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The aim of the present study is to study the jurisprudential 

characteristics of prostitution and subversion, which was addressed 

using a descriptive-analytical method. The results showed that the 

main characteristics of prostitution are as follows: What is in the 

minds and consciences of individuals and is not clothed in the guise of 

external fulfillment cannot be considered as prostitution and 

subversive practice. An activity is considered to be in conflict with the 

system or the ruler, not a neutral and irrelevant activity. It is a violent 

and warlike act, and peaceful opposition cannot be called an outrage. 

Violence is a continuation of a specific malice (intent to overthrow or 

weaken). 
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 یو برانداز یبغ یها شاخص یفقه یبررس
  

 0/1/7011 تاریخ تأیید:       71/5/7011 تاریخ دریافت:

 * فر یائیض یدسع 

 

 

است که  بها اسهدهااز از     یو برانداز یبغ یها شاخص یفقه یهدف پژوهش حاضر بررس

پرسش مهم موضوع حکم قهرار رهرفدب بغهی    ب  آن پرااخد  شد.  یلیه تحل  یهیروش توص

 یجندها ههایی اارا و قلرهرو آن کساسهت      مطرح ار قرآن و روایات است ک  چ  شاخص

اسهت  آنهه  ار    یجهوارح  یدیقرار است: فعال یببد یبغ یاصل یها نشان ااا ک  شاخص

و  یبغ توان ریاست را ن یدزنپوش یلباس تحقق خارج یا رون  افراا بواز و ب  یررذهب و ض

نه    آیهد   یحساب مه  زمامدار ب  یاار تضاا با نظام  یدیحساب آورا. فعال براندازان  ب  یعرل

را  یزآم مسالرت یها است و مخالهت یبار و جنگ خشونت ی. عرلارتباط یو ب یخنث یدیفعال

 یها و  یخاص )قصد برانداز یّتاست ک  با سوءن یاار خواند. خشونت ااام  یبغ توان ینر

 .شوا ی( انسام متضعیف
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 مقدمه -1

انسان موجوودی اجممواعی اسوت و زنودجی اجممواعی بودون حموموت مممو  نیسوت و          

و  دار آن است، اممان پیامدهای پرهزینوه  عهدهنظرها در اداره جامعه، که حمومت   اخمالف

های حمووممی   حاکمان و نظاماقدامات سو، نگاهی جذرا به  باری خواهد داشت. از یک اسف

در برخوورد بوا   بخشی  رضایت دهد که بیشمر آنان عملمرد در زمان جذشمه و حال نشان می

هوا   به محض ابراز مخالفتبرخی حاکمان  ؛اند و حقوق آنان را تضییع کرده  داشمهنمخالفان 

انود.   نداشومه  تردیودی عنووان برانوداز، بواوی و ... هوی       کردن مخالفان خویش به در ممهم

  خوریم که مخالفان در حق حاکمان ظلم کرده برمی کممریدیگر، در تاریخ به موارد  ازسوی

خلوودون،  ابوو   ؛171، ص. 7، ج. 7111الحدیوود،   ابووی ؛ ابوو  31، ص. 13ق، ج. 7011)مجلسووی،  باشووند

رو برای رعایت عدالت و انصاف در حقوق کیفوری و جزایوی    ازای  .(751، ص. 3ق، ج. 7011

 ؛ درمقابل،، مخالفان برانداز را کیفر کردیبرانداز های بغی و  نمودن شاخص باید با مشخص

. جرچوه  نشوود در حوق آنوان ظلموی     از امنیت و آرامشضم  برخورداری مخالفان قانونی 

پرسمی،  طلبی، ددمنشی، شهوت نظیر ریاست ای ها در اثر ولبة رذائل اخالقی ظلمبسیاری از 

تووان از   افمد که ابعاد عملی دارنود، ولوی نموی    توزی و امثال آن اتفاق می دوسمی، کینه مال

بواره روشو  نشودن     نقش ابعاد نظری آن وافل شد. بدون تردید یک عامول مهوم درایو    

جروهی به براندازی نظام مشروع اقودام کنود مرتمو     که  حدومرز حقوق طرفی  است. ای 

ولوی پرسوش مهوم     ؛(11، ص. 7133)صوادقی،   طور اجمالی مورد اتفاق است اند، به بغی شده

هوایی دارد و   موضوع حمم قرارجرفم  بغی مطرح در قرآن و روایات است که چه شواخص 

راتبی است کوه از  قلمرو آن کجاست؟ چرا که مخالفت با یک چیز، امر تشمیمی و دارای م

 مرتبه خفیف تا مرتبه شدید و بغی و اممداد دارد. 

دو طورف طیوف   ای  امر تشمیمی دارای طیفی از مرات  حداقلی و حداکثری است که 

حسوا    معنای مصطلح بوه  انمقاد جزئی بغی به وخالفت اعالم ممصادیق روشنی دارد؛ مثال 

. اسوت معنوای مصوطلح    بغوی بوه  مصوداق  اما اقدام مسلحانه به قصود برانودازی،    ،آید نمی

نظور دربواره آن    اخومالف ، ارائه نشوود  سلسله مرات  بغی  های دقیق میان تا شاخص درای 

بسا بسیاری از مرتمبان آن را بغی ندانند ولی صاحبان اقمدار سیاسوی آن را   چه؛ وجود دارد

بمووان دربواره    های بغی روشو  شوود توا بهمور     رو باید شاخص ازای  .آورند شمار می بغی به

مصادیق مورد اخمالف داوری روشنی داشت. مدعای ای  مقاله ای  است که بغی مطرح در 

 دربا محدودشودن  که  هایی دارد شاخص ،است قرآن و روایات که موضوع حمم قرار جرفمه
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 دید آیا عنوان شرعی دیگوری   باید ؛کند ها صدق نمی مخالفت از بر بسیاری، قلمرو خاصی

هوا   بدون انطباق شواخص شود؟  تلقی می  جرم یکند یا ذیل عنوانی قانون ق میها صد بر آن

در  بغوی کورد.  ادعوای  تووان   نه حرام شرعی خواهد بود و نه جرم قوانونی و نموی  ، ها بر آن

  اسوت  بورای وجوو  جنوگ بوا اهول بغوی ذکور شوده         ای حممی های فقهی شرایط کما 

کوه موا درصودد بررسوی آن      (133، ص. 37، ج. 7133؛ نجفوی،  333، ص. 1ق، ج. 7111)طوسی، 

را و   که موضوع حموم وجوو  قموال اسوت    و   های بغی بلمه درصددیم تا شاخص ،نیسمیم

عنووان   توان به چه مواردی را میشود که  رو ای  پرسش اصلی مطرح می ازای  .تبیی  کنیم

ی اسوت کوه  هموه    یپاسخ ای  است موضووع بغوی در جوا   ؟ مطرح نمود بغی یها شاخص

  هایی که ذکر می کنیم جمع باشد. شاخص

های بغی تاکنون مورد بررسی موشمافانه  دهد که شاخص های نگارنده نشان می بررسی
که در توال  اسوت بوه     شود محسو  می یجدیدای  پژوهش رو  است؛ ازای  قرار نگرفمه

ق، ج. 7111)طوسی،  های رایج فقهی . البمه در برخی کما های بغی برسد تعریفی از شاخص

و برخی آثار معاصر از حمم و برخی زوایای  (710، ص. 75ق، ج. 7073؛ عالمه حلّی، 330، ص. 1
ولوی   ،(01، ص. 7137؛ پورحسی ،313، ص. 1ق، ج.  7013)منمظرى، است  موضوع بغی بحث شده
های موضوع کامل نیست؛ ثانیا در ای  مقاله، قلمرو موضووع مضویق،    اوال بحث از شاخص

هوا از شورایط حموم اسوت نوه       انود. ثالثوا برخوی از آن    ری آن را جسمرده دانسومه ولی بسیا
های موضوع بغی، مسئله  های موضوع. در ای  مقاله درصدد آنیم تا از زاویة شاخص شاخص

 را دقیق و مسموفا بررسی نماییم.

