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  یبغ سیاسی جرم فقهی بررسی
 آن مجازات تخفیف در توبه شنق و

 **یبیغ معصومه دهیس/  *نسبعبدالجبار زرگوش

   دهيكچ
ـ  خـروج  و ،ياسـالم  ومـت كح و مكحـا  برابردر شورش ،ياسيس جرم بارز قيمصاد از يكي  از يگروه

 فقها هك را يامكاح و فيتعر ود.شيم ادي آن از يبغ عنوان تحت ،فقه در هك است، عادل امام بر مسلمانان
ـ چ آن از محدودتر ،اندداده ارائه جرم نيا يبرا يفقه هايابتك در ـ  اسـت  يزي ـ آ از هك ـ و روا اتي  اتي
ـ  بسنده و شرايط امكاح همان ركذ به خود يهاو مقاله هاتابك در هم ياريبس و شوديم دهيفهم ننـد؛  كيم

ـ نيا ليدل به گر،يازسوي د. تر داردگسترده يارهيدا جرم، نيا هكدرحالي  منـابع  در توبـه،  سمقـد  نهـاد  هك
 شـده  گرفتـه  در نظـر  يفريك تيمسئول رفع عوامل از رفته شده و يكييپذ يخاص ميدر جرا اسالم يفريك

ـ و اح طيشرا ،يبغ قيدق نييتب به آنها ةادل و هادگاهيد يبررس با هك دارد مناسبت است،  آن پرداختـه و  امك
   شود يسبرر نيز مجازات از عفو اي مجازات فيتخف در يباغ توبه نقش

 .فقه مجازات، توبه، ، بغات بغي، ،ياسيس جرمها: كليدواژه
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 مقدمه

 ،رسـد یمـ  نظر بهاند؛ آن پرداخته یررسب جهاد به باب در فقها هک است یومتکح فقه مسائل از یکی ،یبغ
 فقهـا  و دانـان حقـوق  البتـه . باشـد  یاسـ یس جـرم  بـا  جنـگ  میمسـتق  ارتبـاط  ،جهاد باب در آن رکذ لیدل
 توجـه  با یول؛ دارند نظراختالف آن در و است یاسیس جرم همان یبغ هک ستندین نیا به قائل تصراحبه
 همـان  یبغـ  هکـ  گفـت  نتـوان  اگـر  اند،داده ارائه یاسیس جرم از دانانحقوق و ،یبغ از فقها هک یفیتعار به

ـ  که گفت توانیم کمدست ،ستدارا را نآ طیشرا و قیمصادۀ هم و است یاسیس جرم ۀ رابطـ  دو نآ نیب
 شـتر یب ةرنـد یدربرگ و ،یاسیس جرم بارز مصداق یبغ بیان دیگر، به؛ است رارقبر مطلق صوصخ و عموم

 ؛شـود  یبررسـ  دوبـاره ن جـرم  یـ ا طیشـرا  ام وکه احک طلبدین، میبنابرا .بود خواهد یاسیس جرم امکاح
 یاسـالم ۀ جامعـ  در تیمنا و نظم با و است اسالم حقوق در شدهمطرح میجرا از ،یبغ جرم هکنیا ویژهبه

 امـا  ،شـده  واقـع  حـدود  عنـوان  تحـت  یاسالم مجازات دیجد قانون در چه بغیاگر .داردارتباط مستقیم 
 نهـاد  در نیـز  جرم نیا خصوص در توبه؛ است نشده يااشاره طورمشخصبه جرم نیا طیشرا به همچنان

چـه در   و یچه در فقـه اسـالم   ،است دهش رفتهیپذ اهللا قوقح و حدود در شتریب هک توبه ارزشمند و مؤثر
 يایـ زوا یبررسـ  ضـمن  ،پژوهش نیا در رو،ازاین. مورد توجه قرار نگرفته است یقانون مجازات اسالم

 امـام برابـر   در شـورش  شامل فقط یبغ جرم ایآ :شودیم داده پاسخ لیذ هايپرسش به جرم نیا مختلف
 رفتـه یپذ توبـه  ،یبغـ  جـرم  در ایـ آ و انـد؟ داده ارائـه  نآ از فقها هک است یفیتعر از فراتر ای شودیم عادل

   جاست؟ک به تا آن ةترگس و ،یطیشرا چه با در این صورت، ؟شودیم

 درلغت يبغ
   :است لیذ یمعان يدارا ،لغت در یبغ

 آن حـد  هکـ  يمقـدار  بـر  ردنک افراط یعنی ؛ندک تجاوز خود حد از هک يزیچ هر یعنی ؛تعدى« الف)
 )2281، ص6، جق1410 ،جوهرى( ».است ءیش حد

 جـدا  طلب از ،تجاوز زیرا ؛است جمع قابل تجاوز مطلق با معنا این. حد از تجاوز با توأم طلب« ب)
 )207، صق1412 قرشى،»(.هست نیز طلب ،هست تجاوز که جا هر .نیست

  يبغ ياصطالح فيتعر
  :است ین شرحا به ،يبنددسته کی در آنها نظرات نیترمهم هک دارند یمتفاوت فیتعار فقها

 داننـد یمـ  معصوم امام خروج شامل را آن،اندداده ارائه یبغ از هک یفیتعر در هانیفق از ياعده )الف
ـ با .جنگ با او واجب است و است یباغ ،ندک خروج معصوم امام هیبرعل سکهر: «ندیگویمو   او بـا  دی
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، ق1410، )شـهید اول (عاملی( ».شـود  شـته ک فـار ک هماننـد  ایـ  برگـردد  معصوم امام اطاعت به تا دیجنگ
 )480ص ،ق1418حائرى،  طباطبایی ؛83ص

 بـر  هکـ  است یسک یباغ: «ندیگویو م دانندیم عادل امام بر خروج را یبغ فقها، از گرید يادسته )ب
 )335، ص5ق، ج1407؛ طوسى، 322، ص21ق، ج1404نجفی، ( ». ...ندک خروج عادل امام

امـام   از ، منظـور داننـد یمـ  عـادل  امـام  بر خروج يمعنابه را یباغ هک هم یسانک شد،یادآور  دیبا البته
ـ  هکـ  گفـت  تـوان یمـ  بنابراین،. دانندمی معصوم امام همان ،انیعیش نزد ار عادل  در ومد و اول گـروه  نیب
 و خلیفـه  مطلـق  ،سـنت  اهـل  نـزد  و، معصـوم  امـام  شیعه نزد عادل، امام از مراد« :ستین یتفاوت ،فیتعر

 )347، ص1387طوسى، ( ».فرمانرواست
 رکـ ذ بـدون  ؛داننـد یمـ  یبـاغ  مطلقـاً  را امـام  بر خروج هک هستند یسومۀ دست، گروه دو نیا برابر رد

 بـر  تأویـل  و توجیـه  بـا  کـه  ىاهدست« :دهندیم لیکتش سنت اهل يفقها ،شتریب را گروه نیا .عادل فتص
 نیـ ا رسـد یمـ  ذهـن  بـه  آنچه، شدهارائه هايتعریف به توجه با ».کنند مخالفت جماعت با و بشورند امام

ـ ا بـا : داننـد یمـ  معصـوم  امـام  زمـان  به مخصوص را جرم نیا عهیش يفقها شتریب هک است ؛ دهیـ عق نی
 وجـود  بـت یغ زمـان  در یبغـ  جـرم  گفـت  تـوان یم ایآ هک است نیا شودیم مطرح نجایا در هک یالکاش

 شود؟یم یبغ جرم بروز مانع ،امام بودن معصوم و عادل گفت توانیم ایآ نیهمچن ؟ندارد
 ،امـام  تیمعصـوم  و تیـ عادل مییبگـو  هکنیا ؛ نخستداد پاسخ صورت دو به توانیپرسش، م نیا به
 جـرم  نیـ ا هـم  ائمـه  زمـان  در رایز آید؛ینم رستبه نظر د پاسخ نیا .شودیم یجرم نیچن بروز مانع
ـ ا .ننـد ک مقابلـه  گروه نیا با توانندیم معصوم ائمۀ فقط دوم اینکه بگوییم است. بوده  بـا  هـم  پاسـخ  نی

 بغـات،  بـا  جهـاد ۀ فلسف هکآنجا از ،هم يسازگار فرض بر و ؛ندارد يسازگار اتیروا و اتیآ بودن مطلق
 زمـان  در هکـ  ندکیم جابیا ضرورت نیا هک گفت توانیم ،است جامعه در تیامن و اسالم انیک از دفاع

 و دگاه فقهـا یـ ن جـرم از د یام اکط و احیشرا یه نقد و بررسن مقاله بیه در اک ؛دیجنگ بغاتبا  هم بتیغ
   شود.یول مکگر موید یبه بحث ،ق آنین مصادییشود و تبیمفسران پرداخته م

 يبغ جرم مستندات
 ميرك قرآن

 پرداختنـد،  نـگ ج و نزاع به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه« :دیفرمایم حجراتة سور در متعال خداوند
 بـه  تـا  کنید پیکار ظالم با طایفۀ ،کند تجاوز دیگرى بر آنها از یکى اگر و ؛سازید برقرار حصل آنها میان در

