
 

 فقه و حقوق معاصر اختصاصى ـ علمى نامه فصل دو
 1397 پاییز و زمستان ،تمفه شماره چهارم،  سال

 94 تا 75صفحات

 1یفقه اصطالح در «یبغ» یِقرآن مستند

  2یورع جواد دیس

  3یورع نیام دیس

 دهیچک

 نوع سه اصطالح در. است شده معنا ینافرمان و انیعص فساد، کردن، طلب به لغت در «یبغ»

 از یبرخ در. است «عادل امام یعل خرج من کل» ها آن نیبهتر شده ارائه آن یبرا فیتعر

 دانسته یبغ «عادل امام احکام با مخالفت» و «عتیب شکستن» همراه به «امام بر خروج» فیتعار

 اقدام بلکه ستین یبغ امام احکام با مخالفت و یشکن عتیب صرف رایز باشد ینم حیصح که شده

 اتیآ در «یبغ» واژه.بود خواهد یبغ حکومت و حاکم با مقابله و هبراندازان امیق ،یعمل تمرّد و

 بدکاره و بدکار کردن، طلب یمعان به قرآن در کلمه نیا. است شده انیب میکر قرآن از یمتعدد

 یمعنا کننده انیب که حجرات سوره نهم هیآ تنها. است آمده یتعدّ  و تجاوز و ستم و ظلم بودن،

 ینم یفقه یبغ مستند را هیآ نیا یلیدال ذکر با فقها از یگروه. است بحث مورد است، چهارم

 تواند یم هیآ نیا که رسد یم نظر به اند، داشته انیب فقها از یادیز تعداد که طور همان اما دانند

 .میدار هم تیاولو اسیق کی به ازین ه،یآ نیا داللت یبرا البته. شود واقع یفقه یبغ مستند

 .عادل امام ،یباغ خروج، د،تمرّ ،یبغ: گان کلیدیواژ
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 مقدمه. 1 

 معاصر دوران در مهم و مطرح مباحث از ،یاسالم حاکم و عادل امام هیعل بر شورش و تمرد بحث

. است شده واقع بحث مورد زین علما کلمات و نیمعصوم اتیروا م،یکر قرآن در موضوع نیا. است

 قرآن از هیآ چند در تنها آن مشتقّات و «یبغ» کلمه. شود یم ادی «یبغ» به فقه در عنوان نیا از

 . است شده پرداخته بدان شتریب عهیش اتیروا در یول رفته، کار به میکر

 درباره بحث به سپس. میکن انیب را یبغ واژه یاصطالح و یلغو یمعان ابتدا تا میبرآن مقاله نیا در

 مستند فقه، در یبغ مصطلح یمعنا ایآ که میبدان و میبپرداز آن یاصطالح یمعنا یقرآن مستندات

 داللت نحوه و دارد یداللت نیچن قرآن اتیآ از کی کدام است مثبت جواب اگر دارد؟ هم یقرآن

 .است شکل چه به آن

 لغت در «یبغ. »۲ 

 روابط و فساد فسق، ،(57ص ،2ج ،[تا یب] ،یومیّف) کردن طلب یمعنا به لغت در «یبغ»

 منظور، ابن/  20۶ص ،19ج ،[تا یب] ،یدیزب یضمرت/  53ص ،1ج ،1375 ،یحیطر) نامشروع

 و یکس بر کردن دایپ تسلط ،(79ص ،14ج ،[تا یب] منظور، ابن) حسد ،(77ص ،14ج ،[تا یب]

( 4۶ص ،[تا یب] ،یزمخشر) فساد و ظلم هدف با یکس بر خروج ،(7۸ص ،14ج همو،) کردن ظلم

 اکثر در واژه نیا مجموع، در. است آمده( 4۸97 ص ،4ج ،1377 دهخدا،) انیعص و ینافرمان و

 (.137ص ،1ج ،[تا یب] ،یاصفهان راغب) است مذموم ییمعنا یدارا آن، استعمال موارد

 اصطالح در« یبغ. »۳

 نیا نیتر مهم از مورد سه به که است شده ذکر «یبغ» واژه یبرا یمختلف یمعان اصطالح، در اما

 : شود یم اشاره یمعان

 یو احکام با مخالفت و عتیب تنشکس عادل، امام بر خروج. ۳ـ1

 ارائه آن از یفیتعر یول کرده مطرح را محاربه و یبغ موضوع یمرتض دیس عه،یش یفقها یقدما از

 یبغ اصطالح از را یفیتعر جهاد، مبحث در یطوس خیش او از پس(. 47۶ص ق،1415) است نداده
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 در و «باغ فهو أحکامه فی هخالف و بیعته نکث و عادل إمام على خرج من کلّ»: است کرده ارائه

 بر کس هر(. »29۶ص ق،1400 ه،یالنها) «مجاهدته و قتاله لإلمام جاز و»: دیافزا یم زین ادامه

 د،ینما مخالفت او با احکامش در و بشکند و کرده نقض را او با عتشیب و کند خروج یعادل امام

 یحل عالمه. «بپردازد اهدتمج و جنگ به او با که است زیجا امام یبرا و است متمرد و یباغ

 نیهم زین( 15ص ،2ج ق،1410) یحل سیادر ابن و( 17۶ص ،15ج ق،1412 المطلب، یمنته)

 . اند آورده یبغ یبرا را فیتعر

 شکستن» ،«عادل امام بر خروج»: است شده ذکر یباغ فرد یبرا یژگیو سه ف،یتعر نیا در

 .کند صدق «یبغ» عنوان تا باشد موجود دیبا عنصر سه هر که «او احکام با مخالفت» و «عتیب

 عادل امام «بر خروج. »۳ـ۲

 ،1ج ق،140۸ ،یحل محقق) «عادل إمام یعل خرج من کل» به را یبغ فقها، از گرید یگروه

 دیشه) «االئمه من المعصوم یعل خرج من کل» ای و( 524ص ،7ج ق،1403 ،یلیاردب/  307ص

 فیتعر خالف بر که اند کرده فیتعر( 23ص ،۸ج ق،141۸ ،ییطباطبا/  ۸3ص ق،1410 اول،

 متمرد، و یباغ» یعنی. ندارد را «أحکامه فی خالفه» و «بیعته نکث» دیق دو فقها، از اول گروه

 .«کند خروج معصوم امام ای عادل امام بر که است یکس

  عادل امام اطاعت «از خروج. »۳ـ۳

 امام اطاعت از شدن خارج» یعنی «عادلال االمام طاعه عن الخروج» به را یبغ فقها از سوم دسته

 ق،1413 ،یثان دیشه/  391ص ،9ج ،[تا یب] الفقهاء، تذکره ،یحل عالمه) اند کرده معنا «عادل

