصر در وارثان مقتول (اسراء2)33 ،و چون با اجرای
قسامه ،قصاص ثابت میشود ،بنا بر این ،حق سوگند نیز متعلق به وارثان خواهد بود.
دوم .یکی از حکمت های تشریع قصاص ،جنبهی تشفی خاطر بستگان مقتول
است (فخرالمحققین143/2 :1387 ،؛ طباطبائی ،بی تا )86/12 :و نزدیکترین بستگان
به مقتول کسانی هستند که از او ارث میبَرَند و طبیعتاً به لحاظ روحی ،بیشتر از قتل
مورّثشان متأثر میشوند.
 -4-1-2نقد
اصل سخن اینان قابل قبول است اما انحصار حق قصاص در وارثان فعلی ،دلیل
روشنی ندارد .همهی وارثان در زمرهی اولیای مقتول به شمار میروند که قرآن کریم

 .1برای دیدن نظر مخالف بنگرید« :درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص» ،علی کشاورز ،حسین ناصری
مقدم ،نشریه فقه و اصول ،شماره .83/1
 .2وَ لَاتَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا فَلَا یسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ
مَنْصُورًا.
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برای آنها سلطنت در قصاص قرار داده است .و از دیگر سو ،مالک تشفی خاطر و تأثر
از قتل ،تقریباً در همهی وارثان ،اعم از بالفعل و بالقوه همسان است.
 -4-2احتمال (قول) دوم :طبقات ارث (وارثان بالفعل و بالقوه) و دلیل
آن
دومین احتمال آن است که همهی وارثان بالفعل و بالقوه ،در زمرهی حالفان باشند.
به عبارت دیگر همه خویشاوندان و بستگان مقتول که ممکن است مثالً در جد دهم به
هم برسند .در برخی از روایات تعبیر به «اهل» شده است« .لیث مرادی میگوید از امام
صادق(ع) پرسیدم که قسامه بر گردن چه کسی است؟ آیا بر اهل قاتل است یا اهل
مقتول؟ فرمودند :بر اهل مقتول .به خدایی که معبودی جز او نیست سوگند یاد میکنند
که فالنی فالنی را کشته است» (شیخ طوسی168/10 :b1364 ،؛ حرّ عاملی:1409 ،
 .)158/29لغویون گفتهاند «اهلِ» هر چیزی ،امور وابسته و متناسب با آن است زیرا این
مادّه در اصل به معنای شایستگی و تناسب است .مثالً اهل رجل یعنی عشیره و
خویشاوندان او و اهل خانه یعنی ساکنان آن (فیروزآبادی.)331/3 :1415 ،
دلیل این احتمال چند چیز است:
یکم .همان طور که گفته شد ،وارث حق قصاص« ،من یرث المال» است یعنی
کسی که از اموال مقتول ارث میبَرَد و روشن است که همهی خویشاوندان میّت ،ولو
به صورت بالقوه وارثان او به شمار میآیند (شهید ثانی.)23/8 :a1410،
دوم .آیهی  33سورهی مبارکه اسراء که میفرماید« :و کسی را که خداوند خونش
را حرام شمرده ،نکشید ،جز به حق! و آن کس که مظلوم کشته شده ،برای ولیش سلطه
(و حق قصاص) قرار دادیم؛ اما در قتل اسراف نکند ،چرا که او مورد حمایت است».
بر اساس این آیه ،قصاص حقی است که برای اولیای مقتول قرار داده شده است اعم از
وارثان بالفعل و بالقوه .در توضیح باید گفت :آیه به طور عموم برای بستگان مقتول،
حق قصاص تشریع فرموده است و البته آن را با نهی از اسراف در قتل ،تخصیص زده
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است .قدر متیقن از بستگان مقتول ،بستگان نسبی او هستند که به لحاظ لغوی و عرفی،
مدلول «ولیّ» به شمار می روند و اجرای قصاص از سوی آنها به هیچ وجه ،اسراف در
قتل محسوب نمیشود (طباطبائی ،بی تا.)90/13 :
بعداً این قول را به عنوان قول برگزیده ،تقویت خواهیم کرد.
 -4-3احتمال (قول) سوم :قوم و عشیره مقتول
طبق این احتمال ،کسانی که پیوند خویشاوندی ندارند ولی از قوم و عشیرهی او
محسوب میشوند ،میتوانند سوگند یاد کنند .در برخی از عبارات فقیهان واژهی «قوم»
به کار رفته است (محقق حلّی .)996/4 :a1408 ،قوم در لغت به معنای عشیره و
اطرافیان شخص است (خلیل بن احمد )231/5 :1410 ،و در قرآن کریم هم در آیات
بسیاری به همین معنی به کار رفته است .به عنوان مثال« :إِلَّا تَنْفِرُوا یعَذِّبْکُمْ عَذَابًا أَلِیمًا
وَیسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَیرَکُمْ» (توبه .)39 :معموالً در ادبیات قرآن کریم ،قوم به گروه خیر یا
شری با اهداف و مسئولیتهای مشترک ،اطالق میشود (توبه 53 :و 113؛ یونس75 ،؛
هود .)29 ،همچنین عشیره به معنای قبیله است (طریحی )185 :3 :1408 ،و در تفسیر
آیه کریمه «وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ» (شعراء )214 :گفته شده مراد از عشیرهی فرد،
کسانی از قبیلهی او هستند که حداقل  10نفر باشند (طریحی .)184 /3 :1408 ،علت آن
که به عشیره ،عشیره گفتهاند آن است که با هم معاشرت و رفت و آمد دارند (ابن
فارس.)326/4 :1404 ،
اما فقیهانی که مالک حالفان را «قوم» و «عشیره» میدانند بسیارند و میتوان آن را
مشهور دانست .یکی از فقیهان متقدم مینگارد« :تعداد قسامه پنجاه مرد است که اولیای
مقتول آنان را احضار میکنندو از قوم ایشان اند» (سلّار دیلمی.)235–233 :1414 ،
صاحب شرائع نیز در بارهی نصاب قسامه در قتل عمد مینویسد :پنجاه سوگند است که
چنان چه مدعی دارای قوم است ،هر کدام یک سوگند یاد میکنند (محقق حلّی،
 .)996/4 :1408همچنین فاضل هندی این نظر را برگزیده است« :هنگامی که لوث
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ثابت شد و ولیّ مقتول بیّنه ای نداشت و علیه فردی ادعای قتل کرد ،خودش و قومش
(اعم از وارث و غیر وارث) که علم به قاتل بودن دارند سوگند یاد میکنند» (فاضل
هندی .)129/11 :1416 ،افزون بر آنها عالمه حلّی (،)474/5 :b1420 ،260 :a1368
فخرالمحققین622–609/4 :1387 ،؛ صیمری بحرانی394/4 :1420 ،؛ شهید ثانی،
195/15 :b1413؛ اردبیلی ،بی تا179/14 :؛ نجفی )238/42 :1365 ،نیز تعبیر به «قوم»
کردهاند.
