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یده چک
قسامه یکی از ادله اثبات جرم قتل است که در صورت وجود لوث، قابـل اسـتناد خواھـد بـود. در     

عمده وجود دارد. به طور خالصه نظریه نخست ادای پنجـاه سـوگند توسـط    اجرای آن دو نظریهشیوه
بـرای اثبـات   ھمان پنجاه سوگند را توسط شخص مدعی داند لکن نظریه دوم ادایپنجاه نفر را الزم می

باشد. پندارد. نظریه دوم فتوای مشھور و نظریه اول مضمون فتوایی نادر میجرم کافی می
۸۱نظریه مشھور حاکم بود لکن در سال ۱۳۷۰قانون مجازات اسالمی مصوب ۲۴۸به موجب ماده 

و با اصالح قانون مجازات اسالمی این حکم بر اساس فتوای مقام معظم رھبـری نسـخ گردیـد   ۱۳۸۰-
نفر را بدون تکـرار قسـم، ضـروری دانسـت. در قـانون      ۵۰گذار برای اثبات قتل عمدی، سوگند قانون

نیز ھمین مبنا حاکم است. ۹۰مجازات مصوب سال 
قانون اصالح شده، بررسی گـردد.  ۳۷۷در این مقاله سعی شده است تا مبنای فقھی و حقوقی ماده 

ن موجود در ادله، حتی اگر نظریه دوم مبانی محکمـی داشـته   نگارنده معتقد است با توجه به برخی قرائ
باشد، قسامه یک نھاد تعبدی محض نیست بلکه به نحو طریقیت منظور شارع بوده و در صورت لـزوم،  

.تواند کیفیت آن را تغییر دھدحاکم اسالمی می

ق. م. ا. ۳۷۷قتل، قصاص، قسامه، ماده : هاکلیدواژه

.١٦/٠٢/١٣٩٢ی: یب نھایخ تصوی؛ تار٢٢/٠٧/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
.. نویسنده مسئول1
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مقدمه  

سائل غامض چندی وجود دارد. بطور مثال: در مبحث قسامه م
گـردد کـه   از جمله شرایط سوگند خورندگان، وجود علم است. حال این سوال مطرح می-

اگر ایشان علم به ماجرا دارند چرا به شھادت دو نفر اکتفا نشود؟!  
آیا قسامه یک دلیل تعبدی صرف و به اصطالح توقیفی است؟ -
که آیا در صورتی که تعداد پنجاه قسم خورنـده  تالف است اینای دیگر که محل اخمسأله-

ھای تعداد مفقود و یا حتی تمام پنجاه قسم را بر عھده گیرد؟ تواند قسمکامل نباشد، مدعی می
سوم است. ھر چند در مقالـه ایم، تنھا مسألهآنچه در این مقاله مجال پرداختن بدان را داشته

ای شده است.  أله نخست نیز اشارهطور گذرا به دو مسحاضر به
ھا که در قالب بحث قتل و در مقالـه حاضـر   بنابراین با توجه به اھمیت دماء و نفوس انسان

قانون مجازات اسالمی آمده است به دنبال شفاف سازی برخـی زوایـای   ۳۷۷تحت عنوان ماده 
پنھان قسامه و بررسی مبانی فقھی ماده مربوطه ھستیم. 

قـانون مجـازات اسـالمی و    ۲۴۸براساس فتوای مقـام معظـم رھبـری مـاده     ۱۳۸۰در سال 
نیـز ۹۰ھای آن اصالح گردید. در آخرین اصالحات انجام شده در ماده مـذکور در سـال   تبصره

ھمان ماده با تغییر بسیار جزئی آورده شده است. در شرایطی که پـیش از ایـن اصـالح، مـدعی     
۲۴۸نجاه قسم، خود پنجاه سوگند یاد کند، با اصالح مـاده  توانست برای فراھم آوردن پقتل می

قانون مجازات اسالمی الزم است مدعی برای اجرای قسامه پنجاه نفر را معرفی نمایـد کـه ھـر    
تواند شخصـا پنجـاه   کدام یک قسم ادا نمایند. در حقیقت با انجام این اصالح دیگر مدعی نمی

ی اجرای قصاص نماید. بار سوگند یاد کرده و از این طریق تقاضا
گنـاھی خـود   تواند برای اثبـات بـی  اما عکس این قضیه صادق نیست. یعنی مدعی علیه می

١شخصا پنجاه سوگند یاد کرده و تبرئه گردد.

یمـدع یشان و بستگان نسـب ید از خویشود و قسم خورندگان بایسابق در موارد لوث، قتل عمد با پنجاه قسم ثابت م٢٤٨ماده یبر مبنا. ١
باشند و شرط است که مرد باشند.

ن گونه بوده است:یماده قبل از اصالح ا٣و ٢نکرده است؛ اما تبصره یرییتغ٢٤٨ماده ١تبصره 
که یک قسم بخورد. به نحویش از یتواند بیک از قسم خورندگان مرد مینفر باشند ھر ٥٠: چنان چه تعداد قسم خورندگان کمتر از ٢تبصره 

کامل شود.قسم ٥٠
قسم بخورد ھر چند زن باشد.٥٠تواند یمیقسامه وجود نداشته باشد، مدعیبرایمدعیشان نسبیاز خویچ مردیچه ھ: چنان٣تبصره 

د:ین شرح اصالح گردی) بد١آن (بجز تبصره یھاسابق و تبصره٢٤٨ماده ١٣٨٠در سال 
شان و بسـتگان  ید از خویشود و قسم خورندگان باینفر مرد ثابت م٥٠با قسم ): در موارد لوث، قتل عمد٢٣/١٠/١٣٨٠ی(اصالح٢٤٨ماده 
باشند.یمدعینسب
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تردیـد  بررسی مبانی اصالح قانون مجازات اسالمی و نیز فتوای مقام معظم رھبری کـه بـی  

دھد. در ایـن  ضوع اصلی این مقاله را تشکیل میای در این اصالح داشته است؛ مونقش اساسی
درء و احتیاط در دماء به عنوان مبنـای ایـن اصـالحات و نیـز     جھت قواعدی فقھی مانند قاعده

سایر مبانی فقھی این نظریه دراین مقاله مورد مطالعه قرار خواھند گرفت.  
عظـم رھبـری کـه    ھمچنین ضروری است به این موضوع پرداخته شود که آیا فتوای مقـام م 