 امام اطاعت از خروج» عنصر تنها فیتعر نیا در(. 322ص ،21ج ،[تا یب] ،ینجف/  91ص ،3ج

 . دارد وجود« عادل

 مذکور فیتعار یبررس و لیتحل. ۳ـ۴

 ـ شود یمتعد «من» ای «عن» با اگر «خروج». دارد دوم فیتعر با یماهو یتفاوت سوم فیتعر

 تیحاکم «از» خروج یمعنا به  ـ اند کرده فیتعر گونه نیا فقهاء از سوم دسته که طور همان
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 خروج یمعنا به ـ کند یم انیب دوم فیتعر که طور همان ـ شود یمتعد «یعل» با اگر یول است

 خروج اعالم صرف اول، صورت در که است آن در ریتعب دو نیا تفاوت. بود هدخوا تیحاکم «بر»

 اقدام دوم، صورت در اما شود یم محسوب یبغ حاکم، دستورات با مخالفت و حاکمه قدرت از

 دستورات با مخالفت صرف نه بود خواهد یبغ حکومت، و حاکم با مقابله و براندازانه امیق ،یعمل

 در رایز. خورد یم چشم به اول فیتعر در یتناقض جا نیا از(. 37ص ،1391 ن،یپورحس) حاکم

 حاکم با مقابله و براندازانه امیق ،یعمل اقدام شده، یمتعد «یعل» با «خَرَجَ» فعل که فیتعر صدر

 آمده، «أحکامه فی خالفَهُ» و «بیعتَه نکَثَ» عبارات که فیتعر لیذ در یول است یبغ حکومت و

 در رایز معناست آن رساننده و کند یم یتداع را «عن» ای «من» با «جخر» فعل یتعدّ یمعنا

 بود خواهد یبغ مصداق او قدرت از خروج اعالم و عادل امام احکام با مخالفت صرف صورت، نیا

 یبرخ تناقض، نیا حل یبرا. است فیتعر در تناقض ن،یا و نباشد کار در یعمل یاقدام چه اگر

 یصورت در آمده، اول فیتعر در که را «عادل امام احکام با لفتمخا» و «عتیب شکستن» عبارات

 هم و فیتعر صدر همان نیا که باشد «عادل امام «بر» خروج» از یمصداق که اند دانسته یبغ

 به دست نکهیا بدون یکس اگر الّا و شود یمنته آن به الاقل ای و است دوم فیتعر نیع نیچن

 اطاعتش از ای کرده مخالفت حاکم احکام با ییجا در تنها ،بزند حکومت هیعل امیق و یعمل اقدام

 متخلّف، چون یگرید نیعناو تحت است ممکن اگرچه باشد «یباغ» تواند ینم کند، یخال شانه

 ن،یپورحس) شود ینم بار او بر آن احکام و ستین یباغ یول ردیبگ قرار..  و کار تیمعص مجرم،

 (.3۸ص ،1391

 در یبغ عنوان نیبنابرا. است شده یمتعد «یعل» با «خَرَجَ» فعل دوم فیتعر مانند اول فیتعر در

 اقدام بلکه بود نخواهد حاکم دستورات با مخالفت صرفِ یمعنا به دوم، فیتعر مثل اول فیتعر

 مشتمل اول فیتعر اما. داشت خواهد یبغ عنوان حکومت و حاکم با مقابله و براندازانه امیق ،یعمل

 آن فاقد دوم فیتعر که هست زین «عادل امام احکام با مخالفت» و «عتیب شکستن» عنصر دو بر

 صورت به کند، یم خروج عادل امام بر یباغ عنوان به یشخص یوقت رسد یم نظر به. است

 شکستن» یعمل مصداق نیبارزتر خود تمرّد، و امیق که چرا شود یم شکسته هم عتشیب یقهر

 دوم عنصر نیچن هم. باشد یم لغو اول، فیتعر در «هعتیب نَکثَ» عنوان ذکر لذا. است «عتیب

 امیق صورت به عادل امام بر خروج چون رسد یم نظر به لغو زین «عادل امام احکام با مخالفت»
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 یم یجا یکل عنوان همان تحت و است «عادل امام احکام با مخالفت» از یمصداق ز،ین یعمل

 .  است زائد ول،ا فیتعر در «أحکامه فی خالفه» عبارت لذا. ردیگ

 آن لیدال و مختار هینظر. ۳ـ۵

 نخواهد یبغ «عادل امام احکام با مخالفت» و «عتیب شکستن» صرف که است نیا ما یمدّعا

 همان ن،یا و است یبغ حکومت و حاکم با مقابله و براندازانه امیق ،یعمل تمرّد و اقدام بلکه بود

 : کرد انیب توان یم ار لیدل سه ادعا نیا یبرا. است دوم گروه فیتعر

 هم و رود یم شمار به یبغ موضوع مستند نیمهمتر که( ع) یعل حضرت رهیس از: اول لیدل

 سه عصر، آن مسلمانان ای شانیا که شود ینم دهیفهم حضرت آن زمان یخیتار عیوقا از نیچن

 حضرت احکام با مخالفت» صرف به و «براندازانه امیق» از قبل را نیمارق و نیقاسط ن،یناکث گروه

 (. 3۸ص ،1391 ن،یپورحس) باشند دانسته یباغ« (ع) یعل

 در اند، کرده فیتعر اول صورت به را یبغ که هم یحل عالمه و یطوس خیش امثال: دوم لیدل

 کل» ای( 159ص ق،13۸7 العقود، و الجمل) «عادال  إماما   قاتل من» به را یباغ گرشانید کتاب

 همان نیا که اند کرده معنا( 351ص ،1ج ق،1410 األذهان، إرشاد) «عادل إمام یعل خرج من

 .است یعمل امیق و اقدام

 لیقب از آن طیشرا به ،یبغ یمفهوم یها مالک نییتب با بعدا  هانیفق از گروه نیا: سوم لیدل

 یم آن یاسیس هیتوج و حکومت سلطه و قدرت از خروج ان،یباغ عظمت و شوکت ،یعدد کثرت

 ،2ج ق،1410 ،یحلّ سیإدر إبن/  2۶5 و 2۶4ص ،7ج ق،13۸7 المبسوط، ،یطوس خیش) پردازند

 و حاکم احکام با مخالفت صرف با یتناسب چیه که( 20۶ص ق،140۸ ،یطوس حمزه إبن/  15ص

 (. 39و 3۸ص ،1391 ن،یپورحس) است سازگار براندازانه امیق با تنها بلکه ندارد، او طاعت از خروج
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 یبغ اتیآ. ۴

 به اصطالح در یبغ که مطلب نیا دنیفهم و یبغ یاصطالح و یلغو یمعان یبررس از پس

 میرو یم یاتیآ سراغ به حال شود، یم اطالق مختلف طرق و ها روش با «عادل امام بر خروج»

 .اند پرداخته یبغ موضوع به که

 قرآن در «یبغ» کلمه. ۴ـ1

 :است رفته کار به لیذ ینامع چهار نیا از یکی به اکثرا  قرآن، در مشتقاتش و «یبغ» کلمه

