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Abstract  

Qasameh is a controversial jurisprudential 
institution in which many doubts have been 
made with the focus on common sense. This 
article intends to doubt with a jurisprudential 
view in this institution. In the Imamiyya sources 
regarding the Qasameh, its legislation has led to 
deterrence in some murders for which there is 
no evidence. First of all, First of all, the question 
is raised whether these explaining the cause of 
giving in the narration are an expression of the 
full reason or incomplete and a kind of 
expression of wisdom?. Secondly, if the cause is 
perfect, has the cause been realized? In 
explaining the reason, there is a debate as to 
whether the purpose of legislation; is it mere 
deterrence, or is crime detection important? 
Total detection in murder, which is never 
achieved, but deterrence can be achieved 
through the new science of crime detection. If 
this deterrence could have been created by the 
new Science of Criminalistics, this serious 
debate and doubt could have arisen in the place 
of oath-taking legislation at the present time. If 
we still believe in the legislation of oath, we will 
at least achieve a redefinition of oaths and the 
formation of loth in the current situation. This 
article addresses these issues. 
Keywords: Oath, Crime Detection Science, 
Loth, Deterrence.  

  چکیده

هاي  قسامه یک نهاد بحث برانگیز فقهی است که تشکیک
این  .استن صورت گرفته آبسیاري با محوریت عقل عرفی در 

در ادله  .نوشتار قصد تشکیک با نگاه فقهی در این نهاد دارد
تشریع آن معلل به ایجاد  ،روایی امامیه در خصوص قسامه

ها  شده که شاهدي در آن قتلها  بازدارندگی در برخی قتل
هایی  یا این تعلیلآشود که  می مطرح سؤالاوال این  .وجود ندارد

تامه است یا ناقصه و از قبیل بیان بیان علت  ،که در روایات آمده
ن محقق آیا علت آثانیا اگر علت تامه باشد  ؟باشد می حکمت

در تبیین علت هم این بحث مطرح است که آیا  ؟شده است
صرف بازدارندگی است یا کشف جرم نیز مهم  ؛هدف تشریع

شود ولی  نمی کشف تام در قتل که هیچ وقت محقق ؟است
قابل تحقق یابی  ق علوم جدید جرمایجاد بازدارندگی از طری

جدید توانسته باشد یابی  اگر این بازدارندگی را علوم جرم .است
شود این بحث و تشکیک جدي در جایگاه تشریع  می ایجاد کند

اگر هم باز به تشریع قسامه معتقد  .قسامه در زمان کنونی نمود
حاظ لوث با لگیري  الاقل به بازتعریفی در قسامه و شکل ،بمانیم

 این نوشتار به این مباحث .وضعیت کنونی دست خواهیم یافت
  .پردازد می

  . بازدارندگی ،لوث ،علوم کشف جرم ،قسامه :واژگان کلیدي
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 مقدمه

 .وارد شده و مناقشات حقوقی بسیاري حول آن موجود استکیفري قسامه نهادي فقهی است که به حقوق 
شدن  با منتفی در نتیجه ،یافتبه آن دست  توان می احکام شرعی دائرمدار علت تامه تشریعی هستند که گاه

قطعی تشریعی احکام شرعی کوتاه دست فقیه از علت تامه  ،بیشتر اوقاتالبته  .شود می حکم نیز منتفی ؛علت
در روایات مربوط  .گردد می است ولی گاهی علت تشریع در روایت و دلیل شرعی توسط خود شارع ذکر

هاي  مربوط به ایجاد بازدارندگی از قتلها  عمده این تعلیل .براي تشریع آن ذکر شده استهایی  علت ؛به قسامه
از طرفی امروزه علومی براي کشف  .عبارات مختلفی آمده استدر خفاء و به دور از چشم شهود است که با 

