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 Oath is one of the ways to prove the murder and injuries inflicted on 

members, the implementation of which depends on the realization 
of filth. In jurisprudential principles, oath has been interpreted in 

order to preserve Muslim blood (caution in temperature) and save 

human life. And in Q.M.A is the last reason to prove a crime. On the 

other hand, despite the advances in science, medicine, technology, 
and the facilitation of crime detection and identification methods 

through scientific evidence and the science of crime detection and 

scientific detection of crimes, the issuance of retribution sentence by 
oath has caused much criticism among jurists, judges and society. 

And the reversal of the burden of proving the charge in the Penal 

Code (Article 317) and the obligation of the accused to provide 
evidence to remove the charge has led to the flow of guilt statistics 

on the principle of innocence and distortion of the presumption of 

innocence of the accused. In this article, the practical, scientific and 

logical challenges of issuing a sentence of retaliation with filth and 
oath for the accused in a murder that is supported by the principle of 

innocence will be examined in the light of Quranic evidence and 

findings of criminal science and medicine. 
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 ادله پرتو در قسامه با نفس قصاص حکم صدور چالش

 پزشکی و یابیجرم علوم هاییافته و قرآنی

 1سرای جدیدی سلیمان
 اسالمی، آزاد دانشگاه گرگان، واحد حقوق، گروه دکتری، دانشجوی

 .ایران گرگان،
 

 *2انصاری اهلل ولی
 دانشگاه شمال، تهران واحد جزایی، علوم حقوق گروه استادیار،

 (مسئول نویسنده) ایران تهران، آزاداسالمی،
 

 3درونکال کالنتری کیومرث
 .ایران مازندران، مازندران، دانشگاه حقوق، گروه استاد،

 
 چکیده
 هک است اعضاء بر وارده جراحات و قتل اثبات طرق از یکی قسامه
 در قسامه از فقهی مبانی در. است لوث تحقق به منوط آن اجرای
 انسان جان نجات و( دماء در احتیاط) مسلمان خون حفظ جهت
 زا. باشدمی جنایت اثبات دلیل آخرین ا م.ق در و. است شده تعبیر
 تسهیل و تکنولوژی پزشکی، علمی، پیشرفتهای وجود با دیگر طرف
 علوم و علمی هایادله طریق از قاتل شناسایی و جرم کشف هایشیوه
 قسامه با نفس قصاص حکم صدور جرایم، علمی کشف و یابیجرم

 همراه به جامعه و قضات و حقوقدانان بین در را فراوانی انتقادات
 و( 317 ماده) ا.م.ق در اتهام اثبات بار شدن معکوس و است داشته

 اماره جریان موجب اتهام رفع جهت دلیل ارائه به متهم تکلیف
 شده متهم بیگناهی فرض شدن مخدوش و برائت اصل بر مجرمیت

 منطقی و علمی و عملی هایچالش بررسی به مقاله این در. است
 هک قتلی به متهم برای قسامه و لوث با نفس قصاص حکم صدور
 ومعل هاییافته و قرآنی ادله پرتو در است برائت اصل حمایت تحت
 .شد خواهد پرداخته  پزشکی و یابیجرم

 
 مارها پزشکی، های یافته قرآنی، ادله نفس، قصاص قسامه، :کلیدواژه
 یابیجرم علوم مجرمیت،

 

 07/08/1400تاریخ دریافت: 
 14/09/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولdrvaliansari@gmail.com 

_________________________________ 

در تعارض سایر ادله با یکدیگر، »دارد: مقرر می 1392ق.م.ا مصوب  213ماده  - 1
مقدم است، همچنین شهادت شرعی بر  سامه و سوگنداقرار بر شهادت شرعی و ق
 «قسامه و سوگند تقدم دارد.

 مقدمه
های سنتی اثبات جنایت ی و یکی از ادلههقسامه از قواعد مهم فق

اء و نجات مآن جهت حفظ د عحقوق جزای اسالمی است و تشری
بشر و جلوگیری از هرج و مرج در جامعه دانسته شده است. قسامه 

 است و« لوث»موضوع آن  یک حکم شرعی و البته قانونی است که
موجب صدق قول مدعی )ولی از امارات و قرائن ظنی  لوث عبارت

باشد. در خصوص اصل تشریع قسامه به عنوان دلیل بین فقها دم( می
اجماع وجود دارد فقهای امامیه بر اعتبار قسامه در قتل نفس و 

اثبات »جوارح ادعای اجماع داشته و معتقدند قسامه هم جهت 
ما ق.م.ا( ا 160باشد )تبصره ماده می «رفع اتهام»و هم برای  «جنایت

علمای عامه اتفاق نظر دارند که قسامه فقط در قتل نفس معتبر است. 
مالکی، شافعی و احمدبن حنبل معتقدند که قسامه هم اثبات جنایت 

کند اما ابوحنیفه اعتقاد دارد قسامه فقط جهت و هم نفی اتهام می
ادله اثبات  1392کند در ق.م.ا  نفی اتهام است و اثبات جنایت نمی

ست از اقرار و شهادت و قسامه و سوگند و علم قاضی جرم عبارت
 1392ق.م.ا مصوب  312 و 2131 ق.م.ا( و قسامه طبق ماده 160)ماده 

در صورت فقدان  -ا رفع اتهامه عنوان آخرین دلیل اثبات جنایت یب
باشد. با توجه به اینکه امروزه اقرار، شهادت و علم قاضی می
یابی و کشف علمی جرایم و جنایت پیشرفتهای فراوانی در علوم جرم

های علمی و الکترونیکی در شناسایی متهم حاصل شده است و ادله
 نقش نگاری، ...و انگشت DNAبه قتل )تشخیص هویت( از جمله 

بیگناهی  ضمهمی دارند و از طرف دیگر متهم تحت حمایت فر
رسد توسل به قسامه جهت اثبات اصل برائت( قرار دارد، به نظر می)

های جامعه امروزی جنایت عمدی موجب قصاص با واقعیت
بررسی دالیل عدم صدور حکم به سازگاری ندارد. در این نوشتار 

مایت نتی قسامه در پرتو حسنگین قصاص برای متهم به قتل با دلیل س
اصل برائت از متهم و صدور مجازات دیگر غیر از قصاص با قسامه 

 -های قانونی اثباتی و دالیل علمیدر صورت فقدان سایر ادله -
 پرداخت خواهیم کرد.

