
قسامه ی اعضاء، منافع و جروح:
 اثبات دیه یا قصاص

غالمرضا جاللی1 
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چکیده
قسامه به عنوان یکی از دالیل اثبات جنایات، در فقه اسالم مورد پذیرش قرار 
گرفته اس��ت. حال این س��وال مطرح است که در جنایت بر اعضاء، آیا با اجرای قسامه 
قصاص ثابت می شود یا آن که امکان دریافت دیه فراهم می شود. در پاسخ به این سوال، 
در فقه ش��یعه دو دیدگاه مطرح اس��ت: طبق دیدگاه نخست، در حالتی که جنایت بر 
عضو، شامِل دیه ی کامل باشد، در نوع عمد پنجاه قسم الزم است، بر اساس نظر دوم، 
در چنین جراحتی که دیه ی کامل به آن تعلق می گیرد، شش قسم کافی خواهد بود. 
در هر مورد چنان چه مقدار کمتری از دیه ی کامل را شامل باشد، به نسبت پنجاه قسم 
و ش��ش قس��م از آن خواهد بود. در پس این اختالف در تعداد قس��م ها، شاید نکته ای 
نهفته باش��د و آن این که اگر مجنی علیه در اثب��ات جراحت وارده بر عضو خود بتواند 
پنجاه قسم را تدارک ببیند، قصاص می کند و اگر شش قسم تدارک دید، دیه ی عضو 
را دریافت می نماید. این نوش��تار قابلیت قس��امه در قصاِص عضو را و چگونگی امکان 

آن را بررسی می کند.

واژگان کلیدی: نصاب قسامه، جراحت، جنایت بر عضو، قصاص عضو.

1. مستشار دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی.
2. دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی.
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درآمد
برخی فقهای اهل سنت، اجرای قسامه را در مادون نفس، اعم از این که موجب 
قصاص باشد یا دیه، نمی پذیرند و استدالل آن ها این است که فوت مجنی علیه در قتل 
ایجاب می کند که با عدول از قاعده ی »البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر« از 
هدر رفتن خون مقتول جلوگیری ش��ود، در حالی که در جراحات، مجنی علیه حضور 
دارد و با تحقیق از وی، بدون عدول از قاعده ی فوق، می توان به کش��ف حقیقت نائل 

آمد )عبدالعزیز، 1997 م، ص 92(.
فقهای ش��یعه اجرای قسامه در مادون نفس را، که موجب پرداخت دیه باشد، 
پذیرفته ان��د. لذا در این نوش��تار ابتدا نظر فقهای ش��یعه و س��پس دالی��ل موافقین و 

مخالفین اثبات قصاص در عضو با قسامه مورد بررسی قرار می گیرد.

1. نظر فقهای امامیه در نقش قسامه بر اثبات قصاص یا دیه  
در فقه ش��یعه، مدارک متعددی بر نصاب قس��امه در اعضا موجود اس��ت، اما 
فقهای متقدم، در مورد این که، جرم اثبات ش��ده با قس��امه، موِجِب دیه خواهد بود، یا 
اجرای قصاص نیز ممکن است، بحث نکرده اند. آنان بحث از قسامه در اعضا را در باب 
قصاص و راه های اثبات جنایات عمد بیان داش��ته اند و این مطلب نش��ان می دهد که 
ایشان قائل به اثبات قصاص با قسامه می باشند. این مسأله در آراء متأخرین جای خود 

را باز کرده که در ادامه به آن می پردازیم.

1-1. فقهای متقدم
ش��هید اول در کتاب قصاص در باب ادله ی اثبات قتل آورده اس��ت: »و تثبت 
القسامه فی االعضاء بالنسبه« )مکی عاملی،1384، ج2، ص 271(، از اطالق این جمله 
برداش��ت می ش��ود که تعداد قس��امه در جنایت وارد بر عضو، به نسبت دیه ی عضو به 
دیه ی نفس اس��ت و می تواند موجد قصاص عضو هم باش��د. بنابراین قسامه ی عضوی 
که دیه ی آن برابر دیه ی نفس اس��ت، پنجاه قسم می باشد و مجنی علیه پس از اجرای 
آن، عضو جانی را قصاص می کند. در بیان شهید ثانی، تفاوتی میان جراحت حاصل از 
جنایت با جنایتی که موجب قطع عضو می باشد، دیده نمی شود. سوال این است که آیا 
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قسامه در اعضا، قصاص عضِو مقطوع را در بر دارد یا جراحت وارد شده بر عضو را شامل 
می شود و یا این که منافع زایل شده را هم می توان قصاص نمود. از عبارت شهید ثانی، 
امکان قصاص عضو مقطوع با قس��امه برداشت می شود، اما در مورد جراحات، از آن جا 
که ایش��ان قائل به پذیرش قصاص در حارصه، باضعه،1 س��محاق و موضحه هس��تند، 
می توان گفت که این موارد هم با قسامه قابل قصاص بوده و در مورد هاشمه، از آن جا 
که فرد جانی بر اثر قصاص این مورد ممکن است در معرض هالکت قرار گیرد، قصاص 
جاری نمی شود )همان، ص 273(. ایشان ضمن پذیرش قسامه در اعضاء و بیان هر دو 
نظر که قسامه در اعضا پنجاه باشد یا شش قسم، پنجاه قسم را اقوی می داند )جبعی 