 کـه  کنیـد  پیشـه  عـدالت  سازید، و برقرار صلح عدالت طبق بر دو آن میان در هرگاه .بازگردد خدا فرمان
 )9حجرات: ( .»دارد دوست راپیشگان عدالت خداوند
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 را یخاصـ  فـرد  هکـ نیا بـدون  است؛ گرفته تعلق یبغ صفت به ،قتال مکحو است، عام ،هیآ نیا مکح
 یفرقـ  ؛اسـت  انیـ باغ بـر  مترتـب  امکـ اح انیدرصدد ب هیآ: است آمده هیآ نیا ریتفس در. باشد ردهک دیمق
  باشد. گرید برگروه یگروه جانب از ای ،گرید دولت بر یدولت جانب از هک ندکینم

 و جنـگ  هـر  نیسـت؛ ولـی   امـام  از اسـمى  اسـت،  »غـى ب« حکـم  اساس که شریفه آیۀ در به طور کلى، پس
 آنـان  سـخن  و کـار  و کنـد  رهبـرى  را جنگجویـان  اى متوقف است کهفرمانده یا امام وجود بر خارج در نزاعى

 دفـع  امکـان  امـام،  بـدون  کـه  معنا این به وجوب؛ نه است، »وجود« شرط امام، وجود قهراً دهد. سامان و سر را
 باشـد؛  وجـوب  شـرط  امـام  وجـود  اینکـه  نـه  اسـت؛  واجـب  امام، تحصیل و ابانتخ پس ندارد؛ وجود طغیان

 )480، ص6ق، ج1409منتظرى، ( .نباشد هم طغیان دفع وجوب حکم نباشد، او تا که ايگونهبه
ـ ا ،مفسـران  از گروهی .است اختالف انمفسر نیب ،یبغ جرم تیمشروع يبرا هیآ نیا داللت بر اما  نی

  .  نددانینم بغات بر دال را هیآ

 ه بر بغاتين آيم اكبه عدم ح نقائال
 وجـوب  بـر  آیـه  ایـن  به اندکرده استدالل فقها بعضى آنکه اما و« :ندیگویم بارهنیدرا از مفسران يادسته
ور در که افـراد مـذ  کـ را یز ؛است ضعیف ،عادل ماما بر کنند خروج که جماعتى معنايبه ،بغى اهل با قتال

حلّـى،  ؛ 80ص ،2، جق1404جرجـانى،   (حسـینی  ».هسـتند  يافرکـ افراد  ،انیاما باغ ،مسلمان هستند ،هیآ
 )386ص ،ق1425

  فانرد قول مخال ادلة
ن یچنـ  مسـلمان  یبـاغ  افـراد  يبـرا  متعـال  خداونـد  یوقتـ  ،گفت توانیم گروه نیا استدالل پاسخ به در
 یمـ کح ،مسـلمانان  ایـ  معصـوم  امـام  باغی در برابـر  افرانک يبرا یاولقیطربه رد،یگیم نظر را در یمکح

ـ ا از دتریشـد  یامکـ اح ،اسـت  آمده فارک با جهاد بارةدر هک یاتیآ. ندکیم اعمال دتریشد . دارد امکـ اح نی
 :ننـد کیمـ  اسـتناد  آن به ،یبغ جرم تیمشروع يبرا مفسران هک هست هم يگرید اتیآ ،هیآ نیا بر افزون

 هیـ آ نیهمـ  ،ردهکـ  انیـ ب را بغـات  امکـ اح امـل ک طورهب هک ياهیآ تنها البته ».59 :نساء؛ 173:بقره ؛73:توبه«
 کـه  نـدارد  یلـ یدل پـس . انـد ردهک استنباط هیآ نیهم از را بغات بر مترتب امکاح ،قهاف از ياریبس و است
   نند.کیم استدالل گروه نیا هکآنچنان مستثنایند؛ هیآ نیا مکح از ،انیباغ شود گفته

، انیـ باغ بودن افرک بارةدر به پرسشی ارتباط در یلع حضرتپاسخ  با ،گروه نیا لالاستد ،نیهمچن
آیــا « :شـد  پرسـیده  امیرالمــومنین از: نـد کیمـ  رد را بغــات بـودن  افرکـ  ،حضــرت رایـ ز؛ دارد منافـات 

 منـافق  پـس : کردند عرض .کردند فرار شرك، از بلکه نه؛: فرمود اند؟مشرك جمل جنگ در شدگانکشته
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 ؟هسـتند  کسـانى  چـه  آنـان  پـس : شـد  گفته .اندکى مگر ،کنندنمى یاد را خدا منافقان، ؛نه: فرمود بودند؟
 ينـور ( شـدیم.  پیـروز  ایشـان  بر ،آنان شورش سرکوبى با ما و یدندشور ما بر که بودند ما برادران: فرمود

  )68ص ،6، جق1408، طبرسی
 رااجـ  بغـات  بـر  مسـلمانان  امکاح هک شودیم دهیفهم ،نصوص به توجه با: «دیگویم جواهر صاحب

بایـد   پایـان  در )337، ص21، جق1404، نجفی( ».  ...آنانۀ حیذب دیخر، آنان زنان با احکن لیقب از ؛شودیم
 ةدایـر  از نـد ک تجاوزکه  یسک هر کردن خارج و ندارد یمنافات بودن یباغ با بودن، مسلمان هک شد یادآور

 .است داده نسبت سلمانانم به را مکح ،هیآ نیا در خداوند رایز است؛ حیصر نص مخالفاسالم، 

 ه بر بغات  ين آيام كوجود ح ن بهقائالة ادل
 طلحـه و  عایشـه  اصحاب ،بصره اهل به راجع داریم اخبارى« د:یگویم هیآ نیا ریتفس در ،مفسران از یکی
 مقاتلـه  کـه  داد کـافى  جـواب  ،داشـتند  که اشکاالتى و کرد تمام آنها بر را حجت امیرالمؤمنین هک، زبیر و

 از پـس  .فرمـود  مقاتلـه  آنهـا  با ،نمودند بغى و نپذیرفتند بصره اهل چون و ؛کنند اصالح آنها بین و نکنند
 بیـان  ،اخبـار  کـه  ایـم گفته مکرر. نمود رفتار آنها با قسط به ،کشیدند جنگ از دست و شدند مغلوب آنکه

  )227، ص12، ج1378طیب، ( ».است ،عام آیه و کنندمى مصداق
 نـد کیمـ  استناد، اندشده وارد هیآ نیا نزول شأن در هک یاتیروا به خود تابک در ،یقم ریتفس صاحب

 ،2ج ،1367قمـى،  ( :دنـ نکیمـ داللـت   بغـات  گـروه  بر هیآ نیا نزول شأن ر، بصراحت به اتیروا نیا هک
 لجـ عزو داوندخ .است تأویل و بغى اهل علیه بر شمشیر ،شود غالف باید که شمشیرى اما و« )320ص
 ،پردازنـد  جنـگ  و نـزاع  به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه ،»اقْتَتَلُوا الْمؤْمنینَ منَ طائفَتانِ وإِنْ«: فرمایدمى
  )27- 26 ص ،15ج ق،1409 ،حر عاملى(.  ...سازید برقرار صلح آنان میان در

   د.ننکیم استناد تیروا نیهم به ،هیآ نیا لیذ در خود ریتفاس در زین مفسران از گرید یگروه
 مکـ ح بـودن  عام جنگ، از قبل بغات ارشاد لزوم بغات، با جنگ تیشروعم لیقب از یامکاح ،مفسران

 نظـر وحدت هم با ،امکاح غالب در هک نندکیم استنباط هیآ نیا از را تبغا بر مترتب امکاح گرید و.. .هیآ
  )280ص ،5ق، ج1405؛ جصاص، 382 ص ،4ق، ج1405طبرى، ( .دارند

  :نندکیم استنباط هیآ نیا از را بغات بر مترتب امکاح زین فقها ازبسیاري  ،مفسران بر افزون
 هیـ امام بـا مـذهب   مخـالف  ،آنـان  بودن مسلمان است و يمجاز نحو به ،هیآ نیا در بغات مسلمان .1
   ؛نندکیم استناد انفال سورة 6 و 5 ۀیآ به ،خود قول يبرا هک. است
  ؛بغات با جنگ بودن واجب .2
  ؛تیغا به دنیرس تا آنان با القت وجوب .3

۱۱۲      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  ؛جنگ از بعد ،انفس و اموال بر یبغ اهل رجوع عدم .4
 عهیشـ  يفقهـا  شتریب را خرآ مورد دو هک؛ ندهد اوستۀ ذم بر هک را یواجب حق هک یسک هر با قتال .5
 )263- 262ص ،7، ج1387؛ طوسى، 110- 109ص، 13ج ق،1412حسینى روحانى، (ندارند. قبول

  سنت
امـام   داند و آن را مختص به خـروج بـر  یم عام مکح کیرا  یجرم بغ ،صراحتبهه کقرآن ۀ یبر آ افزون

بـت نشـان   یرا در زمـان غ  یه وجود جرم بغکنه وارد شده است ین زمیهم در ا یاتیروا ،داندیمعصوم نم
ـ امـا اشـاره بـه ا   ، ننـد کیمـ  کمـ کهـم   یق بغین مصادییبه تب يتا حدود ،اتین روایدهد. اگرچه ایم ن ی

اگرچـه بـا    ؛اسـت  یف جرم بغـ یتعر شده به ردن ابهامات واردکل برطرف یبه دل، ن قسمتیات در ایروا
   ند.کیم کمکق آن هم ین مصادییبه تب يتا حدود ،یجرم بغ قیف دقیتعر

 بـر  مـن  از بعـد  را فتنـه  در جهـاد  خداونـد  !یعل ای :دیفرمایم یعل حضرت به رسول حضرت
 !اهللارسـول  ایـ  :دمیپرسـ . نمـود  واجب و الزمرا  انکمشر با جنگیدن و جهاد هکچنان است؛ نوشته انمؤمن