 ث:مفهوم قسامه و لو
فتح قاف و بدون تشدید به معنی سوگند و سوگند  قسامه به

به معنای اولیای دم مقتول که  خورندگان است. قسامه در لغت
(. همچنین قسامه تنها به کثرت سوگندهایی 1خورند )سوگند می
 (. 2گردد )گردد که در دعوی میان اولیاء دم تقسیم میاطالق می

هایی است که در دعوی قصاص، با وجود لوث قسامه مجموعه قسم
، اگردد اگر خواسته دعوبه دستور قاضی متوجه مدعی دعوی قتل می

قسامه قتل )قسامه نفس(  وقوع قتل باشد آن قسامه را اصطالحاً
 ق.م.ا بحث قسامه اختصاص دارد. 346الی  312. مواد گویند

قسامه به عنوان یکی از دالیل اثبات جنایت وارده بر نفس و جوارح 
هم  2(160است که در فقه امامیه و به تبع آن در ق.م.ا )تبصره ماده 

است که اجرای آن منوط به  برای اثبات جنایت و هم نفی اتهام

احکام و شرایط قسامه که برای اثبات »دارد: ق.م. ا مقرر می 160تبصره ماده  - 2
یا نفی قصاص و دیه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در کتاب قصاص و دیات 

 «این قانون خواهد بود
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 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

باشد. لوث در لغت به معنی آالیش، آلودگی، برهان و ث میتحقق لو
 .باشدنشده و هنوز قابل قبول نمیدلیلی که کامل 

ی که در حضور ورآالح فقهی لوث عبارتست از دلیل ظندر اصط
مانند یک شاهد یا  1ستحاکم برای صدق ادعای مدعی اقامه شده ا

( از 2،3باشد )نداشته دو شاهد در صورتی که سایر شرایط را در بر
جمله موارد تحقق لوث این است که یک شاهد عادل گواهی دهد 

 ای جماعتی ای در خانهکه فالنی مرتکب قتل شده است یا کشته
فساق به قتل کسی شهادت یا روستایی یافت شود. یا گروهی از زنان 

ست کشته ا اوبطور کلی از گفته آنان ظن قوی حاصل شود که دهند 
(4.) 

( و شیخ 5اند )از فقها، لوث را به معنای ایجاد ظن دانستهگروه دیگر 
ی ظاهری علیه مدعی داند که به سبب نشانهطوسی لوث را تهمتی می

لوث را به معنی ایجاد ظن غالب »( اما غالب فقها 6علیه وجود دارد )
(. صاحب جواهر در این خصوص 5، 1اند )یا حاکم دانستهبرای قاضی 

دارد که لوث اماره ظنی است که جهت صدق مدعی در نزد بیان می
شود، بدون اینکه در اسباب ایجاد کننده این ظن فرقی حاکم اقامه می

باشد. بنابراین به واسطه خبر دادن طفلی که بر قول او اعتماد است 
ثوق باشد و همچنین قول کافر و زنان و فاسقی که اخبارش مورد و
وقتی چنین ظنی برای حاکم 2(7) «گرددو مانند ایشان لوث حاصل می

حاصل شده حاکم )دادگاه( وارد رسیدگی شده و با سوگند پنجاه نفر 
حصول علم و اطمینان از راه  صورت از اولیاء دم حکم مقتضی را در

(. الزم نیست که ظن از راه خاصی بدست 8سوگند آنان صادر نماید )
(. اگر 9کند )آید، بلکه از هر راهی که حاصل گردد کفایت می

 3المالگمان و ظن غالب حاصل نشود، لوث محقق نشده و دیه از بیت
 (7) شود.پرداخت می

قسامه را در صورت فقدان ادله دیگر، به عنوان یکی  4ق.م.ا 313ماده 
 س یا جوارح و دفع اتهام دانستهت وارد بر نفهای اثبات جنایاز ادله

و از نظر مشهور فقهای امامیه تبعیت کرده است و در ماده  است
ث را به از نظر مشهور فقهای امامیه، لوبه پیروی ق.م.م  315و  314

 رفصِه است و نیه قوی پیش شرط اجرای قسامه دانستعنوان اماره ظ
ادیق لوث ندانسته است محل وقوع جنایت را از مص در حضور فرد

شود که لوث، چنین استنباط می 5ق.م.ا 314و  313از تلفیق مواد 
ه قسامه معلق به احراز آن است قسامه و اقام رکین محور و رکن

(10) 
 مبدأ تشریع قسامه:

 در تبیین اینکه آیا قسامه یک مسأله مربوط به دوران جاهلیت است
ا اینکه یک مسأله اسالمی توسط اسالم امضاء و تأئید شده است ی و

است که جنبه تأسیسی دارد اختالف نظر وجود دارد البته اصل 

_________________________________ 

)خمینی، روح « ت عندالحاکم علی صدق المدعی...مظنیه قا به أمارهوالمراد » 1 -
 ( 527، 2اله، ج

 (.207، ص 4)محقق حلی، ج« واللوث اماره یَغلبُ مَعَها الظّن بِصدقِ المُدعی»
 «ظن الحاکم بصدق المدعی لب معهاغاللوث اماره ی» - 2
فقدان قرائن و امارات موجب »دارد: مقرر می 1392ق.م.ا مصوب  315ماده  - 3

شود ظنّ و صرف حضور فرد در محل وقوع جنابت، از مصادیق لوث محسوب نمی
 «گردد.و او با اداء یک سوگند تبرئه می

قسامه و اینکه یکی از ادله اثبات جنایت وارده بر نفس و جوارح 
 و اهل سنتت مورد اتفاق و اجماع فقهای شیعه )نفس و جوارح( اس

 است. )جنایت بر نفس(
 امضایی بدون حکم قسامه:

یه بر این عقیده هستند مسنت و برخی از فقهای اماغالب فقهای اهل 
که حکم قسامه یک حکم امضایی است و در زمان جاهلیت وجود 

(. ابن اثیر 11داشته است و اسالم آن را تقریر و تأئید کرده است )
قسامه از احکام جاهلیت است بیان  کهدر النهایه ضمن اذعان بر این

شد و اسالم آن را جاری میدر جاهلیت با قسامه قصاص »دارد: می
« تقریر کرد و به وسیله آن نه قصاص بلکه دیه را واجب ساخت

صحیح مسلم نیز حدیثی آمده که به نقل از یکی در (. همچنین 12)
وان که در گذشته پیغمبر قسامه را به همان عن»گوید: از اصحاب می