 -4-3-1دلیل قول سوم
ظاهراً دلیل این قول روایاتی است که در آنها از واژه «قوم» و امثال آن استفاده شده
است.
روایت اول از علی بن فُضیل از امام صادق(ع) است به این مضمون که «هرگاه مرد
مقتولی در قبیلهی قومی یافت گردید ،همهی آنها سوگند یاد میکنند که او را
نکشتهاند و قاتل او را نمیشناسند و سپس دیه را به طور مساوی (مردان بالغ قبیله)
میپردازند» (حرّ عاملی .)153/29 :1409 ،هرچند مفاد این روایت مربوط به نفی قتل از
جانب مدعا علیهم است اما با الغای خصوصیت و وحدت مالک میتوان گفت معیار
در سوگند حالفان ،قوم و قبیلهی مقتول است.
سند این روایت صحیح است (خوئی )112/2 :a1422 ،اما اشکالی که در داللت
این روایت وجود دارد آن است که ظاهراً به قسامه اصطالحی بی ارتباط است زیرا
میفرماید :همه سوگند یاد کنند .این روایت مربوط به قتیل القبیله است که چنانچه
کسی در قبیلهای کشته شود دیهاش از باب ضمان جریره بر عهده قبیله است .محقق
خوئی نیز همین نظر را تلقی به قبول میکند( .خوئی.)116/2 :a1422 ،
روایت دوم را مسعدة بن زیاد از امام صادق(ع) نقل میکند که« :پدرم که خدا از
او راضی باشد ،چنانچه قومی که مدعی قتل یکی از بستگانشان بودند ،بیّنهای اقامه
نمیکردند و سوگند هم نمیخوردند که متهمان او را کشتهاند ،متهمان به قتل را پنجاه
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سوگند میداد که ما او را نکشتهایم و قاتلش را نیز نمیشناسیم ( »...حرّ عاملی:1409 ،
 .)153/29امام در ادامه حدیث میفرماید:این در صورتی است که قتل در یک قریه
صورت پذیرفته باشد اما چنانچه در یک پادگان یا بازار شهر انجام شده باشد دیهاش از
بیت المال است .از این بخش روایت ،روشن میشود که مالک در سوگند افراد در
اثبات یا نفی قتل ،وجود رابطهی قومی و عشیرهای میان آنان است .سند این روایت نیز
صحیح است (خوئی.)104/2 :a1422 ،
در روایت سوم« ،عبد اهلل بن سنان از امام صادق(ع) در بارهی قسامه سؤال میکند
که سنت و پیشینهای در آن وجود دارد؟ حضرت میفرمایند :آری .دو نفر از انصار
بیرون از شهر به دنبال میوه بودند و از هم جدا شدند .سپس یکی از آن دو نفر را کشته
یافتند .اصحاب به پیامبر(ص) گفتند :دوستمان (صاحبنا) را یهودیان کشتهاند.
پیامبر(ص) فرمودند :یهودیان (بر نفی قتل) سوگند بخورند .اصحاب گفتند :چگونه
یهودیانی که کافرند علیه برادرمان قسم بخورند؟! آن گاه پیامبر(ص) فرمودند :پس
خودتان سوگند یاد کنید .باز گفتند :چگونه بر چیزی که ندیدهایم و شاهدش نبودهایم
سوگند بخوریم؟ اینجا که رسید پیامبر(ص) خود دیهی او را پرداخت کرد ( »...حرّ
عاملی .)155/29 :409 1،در این روایت ،واژهی «صاحب» آمده که به معنای هم قبیله و
هم عشیره است و تقریباً با قوم و قبیله هم معنا است (ابن منظور .)519/1 :1414 ،در این
روایت عبد اهلل بن سنان ثقه است (خوئی )227/11 :b1423 ،و روایت او مورد عمل
فقیهان قرار گرفته است (خوئی.)104/2 :a1422 ،
روایت چهارم از زراره است که میگوید «از امام صادق(ع) راجع به قسامه پرسیدم
و در جواب فرمودند :قسامه حق است؛ کشتهی مردی از انصار را در کنار چاهی از
چاه های یهود یافتند  ...پیامبر(ص) فرمودند :پس پنجاه مرد از خودتان علیه یکی از
آنان سوگند یاد کنند» (حرّ عاملی .)156-155/29 :1409 ،تعبیر حضرت در این
روایت« ،رجل منکم» است که ظهور در قوم و قبیله دارد .این روایت صحیحه است
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(خوئی )105/2 :b1422 ،حسن بن محبوب هم به اتفاق ،ثقه است (طوسی،d1420 ،
.)122
همین مضمون که در روایت سوم و چهارم آمده است گویا قضیهی واحدی است
که در چند روایت نقل شده است ،یعنی اتحاد مرویّ و تعدد روایت دارد (کلینی،
362/7 :1407؛ ابن بابویه100/4 :1413،؛ طوسی.)167/10:b1413 ،
 -4-3-2نقد قول سوم
یکم  .از روایاتی که بدانها استناد شد ،روایت اول که از محل بحث خارج است و
مربوط به قتیل القبیله است که موضوعی علیحده است .روایت دوم هم مجمل است و
دو احتمال میدهد زیرا اگر چه در آغاز روایت ،تعبیر به «قوم» کرده است ولی این
احتمال وجود دارد که مراد به قرینهی عبارت «یکی از بستگانشان» ،خویشاوندان مقتول
باشد نه هر فردی از آن قوم .روایت سوم هم مبتنی بر آن است که کلمهی «صاحب» به
معنای دوست و همعشیره باشد و حال آن که محتمل است به معنای خویشاوند به کار
رفته باشد .در روایت چهارم نیز قرینهای وجود دارد که استدالل را مخدوش میسازد
یعنی «رجل منکم»  ،چرا که منکم ممکن است به معنای یکی از قوم و عشیرهی شما
معنی شود و محتمل است به معنای یکی از بستگان شما معنی گردد زیرا معنای
«منکم» ،یعنی بعضی از شما ،و این ترکیب محتمل دو معنا است :یکی بعضی از
خویشاوندان شما و دیگری بعضی از قوم و عشیره شما.