 اهللارسـول  من اینکه و اهللا اال اهللا ال به که یقوم فتنۀ«فرمود:  کنیم؟ جهاد آن با است واجب ما بر فتنه دامک
 رسـول  اي :گفـتم  .کنندمی وارد طعنه من دین در و اندمخالف من سنت با آنان ؛دهندمی شهادت ،هستم
 دهنـد؟ مـی  شـهادت  خدایی رسول شما اینکه و اهللا اال اهللا ال به کهدرحالی ،بجنگیم آنان با چه براي !خدا

 ــ  خانـدانم  خـون  ریخـتن  و دشـون مـی  جدا من دین از و گذارندبدعت کهدلیل  این به: فرمود پیامبر
  )82، صق1409، حر عاملى( ».  ...دانندمی مباح راـ البیتاهل
 و ننـد کیمـ  جادیا نید در بدعت هکیسانک ،زمان نیا در و«: ندارد امام بر یباغ به اختصاص ،خبر نیا

	.»شـود یمـ  شـامل  هـم  را دهنـد یم رییواضح تغ صورتهب را یاله امکنند و احکیم مخالفت نیمجتهد با
  )111، ص13، جق1412حسینى روحانى، (

 نـاه و گ ةفـار ک یکـ ی :شـتن) دو نـوع اسـت   ک( قتـل «  :اسـت  شـده  نقـل  صادق از امام يسند در سلسله
و  فـار؛ ک بـا  دنیـ جنگ اسـت:  نـوع  دو زیـ ن دنیـ و جنگ خداست. راه در شتنکو  شهادت يگرید ؛ت استیمعص
  )29ص ،15ق، ج1409، (حر عاملى ».برگردند و اطاعت يبردارفرمان به هک یزمان تا ،یبغ گروه با دنیجنگ

در  بغـات  بـا  جنـگ  ، بـر وجـوب  البالغـه هـج ن در یعلـ  حضرت سخنان از ياریبس نیهمچن
 آمـد،  وجـود  بـه  شـرایط  آن هرگـاه  یعنی کند؛داللت می یو شرط دیق چیه بدون یاسالم ومتکح

 .شودیم الزم آنان وبکسر
 و زبیـر  و طلحه«د: یفرمایند و مکیم رکذ را بغات با جنگ لیدل و مبنا ،172خطبۀ  در حضرت

 المـال بیـت  دارانخزانـه  و مـن  فرمانـدار  بـه  بصره، به ورود از سپ کردند؛... خروج من بر یارانشان



   ۱۱۳  آن مجازات تخفيف در توبه نقش و ،يبغ سياسي جرم فقهي بررسي

 حیلـه  بـا  را دیگـر  گـروه  و شـکنجه،  را آنـان  از گروهـى  کردنـد؛  حملـه  بصره مردم به و مسلمین
 )329البالغه، صنهج.»( ...کشتند

 !مردم اى« د:یفرمایدر زمان فتنه م یرهبر اسالم يهایژگیدر خصوص و 173ۀ در خطبآن حضرت 
 از آگـاهى  در و نیرومنـدتر،  ،حکومـت  قتحقـ  در کـه  اسـت  کسـى  آن خالفت، به اشخاص اوارترینسز

 ،زد بـاز  سـر  اگر و شود رداندهگباز حق به برخیزد، انگیزىفتنه به آشوبگرى اگر تا ؛باشد داناتر خدا فرمان
  »مبارزه شود... او با

 اینکـه آن  و است شده روشن یشانا از بعد انیباغ با برخورد مکح، حضرت سخنان به توجه با پس 
 خطبـه  نیـ ا در امـام  هکـ  هاویژگی آن با ستهیشا يافرمانده وجود نیهمچن و انیباغ وجود صورت در

  .  اندقائل آن به فقها از ياعده هک گونهآن ؛ستین معصوم امام وجود به ازین گرید ،است ردهک انیب
 امـام  بـر  خـروج  بـه  اختصاص ،یبغ جرم هک شودیم هدیفهم ،شدهگفته اتیروا و هیآ به توجه با پس
، اسـت  شـده  گفتـه  هیـ آ نیا ریفست در هک را يمواردۀ هم و است عام ،اتیروا و هیآ فظو ل ندارد معصوم

 بـه  آگـاه  و عـادل  يفـرد  هکـ  نیهم و است یاسالم ومتکح از دفاع ،بغات با جهادۀ فلسف .ردیگیدربرم
  .شودیم شمرده یباغ ،او بر نندهکروجخ ،باشد ومتکح رأس در اسالم مسائل

 كمـال  عمـوم  بـاب  از تـوان یمـ ، دارنـد  معصـوم  امام به انصراف ،اطالقات میریبپذ اگرافزون براین، 
 اگـر  رایـ ز ؛دانسـت  يجار زین کنندیم خروج زمان امام بینا بر هک یسانک بر را بغات ، حکمامکاح
 مجـازات  یاسالم نیمواز طبق را آنان و نماید برخورد تبا بغا دنتوان امام بینا و هیفق بت،یغ عصر در
 خواهنـد  وجـود ه ب هرج ومرج یاسالم نظام در و سازندیمتزلزل م را یاسالم عدل نظام اساس ، آنانندک

  )67ص ،1373 ،یمرعش( .آورد

   بغات با جنگ طيشرا
 شود.یه آنها اشاره مب ادامه ه درکدانند یم یطیجنگ با بغات را مشروط به شرا ،از فقها ياهدست

؛ آنها صـدق شـود   باشند تا اسم بغات بر یصورت گروهد بهیبغات با« ند:یگوین دسته از فقها میا. 1
 خیشـ  .شـود ینمـ  مترتـب  آنـان  بـر  یبـاغ  امکاح ،نندک خروج كاند ای يفرد صورتبه آنان اگر ،نیبنابرا
 و اسـت  افرکـ  ،ملجـم ابن مثل ،ندک جخرو امام بر يفرد صورتهب یسکاگر  :دیگویم مبسوط در یطوس

 محسـوب  محـارب  فـرد  ،بـود  يفرد صورتبه اگر :دیگویم هم جواهر صاحب .ردک قصاص را او دیبا
؛ 265ص ،7، ج1387طوسـى،  ( ».ردیـ گ دسـت  در ریشمش مثل يزیچ ای ریشمش هک یصورت در ؛شودیم

 )368ص ،4ج ،ق1422، نجفی
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  نقد شرط فوق  
 را گـر ید فـرد  بـر  يفـرد  تجاوز و نزاع ،گفت توانیم هیآ نزول شأن به جهتو با. ستین شرط درست نیا

ـ  ابن .است بوده يانصار دو نزاع بارةدر هیآ نزول شأن رایز؛ شودیم شامل هم  هیـ آ نیـ ا ریتفسـ  در یعرب
 کیـ  بـر  نباشـد  محصـور  هکـ آنچـه   بر نیهمچن .ندکیم داللت هم نفر کی بر ،لغت در فهیطا«: دیگویم

 و برداشـت  را واحـد  يمعنا شودیم هم ،فهیطا لفظ از ،د گفتیبا« )1717ص ،4ج تا،بی ،یربعابن(».عدد
  )267ص ،9ج ،ق1415 درویش،(».را جمع هم

 یصـورت  در بغات مییبگو ندارد یلزوم و ندکیم داللت هم نفر کی بر ،یباغ هک شودیم دهیفهم پس
 ریـ ثک را بغـات  بـا  جنـگ  طیشـرا  از یکـ ی ما يفقها هکچنان ؛باشند ه جمعک شوندیم یبغ مکح مشمول

  .دانندیم آنان بودن
 اسـت  یسـ ک یبـاغ « ن قول است.ید ایمؤ زیگر از فقها نید يادسته يفتوا ،ح قرآنیبر نص صرافزون 

شـهید  (عاملی( ».یگروهـ  ایـ  ،ملجمابن مثل ،باشد يفرد صورتبه خواه ؛ندک خروج معصوم امام هیعل هک
مثـل  ، ر و فـرد بـودن  یـ ثکن یب یه فرقکنیبارت در خارج داللت دارد بر ااطالق ع«) 83، صق1410، )اول
 )26، ص2ج ،ق1418، يطباطبایى حائر( »ندارد. جودو ملجمابن

 ،شـد  گفتـه  قـبالً  هکـ  گونههمان رایز است؛ترکیبه واقع نزد ،قهافن دسته از یقول اکه توان گفت یم
 هـم  واحـد  بـر  و اسـت  عـام  ،هیـ آ لفـظ . باشند یهگرو دیبا بغات باشد گفته هک میندار یشرع لیدل چیه

 یزمـان  به مربوط ،عیوقا آن رایز ؛مینک بسنده نیرالمؤمنیام فعل به فقط هک ندارد یلزوم و ندکیمداللت 
 حضـرت  پـس ـ   نندکیم انیب فقها از گروه نیا هکگونهآنـ   باشند محارب گروه نیا اگر اما ؛است خاص

  .  ردکیم مدارا نآنا با جمل جنگ درنباید  یعل
 خـود  نیـ ا هکـ  اسـت  داده انجـام  را محاربـان  بـا  برخورد سِکعبر ،جمل اهل با برخورد در حضرت

 ردنکـ  دایپ تسلط از بعد عهیش فقه در محارب مجازات ،گریدسوي از .است بغات نبودن محارب نشانگر
 هـم  جـرم  انجـام  از بعـد  ،بکـ مرت فـرد  ،یبغـ  جرم در .ستین شفاعت قابل حتی و اسقاط قابل ،آنان بر