 .«بود، امضاء کرد
ه بنی از قبیل یشخص رب ن قسامه به دعوی ابوطالبدداستان امضایی بو

ا نباشد. بدین ترتیب که شخصی از قبیله بنی هاشم بنام لقیقریش می
شود و رفت و در آنجا با فردی درگیر میمی به یمنت تجارت، جه

گذشت پس از او در حال مرگ شخصی از اهل یمن از کنار او می
اتل قش را به ابوطالب برساند و به او بگوید فالنی خواهد که پیاممی

کند و اوست. ابوطالب پس از اطالع از قضیه متهم را احضار می
ا ی دیه بپرداز شتر ا صدیگوید: یکی از این دو راه را انتخاب کن می

 قسم یاد کند که تو قاتل نیستی ت را بیاورپنجاه نفر از خویشاوندان
کند و مراسم قسامه شوی. قاتل راه دوم را انتخاب میو اال قصاص می

 .شودهام اجرا میرد اتجهت 
 ن حکم قسامه:دوتأسیسی ب

برخی دیگر از فقها عقیده دارند که قسامه قبل از اسالم نبوده و با 
ظهور اسالم این نهاد تأسیس یافته است. این گروه مبدأ تأسیس قسامه 

(. برخی 13دانند )را در زمان پیامبر اکرم )ص( و بعد از فتح خیبر می
(. از 11دانند دیگر مبدأ تشریع قسامه را در زمان خالف عثمان می

 ةحیروایات اهل تشیع در این زمینه، صحجمله معتبرترین و بهترین 
باشد که از امام صادق )ع( درباره ابتدای حکم قسامه ابن بصیر می

ن مرد انصاری بنام سوال کرده است. در اینجا به داستان کشته شد
ه کند کدر نزدیکی خیبر توسط یهودی اشاره می« لبن سه عبداله»

کند و پیامبر بعد از اطالع از قضیه از اولیای دم تقاضای شاهد می
فرمایند که اگر شاهد ندارید پنجاه نفر از شما قسم یاد کنید تا او می

م و یرا برای قصاص تحویل شما دهم. آنها گفتند شاهد ندار
ام قسم یاد کنیم آنگاه پیامبر ندیدهم برای کاری که یخواهنمی

 هاچگونه قسم یهودیقسم بخورند گفتند ها فرمودند پس یهودی
 (.13داد. ) المالبیت، آنگاه پیامبر دیه آن را از یموراضی ش

قسامه عبارت است از »دارد ودر تعریف قسامه مقرر میق.م.ا  313ماده  - 4
قدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود سوگندهایی است که در صورت ف

ات آن و متهم برای خصوصی لوث، شاکی برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا
 کند.اقامه می دفع اتهام از خود

لوث عبارتست از وجود قرائن »دارد ق.م.ا در تعریف لوث مقرر می  314ماده  - 5
یت یا نحوه ارتکاب آن از ارتکاب جنا به و اماراتی است که موجب ظن قاضی

 «شود.جانب متهم می
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ا توجه رسد بن نهاد قسامه، بنظر میدبو یا تأسیسیصرفنظر از امضایی 
صدر اسالم و عدم اداء به قوی بودن ایمان و اعتقادات دینی افراد در 

هر دو روایت قسامه نه برای  شد دربه قسامه عمل میسوگند کذب، 
فته قرار گر پرداخت دیه مورد استنادو  برای نفی اتهامقصاص بلکه 

تواند از ابداعات شارع اسالم باشد. لکن، است البته تأسیس قسامه نمی
ز سوی ت به ارتکاب جنایت ابسن شارع اسالم در موارد وجود ظن

متهم و فقدان سایر ادله اثبات دعوی، حکم قسامه را به عنوان یکی 
، 14پذیرفته است. )« مسلم ال یَبطُلَ دمُ امرء»دهای قاعده آماز پی

15 .) 
نهاد قسامه در قرآن نیامده است بلکه مستند آن روایات و اجماع 

سط تود قسامه باشد و نظر غالب فقهاء بر امضایی بودن نهافقهاء می
 (.16اسالم است. )

 امارات و قرائن در قسامه:
گاه آمده است وقت و وعدهاماره در لغت به معنای عالمت، نشانه، 

ت است. اماره مرادف با کلمه حج ،ینیوللصاصطالح ا و در (17)
اماره عبارتست از »دارد ق.م در تعریف اماره بیان می 1328ماده 

 ن یا در نظر قاضی دلیل براوضاع و احوالی است که به حکم قانو
 1322لذا اماره شامل امارات قانونی )ماده  «شودری شناخته میام

. برخی معتقدند ایجاد است ق.م( 1324ق.م( و امارات قضایی )ماده 
ظن نوعی بنای مشروعیت همه امارات است و امارات قانونی بر دلیل 
 پشتوانه حکمی و حقوقی دارای حجیت مضاعف است. در مقابل

 دانندعمده فقهای شیعه، ظنون غیر معتبر از نظر شرع را حجت نمی
وال حال س .دانندو بنابراین امارات قضایی را فاقد عنوان دلیل بودن می

ث منظور اماره قانونی است یا اماره لو این است که ظن در قسامه و
به برخی از نویسندگان ظن حاصله را از آن جهت که در  ؟قضایی

( اما 18دانند )ت اسالمی آمده است اماره قانونی میقانون مجازا
برخی دیگر معتقد به اماره قضایی ظن در لوث هستند و مالک را 

 دانند.ظن شخصی برای قاضی می
د انالبته بر خالف اهل سنت که برای لوث موارد حصری ذکر کرده

از نظر فقهای امامیه هر جا که ظن غالب بر وجود قتل باشد، از 
رسد وق به نظر میلوث است. از مجموع دیدگاههای فد موار

قانونگذار تمایل و پذیرش امارات ظنیه قضایی دارد زیرا طبق ماده 
قرائن و امارات باید برای شخص قاضی ایجاد ظن  1392ق.م.ا  314

نماید و این ظن ایجاد شده باید از طرق متعارف حاصل شود که با 
شخصی قاضی( لوث محقق یقین  اخم بهمتفقدان شرایط ظن )ظن نوعی 

صورت تعارض ظنون، مورد از موارد لوث خارج  شود و درنمی
 (3خواهد بود )

ین )مثل متأخم به یقامارات ظنیه  رث عالوه بلو و لذا در قسامه
حضور متهم در صحنه قتل یا کشف آلت قتاله در صحنه یا شهادت 