کشف جرم  فرایندامروزه  .کند می و جرایم را هم کشفها  قتلترین  جرم مدون شده و برخی قائلند که خفی
  .ی دوباره داردتأملبا این اوصاف مباحث تشریعی قسامه نیاز به  .تنها محدود به شهادت نیست

 ذکر شده در روایات علت تامه تشریع هستند یا صرف حکمتهاي  علت :این است که سؤالاکنون 
با وجود علوم کشف جرم وجود  چه جایگاهی براي تشریع قسامه ،بر فرض علت تامه بودن ؟باشند می
روش این  ؟شود می چگونه این نهاد با علوم مذکور جمع ؛علت تشریعی قسامهبودن  در صورت باقی ؟دارد

قسامه موضوعی است که بارها مورد  .استاي  کتابخانه با استفاده از منابعو  توصیفی-تحلیلی ؛تحقیق
ناظر به فلسفه اما مباحث اند  و مقاالتی به این مسئله پرداختهها  نامه پایان ها، کتاب .پژوهش قرار گرفته است

ر حد د ،بنابراین موضوع این مقاله .چندان مورد نظر قرار نگرفته است ،این نهاد و علت تشریع
  .فاقد سابقه پژوهشی است ،ي انجام شدهوجو جست
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  مفاهیم -1
و قسامه نوعی جمع در این مفهوم  باشد می معناي قَسم همان سوگند خوردن .قسامه از ریشه قَسم است

 .)572 ،ق1414 ،یواسط يدی(زباند  وارد مباحث اصطالحی آن شده» قسامه«ذیل واژه شناسان  لغت .است
معناي  .)440 ،ق1404 ،(حلی باشد می اي لغوي قسامه قسم خوردن دسته جمعیبا این اوصاف معن

و ماده  2311ماده  سومدر بند  گذار قانون .در همان منابع لغوي مذکور آمده است ،اصطالحی این عبارت
 1392 مصوب قانون مجازات اسالمی 3134و  3123و در مواد  1370مصوب  اسالمی مجازات قانون 2392

 مجازات قانون 239تعریف لوث نیز در ماده  .قتل قرار داده استجرم اثبات هاي  یکی از راه عنوان بهآن را 
ها  این تعریف .مطرح شده است 1392مصوب  اسالمی مجازات قانون 3145و ماده  1370مصوب  اسالمی

وقوع یا عدم  همان قسم خوردن تعداد معینی بر ،بنابراین معناي اصطالحی قسامه .از فقه گرفته شده است
  .افتد می لوث اتفاقگیري  وقوع قتل یا جرح از جانب شخص یا افراد خاصی است که پس از شکل

  تاریخچه تشریع قسامه -2
اولین بار در اسالم در  ؛اختالف است ییا امضایاست ی تأسیسقسامه امري در اسالم در مورد این که 

قسامه ) 580 ،2006 ،(الزحیلی تآمده اس ،شاره شدهماجراي عبد اهللا ابن سهل که در چند روایت به آن ا
در آن ماجرا دو نفر از انصار وارد  ؛(ص) بیان شد قصاص توسط پیامبر اکرم کننده یک دلیل اثبات عنوان به

 گردد رفیقش را کشته می چون آن یکی بر ،شوند می منطقه خیبر شدند و آن جا مدت کمی از هم جدا
 را عامل قتلها  آن ها، عبد اهللا در محله آنشدن  دشمنی یهودیان با مسلمانان و کشتهبا توجه به ها  آن .یابد می
 خواهد که می شاهدي ندارند سپس قسامهها  آن خواهد دو شاهد اقامه کنند که میها  آن پیامبر از ،دانند می
 هم رضایتنسبت به قسامه یهود  ،قسم بخورنداند  شوند بر چیزي که ندیده نمی باز هم حاضرها  آن

                                                     
  علم قاضی.  -4قسامه.  -3شهادت.  -2اقرار.  -1هاي ثبوت قتل در دادگاه عبارت هستند از:  : راه231ماده  -1
: هر گاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگري از قبیل شهادت یک شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم 239ماده  -2

اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مـورد اعتمـاد و یـا امثـال آن حـاکم بـه       در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا 
  . شود ارتکاب قتل از جانب متهم ظن پیدا کند مورد از موارد لوث محسوب می

  شود.  این قانون از طریق قسامه نیز ثابت می» کلیات«: جنایات عالوه بر طرق مقرر در کتاب اول 312ماده  -3
مه عبارت از سوگندهایی است که در صورت فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شـاکی بـراي   : قسا313ماده  -4

  کند.  اثبات جنایت عمدي یا غیرعمدي یا خصوصیات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه می
  شود.  جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می: لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب 314ماده  -5
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داللت تام بر تشریع قسامه در اسالم این ماجرا  .شود می دهند پس حکم به پرداخت دیه از بیت المال نمی
آید  می با این همه آن گونه که از سیاق همین روایت و واقعه بر .اگرچه قسامه در این ماجرا اجرا نشد دارد

زیادي در بحث تشریع ندارد و اصل  تأثیرکته حال این ن ره به .به احتمال زیاد قسامه امري امضایی است
  .تشریع قسامه در اسالم حتی در اهل سنت محرز است

  تبیین علت تشریع قسامه -3
بر وقوع قتل از اند  کند و شاهد قتل نبوده می ولی دم معرفی قسامه به این معنی است که چندین نفر که

 مجرمیت وي احراز ،با این شیوهسوگند بخورند جانب کسی (که متهم به قتل است و اماراتی علیه اوست) 
  .این مسئله از چندین جهت ممکن است با ایراد مواجه شود .شود می و قصاص

 دست در خون به آغشته آلت یا و شده یافته او خانه در مقتول جسدمثالً ( کسی که اماراتی علیه اوست
 و ندارند قتل از حسی اطالع که افرادي دست به امر این تشخیص اما باشد قاتل است ممکن باشد) می وي

این ایراد امروزه  .رسد نمی گیرند چندان قابل قبول به نظر می شایعات و احساسات تصمیم تأثیر تحتاحتماالً 
مطرح بوده است و به همین خاطر در روایات مربوط به  سؤالاین ظاهراً در گذشته نیز  آید می خیلی به چشم
معصومین (ع) در روایات بسیاري به  .گیرد می لی ذکر شده است که مورد بحث قرارعلل و دالی ،تشریع قسامه

حکایت از ابهامات مردم همان معموالً  ،تعلیل و توجیه یک حکم اند. تعلیل و توجیه تشریع قسامه پرداخته
ه و لذا ضرورت دارد علت و حکمت تشریع قسامه مورد توجه قرار گرفت .زمان در پذیرش حکم مزبور دارد

البته ناگفته نماند علت تشریع قسامه از این جهت نیز اهمیت دارد که قسامه امري خالف اصل  .تبیین شود
این جمله معروف است که  .به این معنا که قسم همیشه به عهده منکر است و مدعی باید شاهد بیاورد .است

  .)304 ،ق1407 ،(طوسی البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر اال فی القسامه
اول بررسی عقالنی این مقوله  ؛توان تبیین کرد می ،علت تشریع قسامه را از دو جهت عقلی و نقلی

و جرایم ها  مبناي شارع مقدس در مجازات .شود می شود و سپس به تطبیق با روایات پرداخته می انجام
به این معنی  .ست نه کشف واقعن واقع ااندستر و پوشعمدتاً  ؛مبناي شارع اسالمی در حدود .متفاوت است

ن این جرایم و جلوگیري از اندکشف جرم نیست بلکه هدف پوش هدف ،که در قضاوت جرایم حدي
ممنوعیت تجسس و قاعده  .مگر در مواردي که بزه دیده وجود داشته باشد تجاهر و گسترش آن است