 های بغی شاخص -2

منظور انصواری،   )اب  از حدتجاوز  ،(717، ص. 7ق، ج. 7071)فراهیدی،  معنای ظلم بغی در لغت به

طل  تجاوز از حد  ،(103، ص. 0ق، ج. 7073)فیروزآبادی،  عدول از حق ،(051، ص. 7ق، ج. 7011
در اصوطالح فقهوی    ؛اسوت  کوار رفموه   به (55 .ق، ص7010)راو  اصوفهانی،   روی وسط و میانه
، ص. 7ق، ج. 7030)حلّوی،   توان آن را شور  بر ضد حمومت مشروع تعریف کرد اجماال می

معنای انهدام  را به براندازیو  (717، ص. 7113؛ مشمینی، 533، ص. 7، ج. 7117الغطا،  ؛ کاشف173
)آقابابوایی،   انود  طریق ویرقانونی با توسل به زور دانسومه  یا سرنگونی نظام سیاسی مسمقر از

از ایوو  جهووت برانوودازی اعووم از بغووی اسووت؛ ولووی چیسوومی   در نمیجووه، . (31، ص. 7111
 ی آن نیازمند بررسی تفصیلی است. ها شاخص

اند: الف( وجود حمومت عدل اسوالمی؛  (خوروج     برخی عناصر بغی را چنی  برشمرده
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بوا   کنندجان، پو   بودن هدف خروج یک یا جروهی از مسلمانان از طاعت وی؛ ج( سیاسی

در ای   .(110، ص. 3، ج. 7111)جعفری لنگورودی،   جویند الطریق را باوی نمی قطاع ای  تعریف،

عنووان عناصور بغوی برشومرده      است نه همه آنچه بوه  های بغی آمده بیان، نه همه شاخص

جامعیت و مانعیت ای  تعریف، حسا  آورد، لذا  های بغی به توان از شاخص است را می شده

کنویم   رو در مقالوه توال  موی    اسمدالل و تحلیول اسوت. ازایو     فاقدکه  تر ای  ندارد؛ مهم

از  و بوا اسومفاده   ا اسمفاده از کما ، سنت و عقل و بررسی مودلل آن های بغی را ب شاخص

 نماییم.اسمخراج دیدجاه فقیهان 

 ( شاخص اول: ارتکاب عمل جوارحی2-1

های بغی، ابراز مخالفت درقال  عمل جوارحی اسوت. عمول انسوان یوا در      یمی از شاخص

مانند دست، پا و ساحت ذه  و ضمیر اوست )عمل جوانحی( یا با یمی از اعضای ظاهری 

توان  عمل جوانحی را نمی .کند )عمل جوارحی( زبان در ساحت رفمار و جفمار ظهور پیدا می

و بوروزی در رفموار و    اسوت حسا  آورد؛ هرجونه مخالفمی تا در ذه  و ضمیر افراد  بغی به

شود. مثال اجر کسی اعمقواد دارد زماموداری    های بغی محسو  نمی از شاخص ،جفمار ندارد

تووان   نمی است درجهت سقوط انجام نداده را باید ساقط شود، تا زمانی که جفمار یا رفماری

را فراهم نمایود کوه بوه     یمقدمات به دیگری دسمور یا کاری باوی دانست. درصورت انجام

کند،  های بعدی، بغی صدق می اممان سقوط بینجامد، بر ای  جفمار به شرط داشم  شاخص

صورف   اساس به حسا  آورد. برای  توان آن را بغی به رفماری نمیجام انولی بدون جفمار یا 

جونه که بور   همان ،کند بغی صدق نمی، تصمیم براندزی بدون هی  دسمور یا اقدام جوارحی

 . کردبغی توان صدق  نمیترک فعل نیز 

ها هرقدر که منفوی باشوند توا     توان نمیجه جرفت که افمار و دیدجاه از مطال  فوق می

شوند و طبعا حمم آن را نخواهد داشوت   مل عمل خارجی ظهور نیابند، شامل بغی نمیش به

تووان بواوی دانسوت. ایو  نووع از       دلیل وجود افمار مخالف در ذه  نمی و کسی را تنها به

توان مخالفان فمری نام نهاد و حاکم واجود شورایط حوق نودارد کوه فقوط        مخالفان را می

از روایات نیوز   مجازات قرار دهد.و مشمول  زمره باویانسب  مخالفت فمری آنان را در  به

باوی کسی اسوت   :است توان برداشت کرد؛ در روایمی در تعریف باوی آمده ای  نممه را می

طور  . همان(370ق، ص. 7011؛ صدوق، 335، ص. 3ق، ج. 7011)کلینی،  کند که بر امام خروج می

دانند که بور رهبور    باوی را کسی میکه خواهیم جفت خروج عملی جوارحی است. فقیهان 

؛ محقق حلّی، 315ق، ص. 7011حمزه طوسی،  ؛ اب 15، ص. 5ق، ج. 7073)طوسی،  عادل خروج کند
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؛ شهید 333، ص. 3ق، ج. 7031؛ عالمه حلّی، 77، ص. 3ق، ج. 7073؛ همان، 353، ص. 7ق، ج. 7011

 ، 37، ج. 7133نجفووووی، ؛ 011، ص. 1ق، ج. 7070؛ محقووووق کرکووووی، 511، ص. 7ق، ج. 7070اول،

صورف تصومیم بودون تحقوق      عنوان عملی جوارحی به . روش  است که خروج به(130ص. 