 ،بـود  محـارب  ملجـم ابـن  اگـر  .اسـت  جـرم  نیا برخالف ،محاربه جرم اما ؛شودیم توبهو  عفو مشمول
 سـفارش  خـود  فرزنـدان  بـه  را آن ایـ  ردکـ یم يجار او برمانند حدود دیگر،  اآن ر دح یعل تحضر

 ابتـداى  در نیـز  ملجـم ابن مااو «فرمود. ن سفارش خود فرزندان به را يزیچ نیچن امام هکیدرحال نمود؛یم
 در و شـد  بازداشـت  و دسـتگیر  اینکـه  از بعـد  ولکن ؛بود واجب کشتنش که شدمی محسوب باغى امر،

 کـرده  خـروج  امـام  بـر  او چـون  ؛نماید عفو و بخشیده را او توانستمى امام ،گرفت قرار امام اختیار
 )484ص ،6، جق1409منتظرى، (».بود



   ۱۱۵  آن مجازات تخفيف در توبه نقش و ،يبغ سياسي جرم فقهي بررسي

 روسـتا  شهر، در آن دنیگز اقامت و امامۀ سلط تحت د ازیبا آنها خروج :ندیگویاز فقها م يادسته .2
؛ 265ص ،7، ج1387طوسـى،  ( .شـوند ینمـ شـمرده   یباغ ،باشند امامۀ سلط تحت اگر اما ؛صحرا باشد ای

 )332ص ،21، جق1404 ،نجفى
 او بـر  يادافـر  و بـود  خوانـدن  خطبه حال در یعل حضرت که یزمان به نندکیم استناد باره نیا در

 )393ص ،1385مغربى، ( .دادند سر را »هللا اال مکح ال« شعار و شدند وارد
 نیمـ و ه کننـد استناد می است شده قائل آنان يبراروایت  در این یعل حضرت هک یحقوق به فقها

ـ ا. آورنـد مـی  به شـمار  بغات بر مترتب امکاح و طیشرا را از و آن دانندیم امام بر خروج لیدل را  سـه  نی
 تـا  میسـاز ینمـ  محـروم  میغنا از را شما؛ مینکینم منع خدا مساجد به ورود از را شما« :از نداعبارت حق
 هکـ بل جنـگ،  آغـازگر  هرگـز  ما و ...دیانپرداخته ياجداگانه ۀجبه به و دیدار ما دست در دست هک یزمان

 أیـدیکم  دامـت  مـا « فـظ ل ،اسـت  مناقشـه  مورد هک یلفظ آن و) همان( ».بود مینخواه یجنگ چیه آغازگر
 .شودیم برداشت مکح نیا آن از هکاست » معنا

و  دیـ دار ما دست در دست هک یزمان تا«فرمایند: می حضرتاینکه و ندارد یمکمحۀ یپا شرط نیا اما
 یسـان ک یمنظـور از بـاغ  « .نـد کینمـ  داللـت  حضـرت  آن بر خروج بر، »دیانپرداخته اينهجداگا جبهۀ به

 یاسـ یو س یـی گرفته از عـدم اطاعـت وال  ئتنش ،یعنوان بغ. امام نباشند یاسیس ه تحت اطاعتکهستند 
نشـئت نگرفتـه   ت امـام معصـوم   یـ ه از والکـ ل دهد یکتش یرشرعینظام غ هکاست  یسکاست و منظور 

  )166، صتابیبحرانى، (»باشد.
 ؛اسـت ومـت  کح ه ویـ ت فقیعدم اطاعت از امام، وال ،موردنظر است ینچه در بغکه آد گفت یپس با

کـه   د گفـت یـ اسـت و با  هیآ ظاهر و واقع عرف، با مطابق ،نظر نیا .باشد یقیبه هر طر ین نافرمانیا حال
 گـر ید ییجـا  بـه  حـال  ؛اسـت  یشـرع  حدود از ردنکن تجاوز و يفرمانبردار و اطاعت» نایدیا« از منظور
 .نـدارد  را صـحت  طیشـرا  و اسـت  یمرسل خبر ،خبر نیا :دیگویم هم جواهر صاحب. نه ای نندک اقامت

  )333ص ،15، جق1404 ،نجفى(
 بـه  شـوند  جـدا  گـر ا امـا  ؛باشند شده خارج باطل لیتأو و شبهه يرو از«ند: یگویاز فقها م ياعده. 3

  )15ص ،2، جق1410حلّی، ؛ 267ص ،7، ج1387طوسى، ( »شوند.یم محسوبب محار ،لیتأو ریغ
د یـ ه باکن سخن یا يم برایردکدا نیپ یلیدل ما«ند: یگویها ماز فق ياعده. است شدهنقد  نیزن شرط یا

دلیلـى   و ن بـوده اسـت  یـ جمل بـرخالف ا  ن ویصفۀ ه واقعکبل ؛ل خارج شده باشندیتأو و هشبه يرو از
 ،عنوان بغى و بـاغى تعلّـق دارد  ن سه جنگ را در احکامى که بهیوجود ندارد که خصوصیات موجود در ا

  )333ص ،15ج ،ق1404؛ نجفى، 484، ص6ج ،ق1409منتظرى، ( »دخالت دهیم.
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 و) زبیـر  و طلحـه ( ،سـوگند  خدا به« :دیفرمایمدربارة خوارج  137 ءدر خطبه یه حضرت علکبل
 راه خودشـان  و مـن  میـان  نـه  و بایسـتند  آن برابـر  کـه  دارنـد  سراغ من کارهاى در منکرى نه پیروانشان،

  )181البالغه، صنهج»( .  ...پیمودند انصاف
قـت  یه آنها خـود حق ک ندکیبه آنان گوشزد م را ناحق بودن خروجشان ،صراحتن خطبه بهیا در ماما

آنچـه شـرط    ،گـروه بغـات   در. ردهکر نکرا ذ يدیچ قیعام است و ه، قرآنۀ ین آیهمچن .نندکیار مکرا ان
 تـوان ینمـ  هکد توجه داشت یاما با ؛رشبههیغ، خواه شبهه باشد يخواه از رو؛ است يتجاوز و تعد ،است

چراکـه   ؛نـد کیصـدق مـ  آنهـا   مصداق محـارب بـر   ،رده باشندکل خروج نیتأو يرو ان ازیباغ گفت اگر
  .اندرا نگفته ین شرطیچن ،محاربه ين براامفسر

) ص( خـدا  رسـول  «... د:یگویم در خصوص محاربه ،مائدهة سور 33 ۀیآ ریتفس در، علّامه طباطبائی
 جـاى  سـر  را کفـار  آن و یافـت  ظفـر  آنان بر آنکه از بعد ،کردند محاربه نمسلمانا با کفار از که اقوامى با

 بلـد  نفـى  یـا  مثلـه  یا زدن دار یا قتل به محکوم را آنان یعنى ؛نکرد آنان با را محارب معاملۀ ،نشانید خود
 ».  ...نیسـت  مسلمین با محاربه مطلق ،بحث مورد جملۀ از منظور که است آن بر دلیل خود این و ؛نفرمود

  )327- 326، ص5، جتابی ،یئطباطبا(
ان یشورشـ  هکـ نیم است بر اکو مستح يقو یلیدل ،شودیادآور می علّامه طباطبائیه ک یمهم تۀکپس ن

 یا حضـرت علـی   در زمان پیامبره کهم وجود ندارد  يدیچ مؤیستند و هیمحارب ن ،امبریپ امام و بر
 رةینیـز سـ   حجـرات و  سـورة  9ۀ یـ بر این، از آ. افزون اجرا شده باشد ین گروهیمجازات محارب بر چن

  گیرد.صورت نمی ین برداشتیچن نیرالمؤمنیام
؛ نجفـی،  324، ص21ق، ج1404نجفـى،  ( ».ن نباشـد کت ممیل و حجیدل ، از راه اقامۀارشاد آنان«. 4
) نهمیـ واصـلحوا ب ( قـرآن  ۀیو هم مطابق با آ هم مطابق با روش امام، ن شرطیا )368، ص4ق، ج1422

ن مـورد  یهم در ا از جنگ دارد. امام صادق پیشارشاد آنان  داللت بر البالغهنهج 36و  31 خطبۀ .تاس
و اگر هم دعـوت نشـوند،    ؛خوب است ،شوندپیش از درگیرى دعوت  ،اگر شورشیان داخلى«د: یفرمایم

سـزاوار اسـت کـه شـما     و  ؛انـد باید فراخوانده شوند آگاهى یافتـه  نچهبه آ ،مانعى ندارد؛ زیرا پیش از این
  )343ص ،2جق، 1408، طبرسی ينور( ».آغازگر جنگ نباشید

الشعاع همان شرط چهـارم  تواند تحتین شرط میا. ن نباشدکدفع آنان مم ،آنان از راه اختالف در. 5
د در نظر گرفته شود، متفـات  یجنگ با بغات با ه درک یطیشرا ،شدهپس با توجه به موارد گفته رد.یقرار گ

ن داللـت  آبـر   ینـص شـرع   هکـ  تنها شرط چهارم است .اندردهکه فقها به آن استناد کاست  يزیچ آناز 
 اند.ه غالب فقها به آن فتوا دادهکن است یاز باب ا ،ن جرمیا ام مترتب برکگر احیو د دارد
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 يبغ با آن قيتطب و ،حقوق در ياسيس جرم فيتعر
را  ینظـام  متـر ک رایـ ز اسـت؛  ریناپـذ اجتنـاب  یومتکـ ح هر در ،بانکمرت با برخورد و یاسیس جرمة دیپد
 یثـابت  و ینـ یع وجـود  ،یاسیس جرم هکازآنجا .نشود افتی يافراد نیچن آن درون در هک ردک دایپ توانیم