ما در قصاص مبناي شارع کشف واقع ا .نماید می اجماال این امر را اثبات ،و ادله اثبات حصريفقهی درء 
یک دعواي خصوصی دیده شده و  عنوان بهو در اسالم قصاص یک جرم با صبغه حق الناسی است  .است
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  .حتی اگر در خفا هم اتفاق بیفتد باید کشف و تعقیب شوداما  شود می با شکایت اولیاي دم پیگیريعمدتاً 
ادله اثباتی اکثر جرایم شرعی  .ت و اقرار بوده استشهادبر  مبتنیعمدتاً نظام کشف جرایم در گذشته 

 افتد شهادت نیز همه موارد را پوشش نمی اتفاقمعموالً از اقرار که  نظر صرف .همین دو مورد است
شود لذا بسیاري  نمی دهد چرا که همه جا شاهد عادل که در جنسیتش هم محدودیت وجود دارد یافت نمی

 ؛در جرایم حدي با توجه به این که هدف .شود قابل کشف نیست نمی نجاماز جرایم که در انظار دیگران ا
طبیعی  .شود اما در قصاص و مسئله خون قضیه متفاوت است نمی هیچ مشکلی ایجاد ،کشف جرم نیست

در خفاء و خارج از دید شهود هاي  براي کشف قتلالزاماً روشی را  ،ان و شارع مقدسگذار قانوناست 
  .ندگی ایجاد کندرتواند بازدا می کند هم می این مسئله هم به احقاق حق ولی دم کمک .ارائه کنند ،عادل

هاي  ایجاد بازدارندگی در قتل ،با توجه به ضعف قدرت کشف در قسامه علت عقالنی تشریع قسامه
 خارج از ،به این معنی که قاتلی که اقدام به قتل .مخفیانه با توجه به وضعیت کشف جرم در گذشته است

اي  گونه دغدغه هیچ ،تعقیب و مجازات شود ،کند اگر قرار باشد تنها با اقرار و یا شهادت می دید کسی
شارع مقدس براي این که این چنین  .منتفی است ،نخواهد داشت چرا که هر دو دلیل اثباتی اقرار و شهادت

همه این  .شریع کرده استقاتلی دغدغه کشف جرمش را داشته باشد و بازدارندگی ایجاد شود قسامه را ت
و  هنوعی استحسان است که در فقه شیعه معتبر نیست لذا ضروري است که به روایات مراجعه کرد ،مطالب

  .نمودعلت تامه تشریع قسامه را از آن استخراج 
هاي  این است که تشریع قسامه به دلیل ایجاد بازدارندگی براي قاتل در قتل ،برآیند تمامی روایات

از باب بیان حکمت است صرفاً ها  مطرح است که این تعلیل سؤالحال این  .دید شهود عادل استخارج از 
است و اي  علت ناقصهاحتماالً حکمت تشریع قابل استناد نیست چرا که  ؟باشد می یا بیان علت تامه تشریع

اما  )413 ،ق1427 ،يرازیش (مکارم دیگري هم وجود داشته و بیان نشده استهاي  ممکن است علت
در باب مثالً  .شود می منتفی ،که حکم شرعی استهم معلول  ؛با فرض انتفاي علتچنانچه علت تامه باشد 

 بحث اختالط میاة مطرح شده است یعنی فرزندي که از زن متولد ،زنان زمان همممنوعیت ازدواج متعدد و 
با د این ممنوعیت شرعی باشعلت تامه  ،اگر این نکته .شود معلوم نیست متعلق به چه مردي است می

توان این مشکل را برطرف کرد لذا ممنوعیت  می کلیه ب ،جلوگیري از بارداري و علوم ژنتیکهاي  روش
بیان حکمت حکم شرعی براي اقناع صرفاً شود اما آن چه در ادله روایی وارد شده است  می نیز منتفی
براي تقریب صرفاً نوعی تعلیل است که  ،متبیان حک ،به صورت کلی .بوده است کنندگان سؤالبرخی از 
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  .شود می انجام )از عوام مردم بوده استمعموالً که ( به ذهن مخاطب
از باب بیان حکمت و  ،روایات مذکورهاي  در این جا هم ممکن است این تصور ایجاد شود که تعلیل