 کند. هرچند با انجام مقدمات قریبه آن و صدق نمی وعمل خارجی 

بر ایو   داللت در برخورد با مخالفان سیاسی نیز جفمار و سیره عملی حضرت علی

شوان را، بوه بهانوه انجوام      درخواست خروج از مدینه؛ برای نمونه، طلحه و زبیر اردمطل  د

ای جوز فمنوه و    بردند. امام به ایشان خبر داد که آنوان انگیوزه  عمره، نزد حضرت علی

ای بیش نیست؛ با انمار طلحه و  آشو  علیه حمومت آن حضرت ندارند و انجام عمره بهانه

جونه اقدامی علیه آن حضرت، زبیر و تجدید بیعت و جرفم  پیمان اکید مبنی بر پرهیز از هر

عبواس پورده    از انگیزه آنان نزد ابو  به آنان اجازه خروج از مدینه را داد. وقمی حضرت

ها اجازه خروج دادی و آنان را به بند نمشیدی و به  چرا به آن»عباس جفت:  برداشت و اب 

دهی قبل  میای فرزند عباس! آیا به م  دسمور »امام در پاسخ فرمود: « زندان نفرسمادی؟

از نیمی و احسان، به ظلم و جناه اقدام کنم و براساس جمان و اتهام قبل از ارتموا  جورم   

)شویخ مفیود،    «مؤاخذه کنم. قسم به خدا از حمم به عدل و انصاف، عودول نخوواهم کورد.   

البمووه بووا  (717، ص. 5ق، ج. 7013؛ طبووری، 117، ص. 7، ج. 7151؛ ثقفووی کوووفی، 733ق، ص7071

عنووان یموی از    بوه ، زیرا بغوی اصوطالحی   شود نفی می   مقدمه بغی اصطالحیانضمام ای

چون امام عنوان ظلم را از ای   ،عنه است شمل عقلی و نقلی منهی های ظلم به زیرمجموعه

 .است کار نفی کرده

اند با کسی که بغی درونی دارد و آن را اظهار  صراحت بیان کرده جرچه برخی فقیهان به

الغطاء،  )کاشف اظهار  جنبه زبانی دارد، قبل از شروع بغی نباید برخورد کرد کند یا فقط نمی

رسد که ای  نفوی، درشومار نفوی حموم باشود نوه نفوی         نظر می . به(131، ص. 0ق، ج. 7033

نوه اصوطالحی آن بودانیم کوه     و  معنای لغوی که در ای  کالم بغی را به موضوع، مگر ای 

 بعید است. بسیار

 عالیتی در تضاد با نظام حکومتی نه خنثی( شاخص دوم: ف2-2

براندازانه فعالیمی است که بر ضد یوک نظوام سیاسوی     های بغی و مخالفت یمی از شاخص

حسا  آید؛  طرف به که فعالیمی خنثی و بی یا یک زمامدار واجد شرایط باشد نه ای مشروع 

 فعالیت یک شخص نسبت به شخص دیگر از چهار حالت بیرون نیست:

 الف( فعالیمی است که اساسا هی  ارتباطی به دیگری ندارد؛ 
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 ( فعالیمی است که درمجموع )پ  از کسر و انمسار( به ضرر دیگری باشود، اعوم از   

که اجر فوایدی هم دارد فوایود  کممور از ضوررهایش     به ضرر اوست یا ای  کامالًکه  ای 

 ؛است

به نفع اوست یا  تماماًکه  م از ای ج( فعالیمی است که درمجموع به نفع دیگری است اع

 ضررهای کممری از فواید آن دارد؛

ای   د؛یک از منافع و مضار  بر دیگری ترجیح ندار د( فعالیمی است که درمجموع هی 

 های اصلی است که به حصر عقلی بیرون از آن ممصور نیست.  حالت

زمامودار بویش از   که ضررهای فعالیمی نسبت به نظام سیاسی یا  روش  است درصورتی

بر داللت عرفی،  حسا  آید. افزون ندازانه بهاقابلیت آن را دارد که فعالیمی بر ،فواید آن باشد

ای  است که دو جروه با هم درحال جنوگ هسومند، جوام اول برقوراری      1بغی ةمفروض آی

صلح میان ای  دو است؛ درصورت ادامه جنگ ظالمانة یمی از دو جروه، همه وظیفه دارنود  

معنای جنگ و درجیوری   به« اقمملوا»واژه  ةا ای  جروه باوی بجنگند. مفروض آیه به قرینب

جا  در ای  .(7733، ص. 3، ج. 7111؛ فیض کاشانی، 333، ص. 3ق، ج. 7075)طبرسی،  طرفینی است

دهد با جروه سممگر بجنگید، یعنی کسی که درحوال جنوگ بوا دیگوری      خداوند دسمور می

جروه باوی با جروهی از مسلمانان بجنگد یا با حمومت واجد شورایط،  که  است )اعم از ای 

ولی کسی که در جوروه   .(شود شامل میرا   چون آیه مطلق است و اطالق هر دو نوع باوی

جنگجو نیست و بر ضد حاکم و حمومت اقدامی نمرده از موضوع آیه خارج است. هرچنود  

)محقق حلّی،  است شدهجناه کبیره مرتم  غی( دلیل سرپیچی از فرمان )فقاتلوا الّمی تب وی به

زمره جروه در توان وی را  ولی نمی (317، ص. 75ق، ج. 7073؛ سبزواری، 353، ص. 7ق، ج. 7011

دسومور آیوه    ،دفواعی دارد؛ شواهد آن   ةبرای  برخورد با باویان جنبو  . افزونقرار دادباویان 

 (15، ص. 75ق، ج. 7013؛ حرّ عواملی،  11، ص. 5ق، ج. 7011)کلینی، شریفه فوق و روایاتی است 

برداشوم  از جنوگ و بازجشوم  بوه امور خودا        دهند با باویان تا هنگام دست که دسمور می

طووور کووه فقیهووان هووم   همووان ،بجنگیوود، یعنووی بعوود از آن دسوومور بووه جنووگ نیسووت  

ا بودی  معنو   .(031، ص. 1ق، ج. 7070؛ محقوق کرکوی،  31، ص. 1ق، ج. 7071)طباطبوائی،   اند جفمه

وقمی آنان جنگ و که اقدامی ضدحموممی است و را مموقف کردند، دیگور بواوی نیسومند؛      

                                                 
 .2حجرات،  .0
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 طریق اولی باوی نخواهد بود. است به پ  کسی که هرجز فعالیت مضاد با حمومت نداشمه

اقدام مسلحانه  ایشان ، تنها کسانی که علیهچنی  با توجه به سیره حضرت امیر هم

و کسوانی را کوه اقودام     (17، ص. 10ق، ج. 7011)مجلسوی،   ندباوی نامیوده شود   بودند،  دهکر

هوا کواری داشوت. بورای نمونوه، جروهوی از        نه باوی نامید نه به آنای نداشمند،  مسلحانه

وقاص، کع   صحابه نظیر عبداهلل ب  عمر، محمد ب  مسلمه، حسان ب  ثابت، سعد ب  ابی

  ابی ؛ اب  7737، ص. 1ق، ج. 7073عبدالبر،   )ابب  مالک، عبداهلل ب  سالم و اسامه ب  زید و ... 