مبنای اصالح قانون مجازات اسالمی قرار گرفته است از احکام اولیه است یا ثانویه؟ بر اسـاس  
مبانی اصولی و قواعد فقھی از جمله درء و احتیاط صادر شده یا مبتنی بـر مصـالح اجتمـاعی و    

فت.احکام حکومتی؟ این موضوعات نیز در این مقاله مورد بررسی اجمالی قرار خواھند گر

تعاریف و اصطالحات
از جمله امارات و قواعد فقھی که در اثبات قتـل عمـد و قطـع عضـو مـورد اسـتفاده قـرار        

باشد. در آغاز تعریف لغوی و اصـطالحی لـوث و   گیرد اماره لوث و قسامه و قاعده درء میمی
گیریم:  قسامه را پی می

، جراحات، آلـوده شـدن و نیـز    الف) لوث: به فتح الم در لغت به معنای قوت و شدت، شرّ
تر فربـه و پـر گوشـت اسـت.     به معنای ش» ناقة ذات لوثه«مطالبه از روی کینه آمده است. مثالً 

) ۱۸۶/ ۲لوث به ضم الم نیز به معنای ضعف و حماقت استعمال شده است. (ابن منظور، 
عا باشـد.  ظن بـه وقـوع مـد   شود که حاصلش غلبهاما در اصطالح، لوث به چیزی گفته می

تـام محسـوب   ) در تاج العروس آمده: لوث نزد شافعی شبه داللـت بـوده و بینـه   ۳۳۴(سعدی، 
ذکر شده و به معنای آن است کـه شـاھد واحـدی بـر     » لوث«گردد. در حدیث قسامه کلمهنمی

اقرار مقتول مبنی بر معرفی قاتل شھادت دھد یا اینکه دو نفر به دشمنی مقتـول و مظنـون و یـا    
) برخی ۲۵۷/ ۳د مقتول توسط مظنون و یا امثال این موارد شھادت دھند. (واسطی زبیدی، تھدی

ای که بر صدق سخن مدعی مبنی بر قتل، قطـع و یـا   ظنیهاند: ھر امارهدیگر در تعریف آن گفته
)  ۴۵۹که مدعی از اقامه بینه عاجز باشد. (مشکینی، جرح قائم شود در حالی

توانند یک از قسم خورندگان مرد مینفر باشد ھر ٥٠کمتر از هیعلیمدعچه تعداد قسم خورندگان): چنان٢٣/١٠/١٣٨٠ی(اصالح٢تبصره 
قسم کامل شود.٥٠که یک قسم بخورند به نحویش از یب

تواند یقسم حاضر کند، میادایخود را برایشان و بستگان نسبیاز خوینتواند کسهیعلیمدعچه ): چنان٢٣/١٠/١٣٨٠ی(اصالح٣تبصره 
قسم بخورد و تبرئه شود.٥٠خودش 

ه مرد از خویشاوندان و نیز از این قرار است: نصاب قسامه در اثبات قتل عمدی سوگند پنجا٩٠اصالحی الیحه قانون مجازات سال ٣٧٧ماده 
شود.بستگان مدعی است. با تکرار سوگند، قتل ثابت نمی
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با معنای لغوی نیز پوشیده نیست چه اینکه بـه کمـک مصـادیق    مناسبت معنای اصطالحی 

وسیله لوث وجاھت و آبروی مدعی گردد. یا اینکه بهلوث مدعای مدعی قوت گرفته و فربه می
علیه آلوده شده است.  

بنابراین لوث عبارتست از یک سلسله امارات در جریان قتل یا قطع عضو مثل وجـود یـک   
فاسق معلوم الھویت در محل جنایت. که این امارات مفھوم لوث را شاھد، و یا انسانی شرور و

گردند. به عبارت دیگر با وجود این امـارات شـبھه در   دھند و منشا اجرای قسامه میتشکیل می
طـور  ) بـه ۲۴۸)، برگرفته از مـاده  ۱۳۸۵گیرد. (قانون مجازات اسالمی (مورد قتل عمد قوت می

وت لوث است بدون آنکه در این مورد فرقی میان اسباب مفیـد  ای موجب ثبظنیهکلی ھر اماره
ظن وجود داشته باشد. بنابراین لوث با اِخبار صبی ممیز و مورد اعتماد و یا فاسق ثقـه و حتـی   

) ۲۱۷شود. (فاضل لنکرانی، کافر حاصل می
ب) قسامه: سوگندھایی است که مدعی به ھنگام نداشتن بینه بـرای اثبـات جنایـت مـدعی     

خوانیم: قسامه به فتح قاف نام سوگندھایی اسـت کـه   می» مغنی المحتاج«کند. در یه اقامه میعل
ھمان سوگند اسـت اخـذ شـده اسـت و گفتـه شـده:       شود و از قسم کهبر اولیاى دم تقسیم می

/ ۴کننـد. (شـربینی،   قسامه، نام اولیایی است که براى اثبات قتل بر مدعی علیـه سـوگند ادا مـی   
۱۰۹ (

کمت تشریع قسامهح
در روایات معصومان (ع) علت تشـریع قسـامه، جلـوگیری از بطـالن و ھـدر رفـتن خـون        

مسلمین ذکر گردیده است. در کتاب شریف کافی آمده:  
از امام صادق در مورد قسامه پرسیدم که چگونه است؟ فرمود: حکم حقی اسـت و اگـر   «...

رساندند و قسامه حفاظی است که جان مـردم  مینبود برخی از مردم دیگران را (پنھانی) به قتل 
)  ۳۶۰/ ۷(کلینی، » شود.با آن حفظ می

گوید حضرت صادق فرمود: قسامه از جھت احتیاط در جان مردم تشریع شده زراره می«... 
در حـالی  -کشتن (رو در رو یا غافلگیرانه) دیگـری را کـرد   تا اینکه وقتی یک فرد فاسق اراده

(ھمان) » بترسد و از این کار صرف نظر نماید.–او نیست که ھیچ کس شاھد 
توان فلسفه تشریع قسامه از دیدگاه شارع را استنباط نمود. باتوجه بـه  از اینگونه روایات می

ھای مرمـوزی  آنچه در حکمت تشریع قسامه ذکر شد و اینکه امروزه نیز ممکن است چنین قتل
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ھای مخفیانـه  ژی و سرعت در رفت و آمد و... انجام قتلویژه که پیشرفت تکنولواتفاق بیفتد، به

تر کرده است و از طرفـی یـافتن امـارات و قـرائن ظنـی بـه سـبب ھمـین تکنولـوژی،          را ساده
توان گفت که حکـم قسـامه   تر شده و لوث که اساس قسامه است، قابل تحقق است، میراحت

باشد. پس چون موضوع قسامه باقی میھاادامه دارد و یکی از بھترین طرق اثبات این گونه قتل
است، حکم آن نیز قابل اجرا است.  