تصور مردود است چرا که  اما این .شود علیت را از آن استخراج کرد نمی ذهن مخاطب است وکردن  روشن
شود و ایشان فقط یک مسئله را به  می سؤالدر موارد مختلف از امام معصوم (ع) در مورد علت تشریع قسامه 

الفاظ روایات تصریح در علیت دارند و بعید  .فرماید می علت تشریع قسامه ذکر عنوان بهمختلف هاي  بیان
 افرادي که تخصص فهم متن روایات را دارند .ت باشدروایاهاي  تعلیلبودن  است کسی مدعی فهم حکمت

در این  کننده سؤالاز طرفی مخاطب و  .توانند به روایات مزبور مراجعه کرده و این نکته را به وضوح ببینند می
نیازي به روشن نمودن ذهن با ذکر  ها، که با توجه به جایگاه علمی آناند  روایات نیز افرادي نظیر زراره بوده

نتیجه این که بازدارندگی از قتل در  اند. احکام شرعی آن هم با این تکرار و با الفاظ متفاوت نداشته حکمت
  .و استدالالت عقلی مطرح شده نیز موید این مطلب استعلت تامه تشریع قسامه  ،خفا

 .در خفا تفاوت استهاي  در قتل» کشف«و » بازدارندگی«است که میان  تأملاین نکته قابل  ذکر
تواند به کشف جرم منتهی شود البته ممکن هم  می کند و هم در مواردي می سامه هم بازدارندگی ایجادق

علت تشریع قسامه ذکر  عنوان بهاما آن چه در روایات  .گناهی مجازات شود بی هست به خطا منتهی شده و
  .شده ایجاد بازدارندگی است

  امروزجامعه تطبیق علت تشریع قسامه در  -4
رسد که آیا همچنان این علت وجود دارد و  می علت تشریعی قسامه نوبت به این بحثشدن  روشنپس از 

به عبارت دیگر اگر راهکارهاي  .نیازمند قسامه هستیم ها، ما براي کشف یا ایجاد بازدارندگی برخی قتل
 .کنار گذاشتشود آن را  می بهتري براي این مسئله به وجود آمده باشد دیگر نیازي به قسامه نیست و

روشن است که این سخن به معناي انکار قسامه نیست بلکه مقصود این است که آن چه مقصود شارع 
قسامه یک حکم طریقی است و  ،به بیان دیگر .آید می و بهتري حاصلتر  قويهاي  امروزه به صورت ،بوده

تواند  می تغییر شرایط .ی استامکانات و مقتضیات زمان ،تابع شرایط ،احکام طریقی بیشتر از احکام دیگر
تطبیق با  ،در مورد قسامه با توجه به این که علت تامه تشریع آن هم ارائه شده .شودها  آن باعث تغییر در

  .قابل طرح استتري  شرایط روز به صورت جدي
بنابراین قاتلی که خارج از دید  .شهادت و اقرار بوده استبر  مبتنیساختار کشف جرم در گذشته 

از اي  لذا هیچ واهمه .پرده از جرم خود بردارد ،تواند با اقرار می کند تنها خودش می اقدام به قتل کسی



  65  یابی جرم علوم به توجه با قسامه عیتشر در یتأمالت  

 

کارکرد قسامه همین است که  .زیادي اتفاق بیفتدهاي  شود قتل می قصاص و مجازات ندارد و همین باعث
همین ترس  .او را گرفتار کند تواند با قسامه می ریزد که ولی دم می امنیت خاطر قاتل را از این جهت به هم

  .تواند بسیاري را از اندیشه قتل منصرف کند و بازدارندگی ایجاد کند می و واهمه
دعواي قتل از حالت یک دعواي خصوصی  .اکنون وضعیت کشف جرایم به کلی منقلب شده است