 :کردن طلب یمعنا به اول،

 آنها آیا ؛یُرْجَعُون ِإلَیْهِ وَ کَرْه ا وَ طَوْع ا الْأَْرضِ وَ السَّمَاوَاتِ فىِ َمن أَسْلَمَ لَهُ وَ یَبْغُونَ اللَّهِ دِینِ أفَغَیرَ»

 زمین و آسمانها رد که کسانى تمام و( است اسالم همین او آیین) طلبند؟مى خدا آیین از غیر

 «گردندمى باز او سوى به و اند تسلیم او( فرمان) برابر در اجبار روى از یا اختیار روى از هستند

 (.۸3: عمران آل)

 از را خدا بندگان که آنهایى ؛کَافِرُون بِاآلخِرَةِ هُم وَ عِوَج ا یَبْغُونَهَا وَ اللَّهِ سَبِیلِ عَن یَصُدُّونَ الَّذِینَ»

 آنها و( کنند کج را مردم راست راه شبهه، وسیله به یا و) طلبدمى را کج راه و دارندمى باز خدا راه

 (.45: اعراف)« .ندارند ایمان قیامت به

 .است رفته کار به کردن طلب یمعنا به ه،یآ دو هر در «بغونی» فعل

 :بودن بدکاره و بدکار یمعنا به دوم،

 آنکه با باشد پسرى مرا چگونه: گفت بَغِیًّا؛ أَکُ لَمْ وَ بَشَرٌ یَْمسَسْنىِ لَمْ وَ غُلَامٌ لىِ یَکُونُ أَّنىَ قَالَتْ»

 (.20: میمر) «ام؟نبوده بدکاره و نرسیده من به بشرى دست

 بدى مرد پدرت هارون، خواهر اى بَغِیًّا؛ أُمُّکِ کاَنَتْ مَا وَ سَوْءٍ امْرَأَ أَبُوکِ کاَنَ مَا هَرُونَ اُخْتَ یَا»

 (.2۸: میمر)« .نبود بدکاره[ نیز] مادرت و ودنب

 .است رفته کار به فاسد و بدکاره زن یمعنا به «ا یّبغ» کلمه هیآ دو هر در
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 :ستم و ظلم یمعنا به سوم،

 یَعِظُکُمْ الْبَغْىِ وَ رِالْمُنکَ وَ الْفَحْشَاءِ عَنِ  یَنْهَى وَ الْقُرْبىَ ذِى إِیتَاى وَ الْاحْسَانِ وَ بِالْعَدْلِ یَأْمُرُ  اللَّهَ إِنَّ»

 دهدمى فرمان خویشاوندان به بخشش و نیکوکارى و دادگرى به خدا حقیقت، در تَذَکَّرُونَ؛ لَعَلَّکُمْ

 (.90: نحل)« .گیرید پند که باشد دهد،مى اندرز شما به. داردمى باز ستم و ناپسند و زشت کار از و

 أُوْلىِ  بِالْعُصْبَةِ لَتَنُوأُ مَفَاتحَهُ إِنَّ مَا الْکُنُوزِ مِنَ ءَاتَیْنَاهُ وَ عَلَیْهِمْ فَبَغَى مُوسىَ قَوْمِ مِن کَانَ قَارُونَ إِنَّ»

 ستم آنان بر و بود موسى قوم از قارون الْفَِرحِینَ؛ یُحِبُّ لَا اللَّهَ إِنَّ  تَفْرَحْ لَا قَوْمُهُ لَهُ قَالَ إِذْ الْقُوَّةِ

 آمد،مى سنگین نیرومندى گروه بر آنها کلیدهاى که بودیم داده او به درق آن ها گنجینه از و کرد

« .داردنمى دوست را کنندگان شادى خدا که مکن شادى: گفتند او به وى قوم که گاه آن

 (.7۶: قصص)

 رفته کار به ستم و ظلم یمعنا به «هِمیعل یفبَغ» عبارت دوم هیآ در و «یالبَغ» کلمه اول هیآ در

 .است

 :یتعدّ و تجاوز یمعنا به م،چهار

 الَّتىِ  فَقَاتِلُواْ الْأُخَْرى عَلىَ ِإحْدَئهُمَا بَغَتْ فَإِن بَیْنهُمَا فَأَصْلِحُواْ اقْتَتَلُواْ اْلمُؤْمِنِینَ مِنَ طَائِفَتَانِ إِن وَ»

 الْمُقْسِطِینَ؛ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ  أَقْسِطُواْ وَ الْعَدْلِبِ بَیْنهُمَا فَأَصْلِحُواْ فَاءَتْ فَإِن اللَّهِ أَمْرِ  إِلىَ ءَتَفِى حَتىَ تَبْغِى

 اگر و سازید برقرار صلح آنها میان در بپردازند جنگ و نزاع به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه

 گاه هر. گردد باز خدا فرمان به تا کنید پیکار ظالم طائفه با کند تجاوز دیگرى بر آنها از یکى

 عدالت و سازید برقرار صلح عدالت طبق بر دو آن میان در ،(شد فراهم صلح هزمین و) بازگشت

 (.9: حجرات)« .دارد دوست را پیشگان عدالت خداوند که کنید پیشه

 .است رفته کار به ظالمانه یتعدّ  و تجاوز یمعنا به «یتبغ» و «بغت» فعل دو هیآ نیا در

 اتیآ یبررس و لیتحل. ۴ـ۲

 کلمه نیا یلغو یمعنا کننده انیب شده، ذکر اتیآ در سوم و دوم ل،او یمعنا به «یبغ» کلمه

 و یاصطالح یمعنا کننده انیب یول است کینزد سوم یمعنا به نکهیا با چهارم یمعنا تنها. است
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 و است آن چهارم یمعنا نوشتار، نیا در «یبغ» کلمه از ما قیدق منظور. است کلمه نیا یفقه

 بحث ن،یبنابرا. است رفته کار به «یتعدّ و تجاوز» یمعنا به اتحجر سوره در تنها «یبغ» کلمه

 .میکن یم متمرکز هیآ نیهم یرو بر را

 و داند ینم یفقه مصطلح یبغ مستند را فوق هیآ که یدگاهید. دارد وجود دگاهید دو نهیزم نیا در

 یم هگرو دو هر لیدال انیب به نکیا. شمارد یم یاصطالح یبغ مستند را هیآ که یدگاهید

 .میپرداز

 .ستین یاصطالح یبغ مستندِ ه،یآ: اول دگاهید. ۴ـ۳

 نهیمد در خزرج و اوس لهیقب دو نیب که شده نازل یزمان در حجرات سوره هیآ که شده گفته

 دو قتال و جنگ کامال  که( 50ص ،5ج ق،1415 ،یکاشان ضیف) بود گرفته در قتال و جنگ

 با جنگ و قتال یبرا فهیشر هیآ به استدالل در فقها از یبرخ لذا. است بوده نیمؤمن از طائفه

 کند، یم دایپ یاسیس جنبه که فقه در مصطلح انیباغ به مربوط را هیآ و کرده اشکال انیباغ