 انـد. نظر پیدا کـرده اختالف نهیزم نیا در دانانحقوق، داد ارائه آن از یمانع و جامع فیتعر بتوان هک ندارد
 .است یدرون و یرونیب ستمیس يمبنا بر آن میتقس جرم، نیا از دانانحقوق يبنددسته نیترمهم

 هـدف  ،یاسیس جرم فیتعر در هک است نیا ردیگیم قرار فیتعر اساس هک ینیع ضابطۀ از منظور« 
 بـه  انیـ ز و صـدمه  آوردن وارد ،یاسیس میجرا در هدف .ردیگیم قرار توجه مورد جرم ابکارت از مجرم

 يگزنـد  و ضـربه  دولت التیکتش و اتیح به هک یزمان یعنی ؛است دولت التیکتش و یاسیس سازمان
  )35ص ،1378، ياصغر( .»بود خواهد یاسیس جرم ،گردد وارد

 یاسـ یس جـرم  فیـ تعر كمـال  ،مجرمانـه  اقدام ای عمل از حاصله جینتا ،روش نیا در«: یذهن ضابطۀ
ـ ا بـه  نیتقدمع .ردیگیم قرار موردنظر مجرم زةیانگ و جرم هکبل ؛ستین  بـه  هکـ  را یاشخاصـ  سـتم، یس نی

 محسـوب  یاسـ یس مجـرم  ،نبـوده  یاسیس آنها زةینگا یول ،نندکیم وارد لطمه آن يهاسازمان و ومتکح
 محسـوب  یاسیس جرم ،ندکن مواجه يخطر با را ومتکح و باشد یاسیس آنهاة زیانگ اگر اما؛ و شودینم
 )همان( »شود.یم

 ینـام  حاًیصـر  در اسـالم  اگرچـه  هکـ  گرفـت  جهینت توانیم شد، گفته یاسیس جرم دربارة هک یحاتیتوض با
ـ ا از فقها هک یفیتعار با است، اما نشده برده یاسیس جرم از  کـه جـرم   گفـت  تـوان یمـ  ،انـد داده ارائـه  جـرم  نی
ـ   گفـت  تـوان یکم مـ دست چنین گفت، و اگر نتوان است؛ یاسیس جرم بارز مصداق ،یبغ  جـرم  نیکـه ب
 يایبغـ  هـر  امـا  است، یبغ ايیاسیس جرم هر یعنی است؛ مطلق و خصوص بطۀ عمومرا یبغ و یاسیس

 فـرد  توسـط  هکـ  اسـت  یعملـ  اسـالم،  در یاسیس جرم: گفت توانیم یلک فیتعر کیدر  ست.ین یاسیس جرم
رد یـ گیمـ  صـورت  یاسـالم  ومـت کح بر ضـد  ترگستردهی فیدر تعر اسالم، مکحا برضد مسلمانان از یگروه ای
 .شود واقع رشبههیغ ای شبهه يرو از است نکو مم باشدیم شدهگفته امکو اح شرایط ياراد خود هک

   يريدرگ مختلف مراحل در بغات ضمانت و ،توبه رشيپذ بر مترتب امكاح
 يريدرگ شروع و يعلن اميق از پيش

 بـر  و معـه جا در برابـر  شـورش  قصده بهک است یسانک بیترغ و کیتحر از یناش ،یاسیس میجرا بیشتر
 القـا  هـم  آنان به را خود قصد و رکف خود، با گرانید ردنک همراه با نندکیم تالش ،یعموم نظم زدن هم

 یکـ ی ،امیـ از ق پیش همان مرحلۀ ،مرحله نیارو، ازاین نند،ک استفاده خود سود به ،افراد یآگاهنا از و نندک
 بازگشـت  ووع جرم و دعوت بـه توبـه   از وق يریجلوگبه منظور  هکاست  رگذاریتأث و حساس مراحل از
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مقابله با اهل بغـى بایـد   «، يان مرحلهیدر چن .در نظر گرفته شود یر خاصیتداب دیخدا و قانون، با يسوبه
هاى فرهنگـى و سیاسـى انجـام گیـرد و دولـت اسـالمى پـس از        حلو استفاده از راه ،با ظرافت و دقت

قـادى، فقهـى و اجتمـاعى آنـان بکوشـد و از آنـان بـه        حل مشکل اعتدر راه ،گو و بحث و مذاکرهوگفت
اسـالمى و رفتـار    ت و امـام پیـروى کننـد و وحـدت جامعـۀ     آمیز بخواهد کـه از حکومـ  طریق مسالمت

  )337، 3ج ،ق1421، زنجانی عمید( »مقتضاى اخوت اسالمى و انصاف و عدل را رعایت کنند.به
 جـرم  از مرحلـه  نیـ ا در توبـه  رشیپـذ  بر ئمها اتیروا نیهمچن و نیرالمؤمنیامة ریقرآن، س ۀیآ

نَ  طائفَتـانِ  إِنْ و« :دیـ فرمایمـ  حجـرات ة سـور  9ۀ یـ متعال درآ خداوند داللت دارد، ینَ  مـنؤْم اقْتَتَلُـوا  الْمـ 
  ».بینَهما فَأَصلحوا

نـوز قتـال   ن مرحلـه، ه یـ در ا رایـ ز شـود؛ یمـ  شـامل  را هم توبه که صلح، گفت توانیم ه،یآ نیا به توجه با
ه مـانع از وقـوع جنـگ و آشـوب     کـ ده و بـر همـۀ مـردم الزم اسـت     یو آشوب نرس یکیزیبرخورد فۀ به مرحل
 کـه  دهـد مـى  گـواهى  قـرائن  اینجـا  در ولى است، جنگ معناى به قتال، مادة از اقتتلوا، که است درست«شوند. 
 هـا نـزول  شـأن  از بعضـى  نرسـد.  زنیـ  نبـرد  و جنگ مرحلۀ به هرچند شود؛مى شامل را درگیرى و نزاع هرگونه

  )167، ص22، ج1374(مکارم شیرازي و دیگران،  »کند.مى تأیید را معنا این نیز بود شده نقل آیه براى که
 ایـن  یعنـى  نصـیحت؛  به ایشان میان کنید اصالح پس« ند:یگویم» بینَهما فَأَصلحوا «ریمفسران در تفس

، 1363، عبـدالعظیمى شـاه  حسـینى ( »ید.نمای اصالح آنان و میان کنید دعوت خدا حکم به را دسته دو هر
ق یاز مصـاد  یکـ یتوبـه   کـه  توان گفتیر میتفاس نیبا توجه به ا )113، ص7، جق1424مغنیه،  ؛185ص

  رد.ید مورد توجه قرار گین مرحله بایه در اکصلح است 
ة زمـر  از ،یبغـ  جـرم  بنـابراین،  .شـود یمـ  پذیرفتـه  ،در حقوق اهللا و حدود غالباً ه توبهکنیگر اید نکتۀ

 مده است.آدر فصل حدود  287ة در ماد ،1390مصوب  یه در قانون مجازات اسالمک است اهللا حقوق
 مصـداق  و ننـد کیم برداشت یعل حضرت ةریس از را بغاة بر مترتب امکاح ما يفقها هک رويازآن

ـ  اسـت،  روي داده یعل حضرت زمان درنیز » یبغ« یاسیس جرم بارز  آنة ریسـ  بـه  ،توبـه  اثبـات  يراب
  .مینکیم رجوع حضرت

 پیکـار  دشـمن  آنکه از پیش: «سدینویم یجنگ فرماندهان به ،خود يهانامه از گرید یکی در حضرت
 از الفـاظ  نیهمـ  بـا  ،خود يهانامه از گرید یکی در ایشان )14ۀ نام»(.  ...دینکن آغاز را نبرد شما بیاغازد، را

 بـاز  طاعـت  سـار سایه به اگر« :دهند اطاعت به بازگشت فرصت دشمنان به هک هدخوایم خود فرماندهان
 ،شورشـیان  نـابودى  و کشـتن  ،از نظر امام بنابراین )4ۀ نام» (.داریممى دوست ما که اندکرده همان آمدند،
 راه بـه  و جـذب  خـود  بـه  را شورشى نیروهاى امکان، حد تا بکوشند باید فرماندهان بلکه نیست؛ هدف
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 آنچـه : فرمایدمى که است امیرمؤمنان خواستۀ همان این. درآورند اطاعت به را آنان و کنند هدایت حق
 امـام  از یتیروا در .شوند هدایت حق راه به و درآیند اطاعت به شورشگران که است آن داریم دوست ما

 درگیـرى  از پـیش  ،داخلـى  شورشیان اگر: «دیفرمایم هک است شده نقل انیباغ با برخوردبارة در صادق
 بایـد  آنچـه  بـه  ایـن  از پـیش  زیـرا  نـدارد؛  مـانعى  نشـوند،  دعـوت  هم اگر و است؛ خوب ،شونددعوت

 ،ق1408، طبرسـی  ينور( ».نباشید جنگ آغازگر شما که است سزاوار و ؛اندیافته آگاهى شوند فراخوانده
  )65ص ،11ج