د بدون نیاز نتوان یم امروزه علومی به وجود آمده است که .به یک مسئله عمومی و امنیتی تبدیل شده است
و  هاطالعات بسیار زیادي از جرم واقع شده در خفاء و مجرم آن به دست آورد ،چندانی به شاهد و شهادت

د هم به شکل نشو می جرم توجه قابلهم باعث کشف  .رسد می در موارد بسیاري به کشف کامل آن
امنیت خاطر کامل از مخفی ماندن  هیچ قاتلی ،به عبارت دیگر .کنند می ی بازدارندگی ایجادتوجه قابل

امروزه از ذراتی که از بدن قاتل در محیط قتل و یا بدن مقتول باقی مانده است مثل ذرات  .جرم خود ندارد
هاي  همه مردم توقع دارند بخش عمده قتل هدر نتیجه امروز .توان به هویت قاتل پی برد می ...خون یا مو و
 ،امروزه ارزش شهادت شهود در جرمی مثل قتل .افتد می ن اتفاق نیزکشف شود و همیکامالً در خفا نیز 
  .از سطحی است که در سیستم قضایی قدیم وجود داشتتر  بسیار پایین

 یافت انش شود و قاتلین نمی کشفها  نیز بعضی از قتل اکنون همشاید این اشکال مطرح شود که 
ایجاد بازدارندگی از قتل در  ؛مه در لسان روایاتاین اشکال وارد نیست چرا که علت تشریع قسا .شود نمی
باشد چرا که قسامه نیز همه موارد  نمی علت تشریع قسامه ؛کشف تام جرم و به دام افتادن قاتل .ستا خفا

این نکته نیز یقینی است که کشف جرم از  .شود نمی دهد و به کشف کامل نیز منتهی نمی قتل را پوشش
بنابراین با  .باشد می از کشف جرم از طریق قسامهتر  به مراتب بهتر و کامل ،جدیدهاي  طریق علوم و روش

ایجاد بازدارندگی است و وارد مقوله کشف تام صرفاً  ،توجه به این که علت تشریع ذکر شده در روایات
علت تشریع قسامه  ،چنانچه بپذیریم علوم جدید توانسته بازدارندگی مورد نظر را ایجاد کند ؛جرم نشده

  .منتفی شده و دیگر علت تشریعی آن وجود ندارد
حکم شریعت نیز کردن  با این استدالل دیگر نیازي به تقنین قسامه در سیستم قضایی وجود ندارد و تعطیل

 .اصرار بر آن وجاهت عقلی ندارد ،جدیدهاي  قسامه خطاهاي بسیاري دارد که با وجود روش .افتد نمی اتفاق
البته اگر  .وقت منتفی شد قسامه را نیز کنار بگذاریم را در اختیار ما گذاشته تا هرشارع مقدس نیز علت تامه 

علت تشریعی قسامه شود باز هم ضرورت دارد بودن  کسی این نتیجه را نپذیرد یا از باب احتیاط قائل به باقی
مصوب می در قانون مجازات اسال .لوث را با وضعیت علوم جدید تطبیق دهدگیري  مبانی قسامه و شکل
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از باب مثال بود صرفاً با آن که ها  در تعریف لوث اقدام به ذکر مثال شده بود و این مثال 239در ماده  1370
 اگر جسدي در منزل کسی یافتهمثالً  .موضوعیت یافته بودعمالً در فتاوا و روایات نیز همین گونه بود اما 

معناي لوث  که درحالی .موضوعیت دارد ،لوثهاي  شد گویی مثال می لوث محقق فرض دیگر ،شد می
 .)227 ،ق1404 ،(نجفی است که باعث ظن قاضی به صدق ادعاي قتل از جانب مدعی شوداي  اماره هرگونه