دوم .با توجه به محیط عشیرهای عرب در گذشته ،بسیار محتمل است که افراد قوم
و عشیره دارای وابستگیهای خونی و خویشاوندی هم بودهاند .به عبارت دیگر وقتی
در این روایات ،تعبیر به «قوم» میشود ،از آن جهت است که قوم و عشیرهی فرد،
وابستگی خونی و خویشاوندی هم با آن شخص داشتهاند.
سوم  .اشکالی دیگری که وجود دارد آن است که قوم و عشیره مفهومی است که
در زمان و مکان ،دستخوش تحول میگردد .در جامعهی قدیم به ویژه در میان
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اعراب ،پیوندهای قومی و قبیلهای بسیار مستحکم ،گسترده و عمیق بوده است در
حالی که امروزه چنین پیوندهایی کمتر به چشم میخورد و خانوادهها از شکل باز به
سوی خانوادههای بسته تغییر شکل دادهاند .اگر قسامه را بدون درنظرداشتِ حکمت و
مصلحت آن لحاظ کنیم ،باید به ظاهر واژهی «قوم» ،تحفظ بورزیم اما اگر به فلسفه و
مصلحت حکم توجه کنیم ،باید وضعیت جوامع امروزی و گفتمان حاکم بر آنها را در
فهم حکم در نظر بگیریم .در جوامع امروزی با تضعیف پیوندهای قومی و عشیرهای،
نمی توان انتظار داشت افراد صرفاً بنا به ارتباطات قومی حاضر شوند به نفع هم،
سوگندی چنین مهم بخورند.
 -4-4احتمال (قول) چهارم :صِرف رجل
در برخی از روایات و فتاوا تعبیر به رجل و رجال شده است؛ به این معنی که مدعی
میتواند هر مردی را برای سوگند خوردن حاضر کند.
 -4-4-1دلیل قول چهارم
بُرید بن معاویه میگوید از امام صادق(ع) از قسامه پرسیدم .فرمودند :در همهی
حقوق ،بیّنه بر عهدهی مدعی و سوگند بر عهدهی مدعی علیه است مگر در خصوص
خون؛ پیامبر(ص) زمانی که در خیبر بودند یکی از انصار گم شد و سپس کشتهی او را
یافتند و گفتند فالن یهودی دوست ما را کشته است .پیامبر(ص) به مدعیان فرمودند:
دو مرد عادل از غیر خودتان شاهد بیاورید تا او را قصاص کنم و اگر دو شاهد نیافتید،
پنجاه مرد بیاورید تا قصاصش کنم ( »...حرّ عاملی .)152/29 :1409 ،مالحظه میشود
که در این روایت ،تعبیر به «رجل» می فرماید که از دو جنبه دارای ظهور است .یکی از
جهت رجولیت (در برابر انوثیّت) و دیگری از جهت کفایت رجل بودن قسامه (بدون
خویشاوندی) .در حدیث دیگری «لیقسم منکم خمسون رجالً» دارد یعنی این پنجاه نفر
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باید از شما باشند و ظاهراً مخاطبِ «منکم» انصار هستند (همان .)156 :روایات دیگری
نیز تعبیر به «رجل» دارند (همان.)159 :

1

برخی از فقیهان امامیه نیز در عبارات خود برای سوگند خورندگان از واژه «رجالً»
استفاده کردهاند مانند شیخ مفید53 :a1413 ،؛ سلّار دیلمی233 :1414 ،؛ ابن ادریس،
338/3 :1410؛ خوئی.)102/2 :a1422،
 -4-4-2نقد
بسیار بعید مینماید که مراد پیامبر(ص) و امام(ع) از «رجل» ،صِرف رجل باشد تا
شامل همسایه و رهگذر هم بشود .این استبعاد هم به لحاظ مذاق شریعت است که در
موارد مشابه استکشاف شده است (امر قصاص در اختیار اولیای دم است نه هر فردی)
و هم به لحاظ روایات دیگرِ بابِ قسامه است که تعبیر به «قوم» و «اهل» و امثال آن
کردهاند .به عبارت دیگر ،روایات «رجل» از این حیث ،در مقام بیان نیستند و نمیتوان
به اطالق آنها تمسّک کرد .به نظر میرسد تعبیر به «رجل» چه در روایات و چه در
کالم فقیهان صرفاً برای تمیز عدد به کار رفته است (خمسون رجالً) و نه به لحاظ
جنسیت و نه به جهت ارتباط با مقتول ،بیانی ندارد.
 -4-5قول مختار و ادله آن
 -4-5-1قول مختار :اهل و اولیای مقتول
به نظر میرسد از میان محتمالت و اقوال موجود ،قول دوم اقرب به صواب باشد.