با آن حضرت بیعت نمردند؛ حضرت نه آنان را باوی نامیود و نوه    (3، ص. 0، ج. 7111الحدید، 

در پاسخ کسانی که جفمند چرا حسان ب  ثابت و کع  ب  مالک  بلمه ،آنان را مجازات کرد

خوانی؟ فرمود: به کسانی که به ما کاری ندارند کاری نداریم  و عبداهلل ب  سالم را فرا نمی

ق، ج. 7035شهری،  ؛ ری3، ص. 0، ج. 7111 الحدید،  ابی ؛ اب  007، ص. 3ق، ج. 7077اعثم کوفی،  )اب 

ها به اقمضوای   باید با آن ،معنای اصطالحی باوی بودند که اجر آنان به درصورتی .(31، ص. 0

جنگید. حمی برخی از کسانی که با آن حضرت بیعوت کورده بودنود،     )فقاتلوا الّمی تبغی( می

باوجود عدم همراهی امام در جنگ علیه براندازان، امام آنان را برانوداز ننامیود و مجوازات    

ینصروا الباطل: حق را خوار ساخمند و باطل را  خذلوا الحق و لم»ها فرمود  نمرد و درباره آن

ینصروا الباطل: از یاری  قعدوا ع  الحق و لم»یا  (017 ، ص.7135)سیدرضوی،  « یاری نمردند.

طوور      به (311، ص. 1ق، ج. 7011کثیر قرشی،  )اب  «حق دست کشیدند و باطل را یاری نمردند.

از اطاعت فرموان   ،ها علیه شورشیان یاری نمردند مسلم کسانی که آن حضرت را در جنگ

از اطاعت فرمان الهی و زمامدار پیچی و سراالطاعه سرپیچی کرده بودند  امام واج  الهی و

ها  چون باوی خواند همتوان وی را باوی  و عقوبت اخروی دارد، ولی نمی االطاعه جناه واج 

ای  جنواه کبیوره   چنینی را ای انگاری  جرم مبنای تواند زمامدار می با وی برخورد کرد؛ جرچه

تووان   یا بر هور جنواهی موی    (105 ، ص.7، ج. 7133)خوئی،  جردد تعزیر قرار دهد که مشمول

 ، 7111فور،   ؛ ضویائی 731ق، ص. 7013؛ عووده،  753، ص. 71ق، ج. 7011)اردبیلی،  تعزیر کرداعمال 

جووذاری موقووت زماموودار واجوود  مبنووای حووق قووانونچنووی  بوور  هووم .(305- 307، ص. 7ج. 

مجوازات  وانود  ت موی  (171، ص. 7ق، ج. 7031 ؛ موم ،531، ص. 7، ج. 7117الغطاء،  )کاشف شرایط

است که م  مملفوم بوا نواکثی ،     نقل شدهز حضرت امیرا .نماید یگری تعیی  ددنیوی 

؛ 133ق، ص. 7070؛ طوسوی،  705 ،55، ص. 7133)شویخ صودوق،   قاسطی  و مارقی  جنگ کونم  

 .است ، ولی قاعدی  در زمره آنان نیامده(371، ص.  1ق، ج. 7075طبرانی، 
، 3ج.  ق،7011)کلینوى،   اسوت  «على اإلمام الذی یخرجالباوی »مؤید ای  مطل ، روایت 
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مفید معنای ضرر است؛ پ  اجر عمل فردی به ضرر زمامدار نباشود،  « علی»که  (335ص. 

آنان تأییدی بر ای  جزاره است که اسمنباط بسیاری از فقیهان چنی   هم ؛باوی نخواهد بود

انود:   جفموه  فید معنای ضرر اسوت( که م« )علی»از تعبیر با اسمفاده با دقت در تعریف باوی 

؛ عالموه  115، ص. 5ق، ج. 7073)شویخ طوسوی،    باوی کسی است که بر امام عادل خروج کنود 

؛ 511، ص. 7ق، ج. 7070؛ شوهید اول،  133، ص. 7، ج. 7111؛ فخورالمحققی ،  11ق، ص. 7077حلّی، 

بواوی را کسوی   « عو  »که بوا اسومفاده از واژه    نه ای  (011، ص. 1ج.   ق،7070محقق کرکی، 

 است. بنامند که از اطاعت امام عادل خارج شده

البمه از نظر برخی، باوی مطلق کسوی اسوت کوه از اطاعوت اموام عوادل خوارج شوود         

. (311، ص.  1توا، ج.   ؛ نووی، بوی 31، ص. 7ق، ج. 7031؛ مرعشی شوشمری، 700ق، ص. 7013)صدر،

ای  ادلوه  ،دهود  قدامی انجام نموی اما اجر کسی که کاری با حمومت ندارد و بر ضد آن هم ا

)حورّ عواملی،     نظیر آیه بغی و روایات شامل وی نخواهد شد، چون در موضوع آیه و روایوات 

است. درصورت وجود ادعای شومولیت   بار فرض شده اقدام خشونت (11، ص. 75ق، ج. 7070

 کند، باید دلیل معمبری ارائه جردد.  کسی که اقدامی علیه حاکم نمیبر آیه بغی و روایات 
مجوازات  چنی  افورادی را   یرامحضرت  که مطرح شود مبنی بر ای  سؤالی ممم  است

خی احادیث اسومفاده  رممم  است از ب ؛توانست مجازات کند است که میآن اعم از  ،نمرد
است، چورا   مصالحی مجازات نمرده امیر به حضرتولی  ،شود که حق  مجازات وجود دارد

 ةقمل همو  ی برایشدن یک نفر را مجوز در برابر کشمه اصحا  جملسموت  حضرتکه 
اموام   انجوام نوداد.   لحیامصو  جهت به اهرچند در عمل چنی  اقدامی ر ؛است شمردهبرآنان 

لقملوه    المسلمی  إال رجوال واحودا معممودی     یصیبوا م  لو لم»فرمود:  درباره اصحا  جمل 
یدفعوا عنه بلسوان و   ینمروا و لم إذ حضروه فلم  کله  الجیش  ذلک  قمل  لی  بالجرم جره لحل

جناه را عامدانوه   اجر اصحا  جمل بیش از یک فرد بی .(301، ص. ق7111)سیدرضی،  «البید
منمر نمردنود   از جر ماجرا بودند و نهی چرا که نظاره ؛نمشمه بودند کشم  همه آنان جایز بود

شود که حضرت امیر  روایت اسمفاده می  و با جفمار و یا رفمار مانع ای  کار نشدند. لذا از ای 
توان پوی   عبارتی از وجود حق برای ایشان می است؛ به حق داشمه ولی از آن اسمفاده نمرده

 بودن آنان برد.  به باوی

 ،فردی توان جفت اوال، محل سخ  حضرت جایی است که آنان با کشم  در پاسخ می

اند؛ هرچنود لزوموا همگوی در عمول قمول       و به حمومت ضرر رسانده  بغی را محقق ساخمه

علیه عملی که عرفاً مبرز و عدم واکنش در یک جروه  حضور ،شرکت فیزیمی نداشمه باشند
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طور  که واکنش منفی نشان دهند. همان باشد، مگر ای  در اقدام آنان می، شرکت بغی است

 یدفعوا عنه بلسان و البیود(   ینمروا و لم  إذ حضروه فلماست ) آمده که در کالم حضرت هم