( اشاره شده بودبه آن  1370ق.م.ا  239یک شاهد و ... که در ماده 
نیز باید توسط دادگاه احراز گردد چون  امارات و قرائن مخصوص

_________________________________ 

حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعی علیه و الیمین علی من ادعی لئالً »...  -1
 «مسلم ءیبطل دم امر

خالصه آن که از مجموع روایات این معنا استنباط می شود که در هر جا  -2
متهم انسان شروری باشد شود که آید بلکه در موردی قسامه ثابت میقسامه نمی

البته علی المدعی و الیمین »قسامه خالف اصل است و با قاعده فقهی 
مغایرت  باشداثبات ادعا می درکه به عنوان اصل  1«علی من انکر

دارد لذا حکم استثنائی و خالف اصل بودن نهاد قسامه نباید موجب 
یر موسع آن گردید و باید به قدر متقین اکتفاء نمود. در قضیه تفس

توسط یهودی( بین متهم به  عبداله بن سهل )کشته شدن مرد انصاری
دی( و شخص کشته شده )مرد انصاری( سابقه عداوت و قتل )یهو

سامه قدشمنی وجود داشته است و مبنای استناد پیامبر اکرم )ص( به 
قین ا قدر متمتهم به قتل بوده است. لذ نیز فاسق و فاجر بودن شخص

ست که عالوه بر امارات ظنیه، امارات و قرائن در اجرای قسامه این ا
مخصوص از جمله سابقه عداوت و دشمنی، شرارت، فاسق بودن قاتل 

م قسامه قابلیت اجرایی رف ادعای ولی دصِبه  واالّ 2نیز احراز گردد
 (.19ندارد )

 :نصاب، کیفیت، شرایط قسامه
گفتیم که قسامه یکی از ادله اثبات جنایت وارده بر نفس و جوارح 

باشد که فرض آن تحقق لوث می پیش، ق.م.ا( 454، 160است )ماده 
را پس از احراز لوث، مورد یا موارد لوث  است مقام قضایی مکلف

اثبات  یه برا، ق.م.ا( نصاب قسام316در حکم خود درج نماید. )ماده 
قتل عمدی، سوگند پنجاه نفر مرد از خویشاوندان مدعی است و با 

 456ماده  ق.م.ا( در 336تکرار قسم، قتل ثابت نخواهد شد )ماده 
آمده است  (موجب دیهجراحات )جنایت  ق.م.ا نیز نصاب قسامه در

صورت  دری علیه نق.م.ا تکرار قسم را برای مج 452و طبق تبصره 
 ته شده است.بر خالف قتل عمد پذیرفنفرات الزم نبودن 

فقهای امامیه قسامه در قتل عمد به عنوان آخرین  طبق نظر جمهور
دلیل جهت اثبات جنایت بوده که درصورت فقدان ادله دیگر، اجرا 

و جراحات )جنایات بر اعضاء  ق.م.ا در 456شود اما طبق ماده می
قسامه حکم بر  شود و بافقط دیه اثبات میمنافع( با اقامه قسامه 

 (20توان صادر کرد. )تعزیری نمی و مجازاتقصاص عضو  
اما فقهای اهل سنت و برخی از فقهای امامیه از جمله شیخ طوسی 

اند دیه نپذیرفتهدر المبسوط قسامه را در جراحات حتی برای اثبات 
کند که با عدول میی علیه در قتل ایجاب نجو معتقدند که فوت م

از هدر رفتن « مین علی من انکره علی المدعی و الینالبی»از قاعده 
ی علیه احات، مجنمقتول جلوگیری شود درحالی که در جر خون

توان با تحقیق از وی بدون عدول از قاعده خود حضور دارد و می
( قانونگذار ایران در ق.م.ا 21آمد )کشف حقیقت نائل به فوق، 
بصورت قسامه  سنف و مادون سقسامه در جنایت وارده بر نف 1392

، 457و ماده  160اثبات و قسامه نفی اتهام پذیرفته است )تبصره ماده 
 ق.م. ا(

ق.م.ا در  317بق ماده باشد که طکیفیت اجرای قسامه بدین قرار می
شود ث، از متهم تقاضای دلیل جهت نفی اتهام میصورت حصول لو

سد و متهم رت به قسامه نمیسامه نفی( اگر دلیل اقامه شود نوب)ق

(، ما معتقدیم که قسامه 89مون، ص)موسوی بجنوردی، سید محمد، فصلنامه رهن
 شود که متهم انسانی چاقوکش یا فاسق یا شرور باشد و مشکلجایی جاری می در

 ظاهرالصالح جاری کنیم همان. ست قسامه را در مورد آدما
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 116   ...ادله پرتو در قسامه با نفس قصاص حکم صدور چالش  

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ند توانشود. در غیر اینصورت شاکی )ولی یا اولیای دم( میتبرئه می
 اقامه قسامه کرده یا از متهم تقاضای قسامه نمایند.

ق.م.ا و الزام متهم به  317البته معکوس شدن بار اثبات ادعا در ماده 
قتل به ارائه دلیل بر نفی اتهام بر خالف اصل برائت بوده و موجب 

 شود.رجیح اماره مجرمیت بر اصل برائت میتقدم و ت
الزام متهم از همان مرحله ابتدایی دادگاه و مطالبه دلیل بر نفی اتهام »

از خود، حتی در مرحله لوث با اصل برائت قانون اساسی مغایرت و 
منافات دارد و عادالنه و منصفانه نیست که با ثبوت لوث )به جای 

ی کی جرایم( به شامعلکشف حقیقت و توسل به ضوابط کشف 
پنجاه نفر از بستگانش باعث اجازه داده شود که با سوگند خود و 

شود متهمی که باید از قاعده شک و تردید به نفع متهم بهره مند 
گردید، به کیفر قصاص نفس محکوم شود به این لحاظ اصالحات می

قانونی برای تغییر ضمانت اجرای دیه به جای قصاص در صورت 
 (22) 1شوده میصیهمانند صدر اسالم تولوث، 

 اءدالبته سوگند خوردگان باید با علم بر سوگند و بدون ظن و گمان ا
.م.ا( و در صورت فقدان شرایط ، ق341، 340سوگند نمایند )مواد 

ه با کشف دلیل معتبر بر خالف قسامه پیش از صدور حکم، قسام
غ بودن قسامه باطل است، و بعد از صدور حکم همچنین درو

ه عادهیا عدول برخی از آنها از سوگندشان، مورد از موارد اها سوگند
  2(، ق.م.ا346، 344باشد )مواد دادرسی خواهد بود و قسامه باطل می