 :اند کرده استدالل یلیدال به و ندانسته

 اول دگاهید لیدال

 هیآ که یحال در است رکاف ما نزد ،(یباغ) باشد کرده عادل امام بر خروج که یکس اوال  کم،ی لیدل

 . کند یم خطاب مؤمن را او فه،یشر

 یحال در است «عادل امام» بر خروج ،یبغ یاصطالح یمعنا شد، انیب که گونه همان دوم، لیدل

 عادل امام به یارتباط و است نیمؤمن از طائفه دو قتال و جنگ از بحث فه،یشر هیآ نیا در که

 استدلّ »: ستین فقه در مصطلح یباغ ه،یآ از مراد پس. «اقْتَتَلُواْ مُؤْمِنِینَ الْ مِنَ طَائِفَتَانِ إِن وَ» ندارد

 بتأویل العادل اإلمام على خرج من هو الباغی فإنّ خطاء هو و البغاة قتال على المعاصر اآلیه بهذه

 حربی بکحر علیّ یا» الساّلم علیه لعلیّ آله و علیه اللّه صلّى لقوله کافر عندنا هو و حارَبَه و باطل

 من یلزم ال و اآلیة فی داخال  یکون حتّى مؤمنا  المذکور الباغی یکون فکیف «سلمی سلمک و

 مقداد، فاضل) «الفقه أهل عند المعهودین البغاة بذلک المراد یکون أن اآلیة فی البغی لفظ ذکر

 جنگ و قتال بر لیدل را هیآ نیا یراوند قطب که است لیدل نیهم به و( 3۸۶ص ،1ج ق،1419
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 که دانسته نیمؤمن ای نیمسلم از یگروه به مختص را آن بلکه نداده قرار یفقه مصطلح بغاه با

 ه،یآ نیا در پس. کند یم یتعد و تجاوز گرید گروه بر یگروه و ردیگ یدرم جنگ نشانیب

 امام بر خروج که آن یفقه مصطلح یمعنا به نه و است( یلغو یمعنا) یتعد یمعنا به ،«یبغ»

 و» بازگردد او اوامر امتثال و خداوند طاعت به تا شود یم جنگ متجاوز فرد با نیبنابرا. اشدب عادل

 أو المسلمین من یکون من قسم فی جعلها بل البغاة قتال على حجّه  الراوندیّ یجعلها لم لذلک

 دّیالمتع فیقاتل التعّدی بمعنى البغی فیکون بعض على بعض تعدّى و قتال بینهم فیقع المؤمنین

 در هم یخوئ محقق(. 3۸7 و 3۸۶ص همو،) «أوامره امتثال و الّله طاعة إلى تعدّیه عن یرجع حتّى

( ع) امام بر که یکسان اول دسته کرده، میتقس دسته دو به را انیباغ ن،یالصالح منهاج کتاب

 یم خروج و شورش گرید طائفه هیعل بر که مسلمانان از طائفه کی دوم دسته و کنند یم خروج

 ،یخوئ. )کند یم نقل بغاه از دوم دسته یبرا لیدل و شاهد عنوان به هیآ نیا به شانیا. ندینما

 (.3۶1ص ،1ج ق،1410

 یبررس و نقد

 .است شده داده پاسخ دو مقداد، فاضل توسط شده مطرح اشکال دو به

 اند ودهنب یباغ هنوز که داده نسبت گروه دو نیا به یموقع را «نیمؤمن» عنوان هیآ آنکه، اول

 به فقط شده، آورده «نیمؤمن» عنوان که هیآ یابتدا که چرا اند کرده یم قتال هم با تنها بلکه

 با یگرید بر یگروه یبغ و یتعد به ادامه در سپس. است شده پرداخته آنان قتال و جنگ بحث

 به «هما» ریضم زین عبارت نیا در که کرده اشاره «الْأُخْرَى عَلىَ ِإحْدَاُهمَا بََغتْ فَإِن» عبارت

 به عنوان، نیا گفت توان یم عالوه به. ندارد «نیمؤمن» کلمه به یربط و گردد یبرم «طَائِفَتَانِ»

 یاعمّ دیبا ای صورت نیا در. است شده داده نسبت آنان به اند، بوده مؤمن که ها آن گذشته اعتبار

 ای م،یشو المبدأ عنه یانقض ممّا و بالفعل بالمبدأ متلبّس از اعمّ یبرا مشتق وضع به قائل و شده

 «نیمؤمن» کلمه استعمال ای و اند شده خطاب مؤمن اعتقاداتشان اعتبار به هیآ نیا در بغاه مییبگو

 سوره ۶ و 5 اتیآ باره در هاتیتوج و مطالب نیا. میبدان هیتسم مجرد ای و مجاز را یباغ گروه در

 لَکارِهُونَ الْمُؤْمِنِینَ مِنَ فَرِیقا  إِنَّ  وَ بِالَْحقّ بَیْتِکَ مِنْ کَرَبُّ أَْخرَجَکَ کَما»: شود یم مطرح هم انفال

 که است معلوم. «یَنْظُرُونَ هُمْ وَ الْمَوْتِ إِلَى یُساقُونَ کَأَنَّما تَبَیَّنَ ما بَعْدَ الْحَقِّ فِی یُجادِلُونَکَ* 

 است نیمنافق صفت باالجماع «ارِهُونَک» چون است نیمنافق به مربوط ه،یآ در «الْمُؤْمِنِینَ» ریتعب



 1397، پاییز و زمستان هفتم ، شمارهچهارم، سال فقه و حقوق معاصر     84

 نیا که شود یم مشخص پس(. 201ص ،15ج ق،1413 ،یسبزوار/  323 ،21ج ،[تا یب] ،ینجف)

 .  است مطرح هم یقرآن گرید اتیآ در هاتیتوج و دالئل گونه

 نهیقر یدارا که چرا است بهتر دوم وجه ه،یآ هیتوج در جواهر صاحب کالم در شده ذکر وجوه از

 پس ست،ین مؤمن و بوده کافر یباغ فرد که میدان یم هیامام فقه نیمواز به توجه با ما. اشدب یم

: گفت توان یم سوم وجه عنوان به نیچن هم. اوست گذشته اعتبار به او، بر مؤمن لفظ اطالق

 ه،یاإلمام فقه یف المبسوط ،یطوس خیش) است ظاهر حکم به ،یباغ گروه بر مؤمن عنوان اطالق

 مؤمن که مییبگو دیبا م،یکن حکم آنان حال ظاهر به میبخواه اگر یعنی( 2۶2ص ،7ج ق،13۸7

 .هستند

 قتال و جنگ به گریکدی هیعل که شود یم یمسلمان یها گروه همه شامل هیآ اطالق آنکه، دوم

 نیچن هم. باشند یدولت ریغ گروه دو ای یاسالم دولت دو است ممکن ها گروه نیا. زندیخ یبرم