یعنی تنها وارثان حق قصاص (یعنی کسانی که حق استیفای قصاص را دارند اعم از
وارثان بالفعل یا بالقوه) میتوانند در سوگند قسامه مشارکت ورزند .برخی از فقیهان

 .1در روایتی فقط تعبیر به «خمسون» بدون تمیز شده است یعنی پنجاه نفر ،ولی مشخص نفرموده است که از چه
تیره و تباری باشند « .فَإِذَا ادَّعَى الرَّجُلُ عَلَى الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَى عَلَیْهِمْ فَعَلَى
الْمُدَّعِی أَنْ یَجِیءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً» (حرّ عاملی.)157/29 :1409 ،
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این قول را پذیرفتهاند (طباطبائی124/14 :a1412 ،؛ همو .)432/3:b1409 ،فیض
کاشانی نیز همین رأی را برگزیده است و مینویسد« :سوگند با مدعی و اقاربش آغاز
می شود .اگر به تعداد معتبر بودند و قسم خوردند (فهو المطلوب) و گر نه سوگند بر
ایشان مکرر میشود  ...و در قوم او فرقی نیست که وارث قصاص و دیه باشند یا نه»
(فیض کاشانی .)122/2 :1401 ،امام خمینی(ره) نیز در این خصوص چنین مینویسند:
« آیا در قسامه الزم است که از وارثان بالفعل باشد یا صرفاًدر طبقات ارث قرار گیرد
اگر چه وارث بالفعل نباشد یا فقط باید عرفاً از قبیله و عشیرهی مقتول باشد ،هر چند از
خویشاوندان او به شمار نیاید؟ ظاهراً وراثت بالفعل معتبر نیست .بله ظاهراً در مورد
مدعی ،وراثت فعلی الزم است اما بعید نیست در مورد سائر سوگندخورندگان ،فقط
قوم و عشیره بودن کافی باشد اما اظهر آن است که از اهل و اقربای مقتول باشند»
(خمینی ،بیتا.530– 529/2 :

1

البته باید متذکر شد که مطلق خویشاوندان داخل در حکم نیستند بلکه تنها آنانی
که بالفعل یا بالقوه در زمرهی وارثان ،محسوب میشوند ،حق برخورداری از قسامه را
دارند .منظور از «بستگانی» که «وارث مقتول به شمار نمیروند» کسانی هستند که
ارتباط خویشاوندی آنان به اندازهای دور و اندک است ،که تقریباً در هیچ صورتی،
تصور وارث بودن آنان نمیرود مانند کسی که در جد دهم با مقتول ،اشتراک
میورزد.
اما پیش از بیان ادله این مدعا الزم است چند نکته روشن گردد:
الف) حکم قسامه حکمی خالف قواعد و اصول پذیرفته شده در قضا و دادرسی
اسالمی است .این خالف قاعده بودن از چندین جهت است و در روایات هم مورد

 . 1افزون بر فقیهان یاد شده کسان دیگری نیز چنین فتوا دادهاند :فاضل آبی619- 617/2 :1408 ،؛ فاضل مقداد،
443-438/4 :1404؛ ابن فهد حلّی.223-211/5 :1407 ،
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اشاره قرار گرفته است .برید بن مـعاویه مـیگوید :از امـام صادق(ع) درباره قسامه
پرسیدم ،فرمود :در همه حقوق ،بیّنه بر مدعی است و قسم بر مدّعیعـلیه ،جز در
خـصوص خون ( » ...حرّ عاملی .)152/29 :1409 ،همچنین ابوبصیر از امام صادق(ع)
روایت میکند که فرمود :حکم خداوند در خصوص خون با حکم او در خصوص مال
متفاوت است .در اموال ،بیّنه بر عهدهی مدعی و سوگند بر عهدهی مدعیعلیه است،
در حالی که در مورد خون ،اقامهی بیّنه بر عهدهی مدعیعلیه و سوگند بر عهدهی
مدعی است؛ زیرا خون مسلمان نباید هدر برود» (همان.)153 :
بر همین اساس فاضل هندی مینگارد« :در قسامه اصل آن است که سوگند بر
عهدهی مدعی است برخالف دیگر دعاوی» (فاضل هندی.)135–129/11 :1416 ،
صاحب جواهر نیز مبسوطتر در این خصوص مینویسد« :روشن است که قسامه با
قواعد قطعی در تخالف است به پنج دلیل :دادن سوگند به مدعی ،تعدد سوگندها،
امکان سوگند خوردن انسان برای اثبات حق دیگری ،ساقط نشدن دعوا با نکول کسی
که سوگند وظیفه او بوده است» (نجفی .)232–225/42 :1365 ،این خالف قاعده
بودن سبب میشود در اجرای قسامه به قدر متیقن اکتفا کنیم و قدر متیقن از حالفان،
وارثان مقتول هستند .به دیگر عبارت ،هر چند اصل جریان قسامه ،مشکوک نیست و
تردید فقط در خصوص سوگندخورندگان است ،اما خالف قاعده بودن اصل قسامه،
سبب میشود تنها در موارد قطعی اجرا شود و در غیر آن ،اصل عدم جریان یابد و
چون در مورد غیر خویشان مقتول ،تردید وجود دارد ،باید آن را منتفی دانست.
ب) یکی از بنیادیترین اصول پذیرفته در آموزههای دینی ما« ،اصل حرمت خون
و احتیاط در دماء» است .حق حیات نخستین و بنیادیترین حقی است که خداوند به
انسان عطا فرموده است و ل زوم احترام و پاسداشت این حق هم عقلی است و هم
شرعی .به همین جهت همهی ادیان و آیینهای مهم ،بر وجوب حفظ جان انسانها
تأکید کردهاند .بسیاری از احکام اسالمی به منظور حمایت از جان آدمی تشریع
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شده اند .بر این اساس ،هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به هالک یک انسان منتهی
گردد باید مستند به یک دلیل قطعی یا امارهی معتبر باشد و در غیر آن باید احتیاط
کرد .خداوند تعالی از کشتن نفسی که خداوند آن را محترم قرار داده است نهی
فرموده است (انعام )151 :و تأکید میورزد که حرمت خون انسانها از مسائل مورد
اتفاق همهی شرایع آسمانی است (مائده )32 :و کشتن یک انسان برابر کشتن همهی
انسان ها است (همان) .اصوالً تشریع قسامه نیز از همین منظر بوده است .هشت روایت
در باب قسامه وجود دارد که علت تشریع آن را «احتیاط در خون» و «وسیلهای برای
پیشگیری» ذکر میکند .در این روایات ،قسامه به مثابه دیوار محافظ مردم (حرّ عاملی،
 ،)151/29 :1409جلوگیری از آدمکشی فاسقان (همان) ،نجات مردم (همان،)152 :
هدر نرفتن خون مرد مسلمان (همان ،)157 :جلوگیری از کُشت و کشتار (همان،)154 :
ایجاد ترس از قتل در انسانهای فاجر (همان) ،بیان کرده است .جالب آن که در برخی
از این روایات با کلمهی «انما» که مفید حصر است ،اسبابی که ذکر شد ،به عنوان تنها
علل تشریع قسامه بیان شده است.