اگرچه مسأله احتیاط در دماء اقتضا دارد که نسبت به مـتھم نیـز احتیـاط کنـیم تـا خـون او       
ای است که اگر تمـام آن شـرایط رعایـت    ریخته نشود، باید گفت شرایط اجرای قسامه به گونه

ثبات حق کند و در این مورد احتیـاط جـایز نیسـت و بایـد     ای نیست که اشود جای ھیچ شبھه
توان گفـت کـه اسـالم دربـاره خـون      حکم اسالمی درباره قاتل اجرا شود و به عبارت دیگر می

متھم نیز با جعل شرایط سنگین برای قسامه، احتیاط را رعایت کرده است.  
مه حداقل سه دیدگاه وجـود  ای که اشاره به آن خالی از فایده نیست اینکه در مورد قسانکته

. قسامه حکم تأسیسی ۲. قسامه یک حکم جاھلی بوده و اسالم آن را امضاء کرده است. ۱دارد: 
اسالم است و مبدأ تشریع آن در زمـان پیـامبر اسـالم (ص) و بعـد از فـتح خیبـر بـوده اسـت.         

زمـان  . قسامه حکم تأسیسی اسـالم اسـت و مبـدأ تشـریع آن در    ۳) ۲۲۶/ ۴۲(صاحب جواھر، 
) در بطالن دیدگاه سوم ھمین بس کـه اوال  ۲۷۲/ ۴خالفت عثمان بن عفان بوده است. (طبری، 

) ٢/ ٨؛ نسـائی،  ٤٢/ ٥باشد (ر.ک: بخاری، مخالف با روایات وارد در کتب معتبر اھل سنت می
و ثانیا مستلزم تشریع توسط خلیفه سوم بوده که الجرم واکنش صحابه کبـاری چـون علـی بـن     

که چنین چیزی در تواریخ گزارش نشده است.  داشت درحالیب را در پی میطالابی
نظریه اول و دوم باید بگوییم اختالف در این باره در بین دانشمندان امامیـه بـه   و اما درباره

سألت أبا عبد اهللا (ع) «گردد. روایت از این قرار است: اختالف در قرائت در لفظ حدیث باز می
) ۱۱۸/ ۱۹(حرعـاملی،  » ھـا؟ فقـال: کـان مـن قبـل رسـول اهللا (ص)      کان بـدؤ عن القسامة، أین

اسـت  » قبـل «اختالف در تاسیسی یا امضایی بودن این نھاد ناشی از اخـتالف در قرائـت کلمـه   
بـه معنـای از   » مـن قِبَـل  («) چه اینکه اگر به کسر قاف خوانده شود ۲۲۶/ ۴۲(صاحب جواھر، 

ر به فتح قاف باشد (قَبل) داللت بر امضـایی بـودن خواھـد    جانب) نشان از تاسیسی بودن و اگ
١داشت. ھرکدام از این دو وجه، قائل نیز دارد.

)٧٩. مشھور به امضایی بودن تمایل دارند و برخی به تاسیسی بودن.(ر.ک: فاضل لنکرانی، ١
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اقوال فقها

قول مشھور : جواز تکرار سوگند
فقھا اگر ولیّ دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراھم آورد بلکـه  ١براساس دیدگاه مشھور

شود تا به عدد قسامه برسد سپس به نفـع  ، قسم تکرار میتعداد کمتری آورد یا فقط خود او بود
طور کلی معیار اساسی در قسامه، تعداد سوگند است نه تعداد سوگند شود. بهاو حکم صادر می

یاد کنندگان. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز ھمین گونه است.  
عمد، پنجاه سوگند است. اگـر ولـیّ دم بـه تعـداد     نگارد: قسامه در قتلمحقق در شرائع می

کننـد و اگـر از ایـن    افراد قسامه (پنجاه نفر) گروھی را داشته باشد، ھرکدام یک سوگند یاد مـی 
تعداد کمتر باشند، باید سوگند را تکرار کنند تا عدد قسامه تکمیل شود... اگر مدعیان جمـاعتی  

ھا به طور مساوی پنج سوگند در قتل خطا میان آنباشند، پنجاه سوگند در قتل عمد و بیست و
تر آن است که ـ شود. اگر متّھمان بیش از یک نفر باشند حکم آن مردّد است و روشنتقسیم می

ھمانند حالت انفراد ـ علیه ھریک باید پنجاه سوگند اقامه شود؛ زیـرا ھریـک از ایـن افـراد بـه       
تّھم یک نفر باشد و پنجـاه نفـر از خویشـان خـود را     صورت منفرد مورد اتّھام ھستند. اما اگر م

حاضر کند که به برائت او شھادت دھند، ھریک از ایشان باید یک بار سوگند یاد کند؛ ولی اگر 
کمتر از پنجاه نفر باشند با تکرار سوگند باید عدد تکمیل شود. 

تواند متّھم را کند، میاگر ولیّ دم افرادی را برای قسم نداشته باشد و خود او نیز قسم یاد ن
پنجاه بار قسم دھد و اگر متّھم افرادی داشته باشد که برای او سـوگند یـاد کننـد، خـود او نیـز      

)  ۲۲۵/ ۴، یلحققحشود. (ممانند یکی از ایشان سوگند داده می
ندانی نویسد: اگر مدعی به تعداد افراد قسامه خویشاوامام خمینی (ره) در تحریر الوسیله می

کند و اگر تعداد، کمتر از عدد قسامه باشـد،  داشته باشد، ھریک از ایشان یک بار سوگند یاد می
شود تا عدد قسامه تکمیل شود. اگر خویشاوندان او بیش از عدد قسـامه باشـند،   قسم تکرار می

ین کنند. مختارندکه در قتل عمد پنجاه نفر و در قتل غیر عمد بیست و پنج نفر از میان خود تعی
ـ اگر مدعی افرادی برای قسامه نداشته باشد یا داشته باشد، ولی ھمه یا بعضـی از  ۲مسأله 