حذف تکرار قسم برای اولیاء دم  1392ها ق.م.ا آورییکی از نوع
  3ق.م.ا( 336)ماده 

ز ز مطالبه قسامه اقبول تکرار قسم برای متهم جهت نفی اتهام بعد ا
و همچنین اعطای مهلت سه 4ق.م.ا(  338سوی شاکی به متهم )ماده 

ماهه به شاکی جهت اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم )تبصره ماده 
باشد که در واقع به نوعی عدم تمایل قانونگذار به ق.م.ا(می 318

ه قسام شرایط توسل بهصدور حکم قصاص با قسامه و سخت کردن 
اثبات جنایت عمدی موجب قصاص و سهل کردن تبرئه متهم جهت 

البته با ایراداتی که به شرح فوق االشعار به مورد ماده  -با تکرار قسم
 باشد.می ق.م.ا بیان گردید 317

البته برخی از فقهای اهل سنت حکم به قصاص بر اساس قسامه را 
 (23دانند )منتفی می

_________________________________ 

محترم دادگاههای کیفری نباید همسو با این دیددگاه، برخی معتقدند: قضات  1 -
با توجه به اوضاع و احوال موجود که مردم غالباً در اثر حب و بغض بدون در 

نمایند، وقتی دالیل قوی به دهند و اداء سوگند مینظر گرفتن واقعیات شهادت می
وقوع قتل از طرف متهم نداشتند، فوراً به سراغ قسامه بروند و بدون اینکه احراز 

کنند متهم را با چنین قسامه لیاء دم از روی علم و یقین اداء سوگند مینمایند او
را که مورد  اخت دیه بنمایند و احتیاط در دماءای محکوم به قصاص و یا پرد

 (138، 1373)مرعشی، محمدحسن، « عنایت شارع مقدس بوده نادیده بگیرند
و پیش از صدور اگر پس از اقامه قسامه »دارد: ق.م.ا مقرر می 344ماده  - 2

دلیل معتبری بر خالف قسامه یافت شود و یا فقدان شرایط قسامه اثبات گردد، 
از موارد اعاده رد شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موقسامه باطل می

 «دادرسی است
ق.م.ا مقرر میدارد: اگر پس از صدور حکم، بطالن همه یا برخی از  346ماده 

مانند آن که برخی از اداء کنندگان سوگند از سوگندشان سوگندها ثابت شود، 

 صل برائت:تعارض قسامه با کشف علمی جرایم و ا
جهان امروز، نحوه  های موجود در روابط اجتماعی درپیچیدگی

ارتکاب جرم و جنایت را پیچیده کرده و کشف جرایم پیچیده 
 با باشد ومی بیاینیازمند ابزاری علمی و فنی و استفاده از علوم جرم

توان به راحتی در کشف روشهای سنتی ادله اثبات جرم دیگر نمی
جویی از روشهای علمی با حقیقت امر کمک گرفت. امروزه بهره

 DNAنوین از جمله تشخیص هویت از طریق های تکیه بر فناوری
جدید و علمی برای آشکار های تواند راه حلمیو ...و انگشت نگاری 

تر و عینیو شناخت قاضی را واقعی شدن حقیقت برای دادگاه باشد
جنایی نماید. امروزه استفاده های تر نسبت به پروندهطرفانهبی تر و

و ... در  DNAاز فناوری زیستی و نانو از جمله نانو حسگرها، 
آزمایشگاههای جنایی پلیس رایج بوده و کشف جرم بدون هیچ گونه 

و  افزایش جرم .استابهام با پیشرفت علوم جرم یابی میسر گردیده 
جنایت احساس امنیت مردم را از جامعه میزداید بطوریکه این امر 

شود. همین امر باعث شده موجب وحشت و اضطراب شهروندان می
تا در جهان امروزی، پلیس و سیستم عدالت کیفری جهت کشف 

نانو و دیگر شاخه علوم جرم های ت، از فناوریقجرایم و احراز حقی
گیری بله با مجرمان و کشف جرایم ارتکابی آنها بهرهیابی جهت مقا

کند که استفاده از سوابق مجرمان و بررسی و حفظ صحنه جرم و 
 DNAجنایت و نگهداری آثار انگشتان و آثار بیولوژیکی حاوی 

های و بهره گیری از آزمایشگاههای جنایی و تجزیه و تحلیل داده
 باشد.علمی جهت کشف حقیقت می

پلیس جنایی با بهره گیری از مدرن ترین های لیتگسترش فعا
تر وسیع DNAتجهیزات و امکانات زیست فناوری از قبیل فناوری 

شده و هدف نهایی کشف علمی جرایم بدون باقی ماندن کوچکترین 
 (24ابهام است. )

علوم جنایی مجموعه علومی است که با پدیده جرم و بزهکاران در 
ایم و احقاق حق و تأمین عدالت ارتباط است و برای کشف جر

کیفری در خدمت دستگاه عدالت کیفری است.علوم جرم یابی یکی 
(. 25جنایی جهت کشف علمی جرایم است ) های مهم علوماز شاخه

در جهان امروز پشتوانه استقالل واقعی هر ملت، میزان برخورداری 
ت یباشد با توجه به گسترش جرم و جناآن ملت از علوم و فنون می

عدول کنند یا دروغ بودن و یا از روی علم نبودن سوگند، برای دادگاه صادر کننده 
 «مورد از جهات اعاده دادرسی است« حکم ثابت شود

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند »دارد: ق.م.ا مقرر می 336ماده  - 3
خویشاوندان و بستگان مدعی است. با تکرار سوگند قتل ثابت پنجاه مرد از 

 «شودنمی
درصورتی که شاکی از متهم درخواست اقامه »دارد: ق.م.ا مقرر می 338ماده  - 4

قسامه کند، متهم باید برای برائت خود اقامه قسامه نماید که در این صورت، باید 
داشته باشد اگر تعداد آنان سوگند  ورد به مقدار نصاب مقرر، اداء کنندهحسب م

شود کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار می
و با نداشتن اداء کننده سوگند، خود متهم خواه مرد باشد خواه زن همه سوگندها 

 «شودرا تکرار می نماید و تبرئه می
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 و همکاران  سرای جدیدی سلیمان  117
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در جوامع امروزی بدون تجهیز نهاد پلیس، روشهای علمی کشف 
توانند آنگونه که نمی جرم، آن ملت در مبارزه با جرایم و مجرمان

باید پیروز باشند. ادله بیولوژیکی و تعیین هویت ژنتیکی 
به عنوان روش جدید برای مقابله دستاوردهای مهم از پزشکی قانونی 

رسی تواند برای برکاربرد آن نه تنها می .با بزهکاری نوین بوده است
مانده بیولوژیک به فاصله کوتاهی از زمان ارتکاب جرم بقایای باقی

مطرح باشد بلکه پس از سپری شدن سالیان متمادی از زمان ارتکاب 
 (26) جرم نیز قابل استفاده است.