از این رهگذر ،هر گاه در مورد حکمی که منجر به قتل انسانی میگردد دچار
تردید شدیم ،اصل بر عدم اجرای آن حکم است.
ج) یکی از حکمتهای تشریع قصاص ،تشفی خاطر بازماندگان (شیخ طوسی،
178/5 :c1407؛ فخرالمحقّقین143/2 :1387 ،و )505و جلوگیری از واکنشهای بی
رویه و افراطی است؛ هرچند اجرای قصاص هم ممکن است نتواند آسیبهای روحی
بازماندگان را کامالً برطرف سازد .به طور طبیعی بیشترین آسیب روحی و روانی را
بستگان مقتول متحمل میشوند و بیش از هر کسی نسبت به قاتل ،دچار کینه و نفرت
میگردند .از همین روست که قرآن کریم ،قصاص را حقی برای اولیای دم میداند.
اینک پس از بیان این سه نکته به بیان ادلهی قول مختار میپردازیم .از منظر
نگارندگان قول اقرب به صواب آن است که در باب قسامه تنها وارثان مقتول اعم از
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بالفعل و بالقوه ،حق سوگند دارند.
 -4-5-2ادله قول مختار
 -4-5-2-1آیه سلطنت در قصاص
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده،
نکشید ،جز بحق! و آن کس که مظلوم کشته شده ،برای ولیش سلطه قرار دادیم .اما در
قتل اسراف نکند ،چرا که او مورد حمایت است» (اسراء1.)33 :کیفیت استدالل به این
آیه چنین است که خداوند برای ولیّ مقتول ،حق سلطنت و قصاص قرار داده است و
این حق اختصاصی به اثبات قتل با بیّنه و اقرار ندارد و در موارد دیگر نظیر اثبات قتل با
قسامه نیز جریان دارد .البته فرد اجالی سلطه ،حق قصاص است (طباطبائی ،بیتا:
 )90/13اما شامل حق اخذ دیه و عفو هم میشود (همان) .به عبارت دیگر ،جعل
سلطنت برای ولیّ دم ،مطلق یا عام است و مقیَّد و مخصَّص به اثبات با سبب خاصی
نشده است .و از آنجا که مراد از «ولیّ» مقتول همان وارثان او هستند (طبرسی:1415 ،
 ،)372/2بنا بر این ،حق سوگند خوردن در باب قسامه نیز ویژه آنان خواهد بود .شیخ
طوسی ذیل این آیه چنین مینگارد« :ولیّ مقتول آن گاه که قصاص میکند ،برای
مقتول قصاص میکند و این حق از مقتول به ولیّ او انتقال مییابد» (شیخ طوسی،
 .)474/6 :a1407عالمه طباطبایی نیز مینویسد« :این جعل سلطنت برای ولیّ به حسب
تشریع است و مراد از سلطنت ،قصاص یا دیه یا عفو است» (طباطبائی ،بیتا.)90/13 :
 -4-5-2-2روایات «اهل»
در برخی روایات باب قسامه ،سوگند خوردن مقید به اهلِ مقتول شده است که
ظهور در وارثان دارد .قبالً روایت لیث مرادی گذشت که «از امام صادق(ع) پرسید:
قسامه بر عهدهی اهل قاتل است یا اهل مقتول؟ و امام(ع) فرمودند :بر عهده اهل مقتول

 .1التَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا فَلَا یسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کَانَ
مَنْصُورًا.
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است» (حرّ عاملی .)158-157/29 :1409 ،این روایت نسبت به دیگر روایات باب
دارای شاخصهای است که آن را ممتاز میکند و آن در مقام بیان بودن است .گویا
برای راوی مسلم بوده که قسامه باید از اهل و اولیای قاتل یا مقتول باشد و فقط
تردیدش در قاتل و مقتول است و امام(ع) به تردید او خاتمه داده و میفرمایند بر
عهده ی اهل مقتول است .شبیه همین مضمون را سلیمان بن خالد از امام صادق(ع) با
عبارت «علی اهل القتیل» نقل میکند (حرّ عاملی.)158/29 :1409 ،
افزون بر این روایات ،در برخی روایات تعبیر به «رجالً منکم» شده است (همان:
 )156/29که ظهور در اولیای مقتول دارد( .البته قبالً به این روایات و احتمال ارادهی
قوم و قبیلهی مقتول از لفظ «رجالً منکم» اشاره شد).
 -4-5-2-3اجماع منقول
شیخ طوسی مینویسد« :در قسامه ،پنجاه نفر از اهل مدعی باید سوگند بخورند ...