شـوند و سـوگند   آنان از ادای سوگند امتناع ورزند، خود مدعی و موافقـان او سـوگند داده مـی   
او شود تا عدد قسامه تکمیل گردد و اگر ھیچ کس جز خود او نباشـد، سـوگند   ایشان تکرار می

شود تا عدد به اتمام برسد. تکرار می

)٢٥٨/ ٧(خوانساری، » ن مع عدم القسامة بالعدد المذکور فھو المشھوریمیو أمّا تکرّر ال. «١
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توانـد سـوگند را بـه مـدعی     ـ اگر خود مدعی یا خویشان او سوگند یاد نکنند، می۳مسأله 

علیه برگرداند و مدعی علیه نیز باید پنجاه نفر از خویشان خود را حاضر کند کـه بـه برائـت او    
گر کمتر از پنجـاه نفـر باشـند، بـرای     شھادت دھند و باید ھریک بر برائت او سوگند بخورد و ا

شـود. اگـر مـدعی    شود و حکم به برائت او از قصاص و دیه میتکمیل عدد، سوگند تکرار می
کند و حکم به برائـت  علیه خویشاوندی برای سوگند نداشته باشد، خود او پنجاه سوگند یاد می

) ۴۷۸/ ۲او از قصاص و دیه خواھد شد. (خمینی، 
بین قسامه مدعی و قسامه مدعی علیه تفصیل » مبانی تکملة المنھاج«کتاب محقق خویی در 

داده است و در قسامه مدعی موافق مشھور و در قسامه مدعی علیه خالف مشـھور نظـر داده و   
گفته است:  

مگر اینکه اجماع باشد بر اینکه در مورد مدعی علیه سوگند پنجاه مرد معتبر اسـت و گرنـه   
باشد. (خویی، مدعی علیه کافی است و نیازی به آوردن اشخاص دیگر نمیظاھرا پنجاه سوگند 

۲ /۱۱۱ (
قول مشھورادلۀنقد و بررسی 

آ) روایات
معتبره مسعدة بن زیاد از امام باقر (ع): ھرگاه مدعیان، بینه بر قتل کشـته خـویش اقامـه    -١
د، پدرم متھمان به قتل را پنجاه انخوردند که این متھمان او را کشتهکردند و سوگند نیز نمینمی

؛ »شناسـیم ما او را نکشتیم و قاتل او را نمی«داد که: بار به اسم جالله به این صورت سوگند می
پرداخت. این در صورتی است که مقتول در محدوده یک قبیله سپس دیه را به اولیای مقتول می

ری پیدا شد، دیه او از بیت المال به اولیـای  ای در میان لشکر یا بازار شھپیدا شود؛ اما اگر کشته
خمسـین  «اند که مقتضای اطالق عبارت ) برخی گفته۱۱۸/ ۱۹شود. (حر عاملی، او پرداخت می

کند. در این روایت آن است که حتی اگر مدعی یک نفر باشد پنجاه سوگند او کفایت می» یمیناً
از محل بحـث مـا خـارج اسـت. زیـرا      اشکال این استدالل آن است که روایت مزبور اساساً

بحث ما درباره کفایت تکرار سوگند در طرف مدعی برای اثبات قتل عمـدی و قصـاص اسـت    
اما موضوع حدیث مذکور، تکرار سوگند از سوی مدعا علیه برای رفع مسؤولیت پرداخت دیـه  

قـدمات حکمـت   باشد. بنابراین حدیث مورد نظر اصالً در این مورد در مقام بیان نیسـت و م می
باشد. مھیا نمی

ممکن است مستدلّ ادعای الغای خصوصیت کند به اینکه مدعا علیـه خصوصـیتی نـدارد و    
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توان جواز تکرار سوگند را به مدعی نیز سرایت داد. لکن این سخن نیـز فاسـد اسـت زیـرا     می

اوت جـوھری  قبول نداریم که مدعا علیه خصوصیتی نداشته باشد. بلکه به نظر ما بین این دو تف
وجود دارد؛ زیرا قول مدعا علیه مطابق اصل اسـت و تسـامح و تخفیـف در مـورد آن اشـکالی      

توان حکم مدعا علیه را به آن سرایت داد. کند اما قول مدعی خالف اصل بوده نمیایجاد نمی
وانگھی اطالق روایت مزبور با تقییدی که در روایات دیگر وارد شـده متنـافی اسـت؛ زیـرا     

اند، ظھور در شرطیت پنجاه نفر دارند. مثالً روایات دیگر که در ھمین مضمون وارد شدهبرخی
و إن لم یقسموا فإن علی المدعی علیھم أن یحلـف مـنھم   «روایت معتبره ابو بصیر چنین است: 
). یا مثالً روایت علی بن فضیل از این ۵، ح۱۰(ھمان، باب » خمسون ما قتلنا و ال علمنا له قاتال

إذا وجد رجل مقتول فی قبیلة قوم حلفوا جمیعا ما قتلوه و ال یعلمون له قاتال، فـإن  «ر است: قرا
رسد اگـر اطـالق روایـت صـحیح     ) به نظر می۵، ح۹(ھمان، باب» أبوا أن یحلفوا أغرموا الدیة...

تر است تا اینکه بخواھیم ازگونه نصوص حمل کنیم عرفاً به ذھن نزدیکمسعده را بر تقیید این
اطالق این روایت در مورد مدعا علیه استفاده کـرده سـپس از آن الغـای خصوصـیت نمـوده و      

حکم جواز تکرار سوگند را برای مدعی نیز اثبات نماییم. 
بنابراین امکان عمل به روایت مسعده حتی در مورد خودش مشکوک اسـت چـه رسـد بـه     

اینکه از آن در مورد مدعی نیز استفاده کنیم.  
ھـایی کـه   ی که در باب قسامه جراحات آمده است. در این روایات در مورد زخمروایات-٢

ھـا  ھـایی کـه دیـه آن   ھا ھزار دینار است حکم به قسامه شش نفر شده، و در مورد زخـم دیه آن
ھا تعیین شده است.  ھمان نسبت نیز افراد قسامه آنکمتر از این مقدار است به

و آن ١بحـث ماسـت، طریـق معتبـری وجـود دارد     درخصوص ھمین روایات که مربوط به
روایت یونس بن عبدالرحمن از امام رضا (ع) است:  