حذف شدند چرا که موضوعیتی ها  مثال 314در ماده  1392 مصوب اسالمی مجازاتبر همین اساس در قانون 
محقق دانست  ،نزل کسی یافت شود نباید لوث را چون وحی منزلجسدي در ممثالً اگر  ترتیب بدین .نداشتند

توان تشخیص داد جسدي از ابتدا در محل  می امروزه به راحتی .بلکه این حالت باید باعث ظن قاضی شود
  .کشف جسد بوده یا این که بعد از قتل به آن جا منتقل شده است

بلکه در گذشته هم مطرح بوده و در بسیاري از به ذهن رسیده باشد اخیراً نیست که اي  این نکته مسئله
بسیاري از فقها در تعریف لوث و تبیین  .کتب فقهی گذشته به انحاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است

(جرح  شرط تحقق لوث را وجود آثار قتل ،برخی مثل ابن جنیدمثالً  اند. آن به مباحثی شبیه این اشاره کرده
با این استدالل که با این شرایط و اوصاف است که قتل از مرگ عادي اند  نسته) در جسد دا... و تخنیق و

با این استدالل که ممکن اند  و اکثر فقها با این قول مخالفت کرده )445 ،ق1413 ،(حلی شود می متمایز
با سم اتفاق بیفتد و از طرف دیگر ممکن است با وجود جراحت هم قتل مثالً است قتل بدون اثر ظاهري 

این  دهنده هر دو طرف این استدالل نشان .)310 ،ق1407 ،طوسی( اتفاق نیفتاده باشد و خودکشی باشد
از همان زمان هم اهمیت داشته است و اگر بتوان امارات قطعی در این زمینه به دست  ،است که امارات قتل
بر آن که وجود اتهام عالوه  ،بر همین اساس اکثر فقها معتقدند که در لوث .شود نمی آورد لوث محقق
  .)335 ،ق1400 ،طوسی( استقرار و عدم رفع این اتهام هم شرط است ،ظاهري شرط است

 براي وقوع قسامه کفایت ،توضیح این مطلب چنین است که صرف توجه اتهام قتل در حالت لوث
آن گاه حکم به  ،اتهام و لوثبودن  کند بلکه باید اتهام و شرایط لوث را بررسی نمود و در صورت باقی نمی

حتی عالمه حلی  .و علوم جدید انجام شودها  یقینا باید با توجه به روشها  این بررسی .ثبوت قسامه داده شود
اگر در حوالی مقتول خون آلود مثالً شود  می کند هم مرتفع می معتقد است که لوث با اماراتی که ایجاد شک

 ،(حلی رود می وجود داشته باشد لوث از بیناي  درندهو متهمی که با سالح خون آلود حاضر است حیوان 
البته این نظر چندان مورد توجه قرار نگرفته و خود عالمه هم آن را در سایر آثارش تکرار  .)218 ،ق1410

  .شود با شک دیگري آن را کنار گذاشت نمی حالت ناشی از شک است و ؛چرا که لوث .نکرده است
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 همین استدالالت فقهی مشخص براساسآن با مسئله لوث و قسامه کاربرد علوم کشف جرم و رابطه 
علت تشریع قسامه را نپذیریم و قائل به جریان قسامه باشیم ابتدا باید امارات شدن  یعنی اگر منتفی .شود می

با این  .قتل را مورد فحص قرار داد و سپس اگر امارات قطعی یافته نشد مجال لوث و قسامه خواهد بود
کاربرد یابی  شود ملتزم شد که تشریع قسامه تنها محدود به مواردي است که علوم جرم می داقلح ،اوصاف

  .چندانی در کشف جرم نداشته باشند

  نتیجه
 .براي تشریع قسامه ذکر شده که همگی حول بازدارندگی از قتل در خفاء استهایی  در روایات علت