 و حـق،  يسـو بـه  آنـان  بازگشـت  جهـت  توبه به باغیان دعوت ،شودیم دهیفهم اتیروا نیا از آنچه
 .  است يزیخونر و جنگ از يریجلوگ نیهمچن

 يهـا جنگ در یعل حضرت متفاوت رفتار ةنحو از« هک است آمده يهاد امام از گرید یتیروا در
 بـازگو  آنـان  بـراى  را مسـائل  حضـرت  آن :فرمودنـد  پاسـخ  در حضرت .شد سؤال او از نیصف و جمل

 )76ص ،15ج ،ق1409، یعامل حر( »کرد.مى عرضه شمشیر بر را آنان ،دندکرنمى توبه اگر .کردمى

  جنگ   و يريدرگ ياثنا در
نهـا  ام مترتـب بـر آ  ک، احگروه متفاوت باشند یا نداشتن ث داشتنیاز ح یاگر افراد باغ ،يریدرگ يدر اثنا

 مختلف خواهد بود. زین
 بیـ تعق و آنـان  شـتن ک ،برگردند آنها يسوهه بک نباشند یگروه يدارا اگر یباغ افراد ،مرحله نیا در«

 آنـان  يسوبه هک باشند یگروه يدارا آنها اگر اما؛ ستین زیجا آنان نیمجروح شتنک و آنان رانیاس ردنک
 »شـود.  شـته ک آنهـا  نیمجـروح  و شـود  دنبـال  آنهـا  انیفرار و دیجنگ آنها با هک است زیجا ،گردندیم باز
 )325ص ،ق1406 ،یطرابلس(

  :است آمده یافک اصول در است. نیرالمؤمنیام فعل و تیباهل اتیم، رواکح کیکتف يمبنا
 عادلـۀ،  طایفـه  کـه  عـدل،  اهـل  دیگرى و استبغى اهل آنان از یکى که شد پرسیده مؤمنان از طایفه دو دربارة
 ار اسـیرى  هـیچ  و کننـد،  تعقیـب  نبایـد  را فـرارى  عـدل،  اهل: فرمود دهند. حضرتمى شکست را باغى طایفۀ
 بـاقى  کسـى  بغـى،  اهـل  از کـه  اسـت  صـورتى  در این و. درآورند پاي از نباید را خوردهزخم و بکشند، نباید

 داراى اگـر  پـس . کننـد  رجـوع  آنهـا  به قوا تجدید براى که باشند نداشته گروهى جبهۀ پشت در و باشد نمانده
 و شـود مـى  کشـته  اسیرشـان  تصـور  ایـن  در کننـد، مـى  رجـوع  آنهـا  به تجدیدقوا براى که اندپشتیبان گروه

 )33، ص5ق، ج1407(کلینى،  شودند.مى درآورده پاي از شانیهاخوردهزخم و شود،مى تعقیب شانفراري

 معتبـر  تـب ک از ياریبسـ  در .شـد  انیـ نما انیـ باغ و انیشورش با یعل حضرت ينبردها در ،روش نیا
ـ ا بـه  عمـل  انگریـ ب خود، البالغه نهج 14ۀ نام .است شده نقل اتیروا نیا ،یثیحد  امـا ؛ اسـت  روش نی
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، اسـت  آنـان  جانـب  از فتنه ردنک رها و حق اطاعت به آنان بازگشت ،انیشورش با جنگ هدف هکازآنجا
 بعـد  .ننـد ک توبـه  شدهبکمرت تیمعص از و بردارند مبارزه از دست هک یابدیم ادامه یزمان تا آنان با قتال«
 یاجمـاع  مسـئله،  نیا و .شودیم حرام آنان با قتال ،باشد هک جنگ از يامرحله هر در آنان شدن میتسل از

  )362،ص2، جتابی( کاظمى، .»دارد داللت بر آن هم يادیز یاتیو روا است
 صـراحت بـه  اتیروا و قرآن هکبل ،ندارد روش نیا با یمناقات تنهانه ،جنگ ياثنا در آنان توبۀ بنابراین،

 آنهـا  بـا « :دیـ فرمایمـ  حجـرات  ۀکـ مبارة سـور  در متعـال  وندخدا. دننکیمتأکید  حق به آنان بازگشت بر
 فعـل  اسـت،  اسـتناد  و بحـث  محـل  هیـ آ نیا در هک آنچه ».برگردند خدا امر يسوبه هک یزمان تا دیبجنگ

 ،گـر ید سـوي از ؛ نـدارد  اختصـاص  یخاص زمان به و است تیغا حرف »یحت« رایز ؛است »ءتَفی حتَّى«
 بـه  بـا آنهـا   قتـال  ،شـد  محقـق  هدف نیا گاههر پس .داللت دارد استمرار بر و است مضارع فعل »ءتَفی«
 .گرید هايگونه ای و یمانیپش ای باشد توبه با است نکمم مفسران نظر از ،بازگشت نیا .رسدیم انیپا

 برداشـت  دسـت  مـؤمن  بـا  قتـال  از یعنـ ی بازگشت، خدا اطاعت به اگر« اند:گفته هیآ نیا ریتفس در مفسران
  )200، ص9، ج1372(طبرسى،  ».دینک برقرار صلح آنها نیشد، ب مانیپش و رد،ک توبه شت،بازگ و

 :دیـ گویمـ  بارهنیدرا مرحوم نوري طبرسی. نندکیم استناد لیذ اتیروا به مفسران ،هیآ نیا ریتفس در
 و يأر از ایـ  برگردنـد  يبـردار فرمـان  و ه بـه اطاعـت  کـ نیشـود تـا ا  یشتن آنان دست برداشته نمکاز  «...

 .»  ...هسـتند  یبـاغ  گـروه  همـان  آنان ردند.ک عتیب راهکا بدون و خود اریاخت با آنان رایز برگردند؛ نظرشان
  )67، ص11ج ،ق1408، طبرسی ينور(

 يگـر ید و ؛تیمعص و ناهگ ةفارک یکی :است نوع دو) شتنک( قتل« :است آمده هم عهیالش لئوسا در
 تـا  یبغـ  گـروه  با دنیجنگ و ؛فارک با دنیجنگ :است نوع ود زین دنیجنگ و .خدا راه در شتنک و شهادت

  )29، ص15ق، ج1409، یحر عامل( »برگردند. اطاعت و يبردارفرمان به هک یزمان
 نیـ ا جنـگ  هـدف  رایز ؛ردیگیم قرار توبه رشیپذ استدالل يمبنا »یفیئُوا یحت« فعل ،اتیروا نیا در
بـه   توجـه  بـا  پـس . شـدن  میتسل يرو از هباشد، چ توبه يرو از چه حال گردند؛باز حق به آنان هک است
 امـر  آن به خدا هک يزیچ يسوبه و ندک توبه یسک اگر ،يریدرگ ياثنا درکه  گفت توانیم ،شدهیاد موارد

 .  شودیم رفتهیپذ او ۀتوب است برگردد، ردهک
 .انـد ردهک اشاره انیاغب توبۀ رشیپذ به ،خود یفقه تبک درنیز  فقها از ياعده ،اتیروا و هیآ بر افزون

 و ردکـ  رجـوع  و ردکـ  توبـه  اظهـار  و وستیپ مؤمنان به انیباغ از یکی اگر« :دیگویم مهذب در براج ابن
 سـت ین زیجـا  یمؤمن چیه بر ،اوست هیعل هک يزیچ آن به شودیم فارق اظهارش با هک يامر به ردک اقرار

 )326ص ،ق1406 ،یطرابلس( ».ندک وارد او بر یبیآس ای زند طعنه او به هک
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 و ؛شـود یم رفتهیپذ او از ،ردک توبه مرحله نیا در یسک اگر :د گفتیشده بایاد موارد  به توجه با پس
 ایـ  ، بگرداننـد انـد ردهکـ  تجـاوز  هکـ  يامر از و نندک توبه تا دیجنگ نهاآ با دیبا ،دادند ادامه يریدرگ به اگر

 ؛شـود یمـ  مرحلـه  نیا در یادشده گروه دو هر شامل ،توبه رشیه پذک داشت توجه دیبا . البتهشوند شتهک
 هـدف  و ؛نـدارد  اختصـاص  یخاصـ  زمـان  به و است عام ،اتیروا و هیآ مکح ،میگفت هک گونهرا همانیز

 حـال  دو از اند،دسته يدارا هک یگروه ،مرحله نیا در. نندک توبه هک است نیهم هم بغات با جنگ یاصل
؛ یـا داراي گروهـی   شـوند یمـ  رهـا  ،ننـد ک توبـه  اگـر  هکـ  هستند ندایفیضع گروه يدارا ای :ستندین خارج
 گـروه  يسـو بـه  آنهـا  هک شود حاصل نانیاطم مکحا يبرا هک یصورت در ،نندک توبه اگر گروهاند. اینقوي
ـ  دهد احتمال دینرس جهینت نیا به مکحا اگر ؛ اماشوندیم رها ،گردندیبرنم خود  ظـاهر  يرو از آنـان  ۀتوب

 بعـد  و نـد ک یزندان جنگ پایان تا را آنها و ندک اطیاحت تواندیم است موضع رییتغ م وکاح بیفر يبرا ای
  .ندک آزاد را آنها، آن از

ا هـر  یـ سـتن آن  کش و مثل انداختن سـالح  ،ر از توبهیغ یلکان به شیباغ اگر ،ن مرحله از جنگیدر ا
و  ارفـاق  دلیـل ن بـه  یـ د و اشـو ینـان حـرام مـ   آردن با کجنگ ، مان شوندیار خود پشکاز ، يگرید شیوة
   ن افراد در نظر گرفته شده است.یا يه در شرع مقدس براکاست  یفرصت

بـر او   یام ارفـاق کـ د احیبا ،است یبر اسالم باق هک یتا زمان یباغ« د:یگوینه مین زمیدر ا د صدریشه
آنهـا را   یخمـ د زیـ پـس نبا  ؛فـرق دارد  ،كوکر مشین فرد با فرد محارب و اسیم اکه حکرا یز ؛اجرا شود

اح کـ د بـه ن یـ نهـا را نبا ند و زنـان آ شـته شـو  کد یـ ران آنها نبایاس د؛یدرآ کد به تملینبا نها؛ غنایم آشتک
  )390، ص2ج ،ق1420 صدر،( »درآورد.