امیرالمومنین (ع) جنایات وارد بر جسـم را بـه شـش قسـم تقسـیم کردنـد: نفـس، بینـایی،         
ھـا؛  شنوایی، تکلّم و نقص در صوت (مانند گرفتگی یا خشونت صدا)، از کار افتادن دست و پا

ای مقـرر داشـت: قسـامه نفـس را در     ھا به ترتیب تعلّـق دیـه، قسـامه   از اینسپس برای ھریک
ھا بـه  صورت عمد پنجاه نفر و در صورت خطا بیست و پنج نفر، و قسامه زخمھایی که دیه آن

ھا کمتر از ھزار دینار است، نیز بهھایی که دیه آنرسد، شش نفر قرارداد. در زخمھزار دینار می

ـ عاً عَنِ الرِّضَا ع وَ سَھْلُ بْنُ زِیونُسَ جَمِیسَی عَنْ یهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیمَ عَنْ أَبِیبْنُ إِبْرَاھِیوات از این قرار است: عَلِ. سلسله ر١ ادٍ ی
)۱۰/۱۶۹ب األحکام، یعَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ ... (تھذیعَنْ أَبِوبَ یفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیهِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیعَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِ
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شود.  ش نفر کاسته میھمان نسبت از ش

گانـه آسـیب   توضیح این نکته آن است که ھرگاه انسانی از ناحیه یکی از ایـن اجـزاء شـش   
ببیند، اگر یک ششم بینایی یا شنوایی یا قدرت گفتار یا ھر عضو دیگـر خـود را از دسـت داده    

ود او بـه  اش آسیب دیـده، خـ  باشد، خودش به تنھایی باید سوگند یاد کند. اگر یک سوم بینایی
اش آسیب دیده، خود او به ھمراه دو ھمراه یک نفر دیگر باید سوگند یاد کند. اگر نصف بینایی

اش آسیب دیده خـود او بـه ھمـراه سـه نفـر      نفر دیگر باید سوگند یاد کنند. اگر دو سوم بینایی
ھـار نفـر   اش آسیب دیده خود او به ھمـراه چ دیگر باید سوگند یاد کنند. اگر چھار پنجم بینایی

دیگر باید سوگند یاد کنند و اگر تمام بینایی خود را از دست داده خود او بـه ھمـراه پـنج نفـر     
دیگر باید سوگند یاد کنند. قسامه ھمه جراحات به ھمین ترتیب است. اگر شخص آسیب دیده 

یـن اگـر   کسی را نداشته باشد که با او سوگند یاد کند، خود او باید سوگند را تکرار کند. بنابر ا
اش آسیب دیده باید یک بار سوگند بخورد و اگر یک سوم آن آسیب دیده باید یک ششم بینایی

دو بار و اگر نصف آن آسیب دیده باید سه بار و اگر دو سوم آن آسیب دیده باید چھـار بـار و   
اش آسـیب دیـده بایـد شـش بـار      اگر پنج ششم آن آسیب دیده باید پنج بار و اگر تمام بینـایی 

)  ۱۰/۱۶۹گند بخورد، سپس دیه به او پرداخت شود. (طوسی، سو
اند. در ذیل روایت صدوق و شـیخ  ھمانند این روایت را صدوق و شیخ مفید نیز نقل کرده

آنچه که بـر آن سـوگند   در صورتی که از سوگند خوردن سرباز زند فقط دیه«مفید آمده است: 
توانـد بـه   شود. در این زمینه حـاکم مـی  داده میخورده و به صدق او اطمینان وجود دارد به او 

)  ۸۰/ ۴(صدوق، » کمک سوال و تحقیق و تفحص به حقیقت مطلب پی برد.
توانـد  در این دسته از روایات تصریح شده که اگر کسی ھمراه مـدعی نباشـد خـود او مـی    

سـت ایـن   انـد. مسـتدل معتقـد ا   سوگند را تکرار کند؛ اما این روایات در باب دیه جروح آمـده 
اند، امّا با الغـای خصوصـیت و عـدم احتمـال     روایات اگر چه در باب جروح و اعضا وارد شده

گیرند. فرق، موارد قتل نفس را نیز در بر می
رسد: استدالل به این حدیث نیز از چند جھت قابل مناقشه به نظر می

روایت بـوده و  زاوالً توضیحی که در ذیل حدیث نخست آمده و محل استناد است، خارج ا
عبارت راوی است نه عبارت امام (ع). صاحب جواھر بر اساس توجه به مـتن کتـاب کلینـی و    

کند که عبارت مذکور، جزئـی از حـدیث نبـوده و کلینـی بـرای      شیخ طوسی چنین استظھار می
) چه اینکه لسان این قسمت ۲۲۵/ ۴۲توضیح حدیث آن را اضافه کرده است. (صاحب جواھر، 
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شود، با مـتن حـدیث کـامالً متفـاوت بـه نظـر       شروع می» توضیح ذلک«که با عبارت از روایت 

رسد. وانگھی گرچه مرحوم شیخ طوسی این روایـت را در جـایی از کتـاب تھـذیب خـود،      می
ھمان کتاب ایـن روایـت را خـالی از    ھمراه با جمالت مورد نظر آورده، لکن در جایی دیگر از

این حدیث را بـدون  » من الیحضره الفقیه«صدوق نیز در کتاب عبارات مذکور ذکر کرده است. 
آورده است. (برای دیدن دیدگاه مخـالف ر.ک: مـدنی کاشـانی،    » توضیح ذلک«جمالت بعد از 

١٤٦  (
ثانیاً الغای خصوصیت در این مورد ممکن نیست و احتمال فرق میان مورد ایـن روایـات ـ     

ار زیـاد اسـت؛ چـرا کـه قتـل نفـس اھمیّـت        که جروح و اعضا است ـ و مورد قتل نفس، بسـی 
بیشتری دارد و از این رو کمتر از پنجاه سوگند در مورد عمد، و بیست و پنج سوگند در مـورد  

شود؛ برخالف اعضا که اگر دیه آن صد دینار باشد سوگند شش نفر پذیرفتـه  خطا، پذیرفته نمی
شود.  از تعداد شش نفر کاسته میھمان نسبتشود و ھرچه میزان دیه آن کمتر باشد، بهمی