ات در اثب «سیستم دالیل معنوی»و  «سیستم دالیل قانونی»در کنار 
ای در کشف جایگاه ویژه «نظام ادله علمی»دعوی کیفری، هم اکنون 

 1394 مقررات فصل پنجم ق آ.د.ک جرایم بخصوص قتل دارد و طبق
برای معاینه  ق.آ.د.ک 136تا  133و  131، 130، 128بخصوص ماده 

ها و ... استفاده از نظر پزشکی قانونی و اهل فن و اجساد و جراحت
انگشت قانونی برای تشخیص هویت مقتول الزم و اثر بررسی 

ضروری داشته شده است. علت عدم اشاره قانونگذار به آزمایش 
DNA  کشف جرم  که هنوز استفاده از روشهای مولکولیاین است

هر چند که در  خاص متداول نشده است.در کشور ما بطور 
ه نحقوقی و کیفری از جمله اثبات نسب و معای مختلفهای پرونده

ه البته نه بصورتی که در غرب استفاد –جسد امروزه استفاده بیشتری 
 گیرد.صورت می -شودمی

مثل زنا، امارات و قرائن  .م.ا به جز در برخی از جرایم خاصدر ق
و دالیل باید برای قاضی کیفری قناعت وجدانی حاصل نماید )سیستم 

ی قدرت دالیل معنوی( و هیچ دلیل خود به خود و فی نفسه دارا
قاضی از هر  1«سیستم دالیل معنوی»( در 27اثبات مطلق نیست )

گیرد که یکی از موثرترین و طریق جهت کشف حقیقت کمک می
علمی ترین راههای در کشف جرم و اثبات جرم و جنایت، استفاده 

( و انگشت نگاری و دیگر DNAمولکولی )از روشهای فناوری 
فنی و علمی بودن موضوع طرق تشخیص هویت است که به لحاظ 

 نظر متخصص امر را جویا شود. باید قاضی
علمی و علوم جرم های با توجه به اینکه در کشورهای غربی از ادله

 کیفریهای ( در رسیدگیDNAیابی از جمله آزمایش مولکولی )
شود، مواردی وجود دارد که خیلی استفاده می های جنایی()پرونده

_________________________________ 

یج به تدر« دالیل معنوی»یا « اقناع وجدانی قاضی»با پذیرش اصل برائت، نظام  - 1
دالیل همگی طریقت »جایگزین نظام ادله قانونی شد... در اقناع وجدانی قاضی، 

( همچنین برخی از حقوقدانان اقناع 235، 1379)آشوری، « ت.یدارند نه موضوع
)همان، « اند.وجدانی را محصول و نتیجه تاثیر دالیل بر قوة عاقله قاضی دانسته

236.) 
ق آ.د.ک کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است مگر  150طبق ماده  - 2

آ د ک مثل جنایت عمد  302در جرایم علیه امنیت یا جرایم موضوع ماده 
اص که جهت کشف جرم با موافقت رئیس کل دادگستری استان، صقمستوجب 

 د.تواند دستور کنترل تلفن یا اخذ پرینت مکالمات را بدهمرجع قضایی می
اصل، برائت است و هیچ کسی از نظر »قانون اساسی مقرر دارد:  37اصل  - 3

 ثابت گردد.  صالح شود مگر اینکه جرم او در دادگاهقانون مجرم شناخته نمی
ت هرگونه اقدام اصل، برائت اس»مقرر میدارد:  1392ق.آ.د.ک مصوب  4ماده 

ص جز به حکم قانون اشخا یخصوص حریم آزادی و ورود به محدود کننده، سالب

بیگناهی اش  DNAین سال حبس از طریق متهم به قتل بعد از چند
تل به ق مثال در یک پرونده قتل، دو متهم ثابت شده است. به عنوان

سال  23و شریف ویلسون در نیویورک پس از  وکبنام آنتونیو یارب
شده و آزاد شدند )جام جم  بیگناه شناخته DNAاز طریق آزمایش 

 20آمریکا پس از آنالین( یا در پرونده جنایی دیگر، انجیل دوج در 
از اتهام قتل عمد و تجاوز بیگناه شناخته شده  DNAسال از طریق 

 د.گردیو آزاد 
حال سوال این است که آیا با وجود چنین پیشرفتهای علمی و فنی و 
تکنولوژی که طریق کشف جرم و جنایت و شناسایی متهم به قتل را 

، و انگشت نگاری DNAاز طریق آزمایشهای جنایی از جمله 
تر کرده است، آیا ( آسان2سیستم بررسی آنتن دهی )دلیل الکترونیکی

توان از طریق قسامه می به صرف امارات ظنی و بدون سایر دالیل،
متهمی به قتلی که تحت حمایت فرض بیگناهی است حکم بر قصاص 

 صادر کرد؟
اساسی دادرسی منصفانه است های اصل برائت کیفری یکی از مولفه

شوند؛ مگر اینکه آن همه افراد جامعه بیگناه فرض می که به موجب
ی مرجع قضای ون و فراتر از شک و تردید معقول دراتهام آنها طبق قان

اما در موارد استثنائی از این اصل عدول شده و  3صالح اثبات گردد.
نیاز از ارائه دالیل اثبات مجرمیت متهم شده یا شاکی بیمقام تعقیب 

رد. وکه باید برای اثبات بیگناهی خود دلیل بیات و این خود متهم اس
 انی(.بافرو حسن پور )اکبری، عباسعلی، محمود مالمیر

از جمله آن موارد عدول از اصل برائت، لوث و قسامه در جنایت 
 ق.م.ا( 317است )ماده 

ارد که د 4از نظر مبانی شرعی، اصل برائت ریشه در قاعده فقهی درأ 
(. برخی از 8اند )آن ادعای اجماع کرده برخی از فقهاء نسبت به

حقوقدانان اسالمی نیز تفاوتی در اعمال آن در حدود و دیگر 
 (29، 28) 5مجازاتها قائل نیستند 