 و یمـال  از اعم ،شوند بکمرت را یجرم یباغ افراد هک یصورت در ،قبلۀ مرحل همانند ،مرحله نیا در 
 جبـران  بـر  داللـت  ،هیـ آ لفـظ  نیـ ا هکـ » فَأَصلحوا فاءت فَإِنْ« :استه آمد نقرآ در رایزاند ضامن یرمالیغ

 .ندکیم يمعنو و يماد يهاخسارت
 امـا ، نشـده  دهیـ د انیـ باغ دربارة مکح ياجرا از يانمونه ،امبریپ و یعل حضرتة ریس در اگرچه

 امـا  ،دنـ نک قصـاص  را شنظـر  مـورد  قاتل باشد خواسته آنان از یسک هک است نشده دهید هم آن خالف
نیـاز   یخصوص یکشا و دعوا اقامۀ به و است الناسحقوقة زمر از ،قصاص حق رایز ؛باشند نپذیرفته نانآ

 تواننـد یهم مـ  و نندک اجرا را آن توانندیم هم هک شودیم داده دم يایاول به هک است یحق قصاص. «دارد
  )118ص ،1388، یپوربافران( ».نندک عفو را آن

 ،یمقـدمات  نیچنـ  امدنین وجوده ب مورد نیا دررد. یگ صورت یقصاص تا باشد ییدعوا قامۀا دیبا پس
 .باشد بغات قصاص عدم بر یلیدل تا ستین آن ینف يمعنابه
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 يزیـ چ آن ضـامن  بغـات « :نـد یگویمـ  انـد و مکـ ح نیهم به قائل هم فقها از ياریبس ،قرآن بر افزون
؛ 326، صق1406 ،یطرابلسـ ( ».جنـگ  از بعـد  چـه  و جنـگ  حـال  در چـه ؛ ننـد کیمـ  تلـف  هک هستند
ـ با آنـان  اگـر  :دیبگوباره نیدرا یسک دیشا )432ص ق،1417 )،شهید اول(عاملى ، پـس  باشـند  ضـامن  دی

 محاربـه  مثـل  یمیجرا در توبه مقابل در ،جرم نیا در توبه هک گفت توانیم پاسخ در ست؟یچ توبه دةیفا
 يریـ تعز مجـازات  در فیـ تخف ،توبه دةیفا و ؛ستین قبول مورد آن به اقرار از بعد هک است خمر شرب و
 اگـر  هک است نیا جرم نیا در توبه گرید ةدیفا و. شوندیم شامل را جرم یعمومۀ جنب هک است یحبس و

 گذشـت  اگـر دارد،  ایـ ، باشـد  نداشته یخصوص یکشا ،گرانید به وارده خسارات و قصاص باب در فرد
 هـم  یخصوصـ  یکشـا  اگـر  ،يحـد  مجـرای  گـر ید و محاربه در اما ؛شودیمپذیرفته  او کرده باشند، توبۀ

ـ ا دانسـتن  ضـامن  و ؛است ثابت او بر ضمان مکح و ستین رفتهیپذ عمل انجام از بعد فرد توبۀ ،نباشد  نی
 يبـرا  تـوان یمـ و  سـت ین خـاص  گروه نیا به مربوط هک است قبول مورد ،یعموم قواعد ثیح از افراد

  .ردک استناد احترامة قاعد و ،ضرر الة اعدق ضمان،ة قاعد به ،آن تیمشروع

  انيفرار
ت بودنـد و  کقدرت و شو ين مرحله اگر دارایه در اک گفت دین گروه هم بایان ایفرار ۀتوب در خصوص

ه مصـلحت ندانـد و   کـ  یدر صـورت  ،ب اویـ ا نایم که حاکط آنان همانند قتل آنان است یشرا، ردندکفرار 
توانـد آنهـا را حـبس    یمـ  ،صالح بداند ؛ و اگرند آنها را به قتل برساندتوایم ،هم وجود داشته باشد یمنع

 ،ردنـد کاگر توبـه هـم ن   وشود؛ رفته میی، پذنندکگروه نباشند و توبه  ياگر دارا؛ اما نندکه توبه کنیند تا اک
 شوند.یگر دنبال نمید

   يريدرگ و شورشة خاتم از پس
 در ایـ  باشـند  شـده  ریاس بغات افراد اگر ،يریدرگ اتمام از پسکه  گفت توانیم اتیروا و هیآ به توجه با

 آنـان  به توبه فرصت دوباره ماندند، زنده جنگ از پس آنان بر توبه اظهار عدم ای فرار لیدل به، قبل مرحلۀ
 .است یشرع نص قبل مراحل همانند مکح نیا مستنداته ک ؛شودیم داده

 خداسـت  امـر  به برگشتبغات، یعنی  با مبارزه هدف شدن محقق و هیآ مکح بودن مطلق اول، لیدل
 .ندکیم دایپ يتسر هم جنگ از بعد به و

 گیـرى موضـع  و شکسـتن  پیمـان  داسـتان : «دیـ فرمایمـ  هکـ  اسـت  نینمرالمـؤ یام فعـل  ،دوم لیدل
 و کـردم  عفـو  را مجرمتـان  مـن ، همـه بااین ببرید، یادش از که است آن از ترروشن من، با تانستیزجویانه

 )29نامه:( ».پذیرفتم را بازآمدگان و برداشتم فراریانتان از شمشیر
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ـ ا .رفتمیپـذ  را شـما  ننـدگان کاسـتقبال  مـن  هک ندکیم يادآوری یعل حضرت ،نامه نیا در  قـول  نی
 نیهمچنـ  .انـد گرفتـه  قـرار  توبـه  مکـ ح مشـمول  جنـگ  از بعد هک یانیباغ ۀتوب رشیپذ بر ندکیم داللت

  باشد.یم آنان يبرا عفو مکح انگریب ،حضرت آن 47 ۀنام و البالغه نهج 61ۀخطب

  اسرا بعد از اتمام جنگ   ةتوب
 عهیشـ  يفقها نظر .دارند یمختلف نظرات عهیش و عامه يفقها ،شودیم گرفته یبغ اهل از هک يریاس بارةدر

  :  ندیگوایشان می .شودینم شتهک ریاس هک است نیا
 جنـگ  تـوان  کـه  چـابکى  جوان یعنى ،باشد رزمنده اگر ،ادافت عدل اهل دست در بغى اهل از اسیرى اگر

 و بکشـد  را او توانـد مـى : انـد گفتـه  ایشان از بعضى. بکشند را او نباید و کنند اشزندانى توانندمى ،دارد
. شـود مـى  عرضه او به بیعت و زندانى شود،نمى کشته که شد ثابت وقتى. است لاو قول همان ما مذهب

 در ،نکـرد  بیعت اگر و ؛شودمى رها و شودمى پذیرفته او از نهاد، گردن جنگ رپایىب حال در بیعت به اگر
ـتند  کنـار  را سـالح  یا کردند توبه اگر ،جنگ از پس. شود تمام جنگ تا ماندمى زندان  جنـگ  از و گذاش
ـ  گروه به اگر و ؛گذاریممی آزاد را آنان رفتند، تشکیالتى گروه از غیر طرفى به یا کشیدند دست  کیالتىتش

ـته  آزاد: انـد گفتـه  ایشـان  از بعضـى . شوندنمی گذاشته آزاد ما نظر از حالت این در ،آوردند يرو  گذاش
 طـرف بـه  شکسـت  حال در که صورتى در گفتیم ما هکحالیدر شود؛نمى دنبال هاآن فرارى زیرا شوند؛مى

  )423ص ،9، جق1414، (حلّی »شود.مى دنبال آنها فرارى کردند، فرار تشکیالتى گروه
در  نینمرالمـؤ یام رةیول است و سن قیهم ،عهیمطابق با مذهب ش اسرا قول درست و در خصوص توبۀ

 در تیـ روا نیـ ا شـرح  ن امـر اسـت.  یـ د ایمؤ ،بعد از جنگ جمل ياز اسرا یکی رش توبۀیخصوص پذ
  :است گونهنیا كمستدر تابک

 اسیر جمل روز بود که کسانى از خود که ه،اللّ عبیدبن طلحۀ بنموسی از: گویدیم االسالم دعائم صاحب
ـیش  مرا امام بودم. امام زندان در که من است نقل بود، زندانى بصره در اسیران با و شده  خوانـد.  خـود  پ
 سـه  .»اللّه استغفر: «بگو: فرمود! امیرمؤمنان اى بله،: گفتم! موسى: فرمود من به ایستادم، او برابر در که وقتى

 مـن  بـه . کنیـد  رهـایش : فرمود ،بودند من همراه که یارانش به سپس .»إلیه أتوب و اللّه أستغفر: «گفتم بار
 آیندة در و بردار مرکب، یا سالح یافتى، ما اردوى در خودت از چیزى اگر و برو خواهىمى هرجا: فرمود