 شود. از بحث خارج میای  احممال 

عنووان   آیا به ،فرماید جایز است که حضرت می ثانیا، ای  دلیل هم اعم از مدعاست، ای 

عنووان   شود به عنوان دیگری، مشخص نیست. پ  ثابت نمی مقابله با بغی جایز است یا به

 ناسازجار نیست.  ادعای ما له با بغی جایز است، لذا با مقاب

دلیل معمبری ارائه   دانند که را درحالی بغی میبرخی هم مطلق عدم اطاعت از معصوم 

رسود کوه ایو  افوراد میوان معنوای لغووی و         نظور موی   . به(733ق، ص. 7033)سند، اند نمرده

معنوای لغووی    بغی به ،معصوم ، چون عدم اطاعت ازاند ی قائل نشدهتفمیم بغی اصطالحی

احموام آن   مشومول  وباشود  معنای اصطالحی  بغی به دلیل معمبری وجود ندارد که واست 

 .جردد

 بار     ( شاخص سوم: فعالیت خشونت2-3

برای نمونه، اجر جروهی با  است. های بغی اقدام جوارحی همراه با خشونت یمی از شاخص

با نظوام یوا    جویانه تظاهرات خیابانی یا اعمصابات مسالمت ی چونآمیز های مسالمت رو 

حسا  آورد. )جرچه ممم  است  توان مخالفت آنان را بغی به نمی ورزد، زمامداری مخالفت

 .بغی نخواهد بود(در شمار شود، ولی تلقی   حس  قانون در زمانی مجاز و در زمانی جرم به

از واژه  اشاره دارد که سوره حجرات 3در آیه دو طایفه با یمدیگر جنگی برخورد  به وجه آن

، 7110)فویض کاشوانی،    معنای برخورد جنگی است به« اقممال»است و  اسمفاده شده« اقمملوا»

هوای ویرجنگوی و    رو مخالفوت  . ازای (170، ص. 71ق، ج. 7131؛ عالمه طباطبائی، 51، ص. 5ج. 

معنوای اصوطالحی نخواهود     به بار از موضوع آیه و روایات خارج هسمند و بغی ویرخشونت

عنوان حموم شورعی    توان مجازات بغی را به و نمی (131، ص. 0ق، ج. 7033الغطاء،  )کاشف بود

تواند مجازات قانونی دیگری بورای   برای آن درنظر جرفت. هرچند زمامدار واجد شرایط می

  آن اشاره جردید.  بهطور که براساس مبانی جوناجون  همان لحاظ کند،آن 

آمیز یا جنگوی( در روایوات    و اطالق آن )مسالمت «خروج»تعبیر  ممم  است برخی به

در پاسوخ بایود    .(17، ص. 75ق، ج. 7013؛ حرّ عاملی،335، ص. 3ق، ج. 7011)کلینى،  اسمناد کنند

خروج جنگی منصرف است و چون روایات در مقام تفسویر  به اطالق  اذعان داشت که ای 

 وجهی ندارد.  ادعای اطالق برای آن ری()نه موضوع دیگ آیه هسمند

السوالح فلوی     مو  حمول علینوا   »بار، برخی روایات ماننود   مؤید اشمراط قید خشونت
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که مخالفت است  (710، ص. 77 ، ج. ق7011؛ نوری، 701، ص. 7 ، ج. ق7015جمهور،  )اب  ابی «منا

، برداشت جروهوی از  بار خشونتید اشمراط قید ؤچنی  م است، هم کردهرا با قید سالح مقید 

)شویخ   اهل بغی نیسومند اینان اند  جفمه تعبیر نفی موضوع )نه نفی حمم( فقیهان است که با

برخوی   .(311، ص. 3ق، ج. 7031)عالمه حلّوی،  باوی نیسمند و یا (330، ص. 1ق، ج. 7111طوسی، 

؛ عالموه  75، ص. 3ج.  ق،7071ادریو  حلّوی،    )اب  اند باید با تجهیز سپاه و جنگ باشد هم جفمه

خوروج بور اموام     ای نیز عده .(131، ص. 0ق، ج. 7033الغطاء،  ؛ کاشف333، ص. 3ق، ج. 7031حلّی،

توان بغی جفت که  میرا یعنی خروجی ، اند مقید کرده« بالسیف و نحوه»عبارت با عادل را 

ق، ج. 7073ی، ؛ روحوان 130، ص. 37، ج. 7133)نجفوی،   مانند شمشیر باشد ای با ابزارهای جنگی

صراحت  برخی از فقیهان اهل سنت به .(331، ص. 5ق، ج. 7073؛ وروی و جزیری، 711، ص. 71

 ، 0توا، ج.   ؛ دردیور، بوی  313، ص. 73توا، ج.   )نوووی، بوی   اند: بدون جنگ کسی باوی نیسوت  جفمه

 .(331ص. 

 ( شاخص چهارم: استمرار جنگ4-2

دهد تا هنگامی کوه   دسمور می به جنگ با باویان که اشاره شد( )چنان سوره حجرات 3آیه 
که آنان به اقممال و خشونت  شود تا زمانی از ای  آیه اسمفاده می .آنان از جنگ دست بمشند

ای  حمم  ،هنگامی که از خشونت دست کشیدند .حمم جنگ با آنان اسممرار دارد ،مشغولند
ه مو )عال انود  ندیوده شاخص اخمالفی در ای   بر ای  نظرند که برخی نیز جاری نخواهد ماند.

در جیریم کوه   پ  نمیجه می ،(31، ص.  1ق، ج. 7071؛ طباطبائی، 711، ص. 75ق، ج. 7073حلّی،
خواهود  حموم توابع موضووعش     واست منزله علت  چون موضوع به ،بغی نیستای  موارد، 

؛ هاشمی شاهرودی، 715، ص. 3ق، ج. 7115؛ جزائری، 335، ص. 7ق، ج. 7033)سیادتی سبزواری، بود.

وجو  جنگ با جروه باوی تا زموان بازجشوت آنوان     نیزدر روایات  .(735، ص. 3ق، ج. 7073
وجوو  آن   ،کشیدن از جنگ دست با بنابرای  ،(11، ص. 75ق، ج. 7070)حرّ عواملی،   ادامه دارد
ی در جنگ جمل به هرکسامیرالمومنی ، است در روایات آمده که ؛ چنانشود برداشمه می

)حورّ   اموان داد و بوا او جنوگ نمورد     .ا  رفت زمی  جذاشت یا به داخل خانه رسالح ب که

 .(15، ص. 75ق، ج. 7070عاملی،

 أمشمق حقیقت در مملب  به مبدتوان جفت،  میاصولی ای  شاخص  و  تبیی  فقهیدر 

که افوراد واقعوا از جنوگ و خشوونت دسوت       هنگامی .(05ق، ص. 7073)آخوند خراسانی،  است

 و نود ا هبواوی بوود  جوینود   درباره آنان میبلمه ، شود نمی باوی اطالقدیگر به آنان  ،ندبمش

 .کنود  آنان صودق موی   صورت باوی بر درای  ،امثال آن باشند درصدد تجدید قوا وچه  چنان
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 ماننود آیوه   ،آیود  موی  و  جذشمه هرچند در و  أصرف تلب  به مبد البمه جاهی حمم مشمق به