 و یبغ نیا ای و شوند یباغ و کرده شورش حکومت هیعل یدولت ریغ افراد و گروه کی است ممکن

 حکومت هیعل گروه کی براندازانه امیق نیبنابرا. باشد مردم هیعل بر حکّام و انیوال هیناح از شورش

 ،یمنتظر) است یفقه مصطلح «یبغ» همان که است فوق موارد قیمصاد از یکی تنها ،یمرکز

 ؛12۶ص ،2۸ج ،[تا یب] ،یراز فخر/  ۶27ص ،1۶ج ،1379 ،یمطهر/  ۶13ص ،1ج ق،1409

 (.52ص ،1391 ن،یپورحس

 .است یاصطالح یبغ مستندِ  هیآ: دوم دگاهید. ۴ـ۴

 ق،141۸ ،ییطباطبا) اند دانسته فقها نزد مصطلح یبغ یبرا مستند را فهیشر هیآ یفراوان یفقها

 ،یمطهر/  ۶13ص ،1ج ق،1409 ،یرمنتظ/  325ص ،1ج ق،140۶ برّاج، إبن/  23ص ،۸ج

 .اند کرده تمسّک چند یدالئل به خود یمدعا اثبات یبرا نانیا(. ۶27ص ،1۶ج ،1379

 

 

 دوم دگاهید لیدال
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  کم،ی لیدل

 سپاه بر یاشکال چیه بدون هیآ در «طَائِفَتَانِ» کلمه گفت توان یم هیآ به استدالل لیتکم یبرا

 توان یم پس. شود یم شامل هم را مصداق نیا و کند یم صدق یباغ گروه سپاه و عادل امام

 یبغ همان واقع در عادل امام سپاه بر یبغ که چرا دانست یفقه مصطلح یبغ درباره را فهیشر هیآ

 به امام سپاه با دیبا عتا یطب باشد، داشته را امام بر یبغ عزم یگروه یوقت رایز است امام خود بر

 است گرید گروه هیعل بر یگروه یبغ و طائفه دو قتال مصداق هم، نیا که بپردازد قتال و جنگ

 (.12۸ص ،1ج ق،1409 ،یمنتظر)

 یبررس و نقد

 تواند یم «طَائِفَتَانِ» کلمه فهیشر هیآ در که است درست رایز رسد ینم نظر به تمام استدالل نیا

 بود نخواهد ادلع امام بر یبغ گرید نیا اما کند یم صدق یباغ گروه سپاه و عادل امام سپاه بر

 امام بر یگروه که است آن یفقه مصطلح یبغ که یحال در است امام سپاه بر شورش و یبغ بلکه

 صورت نیا در لکن آمد، خواهد آنان با جنگ به خود سپاه با امام، عتا یطب که کنند تمرّد عادل

 استدالل نیا رسد یم نظر به. او سپاه بر نه و اند دهیشور عادل امام بر گروه نیا: شود یم گفته

 .است شده انیب هیآ در «طَائِفَتَانِ» کلمه هیتوج یبرا

  دوم، لیدل

 اسیق کی مهیضم به فهیشر هیآ به توان یم ،یفقه مصطلح یبغ بر هیآ داللت اثبات یبرا 

 واجب ن،یمؤمن از یگروه بر یِباغ گروه دفع فهیشر هیآ استناد به یوقت. کرد استدالل تیّاولو

 فی الخدشة و» بود خواهد واجب ن،یمؤمن عادل امام بر یِباغ گروه دفع یاول قیرط به باشد،

. مدفوعة اإلمام، على طائفة خروج فی ال المؤمنین من طائفتین اقتتال فی بأنها بها االستدالل

 وجب لو إذ. القطعیة باألولویة ثانیا  و اشکال، بال الباغی و اإلمام جند على الطائفتین بصدق أوال 

 ق،1409 ،یمنتظر) «أولى بطریق یجب المؤمنین إمام عن فدفعه المؤمنین بعض على الباغی عدف

 (.12۸ص ،1ج

 .رسد یم قبول قابل و تامّ نظر به استدالل نیا
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 سوم، لیدل

 .کند یم قیتطب و ریتفس عادل امام بر یبغ به را بحث مورد فهیشر هیآ که دارد وجود یاتیروا

 کمی تیروا

 و»: فرموده خدا که چیست آیه نیا واقعى مفهوم: کردم عرض( ع) صادق امام به گوید ابوبصیر

 بر آنان از یکى اگر و دهید اصالح را دو آن انیم جنگیدند، یکدیگر با مؤمنان از گروه دو چنانچه

 اگر پس. بازگردد خدا فرمان به تا بجنگید است متجاوز که آن با کرد، تجاوز و یتعدّ  دیگرى

 از) گروه دو آن»: فرمود پاسخ در( ع) صادق امام ؟«دهید سازش دادگرانه را نانآ میان بازگشت،

 جنگ شکننان عتیب یعنی ناکثین با] بصره جنگ در شریفه، ةآی این واقعى مفهوم(. مسلمانانند

 یعل حضرت( ]ع) مؤمنان امیر بر چون بودند آیه این( حکم) ةشایست ها آن. شد روشن[ جمل

 بپردازد آنان کشتار به و بجنگد ها آن با شد واجب( ع) مؤمنان امیر بر آن، پى در و شوریدند([ ع)

 بود، کرده نازل خدا که[ آیه همین] آنچه طبق گشتند،نمى باز اگر و بازگردند خدا فرمان به تا

 آنان که چرا بکشند دست بغى و تمرّد از و بازگردند تا برندارد سرشان روى از را شمشیر بود واجب

 تعالى خداى چنانکه و بودند کرده بیعت حضرت آن با باشند مجبور که آن بدون اراده، و یلم با

 پیروز از پس بود واجب( ع) مؤمنان امیر بر نیچن هم. بودند گر شورش گروه همان آنان فرموده

 آن بر کرد؛ چنین مکه مردم با( ص) خدا پیغمبر که چنان هم کند رفتار عدالت به ها آن با شدن،

 یرفتار قا یدق شد، روزیپ بصره اهل بر که یزمان هم نیرالمؤمنیام. درگذشت آنان از و نهاد منت ها

 (. 1۸0 و 179ص ،۸ج ق،1407 ،ینیکل. )کرد ادهیپ را مکه اهل با( ص) کرم امبریپ رفتار مانند

 یبغ و شورش را هیآ یواقع مفهوم( ع) امام ت،یروا نیا در شود یم مالحظه که طور همان

 عنوان به یو خالفت زمان در هم آن جمل جنگ در( ع) یعل حضرت هیعل بر جمل اصحاب

 و عادل امام هیعل بر یگروه یبغ بحث یبرا ه،یآ نیا از یعنی دارند یم انیب نیمسلم فهیخل

 .«کنند یم استفاده معصوم

 

 تیروا یبررس و نقد
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 ینم لذا است فیضع یسند یرادا لکن است قبول قابل و حیصح داللت نظر از نکهیا با تیروا