 ،11ج ،ق1408، طبرسـی  ينـور .(بازگشتم و کردم تشکر من. بنشین اتخانه در و باش پرهیزگار امورت
 )59- 58ص

 يريگجهينت
 ریپـذ انکـ ام هم يفرد صورتبه اما ،شودیم واقع یگروه صورتبه موارد غالب در اگرچه ،یبغ جرم. 1

۱۲۴      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 از گـر ید یگروهـ  ایـ  فـرد  بـر  مسـلمانان  از یگروهـ  ایـ  فـرد  يتعـد  و تجاوز شامل جرم نیا. است
 صـورت بـه  اسـت  نکـ مم هکـ  شـود یمـ  گرید دولتبرضد  مسلمان یدولت شامل یحت و ،مسلمانان
 تـوان یمـ  یلک يبندمیتقس کی در. ردیگ صورت رشبههیغ ای شبهه يرو از ای رمسلحانهیغ ای مسلحانه

 ،آن عـام  يمعنـا  و، یاسیس جرم ،آن خاص يمعنا .است عام و خاص يمعنا دو يدارا یبغ هک گفت
 ن جـرم تکبـا مر مجـازات  يبـرا دیگـر بیانجامـد.    جـرائم  بـه است  نکمم هک است يتجاوز و يتعد

 يدارا هکـ  شـود  واقـع  گـر ید یجرمـ  گـر امـا ا  ؛مینـ کیمـ  رجوع هیآ نیا بر مترتب امکاح به ،یاسیس
 .شودیم مراجعه جرم همان مخصوص امکاح به ،مکح ياجرا يبرا ،نباشد شدهگفته اتیخصوص

 رشیپـذ  قابـل  ،جنـگ  ياثنـا  در و جنـگ  از ، پـس جنگ از مرحلۀ پیش سه هر در ،جرم نیا در توبه. 2
 معـدود  از ،یبغـ  جـرم  .دانـ گروه فاقد هک يافراد يبرا هم و اندگروه يدارا هک يافراد يبرا هم ؛است
 .است قبول قابل هم يریدرگ از بعد تا یحت ،درآن توبه رشیپذ هک است یمیجرا

 رشـبهه یغ يرو از اگـر  .باشد رشبههیغ ای شبهه يرو از است نکمم فرد يتعد و خروج ،یبغ جرم در. 3
 .ندک صدق او بر محارب طیشرا هکنیا مگر ؛است محارب فردکه  گفت وانتینم ،باشد

 ، همچـون ظـاهر  در اگرچـه  ؛شـود یمـ  يجـار  آنـان  بـر  مسلمانان امکاح و اندمسلمان يافراد ،انیباغ. 4
 .باشند داشته برخورد رمسلمانیغ

 .نداشده تلف مورد ضامن ،یمال حقوق در شوند ویم قصاص ،شوند یقتل بکمرت اگر ،یباغ افراد. 5
ـ ا .است الزم گرانید بر آن از قبل سازش و صلح هک است یمیجرا دودمع جزء ،یبغ جرم. 6  مسـئله،  نی

 .گروه نیا با ردنک مدارا بر ندکیم داللت خود
 ،یبغـ  جـرم کـه   گفـت  تـوان یم اما است، نشده برده یاسیس جرم از ینام صراحتبه اسالم در اگرچه .7

  .است برقرار خصوص و عمومۀ رابط ،دو آن نیبو  است یاسیس جرم بارز قیمصاد از یکی
  



   ۱۲۵  آن مجازات تخفيف در توبه نقش و ،يبغ سياسي جرم فقهي بررسي

 منابع
 نا.یجا، بیب ،)العربى ابن( القرآن احکام ،)تایب( ابوبکربن عبداهللا محمدبن ،یعربابن

 .، تهران، اطالعاتیاسیس جرم یقیتطب یبررس ،)1378( دمحمدیس ،ياصغر

 .جاودانه - جنگل، ، تهراناشخاص هیعل جرائم ،)1388( حسن ،یپوربافران

 المهدي. اإلمام قم، مجمع ،الصالحین منهاج ،)ق1426( على جوادبن تبریزى،

 .العربى التراث داراحیاء بیروت، ،القرآن احکام ،)ق1405( على احمدبن ،جصاص

 .للمالیین دارالعلم بیروت، ،العربیۀ صحاح و اللغۀ تاج - الصحاح ،)ق1410( حماد بناسماعیل جوهرى،

 .(ع)البیتآل مؤسسۀ قم، ،الشیعۀ وسائل ،)ق1409( حسن محمدبن عاملى، رح

  نوید. ،، تهراناألحکام آیات ،)ق1404( سیدامیرابوالفتوح جرجانى، حسینى
 .دارالکتاب ، قم،(ع) الصادق فقه ،)ق1412( سیدصادق روحانى، حسینى

  .قاتی، تهران، مرىعش اثنا تفسیر، )1363( احمد بنحسین ،عبدالعظیمى شاه حسینى
 (ع).البیتآل ۀمؤسس ، قم،الفقها رةکتذ ،)ق1414( یوسف بنحسن حلّى،

 .اسالمى انتشارات ، قم،دوم چ ،لتحریر الحاوي السرائر ،)ق1410( احمدبن منصور بنمحمد حلّى،

 .، قم، مرتضوىالقرآن فقه فی العرفان کنز ،)ق1425( سیورى عبداللّه مقدادبن حلّى،

  .چهارم، سوریه، داراالرشاد چ ،وبیانه القرآن اعراب ،)ق1415( الدینمحی ش،دروی
  .العلمیۀ روت، دارالکتبیدوم، ب چ ،الفقهاء تحفۀ، )ق1414( ، محمدبن احمديسمرقند
  .روت، داراألضواءی، بماوراء الفقه، )ق1420( باقر محمدسیدصدر، 
 .انتشارات اسالمى پنجم، قم، چ همدانى، سیدمحمدباقر موسوى ترجمۀ ،سیرالقرآنالمیزان فى تف ،)تابی( سیدمحمدحسین ،یئطباطبا

 .البیتآل ۀ، قم، مؤسسبالدالئل األحکام تحقیق فی المسائل ریاض ،)ق1418( محمد بنسیدعلى حائرى، طباطبایى

 .ناصرخسرو سوم، تهران، ، چتفسیرالقرآن فى البیان مجمع ،)1372( حسن بنفضل طبرسى،

 .العلمیۀ لکتبادار بیروت، دوم، چ ،القرآن احکام ،)ق1405( محمد بنعلى ابوالحسن ى،طبر

 .اسالمى انتشارات قم، ،المهذب ،)ق1406( عبدالعزیز قاضى ،یطرابلس

 .اسالمى انتشارات ، قم،الخالف ،)ق1407( حسن محمدبن طوسى،

 .الجعفریۀ اآلثار إلحیاء المرتضویۀ لمکتبۀاسوم، تهران، ، چ هیامام فقه یف المبسوط ،)1387ـــــ (

 .، تهران، اسالمدوم ، چتفسیرالقرآن فی البیان طیب ،)1378( طیب، سیدعبدالحسین

 .مرتضوى کتابفروشى دوم، تهران،چ  ،األحکام آیات الى األفهام مسالک ،)1365( نیالدنیز ،یعامل

 .اإلسالمیۀالدار  بیروت، ،شقیۀ فی فقه اإلمامیۀاللمعۀ الدم ،ق)1410( ، محمدبن مکى)شهید اول(عاملى

  .انتشارات اسالمى قم، ،دوم چ ،هیامام فقه یف هیالشرع الدروس ،)ق1417ـــــ (
  .، تهران، امیرکبیرچهارمچ  ،فقه سیاسی، )ق1421( ، عباسعلىزنجانیعمید

  .المیۀاإلس ششم، تهران، دارالکتب چ ،قرآن قاموس ،)ق1412( اکبرسیدعلى قرشى،

۱۲۶      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 .دارالکتاب ،، قمچهارم چ ،یقم ریتفس ،)1367( ابراهیم بنعلى قمى،

 .اإلسالمیۀ دارالکتب ،تهران ،چهارم چ ،یالکاف ،)ق1407( یعقوب محمدبن کلینى،

 .زانیم ، تهران،اسالم فریک حقوق در نو يدگاهاید ،)1373( دمحمدحسنیس ،یمرعش

 .البیتآل مؤسسۀ ، ، قمدوم چ ،اإلسالم دعائم )،1385( محمد بننعمان مغربى،

 .اإلسالمیۀ ، تهران، دارالکتبالکاشف تفسیر، )ق1424( محمدجواد ،مغنیه

 .اإلسالمیۀ دارالکتب ، تهران،نمونه ریتفس ،)1374و دیگران ( ناصر شیرازى، مکارم

 .کیهان شکورى، قم، الفضلابو و صلواتى محمود ۀترجم ،یاسالم ومتکح یفقه یمبان )،ق1409( حسینعلى ،منتظرى

 .اسالمى تبلیغات دفتر قم، ،الغراء مبهمات الشریعۀ عن الغطاء کشف ،)ق1422( مالکى خضر جعفربن نجفى،

 .العربی التراث هفتم، بیروت، دارإحیاء چ ،اإلسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر، )ق1404( محمدحسن نجفى،

  .)ع(البیتآل ، قم، مؤسسۀالمسائل مستنبط و الوسائل كمستدر)، ق1408( حسینمیرزا، طبرسی ينور
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