ولوی   ،معمبور نیواز دارد   ةبوه قرینو  ایو  مووارد،   کوه  . (730)بقره،  «الینال عهدی الظالمی »

، عودم صودق   أبوودن مشومق در مملوب  بوه مبود      درصورت نبود قرینه، مقمضای حقیقوت 

 . (03ق، ص. 7073)آخوند خراسانی،  است

)عالموه حلّوی،    آنوان اسوت   هدف از جنگ برطرف کردن شورّ ، فقیهاناز منظر چنی   هم

؛ 053ق، ص. 7073؛ شووهید ثووانی،  151، ص. 7ق، ج. 7111خوورالمحققی ، ؛ ف711، ص. 3ق، ج. 7073

فرمانودهی و   رفوم   بوا از بوی   لوذا   ،(50، ص. 7توا، ج.   قدامه، بی ؛ اب 513ق، ص. 7071منمظری، 

هوا   آن علیه اقدام جنگیدست به نباید  میان آنان، تشمت و هزیمت و سازماندهی براندازان

؛ 11-10، صوص.  75ق، ج. 7013)حورّ عواملی،    اسوت  آموده  طور که در روایوات معمبور   همان زد.

و فقیهوان هوم بوه آن فمووا      (175ق، ص. 7011؛ شیخ طوسی، 30، ص. 71ق، ج. 7011بروجردی، 

؛ عالموه حلّوی،   317ق، ص. 7071زهره حلبی،  ؛ اب 331، ص. 7ق، ج. 7013براج طرابلسی،  )اب  اند داده

تنها تجمع آنوان بایود    ،به بغی سازماندهی ندارند کنندجان اقداماجر  .(533، ص. 7ق، ج. 7071

؛ احمودی میوانجی،   011، ص. 3ق، ج. 7071؛ شهید ثانی، 10ق، ص. 7071)شهید اول،  ممالشی شود

وقموی حموم    ،تووان جفوت   دلیل تبعیت حمم از موضوع می چنی   به هم .(705ق، ص. 7077

؛ 153، ص. 1، ج. 7113ی، )کواظمی خراسوان   نخواهد بوود هم  و بغی وموضوع آن   ،جنگ نیست

که چنوی  دلیلوی    ،حممی باشد یمگر دلیل معمبری بر اسمثنا (713، ص. 1ق، ج. 7013حلّی، 

 وجود ندارد.

 ( شاخص پنجم: انجامِ عمل همراه سوءنیّت 5-2

. منظوور  ی استبراندازانه ضرور تحقق مخالفت در عنوان عنصر روانی براندازانه به سوءنیّت

جذار واجود شورایط جورم     که قانون ،معنوی آن است که مرتم  عملی رااز عنصر روانی یا 

شخص باید اهلیت ، اوالً موج  ای  شاخص  به انجام دهد و« قصدمجرمانه»با  شناسد، می

ت قصد و نیّ ،ثانیاً ؛ارتما  عمل ویرقانونی و نامشروع )آزادی اراده و آجاهی( را داشمه باشد

 را مسئول و عمل ارتمابی را واجد وصف جرم تلقی کرد. مجرمانه داشمه باشد تا بموان او 

 ، 7111)آقابابووائی،  خوواص سوووءنیّتعووام و  سوووءنیّت :بوور دو قسووم اسووت  سوووءنیّت

 سوءنیّت زدن جنگل. عام عبارت است از قصد عمل مجرمانه نظیر آتش سوءنیّت .(177ص. 

نظیور انفجوار    منظور دسمیابی به هدفی خاص خاص عبارت است از قصد عمل مجرمانه به

بنوابرای  صورف ارتموا  فعول موادی       .به هدف براندازی و یا تضعیف یک نظام حموممی

براندازانه کافی نیست، بلمه احراز قصد ارتما  عمل آن  خالف، برای تحقق بغی و مخالفت
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الزم است. فقیهوان در مموون فقهوی بوه      هم با هدفی خاص )قصد براندازی و یا تضعیف(

اند. ازجملوه در تعریوف    براندازانه اشاراتی داشمه تحقق مخالفت ء درضرورت وجود قصد سو

؛ سیوری حلّی، 771، ص. 7ق، ج. 7071)محقق حلّی،  «م  خرج علی امام عادل»اند:  باوی آورده

 حموموت واجود شورایط    یت بوا ضود عمول خوروج بوا قصود      یعنی (513، ص. 7ق، ج. 7010

 .صورت جیرد

عنواوی  قصودی و عنواوی  قهوری؛      :بور دو قسومند   که عناوی  است توضیح الزم به 

 ،رود که قصد فاعل در صدق آن عنوان شورط اسوت   کار می عناوی  قصدی برای افعالی به

اجر کسی لباس احرام را در منزلش بودون قصود    ،(731، ص. 7ق، ج. 7071)آملی،  احرام نظیر

شود. عناوی  قهری عناوینی است که قصود فعول در    به وی محرم جفمه نمی ،احرام بپوشد

، ص. 3، ج. 7111؛ تبریوزی،  731)هموان، ص.   نظیر شمسم  لیووان  ،صدق عنوان معمبر نیست

هرچنود کوه    ،شوود  کند و به وی هم اسمناد داده می شمسم  صدق می ،که بدون قصد (33

 نودازی از عنواوی    اسوت کوه بغوی و بر   بودیهی ا اسوت.   نداشمه لیوان را شمسم  وی قصد

 .کنود  صدق نمی براندازیبر آن بغی و  باشد و تا قصد خاص وجود نداشمه باشد میقصدی 

کوردن یوک    زدن ماننود سواقط   دهد باید قصد ضربه انجام می بار خشونتکسی که کارهای 

 فعالیووت براندازانووه  عنوووان وی کارهوواینظووام یووا تضووعیف آن را داشوومه باشوود تووا بوور   

 .نمایددق ص

 نتیجه 

برداشم  از جنگ و  با باویان تا هنگام دست»فرماید:  میکه حجرات سوره  3 آیه بررسیاز 

آید که بغی هر نوع مخالفت با زمامدار یوا   دست می بهچنی  « بجنگید بازجشم  به امر خدا

بوه  کوه  خاصوی اسوت   هوای   با شواخص مخالفت نوعی از  بغی بلمه ،نظام حموممی نیست

شوود،   جواری موی  و حموم آن   بغوی  ،هوا  آن شواخص  با وجودبنابرای   بیان جردید.تفصیل 

جذار واجد  هرچند ممم  است قانون آن نخواهد بود.حمم و  بغیمشمول  صورت درویرای 

چه بسا با آن حموم تفواوت    کهجعل حمم قانونی کند  ،آن   دیگری براییواعن  شرایط به

 .دارد معنای مضیق بغینشان از ی از فقیهان هم سنت و کالم بسیار .چندانی نداشمه باشد

 بندی کرد: جونه جمع توان ای  را می بغیهای اصلی  شاخصطور کلی  به

، آنچه در ذه  و ضمیر افراد اسوت  تا زمان عدم تحقق فعالیمی جوارحیعنوان  به ،اوال

 ؛حسا  آورد ندازانه بهاتوان آن را بغی و عملی بر نمی
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 ؛ارتباط نه فعالیمی خنثی و بی است تضاد با نظام یا زمامداردر که فعالیمی  ،ثانیا

تووان بغوی    آمیز را نمی فعالیت مسالمت و هرجونهجنگی است  و بار خشونت ، عملیثالثا

 ؛حسا  آورد به

درحوال دسوت    و یوا  داردست و برکسی که از بغوی دسوت بور   ا دار خشونمی ادامه، رابعا

 ؛کند نمیباوی صدق  باشد، برداشم  از بغی

فعالیمی است که  با نیت سوء خاص )قصد براندازی و یوا تضوعیف( بوه انجوام      ،خامسا

 .رسد می
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 منابع

 قرآن کریم. 