ئت است، قاعده قاعده فقهی دیگری که از مبانی شرعی اصل برا
که  6)قاعدة غلبه( «و بر اشتباه در کیفر استترجیح اشتباه در عف»

است که صدور حکم به مجازات تنها در صورت اثبات مبین این امر 
جرم در مرجع قضایی و به طرق قانونی امکان پذیر است و در 

و  شود.می صورت شبهه و تردید در انتساب بزه، حکم برائت جاری

و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضائی مجاز نیست و در هر صورت 
ت و حیثیت اشخاص آسیب مای اعمال شود که به کراهاین اقدامات نباید به گون

 «وارد کند
هر انسانی »مقرر می دارد:  1789اعالمیه حقوق بشر و شهروند فرانسه  19ماده 

 «مجرمیت او اعالم شودبیگناه است تا وقتی که 
 «ادروا الحدود بالشبهات»حدیث نبوی  -  4
هرگاه وقوع جرم یا برخی »با این نظر مقرر میدارد:  وق.م.ا. همس 120ماده  - 5

از شرایط آن و یا هر یک از شرایط مسئولیت کیفری مورد شبهه یا تردید واقع 
شرط مذکور ثابت ا نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم ی قرار گیرد و دلیل بر

 «شودنمی
ان االمام ان یخطی فی العفو خیر من أن یخطی »پیامبر اکرم )ص( می فرمایند:  - 6

 «فی العقوبه
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 118   ...ادله پرتو در قسامه با نفس قصاص حکم صدور چالش  

 1400 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ضافاً م اشتباه در عفو توسط حاکم بهتر از اشتباه در کیفر است. اینکه
دارد که در صورت تردید  اصل برائت ریشه در اصل عملی استصحاب

گردد و برائت می و ظن و شبهه در توجه اتهام اصل عدم استصحاب
 (.30جاری است )

از جمله مبانی عرفی و قانونی اصل برائت، لزوم احترام به کرامت 
انسانی مبنی بر بیگناه فرض کردن متهم تا زمان اثبات اتهام او در 

( موازنه قوا)با ها حمرجع قضایی صالح و همچنین لزوم تساوی سال
دادستان به عنوان مقام تعقیب و متهم که تحت حمایت اصل  بین

 باشد.می برائت است
با توجه به موارد مذکور کامالً مبرهن است که در جهت احتیاط 

و با عنایت  -شودمی که این قاعده شامل متهم به قتل نیز -اءمدر د
تل اثبات اتهام قانونی به فرض بیگناهی افراد، در صورتی که ادله ق

ت شهود( مفقود باشد، مرجع قضایی با استمداد از شهاد -عمد )اقرار
استعالم آنتن دهی  -DNAعلمی و الکترونیکی از جمله های ادله

تلفن همراه جهت احراز حضور متهم در صحنه قتل و انگشت نگاری 
 ازو ... اتهام انتسابی قتل عمد را فراتر از ظن و شک و تردید احر

بق ط و براساس سیستم اقناع وجدانی نماید و به قناعت وجدانی برسد
علم قضایی که از طرق متعارف باید حاصل شود حکم صادر نماید 
در غیر اینصورت توسل به قسامه جهت صدور حکم قصاص نفس و 

ق.م.ا( کامالً  317اده درخواست دلیل از متهم برای دفع اتهام )م
مختلف از جمله اصل عدم،  و حقوقی یبرخالف اصول و قواعد فقه

قاعدة درأ، اصل احتیاط در دماء و اصل تفسیر مضیق نصوص جزایی 
های امروز جامعه بوده و نیاز به اصالح مقررات قسامه و و واقعیت

 ضمانت اجرای آن دارد. 
 ادله قرآنی بر حجیت یافته های پزشکی و علمی

که آیا یافته های پزشکی و علوم جدید و  پرسش ینپاسخ به ا یبرا
 یه مبناآن است ک یستهبا تکنولوژی از نظر قرآنی و فقهی معتبر است

و اعتبار نظر کارشناس و اهل خبره مورد کنکاش و  یتحج یفقه
. از اهل باشدیکارشناس م ی. اهل خبره به معنایردقرار گ یبررس

در  یحکام شرعاثبات موضوع ا یهااز راه یکیخبره به عنوان 
صالت، صوم،  هارت،ط ید،مانند اجتهاد و تقل یمختلف فقه یهاباب

 هاییوهسخن رفته است. از ش یاتحج، تجارت، نکاح، قصاص و د
جوع کرده ر ییدآن را تأ یزنزد عقال که شارع مقدس ن یجو را یرفتهپذ

 .است  یزبه عالم و خبره آن چ یزیجاهل به چ
 کیی یزنظر کارشناس که نظر پزشک ن یتحج یفقها برا ینهمچن 

  .اندشود، از ادله اربعه بهره جستهیآن محسوب م یقاز مصاد

خداوند متعال سوره انبیاء است که  7از جمله این ادله آیه شریفه 
 یفهرش یهداللت آ«. فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ ال تَعْلَمُونَ: »یدفرمامى
است که به جواب  یننحو است که ظاهر از وجوب سؤال ا ینبه ا

اللت د یفهشر یهآ ینآن عمل کنند و گرنه سؤال نمودن لغو است بنابرا
به عالم و متخصّص مراجعه  یدکند که افراد نا آگاه در مقام عمل بامى

 یهآ ینا: »یسدنومىنیز آمدى  (67، ص1ق، ج 1413 یى،خو .)کنند
از جهت سؤال  یدو لذا با یردگن را در بر مىعام است و همه مخاطبا

 (31).  « یردداند بگعام باشد و پرسش از هرچه را که نمى یزن
 یری... شبایتو آ ییمعاصر همچون محقق خو یهانفق یالبته برخ 

. دداننیعقال م یرهقول پزشک را س یتبر حج یلدل ینترمهم یزنجان

علمی و پزشکی در امور برخی از محققین نیز حجیت یافته های 
کیفری را از باب علم قاضی معتبر دانسته اند چه اینکه بر اساس ادله 
فقهی و حقوقی در مباحث کیفری یکی از ادله اثبات، علم قاضی 
است بنابراین اگر آزمایشات پزشکی و یافته های علوم جنایی سبب 

حجت  علم قاضی شود و یا از باب قرائن و امارات اطمینان آور باشد
و  یاز نظر فقه یبه هر رو (32است و مستند رای قرار می گیرد.)