دلیل ما اجماع فرقه و اخبارشان است و نیز روایت حماد از قول پیامبر(ص) به انصار که
پنجاه نفر از شما سوگند یاد کنند» (شیخ طوسی .)313-299/5 :c1420 ،کیفیت
استدالل بدین گونه است که شیخ بر این باور است که سوگندخورندگان ،باید از اهل
مدعی باشند یعنی از بستگان او به شمار آیند و بر این مطلب ،اتفاق فرقه امامیه و
روایاتشان را ادعا میکند .شیخ از واژهی «منکم» ،اهل مقتول را فهم کرده است .همو
در کتاب دیگرش نیز تصریح میکند که سوگند باید از سوی پنجاه نفر از اولیای
مقتول باشد (همو.)215–209/7 :f1387 ،
البته ادعای شیخ بر اجماع تنها به عنوان مؤید میتواند به کار آید زیرا اجماعات
شیخ در کتاب خالف از اعتبار چندانی برخوردار نیستند و فقیهان بزرگ در موارد
بسیاری در تحقق اجماع مورد ادعای شیخ ،تأمل کردهاند (محقق حلی:b1407 ،
 .) 230/1اما به هر حال این قول مشهور بین فقیهان است .مثالً قاضی ابن براج نیز همین
تعبیر را دارد (ابن براج .)502–499/2 :1406 ،طبرسی نیز بر این باور است که در
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قسامه باید پنجاه نفر از اهل مدعی سوگند یاد کنند (طبرسی.)373-365/2 :1410 ،
محقق حلی نیز سوگند را حق اولیای مقتول میداند (محقق حلّی.)291-290c:1418 ،
یکی از روشنترین عبارات را شهید ثانی دارد .او مینویسد« :اگر مدعی دارای قوم
است هر کدام باید یک سوگند یاد کنند .سپس در تفسیر قوم میگوید :مراد از قوم
اینجا اقارب و خویشان مدعی عستند اگر چه وارث نباشند» (شهید ثانی،
.)76 – 72/10:a1410
 -4-5-2-4استعمال «قوم» در«اولیاء»
بسیار محتمل است کسانی که به «قوم» تعبیر کردهاند ،مرادشان همان اهل و اقارب
باشد نه صرفاً قوم و عشیرهی مدعی .دلیل این مطلب آن است که استعمال قوم در
خویشاوندان فراوان است .مثالً شهید ثانی که در کتاب روضه ،قسامه را اقارب و
خویشاوندان میداند در کتاب مسالکش تعبیر به قوم میکند و روشن است که مرادش
از قوم همان اقارب و اولیا است نه عشیره (شهید ثانی .)190/15 :b1413 ،همچنین
صاحب ریاض در ابتدای عبارت به صراحت اعالم میدارد که سوگندخورندگان باید
از اولیای مقتول باشند (طباطبائی )10/14 :1412 ،و در انتهای آن ،تعبیر به «قوم»
می کند (همان) که معلوم است مرادش اولیا است .صاحب جواهر نیز اگر چه در آغاز
سخن به قوم تعبیر میکند ولی در انتهای عبارت سخنی میگوید که مراد او را
مشخص میکند« .اگر برای مدعی قومی بود که جازم به ادعای خود هستند ،در
صورتی که پنجاه نفر هستند هر کدام یک سوگند یاد میکنند  ...بر اساس نصوصی که
مقتضای اطالقشان همانند اطالق فتاوا و معقد اجماع ،آن است که بین وارث حق
قصاص و دیه با غیر آنان فرقی نیست» (نجفی .)238/42 :1365 ،از این که در انتهای
عبارت میان وارث و غیر آن تفاوت نمیگذارد معلوم میشود مرادش از قسامه،
خویشاوندان هستند .قرینه ی دیگری که در کالم صاحب جواهر هست اشاره به
اختالفی است که در صورت نقص تعداد سوگندخورندگان وجود دارد .بنا بر یک
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قول تکرار سوگند بر حسب حصههای آنان صورت میپذیرد که نشان میدهد آنان
اقربا و اولیای مقتول هستند نه قوم و عشیره او (همان).
افزون بر چهار دلیل یاد شده ،دو مؤید هم بر قول مختار وجود دارد:
 -4-5-2-5لزوم اخذ به قدر متیقّن
همانطور که در مقدمهی قول مختار گفته شد ،قسامه از چندین جهت با قواعد
عمومی قضای اسالمی تغایر دارد و اصوالً به عنوان یک استثنا مورد پذیرش قرار گرفته
است .و از آنجا که در موارد مخالفت با قواعد باید به قدر متیقن و حد اقل اکتفا کرد،
باید قول اول (وارثان بالفعل) را تلقی به قبول کنیم اما نظر به این که الزمهی پذیرش
این قول ،عدم اجرای قسامه است نمیتوان بدان ملتزم شد و باید وارثان بالفعل و بالقوه
را داخل در حالفان دانست .روشن است که وارثان بالفعل مقتول ،امروزه که خانوادهها
کوچک شدهاند ،عادتاً به پنجاه نفر بالغ نمیشود و التزام به وارث فعلی ،سبب تعطیلی
قسامه میگردد .اما وارثان بالفعل و بالقوهی مقتول (خویشاوندان و اولیا) عادتاً به پنجاه
نفر میرسند و اجرای قسامه با مشکل کمتری مواجه خواهد شد .به عنوان نمونه ،اگر
تعداد واجدان شرایط را در طبقات سه گانهی ارث ،گرد آوریم ،تحصیل عدد پنجاه
چندان بعید نمینماید (به این شرط که آنان حاضر به ادای سوگند باشند) .البته این
استدالل بنا بر قولی است که تکرار سوگند از سوی قسامه را بر نمیتابد (قانون
مجازات  1392نیز در اثبات قتل عمدی ،همین قول را پذیرفته است) .و گر نه اگر بنا بر
قول مشهور که تکرار سوگند در صورت نقصان قسامه از پنجاه نفر را جایز میداند
(خوئی ،)102/2 :a1422 ،اکتفای به وارثان بالفعل با مشکل رو به رو نخواهد شد هر
چند عرفاً به لحاظ اثباتی ،ده بار سوگند خوردن پنج نفر ،با سوگند پنجاه نفر در یک
نسق قرار نمیگیرد.