 «نیالحس بن یّعل» لکن هستند ثقه یامام رواه یتمام ت،یروا نیا در. ردیگ قرار استناد قابل تواند

 و یاصل نام که چرا شده فیتحر زین او اسم. است شده داده او به غلوّ نسبت و است فیضع جدّا 

 نیا عالوه به(. 2/1 نسخه النّور، هیادر افزار نرم) است «ینیالجراذ العبّاس بن یّعل» او قیحق

 .باشد سند ضعف جابر عمل، نیا تا نگرفته قرار اصحاب عمل مورد تیروا

 دوم تیروا

( ع) پدرم از ت،یب اهل ما مندان عالقه از یمرد: فرمود( ع) صادق امام: دیگو اثیغ بن حفص»

 را( ص) اکرم امبریپ خداوند: ودفرم او به( ع) باقر امام. دیپرس( ع) نیرالمؤمنیام یها جنگ درباره

 از یکی...  هستند غالف از رونیب و انیع رهایشمش نیا از مورد سه. کرد مبعوث ریشمش پنج با

 ریشمش اما...  است( غالف در) مغمود زین ها نیا از یکی و است( شده داشته باز) مکفوف ها نیا

: دیفرما یم خداوند. رود یم رکا به قرآن لیتأو اهل و یبغ اهل هیعل بر که است آن مکفوف

 اگر و سازید برقرار صلح آنها میان در بپردازند جنگ و نزاع به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه»

 یزمان«. ...گردد باز خدا فرمان به تا کنید پیکار ظالم طائفه با کند تجاوز دیگرى بر آنها از یکى

 همان که آمد خواهد کسى من از پس قیتحق به: فرمود( ص) خدا رسول شد، نازل هیآ نیا که

 از سپس. جنگید خواهد آن تأویل سر بر او جنگیدم، قرآن آمدن فرود و تنزیل سر بر من که گونه

 تعمیر حال در که کسى همان: فرمود([ ص) اکرم امبریپ] کیست؟ شخص آن: پرسیدند خدا رسول

 (.ع) على مؤمنان امیر یعنى است خویش کفش

 چهارمین این و ام جنگیده پرچم این با( ص) خدا رسول همراه بار سه من: فتگ یاسر بن عمّار

 هاى نخلستان به تا کنند نشینى عقب به وادار و بزنند را ما اگر! سوگند خدا به. است جنگ

 و هستند باطل( دشمنان) آنان و هستیم حق بر ما که داریم یقین هم باز برسیم، بحرین سرزمین

 خانواده مکّه فتح زمان در که بود( ص) خدا رسول روش همان آنان با( ع) نالمؤمنی امیر روش

 را خود ةاسلح هرکس و است امان در ببندد، را خود ةخان در هرکس: فرمود و نکرد اسیر را آنها

[ نیناکث با جمل جنگ] بصره جنگ روز در نیز( ع) یعل حضرت. است امان در بگذارد، زمین

 هرکس و نکنید تعقیب را فراریان و نکشید را مجروحان نکنید، اسیر را آنها خانواده: داد دستور

 شمشیرهایى این...بود خواهد امان در گذاشت، زمین بر را خود سالح و بست را اش خانه درب
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 انکار را ها این کس هر پس. برانگیخت ها آن با را( ص) محمّد حضرت متعال، خداوند که است

 خداوند آنچه به نسبت نماید، انکار را ها آن احکام یا مأموریت از شىبخ یا ها آن از یکى یا کند

 (.12 تا10ص ،5ج ق،1407 ،ینیکل)  «است شده کافر فرستاده( ص) محمّد حضرت بر

 اهل و یبغ اهل هیعل بر یریشمش را آن رسند، یم «مکفوف فیس» بخش به( ع) باقر امام یوقت

 نیا که یهنگام: دیفرما یم و پرداخته بحث مورد هیآ قرائت به سپس. کنند یم انیب قرآن لیتأو

 بر من که گونه همان که آمد خواهد کسى من از پس: فرمودند( ص) اکرم امبریپ شد، نازل هیآ

. است( ع) یعل همان او و جنگید خواهد آن تأویل سر بر او جنگیدم، قرآن آمدن فرود و تنزیل سر

 حضرت ریشمش نیا و آوردند( ع) یعل حضرت یها جنگ یبرا شاهد را هیآ نیا اکرم امبریپ یعنی

. کند یم داللت عادل امام هیعل بر یبغ بر هیآ نیا پس. است بغاه هیعل بر یریشمش ،(ع) یعل

 یبغ به نسبت اما کند یم عادل امام هیعل یبغ بر داللت ه،یآ نیا که کند یم انیب تیروا البته

 داشته اعم ییمعنا هیآ دارد احتمال البته. است تساک گرید یگروه هیعل بر نیمؤمن از یگروه

 یهمگ دادند، انجام( ع) یعل امام که ییها جنگ که چرا. کند ینم جادیا بحث در یخلل که باشد

 .بود شانیا حکومت و خالفت زمان در

 تیروا یبررس و نقد

 است فیضع یسند یدارا لکن است قبول قابل و حیصح داللت نظر از نکهیا با زین تیروا نیا

 مورد لکن است یامام «محمد بن قاسم» ت،یروا نیا سند در. ردیگ قرار استناد قابل تواند ینم لذا

 نیا عالوه به(. 2/1 نسخه النّور، هیدرا افزار نرم) است نشده واقع رجال یعلما قبول و تیرضا

 .باشد سند ضعف جابر عمل، نیا تا نگرفته قرار اصحاب عمل مورد تیروا

  سوم تیروا

 دو[ مسجد ساخت به کمک یبرا] عمّار شد، بنا مسجد یوقت: دیگو یم ثابت یأب إبن بیحب»

. ندازین یسخت به را خودت! قظانی پدر یا: فرمود او به خدا رسول. کرد یم حمل خود با را سنگ

 دیکش او پشت به یدست([ ص) اکرم امبریپ. ]کنم کار مسجد نیا در دارم دوست من: گفت[ عمّار]

 ق،1403 ،یمجلس) «رسانند یم قتل به متمرّد و یباغ گروه را تو. یبهشت اهل از تو: تگف و

 (. 25ص ،33ج
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 . است شده نقل هم یگرید مختلف عبارات و سندها با تیروا نیا

  چهارم تیروا

 با امبریپ یها جنگ از یبعض در: کند یم نقل اسری عمّار جدش از او و پدرش از عمّار بن محمد»

 نیا در. آمد خواهند یگروه من از بعد عمّار یا: ... فرمود( ص) اکرم امبریپ...  بودم همراه او

 یا. است یعل با حقّ و است حقّ با یعل قیتحق به. کن تیّتبع او حزب و یعل حضرت از هنگام

 و یباغ یگروه سپس. دیجنگ یخواه نیقاسط و نیناکث گروه دو با یعل همراه من از بعد تو عمّار

 (. 44۸ص ،5ج ش،1374 ،یبحران/  120ص ق،1401 ،یراز خزاز)...«  کشت خواهند را تو متمرّد