 یتحج یقول پزشک به عنوان کارشناس و اهل خبره دارا ،حقوقی
 اییژهو ییکارآ یحکم شرع موضوع یینو تب یصاست و در تشخ

 دارد.
از ادله اثبات  یکیبه عنوان  یکارشناس یزن یرانا یدر نظم حقوق

مورد توجه قرار  ینقوان یگرو د یمدن یادرسد ییندر قانون آ یدعو
 یینمستقل در قانون آ یگرفته و احکام مربوط به آن در مبحث

مستقل مربوط به  ینبه بعد( و قوان 257)از ماده  یمدن یدادرس
 1317)مصوب  یمانند قانون راجع به کارشناسان رسم یکارشناس

 یمربوطه به استقالل کانون کارشناسان رسم یقانون یحهش.( و ال
و  یاز قانون مجازات اسالم یمواد ینش.( و همچن 1357)مصوب 

بنابراین می توان از یافته های  آمده است. یفریک یدادرس یینقانون آ
پزشکی و علوم جنایی را از باب نظریه کارشناسی معتبر دانست و 

 برای صدور رای بدان استناد کرد.

 

 یرینتیجه گ
 در –قسامه به عنوان یکی از ادله اثبات جنایت بر نفس و جوارح 

بوده که اجرای آن منوط به تحقق لوث  -صورت فقدان سایر دالیل
 .در مورد اصل تشریع قسامه هیچ اختالفی بین فقها وجود ندارد .است

نظر مشهور فقهاء امامیه این است که قسامه هم اثبات جنایت وارده 
کند و هم نفی اتهام )تبصره ماده می ن نفس )جوارح(بر نفس و مادو

در میان فقها اهل سنت، ابوحنیفه معتقد به این است که  .ق.م.ا( 160
اما قانونگذار به  .کندنمی کند و اثبات جنایتمی قسامه نفی اتهام

تبعیت از نظر مشهور فقها امامیه هر دو مورد )اثبات جنایت و نفی 
اتهام( را پذیرفته است. تکلیف متهم به قتل به ارائه دلیل جهت دفع 

ق.م.ا انتقادات زیادی به همراه داشته و جریان  317 ادهاتهام در م
قلمداد  اماره مجرمیت به جای اصل برائت بر خالف دادرسی عادالنه

 شده است.
امروزه در پرتو پیشرفتهای تکنولوژی و فناوری و علوم جرم یابی 

و  DNA)پلیس علمی( و امکانات فنی و علمی )از جمله آزمایش 
ی الکترونیکهای انگشت نگاری و ... در شناسایی هویت متهم( و ادله

آ د ک( و استعالم آنتن 150 )مادهمکالمات  کنترل از جمله شنود و
علمی های ی حضور متهم در صحنه قتل از مخابرات و دیگر شیوهده

ت که شده استر راه شناسایی هویت متهم به قتل سهل و الکترونیکی،
دادگاه کیفری یک استان( عالوه  -مرجع قضایی )بازپرس ویژه قتل

بر انجام تحقیقات قضایی تخصصی و فنی در پروسه دادرسی کیفری 
جهت حصول قناعت وجدانی در  به روش سیستم دالیل معنوی
های تواند با بهره گیری از یافتهمی ،صورت فقدان اقرار و شهادت

علوم جرم یابی از همان ابتدای وقوع جنایت )صحنه قتل( تا 
 امر را کشف نماید. لذا قصور یا عجز آزمایشهای جنایی، حقیقت

پیشرفته علیرغم وجود امکانات  -مرجع قضایی در شناسایی قاتل
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 و همکاران  سرای جدیدی سلیمان  119

Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 3, Autumn 2021 

تواند موجبی برای توسل نمی -الکترونیکیهای یابی و ادلهوم جرمعل
ه و خواستن دلیل از متهم جهت دفع اتهام با وجود به قسام

برخورداری متهم از فرض بیگناهی، )اصل برائت( باشد. مضافاً اینکه 
قسامه در صورت بروز اشتباه با اجرای مجازات سنگین قصاص نفس 

یا کشف دلیل دیگر بر بیگناهی متهم و قضایی بعد از اجرای حکم 
شخص دیگر، دیگر کارساز نخواهد بود و به توجه اتهام قتل عمد، 

طبق مبانی فقهی، اشتباه قاضی در عفو مجرم بهتر از اشتباه در کیفر 
 .است )قاعده غلبه(

با حذف تکرار  1392لذا با عنایت به اینکه خود قانونگذار در ق.م.ا 
در صورت نبودن نفرات الزم و قبول تکرار قسم قسم برای اولیاء دم 

، ق.م.ا( و اعطای مهلت سه ماهه 338، 336برای متهم به قتل )مواد 
 318به شاکی جهت اقامه قسامه یا مطالبه آن از متهم )تبصره ماده 

ق.م.ا( نوعی عدم تمایل به صدور حکم سنگین قصاص با قسامه داشته 
شرایط فعلی جامعه که  دراست و به لحاظ ضعف ایمان مردم 

اقدام به سوگند دروغ  و گاهاً در اثر حبّ و بغض متأسفانه به راحتی
نمایند و اینکه قسامه یک دلیل ضعیف اثباتی )ظن( بوده و با می

و قاعده غلبه  1اصول و قواعد فقهی مهم مثل اصل برائت و قاعده درأ
رسد قسامه به و اصل احتیاط و اصل عدم مغایرت دارد، به نظر می

به لحاظ  در جنایت عمد موجب قصاصمشخصاً عنوان دلیل اثباتی 
 ،قلیع ،دینیهای در صورت تحقق لوث با واقعیت ارتباط با جان افراد

 سازگاری ندارد و نیاز به اصالح مقررات دارد. و حقوقی علمی
مسلم(  ءِامردم  هت رعایت قاعده احتیاط در دماء )الیبطل لذا به ج

و با تمسک، اصل مترقی برائت متهم و اثبات اتهام فراتر از هرگونه 
شک و تردید و ظن، بهتر است قانونگذار، به جای قصاص نفس با 
قسامه، از ضمانت اجرای دیگر از جمله پرداخت دیه توسط خود 

قانونی و اصالح مقررات های ظرفیت با توجه به 2المالمتهم یا بیت
قسامه عمل نماید تا بدین ترتیب سیطره اصل برائت بر متهم تخدیش 
نگشته و از آن طرف نیز حقوق اولیاء دم با دریافت دیه تأمین 

  3گردد.
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