عاملی، 1410 ه� .ق، ص410(. 
نظر دیگر قسامه را در اعضا با لوث ثابت می داند و در این مورد که آیا قسامه ی 
آن در جایی که جنایت به دیه ی کامل برسد، پنجاه قسم در عمد یا شش قسم خواهد 
بود، نظر اول را احوط2 و دومی را اش��به3 به شمار آورده است )موسوی خمینی، بی تا، 

ص 659(.
صاحب جواهر قائل به ش��ش قس��م بوده و ضمن بیان عقیده ی خود، نظرات 
س��ایرین را نیز به بحث گذاشته  اس��ت. از جمله به بیان نظر شیخ مفید و ابن ادریس 
پرداخت��ه و گفته اس��ت: مانند نفس از باب احتیاط در خون، اگ��ر جنایت به اندازه ی 
دیه ی کامل برس��د، پنجاه سوگند و در غیر این صورت، به نسبت آن جنایت از پنجاه 
س��وگند در عمد و از بیس��ت و پنج سوگند در خطا اس��تفاده می شود. صاحب جواهر 
قائلین این نظر را اکثر متاخرین دانس��ته و نظر متأخرین را پنجاه سوگند اعالم کرده 
اس��ت. هم چنین ش��هید ثانی در مسالک بر این اعتقاد اس��ت که همانا قول به مطلِق 
پنجاه سوگند، نظر اکثریت است. ابن ادریس نیز در کتاب سرائر قائل به اجماع بر آن 

شده است )نجفی، 1374، ج 42، ص 254(.
مس��تند این قول که در جنایت دارای دیه ی نفس، ش��ش قسم و به نسبت از 
ش��ش س��وگند در کمتر از دیه نفس خواهد بود، روایتی است و غیر از شیخ با نظر به 

1. زخمی است که در گوشت سر فرو رفته است.
2. اگر پس از فتوا باشد، احوط مستحبی است و اگر نه، خود فتواست.

3. عقیده ای متناسب تر با قواعد و اصول فقهی.
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اصول کافِی، تهذیِب ش��یخ طوس��ی و فقیِه شیخ صدوق گفته شده که این قول اشهر1 
اس��ت. در کش��ف اللثام قوِل شش قسم را قوِل مش��هور اعالم کرده است. در خالف و 
مبسوِط شیخ طوسی آمده که ظاهراً در مورد آن اجماع است و در غنیه ی شیخ مفید، 

به اجماع در آن تصریح شده است. 
با دقت در نظرات فقها، مش��خص نیست که آیا با هر تعداد قسمی که هر یک 
قائل بر آن بودند، دیه ثابت می شود یا قصاص. به این معنا که قائلین به پنجاه قسم در 
عمد، با این تعداد قسم می خواهند قصاص عضو ثابت شود یا دیه؛ یا آن دسته از فقها 
که مبنای ش��ش سوگند را پذیرفته اند، با این تعداد س��وگند می خواهند دیه دریافت 
شود یا قصاص اجرا گردد. اکثر این نظرات در باب قصاص و در بحث قصاص در نفس 
به وس��یله ی قسامه بیان شده است و این که ایشان بیان خود را با دیه آورده اند، شاید 
صرفاً برای توانایی اندازه گیری بوده باش��د. مانند این عبارت شهید ثانی که: »و تثبت 
القس��امه فی االعضاء بالنس��به ای بنس��بتها الی النفس فی الدیه، فما فیه منها الدیه 
فقس��امته خمس��ون کالنفس و ما فیه النصف فنصفها« بیان دیه می تواند مالکی برای 
اندازه گیری تعداد س��وگندها بوده باش��د، نه که با قس��امه  دیه ثابت شود. تنها در یک 
موضع، در جنایت بر اعضاء با قس��امه دیه ثابت می ش��ود و اثبات قصاص با قسامه در 
اعضا مش��کل و محتاج به دلیل اس��ت )خویی، 1396، ج2، ص 113؛ گرجی،1380، 