 -4-5-2-6اصل احتیاط در دماء
در اجرای قسامه ،اصلِ حرمت خون مسلمان در جانب مقتول با همین اصل در
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جانب متهم ،تزاحم میکند زیرا قسامه از ادلهی ظنی اثبات ،نظیر بیّنه و اقرار است و
اگر ادلهی اعتبار آن نبود قاعدتاً مورد قبول قرار نمیگرفت؛ بنا بر این ،باید در اجرای
آن نهایت احتیاط را به عمل آورد و احتیاط به آن است که جریان آن را محدود به
خ ویشاوندان مقتول کرد .به عبارت دیگر این مسئله دو طرف دارد :الف -یکی مقتولی
که نباید خونش هدر رود و دیگر متهمی که خون او هم محترم است و بدون دلیل
نباید هدر شود .همانطور که محقق خوئی میفرماید« :قول امام(ع) که در روایت باب
میفرمایند :قسامه برای احتیاط در خون مردم قرار داده شدهاست ،بر اعتبار لوث در
قسامه داللت می کند وگرنه احتیاطی در دماء نیست ،بلکه موجب هدر شدن دماء
میشود ،زیرا چه بسا فاسق و فاجر بر کسی ادعای قتل کرده ،با آوردن قسامه وی را
قصاص کنند و درنتیجه ،خون مسلمانی به هدر رود» (خوئی.)104/2 :a1422 ،
ممکن است گفته شود مقتضای اصل احتیاط ،رجوع به دیه است نه قصاص .در
پاسخ باید گفت :اوالً در تمام موارد اجرای قسامه ،این احتمال وجود دارد و بنا بر این،
اجرای قسامه ،بال موضوع خواهد ماند .ثانیاً به فرض پذیرش قسامه به مثابهی یک دلیل
اثبات (که فرض نیز همین است) ،حکم قصاص ،قطعی است و تنها در محدوده و
شرایط آن ،تردید وجود دارد ،که احتیاط مقتضی است ،جریان آن را مقید و محدود
به بستگان کرد.
 -4-5-1-7حکمت تشریع قصاص
یکی از حواسی که به طور جبلّی در قوهی غضبیهی انسان تعبیه شده است ،حس
اقدام متقابل و ابراز عکس العمل در برابر آسیبهای وارد شده از سوی دیگران است.
از این حس ،به حس انتقام تعبیر میشود .آموزههای اسالم با پذیرش این حس ،آن را
تعدیل کرده است .از سویی به اولیای دم ،عفو جانی سفارش شده است و از دیگر سو،
از اسراف در واکنش ،نهی گردیده است .اولیای دم نیز با علم به امکان برخورداری از
این حق ،دچار کاهش آالم و احساسات جریحهدار شده خود میشوند و به اتخاذ

معیار انتخاب حالفان در قسامه قتل عمدی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 438

تصمیمی منطقیتر هدایت میگردند .اینک ،بدون آن که درصدد قیاس حق قسامه به
حق قصاص باشیم ،ولی این نکته را نیز باید یادآور شویم که تنها افرادی حاضرن
خواهند شد برای اثبات جنایتی که به چشمشان ندیدهاند سوگند قطعی بخورند که
بستگی و ارتباط خونی و عاطفی وثیقی با مقتول داشته باشند و این تعلق و ارتباط تنها
در بارهی خویشاوندان مقتول صادق است نه قوم و عشیره یا افراد دیگر.
در خاتمه بر این باوریم که از معاضدت مجموع ادله و مؤیداتی که بیان شد،
میتوان قول به این که حالفان باید اهل و خویشاوندان مقتول باشند را استنتاج نمود به
ویژه که در نصی خاص ،امام(ع) در پرسشی از سوگندخورندگان ،به طور صریح
میفرمایند :اهل القتیل؛ این قول هم با احتیاط موافقتر و هم با ظاهر ادله سازگارتر
است.

نتیجه گیری
 -1یکی از مسائل مهم در باب قسامه ،افرادی است که باید سوگند یاد کنند .این
موضوع علیرغم اهمیتش کمتر به گونهای صریح و مبسوط در کلمات فقیهان مطرح
شده است .با بررسی انجام شده ،پنج احتمال و چهار قول در پاسخ به این پرسش وجود
دارد .احتماالت پنجگانه عبارتند از :وارثان فعلی ،وارثان بالفعل و بالقوه ،مطلق
خویشاوندان ،قوم و عشیره ،مطلق رجال .برای احتمال سوم ،قائلی پیدا نگردید.
 -2علت اصلی اختالف در این موضوع ،اختالف تعابیر روایات است که به مثابهی
مهمترین منبع و مستند این نهاد ،شناخته میشوند .بر این اساس ،فقیهان نیز برداشتهای
متفاوتی از این روایات کردهاند؛ در برخی روایات به «اهل مقتول» ،در تعدادی به
«منکم» ،در دستهای به «قوم و عشیره» و در پارهای به «رجل» تعبیر شده است .قول
نخست ،وارثان فعلی مقتول را مستحق سوگند میداند به این دلیل که آنان وارث
قصاص هستند و رعای ت حق تشفی آنان اهمیت دارد .قول دوم همه وارثان بالفعل و
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بالقوه را مستحق سوگند میداند چرا که در برخی روایات ،به اهل مقتول ،تعبیر شده
است .قول سوم ،قوم و عشیره مقتول را جزو قسامه محسوب میکند چرا که در بعضی
روایات ،واژه ی قوم به کار رفته است .و دلیل احتمال مطلق رجل نیز برخی روایات
است .قول مشهور میان فقیهان ،قوم و عشیره مقتول است؛ اعم از این که وارث بالفعل
باشند یا خیر .قانون مجازات اسالمی قول خویشان و بستگان مقتول را پذیرفته است.
 -3مختار این نوشتار خویشان و بستگان نسبی و سببی مقتول است .ادله قول مختار
عبا رتند از :آیه سلطنت بر قصاص ،روایات اهل ،استعمال قوم در اهل ،احتیاط در دماء،
اخذ به قدر متیقّن و توجه به حکمت تشریع قصاص.
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 جبعی عاملی(شهید ثانی) ،زین الدین بن علی (1413ق) ،مسالک االفهام الي تنقیح شرائعاالسالم ،ج ،15قم :مؤسسه المعارف اإلسالمیه.
 حرّ عاملى ،محمد بن حسن (1409ق) ،تفصیل وسائل الشیعه الي تحصیل مسائل الشریعه،ج ،29قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم.
 حسنی ابوالحسن کالیی ،سیده محبوبه؛ محسنی دهکالنی ،محمد ( :)1397عمد یا غیر عمد بودنجنایت ناشي از سرایت ،مطالعات فقه و حقوق اسالمی.160-137 ،19 ،
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف ( ،)1368تبصره المتعلّمین في احکام الدین ،تهران :فقیه. حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1410ق) ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان ،ج ،2قم :مؤسسهالنشر االسالمی.
