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ن با تفصیل به مباحث  ، مقصود ما پرداختر نیست، مقصود ما از آن چه گذشت حاصل  قسامه در مجال حاضن

اضات   اقر با مظهریِت قسامه بود، لکن به دلیل برخن ابهام ها در کارایی قسامه و اعتر شد و آن اثبات سیاست افتر

یع آن   –که در گذشته مطرح بوده و امروزه هم هست   –به آن  رسی به نصوص مرتبط یم زنیم تا موقعیت رسر

دازیم که آیا یم توان گفت: نهادی مثل قسامه الزاما دلیل قضایی را فهم نماییم؛ چنان که به ا ین فرضیه هم بتر

مالحظه زمان صدور روایات قسامه هم نکته دیگر مورد    نباشد بلکه به عنوان اماره قضایی به آن نگاه شود؟! 

 نظر ما است. 

ه عنوان لوث مطرح  مکث کوتاه در اطراف »لوث« هم الزم است و این که در نصوص باب، چه پدیده ای ب 

 .شده است

اض به  و جاهلیت پنداری آن از گذشته ها مطرح بوده است. شاید برخن نصوص آیر مشتر به    قسامهضمنا اعتر

اض ها است . ابن اثتر در موسوعه لغت خود یم گوید:   ن اعتر  رد همتر

 القتل بها من اعمال الجاهلیة،    »و قن روایة: »القتل بالقسامة جاهلیة« ای ان اهل الجاهلیة کانوا یقتلون بها او 
ّ
ان

 کانه انکار لذلک و استعظام«. 

ن   قسامه   و اهل تسنن

 ابن رشد هم یم گوید:  

فقال به جمهور فقهاء االمصار؛ مالک و الشافیع و ابو حنیفه و احمد و سفیان  »اما وجوب الحکم بها قن الجملة 

و قالت طائفة من العلماء: سالم بن عبدهللا و ابوقالبة و عمر   االمصار. و داود و اصحابهم و غتر ذلک من فقهاء 

  1بن عبدالعزیز و ابن علیة : ال یجوز الحکم بها«. 

 نصوص قسامه 

 به هر روی، روایات مرتبط با قسامه را یم توان در گروه های ذیل مدیریت کرد:  

 گروه اول 

، عن احمد بن  • محمد، عن عیل بن الحکم، عن أبان، عن محمد  محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیر

مع قوم فمات و هو معهم، أو رجل   بن مسلم، عن ایی عبدهللا )علیه السالم( أنه قال قن رجل کان جالسا 

یع علیهمو 
ّ
 قبیلة )و( عیل باب دار قوم فاد

ن
ئ و ال یبطل دمه. ؟جد ق  ، قال: لیس علیهم شر

ن بن   سعید، عن فضالة بن أیوب، عن أبان مثله، ثم قال الشیخ: وعنه،  و رواه الشیخ بإسناده عن الحستر

عن النضن بن سوید، عن عبدهللا بن سنان، عن أیی عبدهللا )علیه السالم( نحوه، قال: الیبطل دمه و  

ل. 
َ
 لکن ُیعق

ة ، عن ابن سنان مثله.   2و رواه ایضا بإسناده عن حماد، عن المغتر

 چهار سند معتتی است.  مطابق توضیح فوق،  این روایت دارای
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و عن عیل بن ابراهیم، عن ابیه، عن بعض اصحابه، عن عاصم بن حمید، عن محمد بن قیس، قال:   •

 رجال قتل قن قریة ،
ّ
أو قریبا من قریة و لم توجد بینة عیل    سمعت أبا جعفر )علیه السالم( یقول: لو أن

 . ئ  3اهل تلک القریة انه قتل عندهم، فلیس علیهم شر

 روایت فاقد سند معتتی است. 

قال: ان وجد قتیل بارض فالة   –علیه السالم   –عن ایی عبدهللا عن ایی بصتر  و عن محمد بن یحیر ...  •

ن  المؤمنتر  4کان یقول: ال یبطل دم امرئ مسلم«.   –علیه السالم   – ادیت دیته من بیت المال؛ فان امتر

 روایت موثقه است. 

 برریس گروه اول 

یع بر ارتکاب  دو  و اطالق )در  مطابق ترک استفصال )در روایت اول(   روایت بعد(، با نبود دلیل و حجت رسر

ن به قتل قصاص نیم شوند و مسئولیت دیه هم ندارند. قتل،   متهم یا متهمتر

 گروه دوم

و عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عییس، عن سماعة بن مهران،   •

، قال: یقاس   ن ن قریتتر عن ایی عبدهللا )علیه السالم( قال: سألته عن الرجل یوجد قتیال قن القریة، او بتر

  5هما کانت اقرب ضمنت. ما فایّ ما بینه

 روایت دارای اسناد متعدد معتتی است. 

ن بن سعید، عن عبدالرحمن بن أیی نجران، عن عاصم بن حمید،   • محمد بن الحسن بإسناده عن الحستر

ن ) علیه السالم (   عن محمد بن قیس، قال: سمعت أبا جعفر )علیه السالم( یقول: قضن امتر المؤمنتر

 قری
ن

 رجل قتل ق
ن

من قریة ان یغرم اهل تلک القریة ان لم توجد بینة عیل اهل تلک القریة  ة او قریبا  ق

 
ّ
 6هم ما قتلوه. ان

 برریس  

یافت شدن مقتول در محل سکونت افرادی خاص )قریه( موجب   7مطابق این دو روایت و برخن روایات دیگر، 

ن جن    ازه به نحو مذکور، در کار نباشد. مسئولیت است؛ هر چند ادعایی در میان نباشد و لویی جز یافتر
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