شود، دیه اسـت نـه   نھایت، آنچه در این دسته از روایات با قسامه شش نفر ثابت میثالثاً در 
قصاص، بلکه در ذیل برخی از این روایات آمده است:  

در صورتی که از سوگند خوردن سرباز زند فقط آنچـه کـه بـر آن سـوگند خـورده و بـه       «
تواند به کمـک سـوال و   شود. در این زمینه حاکم میوجود دارد به او داده میصدق او اطمینان

) ۸۰/ ۴(صدوق، » تحقیق و تفحص به حقیقت مطلب پی برد.
ب) اجماع

در این مسأله با آنکه ھیچ نصّ صریحی در مورد کفایت تکرار قسم در قسـامه قتـل وجـود    
ھای خالف ست. عالوه بر این در کتابندارد، از ھیچ یک از فقھا سخنی خالف آن نقل نشده ا

) بر کفایت تکرار قسم از سوی مدعی، ادعای ٢٧٩/ ١٦) و ریاض (طباطبائی، ٣٠٨/ ٥(طوسی، 
اجماع شده است.  

برخی پس از رد تمامی دالیل اثبات کفایت پنجاه سوگند توسط افرادی کمتر از پنجاه نفـر،  
ند: اعراض از ایـن اجمـاع خصوصـاً بـا وجـود      ادر برابر این دلیل سر تعظیم فرو آورده و گفته

ادعای عدم خالف از سوی شیخ طوسی و دیگران مشکل است... مضافاً اینکه دست کشـیدن از  
این اجماعات مستلزم خروج از دین یا مذھب است. بنابراین تکیه بر این ادله (اطالق روایـات)  

یجه احتیاط در آن است که از تر است. در نتبرای صدور فتوا مشکل و اعراض از اجماع مشکل
) ۱۴۶صدور فتوا پرھیز کنیم. (مدنی کاشانی، 



85در قسامهیپنجاه سوگند توسط مدعتیکفایفقههیبر نظرينقد1394بهار
توان گفت اوالً اصل وجـود اجمـاع یـا اتفـاق آرا در ایـن      لکن در پاسخ به این دلیل نیز می

مسأله چندان روشن نیست. عبارت شیخ مفید در مقنعه ظاھر در آن است که با تکـرار سـوگند   
شود نه قصاص. ھمچنین عبـارت شـیخ   اه نفر فقط دیه ثابت میاولیای دم درصورت فقدان پنج

طوسی در نھایه نیز ظھور دارد در اینکه تکرار سوگند یک نفر فقط در طرف مدعی علیه اسـت  
نه در طرف مدعی. درکالم شیخ، فرض فقدان پنجاه نفر برای ادای سوگند و تکرار سوگند یک 

ت نه مدعی. این سخن شیخ جـای تأمـل دارد   نفر، به طرف مدعی علیه اختصاص داده شده اس
چرا که تخصیص یاد شده ھیچ وجھی ندارد مگر آنکه کالم ایشان حمـل بـر غفلـت و اجمـال     

این باشد که طرف مدعی نیز به ھمین » ال قسامة لھم من أنفسھم«شود و اینکه مراد او از جمله 
مه باشد واز تکرار سوگند نیـز  ترتیبی که در مورد طرف مدعی علیه گفته شد عاجز از اقامه قسا

شود؛ ولی کالم او ظھـور در چنـین معنـایی    گاه قسم به مدعی علیه منتقل میامتناع ورزد که آن
ندارد. 

ثانیا، اگر بپذیریم که این رأی، مورد پذیرش فقھا یـا مـورد اجمـاع باشـد، بـا ایـن وصـف        
و متـأثّر از روایـاتی کـه مبنـای     توان به طور قطع گفت که این اجماع، اجماع تعبدی بـوده  نمی

رسـد چنـین اجمـاعی مـدرکی اسـت کـه       صدور فتوای مشھور شده، نیست بلکه بـه نظـر مـی   
تواند مدرک و مستند مستقلی برای اثبات یک فتوا باشد.  نمی

ج) دلیل عقل
گیـرد کـه   پس از نقل روایت مسعده و مانند آن نتیجـه مـی  » مبانی تکمله«محقق خویی در 

نویسد:  رار سوگند از سوی مدعی بسیار مشکل است. اما سپس میاکتفا به تک
تـوان گفـت قسـامه فقـط بـرای      آری در تأیید این مطلب (جواز اکتفا به تکرار سوگند) مـی 

گیرانـه بـه قتـل برسـاند.     احتیاط وضع شده است تا ھر فاسقی نتواند کسی را مخفیانـه و غافـل  
اشد، چگونه ممکن است قصاص معلّق بـر سـوگند   بنابراین ھرگاه علّت وضع قسامه این نکته ب

توانـد  افتد. چگونه چنین امر نـادری مـی  پنجاه نفر باشد؟! سوگند پنجاه نفر، بسیار کم اتفاق می
موجب ترس و بازداشتن فاسق از ارتکاب مخفیانه قتل شود؟ عقل با پی بردن به این مطلب که 

برای ترس و اضـطراب در قتـل اسـت در    قسامه از جھت احتیاط وضع شده و اینکه تشریع آن
میان این دو نظریه جانب جواز تکرار را خواھد گرفت. چه اینکه سنگینی چنین حکمی دلیل بر 

)  ۱۳۳ندرت وقوع آن بوده و با غرض شارع مبنی بر صیانت دماء سازگار نخواھد بود. (خویی، 
ه از روی حدس قطعی و بـر  توان گفت: از آنجا که سوگند قسامدر نقد این استدالل نیز می
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توان به افراد زیـاد  توان به افراد کم اکتفا کرد نیز میطور که میاساس لوث است در نتیجه ھمان

نیز اکتفا نمود و ھمین برای ترس و نگرانی فرد فاسق کافی اسـت تـا بـرای حفـظ جـانش بـه       
ـ    توان گفت چنانصورت میجنایت دست نزند. در غیر این ه جلـوگیری از  کـه شـارع اھتمـام ب

گونه نیست که حفظ جان او از ورزد و اینوقوع جنایت دارد، به حفظ جان متھم نیز اھتمام می
اھمیت کمتری برخوردار باشد. وانگھی فراھم آوردن پنجاه نفر برای قسـامه بـا فـرض لـوث و     
وجود تھمتی از قبیل دشمنی و غیره میان متھم و مقتول فرض نادری نیسـت، خصوصـا کـه در    
قسامه شرط نشده که علم متصدی سوگند علم حسّی باشد بلکه کافی اسـت سـوگند خورنـده    

١وثوق به قتل داشته باشد ھرچند به صورت حدسی.