 النشر االسالمی.  ۀقم: موسس االسیر فی االسالم.ق(. 1111احمدی میانجی، ع. )

 النشر االسالمی.  ۀ(. قم: موسس11)ج.  مجمع الفائده و البرهان.ق(. 1141اردبیلی، ا. )

. )چاا  دوم(. بیارو : موسسال آ  البیا      االصاو   ۀکفایا  ق(.1111آخوند خراساانی، م... ) 

 الحیاءالتراث. 

)چا  سوم(. تهران: سازمان انتشارا   بررسی فقهی حقوقی جرم براندازی.(. 1131آقابابائی، ح. )

 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشل اسالمی. 

 (. قم: مؤسسۀ النشر اإلسالمی.1. )ج. و البیع المکاسبق(. 1111آملی، م. . )

 جا: دار احیاءالکتب العربیل. (. بی1، 1)ج.  البالغل. شرح نهج(. 1113ابن ابی الحدید، ع. )

 دار سیدالشهداء للنشر. :قم (.1)ج.  ل.عوالی اللئالی العزیزی (.ق1141. )جمهور، م أبی  ابن

 ۀموسسا ؛ چاا  دوم(. قام:   1. )ج. الحاوی لتحریر الفتاوىالسرائر ق(. 1114ادریس حلّى، م. ) ابن

 النشر االسالمی. 

 (. بیرو : دار االضواء. 1. )ج. الفتوحق(. 1111اعثم کوفی، ا. ) ابن

 النشر االسالمی. ۀموسس(. قم: 1. )ج. المهذبق(. 1141براج طرابلسی، ع.ع. ) ابن

 اهلل مرعشی نجفی. آی  ۀقم: مکتب .الوسیلل الی نیل الفضیللق(. 1143حمزه طوسی، م. ) ابن

 الفکر. ؛ چا  دوم(. بیرو : دار1. )ج. دیوان المبتدا و الخبرق(. 1143خلدون، ع. ) ابن

 . االمام الصادق ۀسسؤ. قم: مغنیل النزوعق(. 1111زهره حلبی، ح. ) ابن

 الجیل.(. بیرو : دار 1. )ج. االستیعاب فی معرفل االصحابق(. 1111عبدالبرّ، ع. ) ابن

 الکتاب العربی. (. بیرو : دار1)ج.  المغنی.تا(.  قدامل، ع. )بی ابن

 (. ع. شیری )محقق(. بیرو : دار إحیاء التراث العربی.1. )ج. البدایۀ و النهایۀق(. 1143کثیر قرشی، ا. ) ابن

 (. بیرو : دار احیاءالتراث العربی. 1. )ج. لسان العربق(. 1143منظور انصاری، م. ) ابن

 العلم. ۀ(. قم: مدین11)ج.  جامع احادیث الشیعل.ق(. 1141بروجردی، ح. )

 . قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.  بغی و تمرد(. 1131پورحسین، م. )

؛ چاا  دوم(. قام: دار الصادیقۀ    1. )ج. دروس فی مساائل علام اوصاو    (. 1131تبریزی، م.ج. )

 . الشهیدة
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 (. تهران: انجمن آثار ملی.  1. )ج. الغارا (. 1111ثقفی کوفی، ا. )

اهلل ساید   نتائج اوفکار فی اوصو  )تقریرا  درس خاارج اصاو  آیا    ق(. 1131جزائرى، م.ج. )

 .قم: آ  مرتضی محمود حسینى شاهرودى(.

 (. تهااران: کتابخاناال 1. )ج. مبسااود در ترمینولااوقی حقااوق(. 1113جعفااری لنگاارودی، م.ج.  )

 گنج دانش.

 آ  البی . ۀموسس(. قم: 11)ج.  وسائل الشیعل.ق(. 1111حرّ عاملی، م. )

 .  االمام الصادق ۀموسس(. قم: 1. )ج. معالم الدین فی فقل آ  یاسینق(. 1111حلّی، م. )

 جا: دار احیاء الکتب العربیل.   (. بی1. )ج. الشرح الکبیرتا(.  دردیر، ا. )بی

 جا: دفتر نشر الکتاب. . )چا  دوم(. بیالمفردا  فی غریب القرآنق(. 1141راغب اصفهانی، ح. )

 (. قم: دار الکتاب. 11. )ج. فقل الصادقق(. 1111روحانی، ص. )

)ج.  فی الکتاب و السنۀ و التاریخ. موسوعۀ اإلمام علی بن أبی طالبق(. 1111شهری، م. ) ری

 ؛ چا  دوم(. قم: دار الحدیث. 1

اهلل العظمى الساید   ؛ چا  چهارم(. قم: مکتب آیل11)ج.  مهذب اوحکام.ق(. 1111سبزواری، ع.ا. )

 السبزواری.

م.ح. الرضوی، م. اسکندری )محقاق(. قام:    أسس النظام السیاسی عند اإلمامیۀ.ق(. 1111سند، م. )

 باقیا .

وسیلۀ الوصو  الى حقاائق اوصاو  )تقریارا  درس خاارج     ق(. 1111سیادتى سبزوارى، م.ح. )

 النشر االسالمى. ۀموسس(. قم: 1. )ج. اصفهانى(  اهلل سید ابوالحسن اصو  آی 

 )مصحح: ص.  صالح(. قم: مرکز البحوث االسالمیل.   البالغل. نهج(. 1131سیدرضى، م. )

 اهلل مرعشی نجفی.   آی  ۀ(. قم: مکتب1)ج.  التنقیح الرائع.ق(. 1141سیوری حلّی، م. )

 . بیرو : دار التراث العربی.الدمشقیل ۀاللمعق(. 1114شهید او ، م. )

 النشر االسالمی. ۀ(. قم: موسس1. )ج. المراد ۀغایق(. 1111شهید او ، م. )

. )محقق: ا. مطلبای(. قام: مرکاز انتشاارا  دفتار تبلیغاا        فوائد القواعدق(. 1113شهید ثانی، ز. )

 اسالمى.