ص 137(  

2-1. استفتائات جدید
فقهای معاصر دو نظر ارائه داده اند: عده ای از جمله آیت اهلل مکارم ش��یرازی و 
موس��وی اردبیلی، در جنایات عمدی بر اطراف قائل به عدم اجرای قصاص می باشند، 
با این که ایش��ان حتی پنجاه قس��م را در اثبات دیه ی آن جراحات الزم دانسته اند. در 
مقابل آیت اهلل صافی گلپایگانی، در جنایات عمدی معتقدند همچنان که با بّینه یا اقرار 
قصاص ثابت می شود، قسامه نیز موجد قصاص است و دلیل آن را عموم ادله ی قصاص 
دانس��ته  و در خصوص تعداد سوگندها، قائل به عدد ش��ش می باشند. آیت اهلل بهجت 
قائل بر این هستند که چون قسامه از طرق ثبوت است، ظاهراً می تواند مثبت قصاص 

1. قولی در برابر قول مشهور است که معتقداِن بدان، بیشتر از مشهور است.
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هم باش��د. هم چنین آیت اهلل فاضل لنکرانی، در مورد جنایت بر اعضا معتقدند با اثبات 
جنایت به وس��یله ی قسامه، قصاص هم ثابت می ش��ود )معاونت آموزش قوه قضاییه، 
1381، ص 133(، اما در مورد ضرب و جرح، اعتقاد دارد که با قسامه، تنها دیه ثابت 
می ش��ود )جامع المسائل،1377، ص 478( ایشان قائل به فرق گذاشتن میان جنایات 
و ضرب و جرح اس��ت که اولی قصاص دارد و دیگری دیه؛ بدین ش��رح که اگر جنایت 
موجب قطع عضو ش��ود، مجنی علیه با تدارک قس��امه می تواند قص��اص َطْرف را اجرا 
نماید، اما اگر جنایت صرفاً در حد ضرب و یا ایراد جراحت باش��د، از آنجا که مماثلت 
در قصاص شرط است و در ضرب و جرح، امکان رعایت مساوات باالخص در عمِق جرح 
نخواهد بود، لذا با قسامه فقط دیه ثابت می شود. آیت اهلل خامنه ای نیز معتقدند که در 
ثبوت حق قصاص با قس��امه، فرقي میان قصاص اطراف و قصاص نفس نیس��ت )دفتر 
آم��وزش روحانیون و تدوین متون فقهی معاونت آموزش قوه قضاییه، 1387، س��وال 
4221(. ایش��ان تفاوتی میان طرق اثبات و اجرای قصاص در مورد جنایت بر نفس و 
عضو قائل نیس��ت. البته بیان ایشان به این امر تعلق گرفته که قصاص طرف ثابت می 

شود و شاید نه چیز بیشتری مثل ضرب و یا جرح.

2. دالیل موافقین و مخالفین اثبات قصاص
در این قس��مت به بیان دالیل قائلین به دو نظر مطرح ش��ده در بحث پیشین 

می پردازیم:

1-2. دالیل معتقدین به اثبات دیه
گفته شده است فرق قسامه در اعضا با قسامه در نفس، از این حیث است که 
با قس��امه در نفس می توان قصاص را ثابت کرد، اما در اعضا نمی توان؛ زیرا دلیلی که 
داللت بر ثبوت قصاص عضو با قس��امه کند، در بین نیست و روایت یونس از امام رضا 
علیه الس��الم که قضاوت حضرت علی علیه السالم را حکایت می کند، اختصاص به دیه 