قول دوم: عدم جواز تکرار سوگند و لزوم تعدد متصدیان سوگند در قسامه
در طرف گویدچنانچه در مباحث پیشین اشاره شد قولی در برابر مشھور وجود دارد که می

مدعی، قسامه پنجاه نفر شرط است اما در طرف مدعی علیه فقـط پنجـاه سـوگند شـرط اسـت      
حتی اگر مدعی علیه تمکن از فراھم آوردن افرادی دیگر برای ادای سوگند ھمراه خـود داشـته   

باشد.  
) و آیـت اهللا  ۱۲۳در راستای قول به عدم توزیع قسم، مقام معظم رھبری (ر. ک: گلدوزیان، 

باشند. صاحب جـامع المـدارک   ) قائل به عدم توزیع قسم از طرف مدعی می۵۳/ ۱رودی (شاھ
)  ۲۵۸/ ۷نیز جواز تکرار سوگند را مشکل دانسته است. (خوانساری، 

نقد و بررسی ادله
ترین دلیل برای قول به عدم کفایت تکرار سوگند توسط مـدعی عبارتسـت از اینکـه    آ) مھم

باشد. اصل اولیه در این باب آن اسـت  در باب قضا و شھادات میقسامه، بر خالف اصول اولیه
ھمان ابتدا حق ادای که بینه بر عھده مدعی و سوگند بر ذمه منکر باشد. لکن در نھاد قسامه، از

سوگند به مدعی داده شده است. در موارد خالف اصل، باید به قدر متـیقن اکتفـا نمـود و قـدر     
باشـد و  ند توسط پنجاه نفر است. تا این انـدازه مـورد اتفـاق مـی    متیقن در این باب، ادای سوگ

مدعی کفایت پنجاه سوگند توسط تعدادی کمتر از پنجاه نفر باید قول خویش را با دلیل اثبـات  

. یکی از شبھات جدی در بحث قسامه آن است که اگر در قسم خورندگان وجود علم شرط است، چرا به شھادت دو نفـر از ایشـان اکتفـا    ١
صـورت  پنجاه نفر حالف، از فساق باشند که درایـن نشود ؟ ممکن است در جواب گفته شود فرض تمسک به قسامه در مواردی است که ھر

اند: اگرچه در قسم، علم و قطع به شھادت ایشان پذیرفته نخواھد بود. لکن برخی با بعید دانستن این فرض، در جھت حل اشکال مزبور گفته
گونه علم در مورد ی است. اگرچه اینمتعلق قسم شرط است و ظن کافی نیست اما ھمین که منشأ قطع به متعلق قسم، مبادی حدسی باشد کاف

)٣٤٦/ ٢شھادت پذیرفته نیست. (مکارم شیرازی، 
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نماید. 

، شـامل شـبھات حکمـی در    »درأ الحـدود «معـروف  ب) دلیل دوم اینکه به عقیده ما قاعده
) بنابراین محـل بحـث مـا مشـمول قاعـده درأ      ۸۱/ ۴د، موضوع قصاص نیز ھست. (محقق داما

است و باید گفت اثبات قطعی حکم قصاص در این مورد ممکن نیست.  
مبنـایی  ۱۳۷۰قـانون مجـازات مصـوب    ۲۴۸با نظر به آنچه گفتیم به نظر ما اصـالح مـاده   

صحیح داشته و کامالً قابل توجیه است.  
در صـورتی  «ز روایات قسامه چنین آمده اسـت:  توان گفت در ذیل برخی اعالوه بر این می

که از سوگند خوردن سرباز زند فقط آنچه که بـر آن سـوگند خـورده و بـه صـدق او اطمینـان       
تواند به کمک سوال و تحقیـق و تفحـص   شود. در این زمینه حاکم میوجود دارد به او داده می
ای است بر این معنا که قسـامه  ) عبارت مذکور قرینه۸۰/ ۴(صدوق، » به حقیقت مطلب پی برد.

کـه در شـرایطی در کـارایی و طریقیـت     ای تعبدی نیست. بنا بر این والـی اسـالمی چنـان   اماره
دسـت آورد  سوگندھای مکرر شک کند، حتی اگر مبنای تکرار را به درستی بتوان از روایات بـه 

ذیـل روایـت و در   گذاری مشخص، به آن اکتفـا نکنـد. محـدث نـوری در     تواند با قانونباز می
کند فرماید: این عبارت داللت میمی» و الوالی یستعین فی ذلک بالسّؤال و النّظر«توضیح عبارت 

دسـت آوردن حقیقـت مـوثر بدانـد، اختیـار      بر اینکه قاضی در [استفاده از] آنچه که آن را در به
ت و غیر آن ذکر شده دارد. بنابراین از عبارت مذکور دلیل بسیاری از مطالبی که در کتاب قضاو

) ۷۸۵/ ۱۶گردد. (نوری، و نصی بر آن وجود ندارد، استخراج می
والی در موارد حدود و قصاص «اند: در ذیل روایات چنین آمده: برخی از معاصران نیز گفته

ایـن  ». باید به قسامه اکتفا نکند و واجب است تأمّل ورزد و با دقّت به سوال و تحقیـق بپـردازد  
داللت بر عدم اکتفا به قسامه در مورد قصاص ـ حتی در قصاص اعضا تا چه رسد به  تعبیر اگر 

قصاص نفس ـ و لزوم حصول یقین یا اطمینان برای قاضی نداشته باشد، دست کـم داللـت بـر     
ی یکسان نبودن مورد قصاص و مـورد دیـه دارد. اگـر چـه ایـن روایـت در مـورد اثبـات دیـه         

در «فرمایـد:  لی شاید بتوان گفت: تعبیر صدر روایت که میجراحات با قسامه شش نفر است، و
آنچه که بر آن سوگند خورده و بـه صـدق او   صورتی که از سوگند خوردن سرباز زند فقط دیه

داللت بر آن دارد که حصول وثوق و اطمینان به صـدق  » شود.اطمینان وجود دارد به او داده می
شرط شده است و اختصـاص بـه قسـامه جراحـات     گفتار سوگند خورنده، مطلقا درباب قسامه