علت تامه تشریع باشد و علوم کشف جرم جدید ها  شود این بحث را طرح کرد که اگر این علت می امروز
 شود نتیجه گرفت که زمینه تشریع قسامه از بین رفته و می بتواند این وظیفه را به نحو بهتري انجام دهد

ذکر شده در روایات هاي  پس از طرح مباحثی به این نتایج رسیده که علت .شود آن را کنار گذاشت می
ی توانسته بازدارندگی مورد نیاز را توجه قابلتا حد بسیاري زیاد و  ،م جدیدعلت تامه تشریع هستند و علو

اگر هم  .پس چون علت تشریع قسامه منتفی شده است تشریع و تقنین آن هم باید منتفی شود .ایجاد کند
د علت تشریعی قسامه را منتفی ندانسته و قسامه را جاري بدانیم کاربرد قسامه تنها باید به مواردي محدو

شود که علوم کشف جرم در آن بازدهی نداشته باشد به عبارت دیگر امارات علیه متهم را ابتدا به این علوم 
علت  ،بنابراین .ش یافت نشد لوث را محقق بدانیمبرخالفهم اي  رد نشد و اماره که درصورتیسپرده و 

علت مزبور بودن  به باقی منتفی شده است اگر هم کسی قائل ،جدیدهاي  تشریع قسامه با توجه به روش
  .و علوم جدید در تعریف و اعمال قسامه و لوث نخواهد بودها  نیاز از توجه به روش بی باشد

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز امانتداري در استناد به متون و ارجاعات مقاله  :مالحظات اخالقی
  .تماماً رعایت گردیده است

  .این مقاله وجود ندارد تعارض منافع در :تعارض منافع
  .اعتبار مالی نگارش یافته است تأمیناین پژوهش بدون  :اعتبار پژوهش تأمین

  منابع
  فارسی
 بن یعل امام مدرسه انتشارات ،قم ،اول چاپ ،مقارن فقه المعارف دائرة ،ق1427 ،ناصر ،يرازیش ـ مکارم

  .السالم هیعل ابیطالب
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  عربی
 چاپ ،دومجلد  ،مانیام اةکأح یاألذهان إل إرشاد ،ق1410 ،ياسد وسف بن مطهریحسن بن  ،یحلـ 

  .یدفتر انتشارات اسالم ،قم ،اول
 چاپ ،نهمجلد  ،عةیام الشرکأح یعة فیمختلف الش ،ق1413 ،ياسد وسف بن مطهریحسن بن  ،یحلـ 

  .یانتشارات اسالم دفتر ،قم ،دوم
 ،اول چاپ ،چهارمجلد  ،الشرائع رائع لمختصرح الیالتنق ،ق1404 ،بن عبداللّه مقداد نیالد جمال ،یحلّـ 

  .ینجف یة اهللا مرعشیتابخانه آکانتشارات  ،قم
تاب کال دار ،بیروت ،دوم چاپ ،يالفقه و الفتاو مجرد یة فیالنها ،ق1400 ،بن حسن محمد ،یطوسـ 

  .یالعرب
  .یمانتشارات اسال دفتر ،قم ،اول چاپ ،پنجمجلد  ،الخالف ،ق1407 ،بن حسن محمد ،یطوسـ 

ر کدار الف ،بیروت ،اول چاپ ،تاج العروس من جواهر القاموس ،ق1414 ،ید مرتضیس ،یواسط يدیـ زب
  .عیللطباعة و النشر و التوز

  .الفکر المعاصر دار ،دمشق ،سوم چاپ ،هفتمجلد  ،الفقه السالمی و ادلته ،ق1409 ،یلیحالزـ 
 ،هفتم چاپ ،چهل و دومجلد  ،ةسالمشرح شرائع ا یالم فکجواهر ال ،ق1404 ،محمدحسن ،ینجفـ 

  .یاء التراث العربیدار إح ،روتیب

  قوانین
  1370 مصوب اسالمی مجازات ـ قانون
 1392 مصوب اسالمی مجازات ـ قانون
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