 را  داوری.(. قم: انتشا1)ج.  البهیل. ۀالروضق(. 1114شهید ثانی، ز. )

 النشر االسالمی.  ۀموسس. قم: الخصا (. 1111صدوق، م. )
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 النشر االسالمی. ۀموسس. قم: معانی االخبارق(. 1141صدوق، م. )

 البعثل.  ۀموسسقم:  االمالی.ق(. 1111طوسى، م. )

 ؛ چا  سوم(. تهران: المکتبۀ المرتضویۀ.1)ج.  المبسود فی فقل اإلمامیۀ.ق(. 1131طوسى، م. )

 . )چا  دوم(. بیرو : دار الکتاب العربی.قی مجرد الفقل و الفتاوی ۀالنهایق(. 1144طوسى، م. )

 النشر االسالمی. ۀموسس(. قم: 1)ج.  الخالف.ق(. 1111م. )طوسی، 

 قم: دار المفید. الجمل و النصرة لسید العترة فی حرب البصرة.ق(. 1111مفید، م. )

التشریع الجنائی االسالمی فی المذاهب الخمسال مقارناا بالقاانون    التعلیق علی ق(. 1141صدر، ا. )

 البعثل. ۀموسسجا:  . )چا  دوم(. بیالوضعی

در:  مبانی اختیاارا  نظاام اساالمی در زمینال جلاوگیری از بادحجابی.      (. 1131فر، س. ) ضیائی

. قام:  (1ها و اختیارا  دول  اسالمی، ا. شفیعی سروساتانی )بال کوشاش(. )ج.     حجاب، مسئولی 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.

 (. قم: مؤسسۀ النشر اإلسالمی.  3. )ج. ریاض المسائلق(. 1113طباطبائی، ع. )

 ؛ چا  دوم(. بیرو : دار إحیاء التراث العربی.  3)ج.  المعجم الکبیر.ق(. 1141طبرانی، م. )

 االعلمی.  ۀموسس(. بیرو : 3. )ج. مجمع البیانق(. 1111طبرسی، ف. )

 االعلمی. ۀموسس؛ چا  پنجم(. بیرو : 1. )ج. تاریخ االمم و الملو.ق(. 1143طبری، م. )

 .االمام الصادق ۀموسس(. قم: 1. )ج. تحریر االحکام الشرعیلق(. 1114عالمل حلّى، ح. )

 . تهران: وزار  فرهنگ و ارشاد اسالمی.  المتعلمین ةتبصرق(. 1111عالمل حلّی، ح. )

 (. قم: مؤسسۀ النشر اإلسالمی.1. )ج. قواعد االحکامق(. 1111لّی، ح. )عالمل ح

(. مشاهد: مجماع البحاوث    3. )ج. منتهى المطلب فی تحقیاق الماذهب  ق(. 1111عالمل حلّی، ح. )

 اإلسالمیۀ.

 (. قم: اسماعیلیان.13. )ج. المیزان فی تفسیر القرآنق(. 1131عالمل طباطبائی، م.ح. )

. التشریع الجنائی االسالمی فی المذاهب الخمسل مقارناا بالقاانون الوضاعی   ق(. 1141عوده، ع.ق. )

 جا: موسسل البعثل.  )چا  دوم(. بی

(. 1)ج.  .و ماذهب اهال البیا     ۀالفقل علی المذاهب االربعق(. 1113غروی، م.؛ جزیری، ع. )

 الثقلین.   بیرو : دار

 (. قم: اسماعیلیان.1. )ج. لفوائدایضاح اق(. 1131فخرالمحققین، م. )
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 ؛ چا  دوم(. قم: نشر هجر . 1)ج.  کتاب العین.ق(. 1114فراهیدى، خ. )

 الرسالل. ۀموسس(. بیرو : 1. )ج. القاموس المحیطق(. 1111فیروزآبادی، م. )

 الصدر. ۀ؛ چا  دوم(. تهران: مکتب1. )ج. تفسیر الصافی (1111فیض کاشانی، م.م. )

 (. قم: مرکز النشر التابع لمکتب االعالم االسالمی.1. )ج. االصفی(. 1113فیض کاشانی، م.م. )

(. قام: انتشاارا  دفتار    1. )ج. الغطاء عن مبهما  الشریعۀ الغراء کشفق(. 1111الغطاء، ج. ) کاشف

 تبلیغا  اسالمى.

 اآلداب . ۀ(. نجف: مطبع1)ج.  النور الساطع فی الفقل النافع.ق(. 1131الغطاء، ع. ) کاشف

اهلل ناائینى(. )ج.   )تقریرا  درس خارج اصو  آیا    فوائد االُصو (. 1111کاظمى خراسانى، م.ع. )

 (. قم: مؤسسۀ النشر اإلسالمی.1

 .آ  البی  ۀموسس(. قم: 1. )ج. جامع المقاصدق(. 1111کرکی، ع. )

 تهران: دار الکتب االسالمیل.؛ چا  چهارم(. 1-1)ج.  الکافی.ق(. 1141کلینی، م. )

 . : دار إحیاء التراث العربی (. بیرو  ؛ چا  دوم1، 11)ج.  بحار االنوار.ق(. 1141مجلسی، م.ب. )

 الوفاء. ۀموسس؛ چا  سوم(. بیرو : 1)ج.  شرائع االسالم.ق(. 1141محقق حلّی، ج. )

 مطبوعا  دینی.  ۀموسس؛ چا  ششم(. قم: 1. )ج. المختصر النافعق(. 1113محقق حلّی، ج. )

؛ چاا  دوم(.  1. )ج. های نو در حقوق کیفاری اساالم   دیدگاهق(. 1111مرعشی شوشتری، م.ح. )

 تهران: نشر میزان. 

 . )چا  دوم(. قم: الهادی.مصطلحا  الفقل(. 1113مشکینی، ع. )

قم: المرکز  ، چا  او ،ۀه االسالمیةالفقیل و فقل الدو ۀدراسا  فی والیق( . 1143منتظری، ح. ع. )

 العالمی للدراسا  االسالمیل ، 

 قم: انتشارا  سرایی.  نظام الحکم.ق(. 1111منتظری، ح.ع. )

 (. قم: مؤسسۀ النشر اإلسالمی.1)ج.  .ۀاالسالمی ۀااللهی ۀالوالیق(. 1113مومن، م. )

)چاا  بیسا  و چهاارم(.     جرایم علیل امنی  و آسایش عماومی. (. 1131میرمحمد صادقی، ح. )

 تهران: نشر میزان.

 ؛ چا  سوم(. تهران: دار الکتب االسالمیل.11)ج.  جواهر الکالم.ق(. 1111نجفی، م.ح. )

 .: مؤسسۀ آ  البی قم(. 11)ج.  مستدر. الوسائل.(. ق1143نوری، ح. )

 الفکر. جا: دار (. بی13، 1)ج.  المجموع.تا(.  نووی، م. )بی
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اهلل  )تقریرا  درس خارج اصو  آیا   دراسا  فی علم اوصو ق(. 1113. )هاشمى شاهرودى، ع

 .  المعارف فقل اسالمی ةدائر ۀموسس(. قم: 1خوئی(. )ج. 
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