ندارد. بنابراین اگر سوگند خورنده در سوگند خود متّھم باشد، براسـاس سـوگند او حتـی دیـه     
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شود. با این بیان روشن شد که قصاص اعضا و جروح با قسامه شـش نفـر ثابـت    پرداخت نمی

فاده اولویـت و عـدم احتمـال فـرق     شود؛ امّا ثبوت آن با قسامه پنجاه نفر مبتنی است بر استنمی
فقھی میان قصاص نفس و قصاص اعضا و چنین اسـتفاده و احتمـالی بعیـد نیسـت. (ھاشـمی      

) ۶۵/ ۱شاھرودی، 
ج) نقد دیدگاه آقای خویی: چنانکه گفتیم محقق خویی در مورد مدعی علیه فتوای مشـھور  

داند. را توسط مدعی علیه جایز میھمان ابتدا را نپذیرفته و ادای پنجاه سوگند بدون ضمیمه از
و علی الجملة: فإن تمّ إجماع علی اعتبار حلـف خمسـین رجلًـا باإلضـافة إلـی      «نویسد: وی می

المدّعی علیه فھو، و إلّا فالظاھر کفایة خمسین یمیناً من المدّعی علیه، بال حاجة إلی ضمّ حلـف  
وا یک جنبه اثباتی و یک جنبه نفـی  طور خالصه باید بگوییم مستند این فتبه». شخص آخر إلیه

دارد. اوالً از آنجا که در دعاوی اصل بر آن است که خود مدعا علیه با ادای سـوگند خـویش را   
تبرئه کند، بنابراین اثبات خالف این اصل کلی نیاز بـه دلیـل معتبـر دارد. البتـه در قسـامه ایـن       

سـوگندھای متعـدد بایـد از سـوی     باشد لکن اینکهمطلب به اثبات رسیده که سوگند متعدد می
افراد متعدد ادا شوند، مطلب دیگری است که نیاز به اثبات جداگانه دارد. ثانیاً استظھار ایشان از 

و إلّا حلف المدّعی علیه قسامة خمسین رجلًا ما «فرماید: روایت صحیحه برید بن معاویه که می
این است کـه ایـن تعبیـر یـک     » مسین رجالًقسامۀ خ«و بر اساس عبارت » قتلنا و ال علمنا قاتلًا

مرکب اضافی است و معنایش این است که مدعی علیه باید سوگندِ پنجـاه مـرد را ادا کنـد نـه     
اینکه پنجاه مرد باید از جانب مدعی علیه سوگند یاد کنند. و البته عبـارت مزبـور مطلـق اسـت     

ز به ضم ضمیمه، ابتداءً پنجاه سوگند تواند بدون نیابنابراین باید گفت طبق این اطالق، منکر می
را شخصاً ادا کرده خویش را تبرئه نماید. این استظھار قبل از ایشان از سـوی مرحـوم صـاحب    

) ۲۴۶/ ۴۲جواھر مطرح شده است. (صاحب جواھر، 
رسد این استظھار خالف ظھور روایت است چـه اینکـه در روایـت مزبـور     لکن به نظر می

به صیغه جمع به کار رفته است. وانگھی در روایات دیگری کـه  » لمنا قاتالًما قتلنا و ال ع«تعبیر 
آوردیم، این اطالق تقیید خورده و سخن از پنجاه نفر است نه صرف پنجاه سوگند.  

قول سوم: قول به تفصیل
نویسد: اگر قسم خورندگان عادل باشند، قسامه قابل قبول اسـت، امـا ادلـه    آقای شیرازی می

شود. به دالیل زیر:  خورندگان عادل نباشند شامل نمیصورتی را که قسمتوزیع قسم، 
ھای مکـرر چنـد نفـر کـه فاسـق      . وجوب احتیاط در حفظ دماء مردم و چون اگر با قسم۱
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احتیاطی روشنی درباره حفظ دماء مردم شـده  بیھستند، حکم به قصاص مدعی علیه داده شود، 

است.  
ھـای  خورنـدگان بایـد از خیـار باشـند. یعنـی انسـان      سمفرماید: ق. حدیث رضوی که می۲

) الزم به یادآوری است ایشان ایـن وجـه را بـه عنـوان     ۲۱۳برگزیده و عادل. (حسینی شیرازی، 
آورد. می» مؤیّد«

این قول گرچه در صورت پذیرش جواز تکرار سوگند، مطابق با احتیاط است، لکن با آنچه 
وگند توسط مدعی و افـراد وابسـته بـه او مبنـای محکمـی      گفتیم روشن شد که اساساً تکرار س

ھمان چیزی است کـه آقـای شـیرازی    ندارد. آری اگر این قول را بپذیریم، فتوای مطابق احتیاط
مرقوم فرموده است.  

گیرينتیجه
توان نتیجه گرفت که قـول بـه جـواز تکـرار سـوگند از سـوی       با نظر به آنچه گفته شد، می

باشد دلیل محکمی ندارد. آنچه با استفاده از ادلـه قابـل   خارج از اصل میمدعی، که یک فرض
تواند از ادله اثبات دعوای مدعی قتل باشد و آن، اثبات است، اینکه قسامه تنھا در یک فرض می

صورتی است که مدعی پنجاه قسم را در قالب پنجاه قسم خورنده ارائه دھد. حتی با توجـه بـه   
توان گفت تنھا دلیل توزیع قسم، اجماع است که آن را رد کردیم، و ادلـه  نظر آقای روحانی، می

)  ۹۹/ ۲۶روایی داللت بر پنجاه نفر قسم خورنده دارد. (روحانی، 
بنابراین فتوای مقام معظم رھبری نیز از احکام حکومتی محسوب نشـده و مقتضـای ادلـه،    

نماید. یاری میاین فتوا و نیز اصالح مذکور در قانون مجازات اسالمی را
رسـد قسـامه   که با دقت در برخی روایات به نظـر مـی  پایانی که شایان توجه است ایننکته

یک نھاد تعبدی محض نیست. بلکه حاکم اسالمی مأذون است تـا بـا در نظـر داشـتن شـرایط      
موجود جامعه و در جھت تحصیل حق، این نوع ادله را مطلق گذارد و یا مقید نمایـد. بنـابراین  
حتی اگر قول به تکرار سوگند از سوی مدعی، اثبات شـود بـاز ھـم مبنـای موجـود در قـانون       

مجازات کنونی موجه خواھد بود. 
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