. کشت خواهند متمرّد و یباغ یگروه را تو دیگو یم عمّار به اسالم امبریپ ت،یروا دو نیا در

 بر و شده خارج معصوم امام اطاعت از که است یظالم گروه ات،یروا نیا در یباغ گروه از منظور

 در و نیصفّ جنگ در اسری عمّار(. 2ص ،2ج ،(ملّاصدرا) یرازیش نیصدرالد) است دهش یباغ او

 جنگ در شود یم معلوم پس(. 233 و 191ص ،یخوارزم) دیرس شهادت به نیرالمؤمنیام رکاب

 .بودند کرده یبغ یعل حضرت بر او اصحاب و هیمعاو ن،یصفّ

 یریگ جهینت. ۵

 :دیآ یم دست به لیذ جینتا مباحث مجموع از

 گونه سه به اصطالح در و ینافرمان و انیعص فساد، کردن، طلب به لغت در «یبغ» عنوان کم،ی

 و یحلّ  محقق توسط که است «عادل امام یعل خرج من کل» ف،یتعر نیبهتر. است شده انیب

 از یمصداق که بود خواهند یبغ یصورت در گرید فیتعر دو. است شده ارائه یلیاردب مقدّس

 نکهیا بدون یکس اگر جه،ینت در. شود یمنته آن به الاقل ای و باشند «عادل ماما «بر» خروج»

 از ای کرده مخالفت حاکم احکام با ییجا در تنها بزند، حکومت هیعل امیق و یعمل اقدام به دست

 چون یگرید نیعناو تحت است ممکن اگرچه باشد «یباغ» تواند ینم کند، یخال شانه اطاعتش

 .شود ینم بار او بر آن احکام و ستین یباغ یول ردیبگ قرار..  و کار تیصمع مجرم، متخلّف،

 بدکاره و بدکار» ،«کردن طلب» یمعان از یکی به م،یکر قرآن در مشتقاتش و «یبغ» کلمه دوم،

 نیا در «یبغ» کلمه از مورد یمعنا که رفته کار به «یتعدّ و تجاوز» و «ستم و ظلم» ،«بودن



 1397، پاییز و زمستان هفتم ، شمارهچهارم، سال فقه و حقوق معاصر     90

 یتعدّ  و تجاوز یمعنا به حجرات سوره نهم هیآ  در تنها «یبغ» کلمه و ستا ریاخ یمعنا نوشتار،

 .است رفته کار به

 نکهیا اول. کنند یم تمسک لیدل دو به دانند، ینم یفقه یبغ مستند را هیآ که یکسان سوم،

 را او فه،یشر هیآ که یحال در است کافر ما نزد ،(یباغ) باشد کرده عادل امام بر خروج که یکس

 در که یحال در است «عادل امام» بر خروج ،یبغ یاصطالح یمعنا ا یثان. کند یم خطاب نمؤم

 .ندارد عادل امام به یارتباط و است نیمؤمن از طائفه دو قتال و جنگ از بحث ه،یآ نیا

 نسبت بغاه به گذشته اعتبار به ای هیآ در «نیمؤمن» کلمه که شده داده پاسخ مذکور لیدل دو به

 همه شامل خود اطالق با هیآ نیچن هم. باشد یم یگذار نام صرفِ ای است مجاز ای شده، داده

 کی براندازانه امیق که زندیخ یبرم قتال و جنگ به گریکدی هیعل که شود یم یمسلمان یها گروه

 «یبغ» همان که است فوق موارد قیمصاد از یکی تنها یمرکز حکومت و عادل امام هیعل گروه

 .شدبا یم یفقه مصطلح

 دو. کنند یم تمسک لیدل چهار به دانند یم یفقه یبغ یبرا مستند را هیآ که یکسان چهارم،

 «طَائِفَتَانِ» عنوان نکه،یا و. است نشده واقع اصحاب عمل مورد و بوده فیضع دو هر که تیروا

 را فهیشر هیآ توان یم پس کند یم صدق یباغ گروه و عادل امام سپاه بر یاشکال چیه بدون

 عادل امام بر یبغ گرید صورت نیا در چون است اشکال یدارا دانست، یفقه مصطلح یبغ بارهدر

 .است امام سپاه بر یبغ بلکه ستین

 تیاولو اسیق کند، یم داللت یفقه یبغ بر فهیشر هیآ که کند اثبات تواند یم که یلیدل تنها

 گروه دفع باشد، واجب ن،یؤمنم از یگروه بر یِباغ گروه دفع فه،یشر هیآ استناد به یوقت. است

 کی مهیضم به فهیشر هیآ پس. بود خواهد واجب یاول قیطر به ن،یمؤمن عادل امام بر یِباغ

  .کند یم داللت یفقه مصطلح یبغ بر تیاولو اسیق

 منابع

 .فوالدوند اهلل عزت ترجمه م،یکر قرآن. 1
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 نیمصحّح و نیمحقّق از یجمع حیتصح و قیتحق ،1 جلد المهذّب، ز،یعبدالعز ،یقاض برّاج، إبن. 2

 نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات دفتر: قم اول، چاپ ،یسبحان جعفر خیش اشراف تحت

 .ق140۶ قم، هیعلم حوزه

 [.تا یب] دارصادر،: روتیب سوم، چاپ ،14 جلد العرب، لسان  مکرم، بن محمد منظور، إبن. 3

 ،7 جلد األذهان، إرشاد شرح یف البرهان و لفائدها مجمع محمد، بن احمد مقدس، ،یلیاردب. 4

 .ق1403 قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات دفتر: قم اول، چاپ

 بعثه، مؤسسه: قم اول، چاپ ،5 جلد القرآن، ریتفس یف البرهان مان،یسل بن دهاشمیس ،یبحران. 5

 .ش1374

 فرهنگ و علوم پژوهشگاه: قم اول، چاپ ،یاسالم حکومت در تمرد و یبغ ،یمهد ن،یپورحس. ۶

 .ش1391 قم، هیعلم حوزه یاسالم غاتیتبل دفتر به وابسته یاسالم

 چاپ ،2 جلد ،یالفتاو ریلتحر یالحاو السرائر احمد، بن منصور بن محمد س،یادر ابن ،یحلّ . 7

 .ق1410 قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات دفتر: قم دوم،

 ،1 جلد مان،یاإل أحکام یإل األذهان إرشاد ،یاسد مطهر بن وسفی بن حسن عالمه، ،یحلّ . ۸

 .ق1410 قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات دفتر: قم اول، چاپ

 موسسه: قم اول، چاپ ،9 جلد الفقهاء، تذکره ،یاسد مطهر بن وسفی بن حسن عالمه، ،یحلّ . 9