 حلّی(عالمه) ،حسن بن یوسف (1420ق) ،تحریر االحکام الشرعیه ،ج ،5قم :مؤسسه اإلمامالصادق(ع).
 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1407ق) ،المعتبر في شرح المختصر ،ج ،1قمک مؤسسه سیدالشهداء.
 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1408ق) ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،ج،4چ ،2تحقیق :عبد الحسین محمد على بقال ،قم :اسماعیلیان.
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 حلّی(محقّق) ،جعفر بن حسن (1418ق) ،المختصر النافع في فقه اإلمامیه ،چ ،6قم :مؤسسهالمطبوعات الدینیه.
 خدا بخشی ،عبد اهلل ( ،)1389قسامه در رویه قضایي ،حقوق اسالمی.174-141 ،25 ، خمینی(امام) ،سید روح اهلل( ،بیتا) ،تحریر الوسیله ،ج ،2قم :دار العلم. خوئی ،سید ابوالقاسم (1422ق) ،مباني تکمله المنهاج ،ج ،2قم :مؤسسه إحیاء آثار اإلمامالخوئی(ره).
 خوئی ،سید ابوالقاسم (1423ق) ،معجم رجال الحدیث ،ج ،11لندن :مؤسسه اسالمی خوئی(ره). دفتر مطالعات دیوان عالی کشور ( ،)1378کتاب مذاکرات و آرای هیأت عمومي دیوانعالي کشور ،1376تهران :چاپ روزنامه رسمی کشور.
 دیلمی(سلّار) ،حمزه بن عبدالعزیز (1414ق) ،المراسم العلویه في االحکام النبویه ،قم:المعاونیه الثقافیه للمجمع العالمی ألهل البیت(ع).
 زمخشری ،محمود بن عمرجار اهلل (1385ق) ،الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون االقاویلفي وجوه التأویل ،ج ،3قاهره :شرکه مکتبه و مطبعه مصطفى البابی الحلبی و أوالده بمصر ،عباس و
محمد محمود الحلبی و شرکاء.
 سرخسی ،شمس الدین (1406ق) ،المسبوط ،ج ،26بیروت :دار المعرفه. سیوری حلّی(فاضل مقداد) ،مقداد بن عبداهلل سیوری (1404ق) ،التنقیح الرائع لمختصرالشرائع ،قم :کتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشی نجفی(ره).
 شوکانی ،محمد بن علی محمد (بیتا) ،نیل االوطار في شرح منتقي االخبار ،ج ،7مصر :بی نا. صدوق(شیخ) ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمّی (1413ق) ،من الیحضره الفقیه ،ج ،4چ،2قم :مؤسسه النشر االسالمی.
 صیمری بحرانی ،مفلح بن حسن (1420ق) ،غایه المرام في شرح شرائع االسالم ،ج ،4بیروت:دار الهادی.
 طباطبائی(صاحب ریاض) ،سید علی (1409ق) ،الشرح الصغیر في شرح المختصر النافع ،ج،3تحقیق :مهدی رجایی ،قم :کتابخانه آیه اهلل العظمی مرعشی نجفی(ره).
 طباطبائی(صاحب ریاض) ،سید علی (1412ق) ،ریاض المسائل في بیان االحکام بالدالئل،ج ،14قم :مؤسسه النشر االسالمی.
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 طباطبائی(عالمه) ،سید محمدحسین (بیتا) ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج ،12قم :مؤسسه النشراالسالمی.
 طبرسی ،فضل بن حسن (1410ق) ،المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف ،ج ،2مشهد :بنیادپژوهش های اسالمی.
 طریحی ،فخر الدین (1408ق) ،مجمع البحرین ،ج ،6چ ،2مکتب النشرللثقافه االسالمیه. طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن ( ،)1364تهذیب االحکام ،ج ،10چ ،3تهران :دار الکتباإلسالمیه.
 طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1407ق) ،الخالف ،ج ،5قم ،موسسه النشر االسالمی. طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (1409ق) ،التبیان ،ج ،6مکتب االعالم اإلسالمی. طوسی(شیخ الطائفه) ،محمد بن حسن (بیتا) ،الفهرست ،نجف :المکتبه الرضویه. فاضل آبی ،زین الدین (1408ق) ،کشف الرموز في شرح المختصر النافع ،ج ،2قم :مؤسسهالنشر اإلسالمی.
 فاضل هندی ،محمد بن حسن (1416ق) ،کشف اللّثام عن قواعد االحکام ،ج ،11قم :مؤسسهالنشر اإلسالمی.
 فخرالمحقّقین ،محمد بن حسن (1387ق) ،ایضاح الفوائد في حلّ مشکالت القواعد ،ج ،4قم:المطبعه العلمیّه.
 فیروزآبادى ،محمد بن یعقوب1415( ،ق) ،القاموس المحیط ،ج ،4بیروت :دار الکتب العلمیه. کشاورز ،علی؛ ناصری مقدم ،حسین ( )1388درنگي در محرومیت زوجین از حق قصاص،فقه و اصول ،شماره 230-207. .83/1
 کلینی ،محمد بن یعقوب ( 1407ق) ،الکافي ،ج ،7چ ،4قم :دار الکتب االسالمیه. مفید(شیخ) ،محمد بن محمد بن نعمان (1410ق) ،المقنعه ،چ ،2قم :مؤسسه النشر اإلسالمی. مفید(شیخ) ،محمد بن محمد بن نعمان (1413ق) ،احکام النساء،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید. موسوی بجنوردی ،سید محمد ( ،)1372قواعد فقهیّه ،تهران :میعاد. نجفی(صاحب جواهر) ،محمدحسن ( ،)1365جواهر الکالم في شرح شرائع االسالم ،ج،42چ ،2تهران :دار الکتب االسالمیه.
 -نَووی ،یحیى بن شرف (1408ق) ،تحریر ألفاظ التنبیه ،تحقیق :عبد الغنی دقر ،دمشق :دار القلم.