دارد )خویی، 1396، ج2، ص 113؛ گرجی، 1380، ص 137(.
  در رد نظر آن دسته که قائلند وقتی قسامه در نفس، قصاص را ثابت می کند، 
به طریق اولی در اعضا نیز قصاص را ثابت می کند، گفته ش��ده اس��ت در این بین وجه 
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اولویتی وجود ندارد و ش��اید اهمیت نفس و تعظیم آن موجب ش��ده اس��ت که شارع 
مقدس برای حفظ آن، قسامه را تشریع کند، حال آن که در اعضا و جراحت ها چنین 
اهمیتی به چش��م نمی خورد تا شارع برای حفظ آن، قسامه را تشریع کند )همان جا(. 
دلیل��ی ک��ه بر پذیرش این مطلب می توان بیان کرد، این اس��ت که در قس��امه ای که 
حداکثر س��وگندهای آن ش��ش عدد است، س��المِت عضِو جانی، اجل از آن است که 
جرحی با این تعداد س��وگند بر او وارد کنیم، اما اگر قس��امه با پنجاه سوگند اجرا شد، 
این نظر جایگاه خود را از دس��ت می دهد؟ و دیگر این که، آیا این عّده بین موردی که 
در اثر جنایت، عضوی قطع می ش��ود با موردی که صرفاً زخمی بر عضو وارد می گردد، 

تفاوتی قائل نیستند؟

2-2. دالیل معتقدین به اثبات قصاص
طبق م��اده ی 231 قانون مجازات اس��المی مصوب 1375، یک��ی از راه های 
اثبات قتل در دادگاه، قسامه می باشد و تبصره ی ماده ی 236 هم مقرر داشته است در 
صورتي که قتل عمد با ش��هادت ش��هود یا قسامه یا علم قاضي قابل اثبات باشد، قاتل 
به تقاضاي ولي دم قصاص  مي ش��ود. از تبصره ی ماده ی 236 قانون مجازات اس��المی 
اس��تنباط می شود که قصاص نفس با قسامه قابل اثبات است و اجرای آن با مطالبه ی 
اولیای دم خواهد بود، اما این س��ؤال پیش می آید که وقتی می توان با قسامه از نفسی 
س��لب حیات کرد، چرا نمی توان قصاص عض��وی را با آن اثبات نمود؟ هم چنین وقتی 
به بیان ماده ی 251 قانون مجازات اس��المی، قسم خورندگان باید علم به ارتکاب قتل 
داشته باشند، در جایی که مجنی علیه در قید حیات است، آیا علم سوگند خورندگان 

به چگونگی واقعه بهتر حاصل نمی شود؟
آیت اهلل صافی گلپایگانی، عموم ادله ی قصاص را شاهد گرفته اند. با این توضیح 
که ادله ی قصاص به نحو عام بیان شده و در اجرای قواعد آن تفاوتی میان عضو و نفس 
نخواهد بود. دلیل دیگر این که، روایات وارد ش��ده در این بحث، مانند »والقسامه جعل 
فی النفس علی العمد خمس��ین رجال و جعل فی النفس علی الخطا خمسه و عشرین 
رجال و علی ما بلغت دیته من الجروح ألف دینار سته نفر و ما کان دون ذلک فحسابه 
من س��ته نفر« )حر عاملی، بی تا، ص120(، نه تنها قائل به اثبات دیه نیست، بلکه در 
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مقام بیان تعداد قس��م های الزم می باشد. لذا بیان دیه در اینجا، برای امکان و تسهیل 
در محاس��به ی تعداد سوگندها اس��ت. وقتی بتوان قصاص نفس را با پنجاه قسم اجرا 
نمود، به طریق اولی این تعداد قسم قابلیت اثبات قصاص در عضو و جراحت وارد شده 
ب��ر عض��و، البته در صورت رعایت مماثلت در مورد اخی��ر را دارد، عضوی که جزئی از 

نفس است و پیامد قصاص در آن به مراتب کمتر از قصاص نفس است. 

3. موضع قانون گذار
ط�بق ماده ی 41 قانون دیات مصوب 1361 قسامه در ج�راحات عضو، دیه را 
ثابت م�ی کند. بیان جراح�ت، اعم از قطع عضو و زخم است و مناسب بود قان�ون گذار 
بین این دو ام�ر تفاوت قائل می  شد. ماده ی 254 قانون مجازات اسالمی مصوب 1370 
نصاب قس��امه را در جراحات تعیین کرد و قضات نیز مس��تنبط از این ماده، با قسامه،  
جراح��ات عمدی را ثابت و حکم به قصاص عضو می دادن��د )ملکی، 1381، ص 35(، 
لیکن با اصالح این ماده در تاریخ 1380/10/23 مطابق ماده ی اصالحی اگر جراحتی 
واق��ع گردی��د و از موارد لوث بود و مجنی علیه با س��وگند اثبات ک��رد که جانِی عمِد 
جراحت او، ش��خص مورد نظرش می باشد، پس از اجرای قسامه، فقط می تواند دیه ی 
جراحت را اخذ کند. یعنی در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمی شود و فقط موجب 