 [.تا یب] ت،یبال آل

 جلد المذهب، قیتحق یف المطلب یمنته ،یاسد مطهر بن وسفی بن حسن عالمه، ،یحلّ . 10

 .ق1412 ه،یاالسالم البحوث مجمع: مشهد اول، چاپ ،15

 ،1 جلد الحرام، و الحالل مسائل یف اإلسالم شرائع حسن، بن جعفر نیالد نجم محقق، ،یحلّ . 11

 .ق140۸ ان،یلیاسماع موسسه: قم دوم، چاپ
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 حیتصح و قیتحق عشر، یاإلثن األئمّه یعل النّص یف األثر هیکفا محمد، بن یعل ،یراز خزّاز. 12

 .ق1401 دار،یب نشر: قم ،یکوهکمر ینیحس فیعبداللط

 جامعه به وابسته یاسالم نشر مؤسسه: قم دوم، چاپ المناقب، احمد، بن موفق ،یخوارزم. 13

 .ق1411 قم، هیعلم حوزه نیمدرس

 نهیمد نشر: قم هشتم، و ستیب چاپ ،1 جلد ن،یالصالح منهاج ،یموسو ابوالقاسم دیس ،یخوئ. 14

 .ق1410 العلم،

 چاپ و انتشارات موسسه: تهران د،یجد دوره از دوم چاپ ،4 جلد نامه، لغت اکبر، یعل دهخدا،. 15

 .ش1377 تهران، دانشگاه

 دارالقلم،: روتیب اول، چاپ ،1 جلد آن،القر الفاظ مفردات محمد، بن نیحس ،یاصفهان راغب. 1۶

 [.تا یب]

 [.تا یب] دارصادر،: روتیب اول، چاپ البالغه، اساس عمر، بن محمود ،یزمخشر. 17

 چهارم، چاپ ،15 جلد الحرام، و الحالل انیب یف األحکام مهذّب ،یعبداألعل دیس ،یسبزوار. 1۸

 .ق1413 المنار، مؤسسه: قم

 دفتر: قم اول، چاپ ه،یاالمام انفرادات یف االنتصار ،یموسو نیحس بن یعل ،یمرتض دیس. 19

 .ق1415 قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته یاسالم انتشارات

 و قیتحق ،2 جلد ،یالکاف اصول شرح م،یابراه بن محمد ملّاصدرا، ،یرازیش نیصدرالد. 20

 .ش13۸3 ،یفرهنگ تقایتحق و مطالعات مؤسسه: تهران اول، چاپ ،یخواجو محمد حیتصح

 چاپ ،۸ جلد بالدالئل، األحکام قیتحق یف المسائل اضیر محمد، بن یدعلیس ،ییطباطبا. 21

 . ق141۸ ت،یالب آل موسسه: قم اول،

 ینیحس احمد حیتصح و قیتحق ،1 جلد ن،یالبحر مجمع محمد، بن نیفخرالد ،یحیطر. 22

 .ش1375 ،یمرتضو انتشارات: تهران سوم، چاپ ،یاشکور
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 نشر موسسه: مشهد العبادات، یف العقود و الجمل حسن، بن محمد ابوجعفر، خیش ،یطوس. 23

 . ق13۸7 مشهد، یفردوس دانشگاه

 حیتصح و قیتحق ،7 جلد ه،یاإلمام فقه یف المبسوط حسن، بن محمد ابوجعفر، خیش ،یطوس. 24

 .ق13۸7 الجعفریه، اآلثار إلحیاء هیالمرتضو المکتبه: تهران سوم، چاپ ،یکشف یتق محمد دیس

: بیروت دوم، چاپ الفتاوى، و الفقه مجرد فی  النهایه حسن، بن محمد ابوجعفر، خیش طوسى،. 25 

 .ق1400 العربی، الکتاب دار

 حسون، محمد حیتصح و قیتحق له،یالفض لین یإل لهیالوس حمزه، بن یعل بن محمد ،یطوس. 2۶ 

 .ق140۸ ،(هر) ینجف یمرعش اهلل تیآ کتابخانه: قم اول، چاپ

 دار: روتیب اول، چاپ ه،یاإلمام فقه یف هیالدمشق اللمعه ،یمک بن محمد اول، دیشه ،یعامل. 27

 .ق1410 ه،یاإلسالم الدار ـ التراث

 ،3 جلد االسالم، شرائع حیتنق یال األَفهام مسالک ،یعل بن نیالد نیز ،یثان دیشه ،یعامل. 2۸

 .ق1413 ه،یاالسالم المعارف موسسه: قم اول، چاپ

 اول، چاپ ،1 جلد القرآن، فقه یف کنزالعرفان عبداهلل، بن مقداد نیالد جمال مقداد، فاضل. 29

 .ق1419 ،یاسالم مذاهب بیتقر یجهان مجمع[: جا یب] ،یقاض محمد دیس قیتحق

 [.تا یب] ،یالعرب التراث اءیإح دار: روتیب سوم، چاپ ،2۸ جلد ر،یالکب ریالتفس امام، ،یفخرراز. 30

 الصدر، انتشارات: تهران دوم، چاپ ،5 جلد ، یالصاف ریتفس محسن، ملّا ،یکاشان ضیف. 31

 .ق1415

 [.تا یب] الهجره، دار موسسه: قم دوم، چاپ ،2 جلد ر،یالمن المصباح محمد، بن احمد ،یومیّف. 32

 امام مؤسسه: قم اول، چاپ ،1 جلد الجرائح، و الخرائج اهلل، هبه بن دیسع ،یراوند نیالد قطب. 33

 .ق1409 ،(عج) یمهد
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 محمد و غفارى اکبر یعل حیتصح و قیتحق ،۸ و 5 جلد ،یالکاف عقوب،ی بن محمد ،ینیکل. 34

 .ق1407 ه،یاإلسالم دارالکتب: تهران چهارم، چاپ آخوندى،

 ،العربی التراث إحیاء دار: روتیب دوم، چاپ ،33 و 1۸ جلد األنوار، بحار باقر، محمد ،یمجلس. 35

 .ق1403

 اول، چاپ ،19 جلد القاموس، جواهر من العروس تاج محمد، بن محمد ،یدیزب یمرتض. 3۶

 [.تا یب] دارالفکر،: روتیب ،یریش یعل حیتصح و قیتحق

 .ش1379 صدرا، انتشارات: تهران دوم، چاپ ،1۶ جلد آثار، مجموعه ،یمرتض ،یمطهر. 37

 ،1 جلد ه،یاإلسالم الدوله فقه و هیالفق هیوال یف دراسات ،ینعلیحس ،یآباد نجف یمنتظر. 3۸

 . ق1409 تفکر، نشر: قم دوم، چاپ

 چاپ ،21 جلد االسالم، شرائع شرح یف الکالم جواهر حسن، محمد الجواهر، صاحب ،ینجف. 39

 [.تا یب] ،یالعرب التراث اءیاح دار: روتیب هفتم،

 :افزارها نرم فهرست

.یاسالم علوم یوتریکامپ قاتیتحق مرکز: قم ،(2/1 نسخه) النّور هیدرا. 1