پرداخت دیه است.
الیحه ی مجازات اسالمی که توسط قوه ی قضاییه، تدوین شد، طی دو ماده ی 
متفاوت در دو باب مجزا به این مس��أله پرداخت. ماده ی 3-413 الیحه در باب دیات، 
رویه ی معقولی را در پیش گرفته و به خالف ماده ی 254 قانون مجازات اس��المی، به 
تحّکم بیان نکرده که در جراحاِت عمدی، قصاص با قس��امه قابل اثبات نیس��ت، بلکه 
مقرر داشته با شش سوگند، قصاص در جراحات قابل اثبات نیست. به همین دلیل در 
باب قصاص نیز طی ماده ی 30- 314 آمده اس��ت که با قس��امه ی پنجاه مرد می توان 
جنای��ت موجب قصاص عضو یا منافع یا ج��روح را در فرِض لوث ثابت نمود. بیان این 
ماده، چنان صریح است که تفاوتی میان طرف و منافع و جروح حاصل از آن نگذاشته 
است و مجنی علیه در هر یک از این موارد، در صورت اثبات با قسامه، می تواند قصاص 
نمای��د. البته این ایراد بر قانون گذار وارد اس��ت که چگون��ه می توان منفعت را قصاص 
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نمود. شاید بتوان گفت لفظ قصاص محدود به عضو است و قسامه صرفاً مثبت جنایت 
وارد شده بر منافع و جروح است.

ای��ن الیحه که در جلس��ه ی م��ورخ 1386/08/20 هیأت وزی��ران با قید یک 
فوریت به تصویب رس��یده بود، در تاریخ 1386/09/20 تقدیم مجلس شد و تغییرات 
و اصالح��ات فراوان��ی در آن ص��ورت گرفت که از آن جمله حذف م��اده ی 3-413 و 
اکتفا به ماده ی 459 در باب دیات بود که مانند ماده ی 254 قانون مجازات اس��المی 
مصوب 1370 تدوین شده بود، این الیحه بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی 
جمه��وری اس��المی ایران، در تاری��خ 1388/05/27 در کمیس��یون قضایی و حقوقی 
مجلس ش��ورای اس��المی تصویب و مجلس با اجرای آزمایش��ی آن به مدت پنج سال 

موافقت کرد، اما شورای نگهبان ایرادهایی بر آن وارد نموده است.
این مورد نش��ان می دهد قانون گذار بر نظر پیشین خود اصرار دارد و صالح را 
در ادامه ی رویه  ی س��ابق، بر انکار قصاص جراحت با قسامه و ادامه ی سکوت در مورد 
قصاص عضو اثبات ش��ده با قسامه دانسته اس��ت. تفاوت در عناوین جنایت بر عضو با 
عنوان جراحت می باشد. قانون گذار بیان داشته که با اجرای قسامه نمی توان جراحت را 
قصاص نمود، اما در جنایت بر عضو مثاًل از نوع قطع عضو، باید بتوان با قسامه قصاص 

نمود؛ زیرا رعایت تساوی در قصاص ممکن است. 
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یافته های پژوهش
هرچند در باب اجرای قصاص در جراحاِت اثبات شده با قسامه نظرات متفاوتی 
ارائه ش��ده اس��ت، اما با عنایت به قانون مجازات اسالمی و نیز با تأیید الیحه ای که در 
شورای نگهبان است، اگر مدعی بتواند پنجاه قسم را هم تدارک ببیند، با آن نمی تواند 
قصاِص جراحت بر عضو را اجرا کند، لذا در صورت تدارک ش��ش قس��م و به نسبت در 
جراحات کمتر از دیه ی کامل، می تواند دیه اخذ کند. بهتر بود الیحه در این قس��مت 
دس��ت نخورده باقی می ماند، تا مجنی علیه به عنوان مدعی که مطلع از واقعه اس��ت، 
ب��ه همراه چهل و نه نفر دیگر قس��امه را اجرا می ک��رد و قصاص عضو، منافع یا جروح 
ثابت می ش��د. نظر قاطبه ی فقها و رویه ی قانون گذاری بر این تعلق گرفته که جراحت 
با قسامه قابل قصاص نیست. این مطلب مانع از آن نیست که در جنایِت موجب قطع 
عضو اگر به خاطر تحقق لوث، کار به اجرای قسامه کشید، در صورت اجرای قسامه و 

اثبات جنایت، بتوان قصاص َطْرف را به پشتوانه ی نظر فقها اجرا نمود.
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