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Abstract 
Repentance is one of the legal instruments for the retribution or the waiver of 

punishment and one of the establishments of Islamic jurisprudence. The Qur'an has 

encouraged the people in many verses to repent and it has equalized the repentant people 

with the purified ones. The Quran says: “Indeed, Allah loves those who repentant and 

those who purify themselves”. Also, in the traditions issued by the infallible Imams (AS) 

the repentance and its effects are highly recommended. The repentance is the activity of 
reviewing one's activities and feeling contrition or regret for past wrong deeds and 

attempting to correct the action, and it will be accepted if it is done according to the 

proper conditions. The main objective of this research is to examine the status of 

repentance in waiving the punishment for the crimes against national security focusing 

on the punishment of the allegiance breaker from the jurisprudential and legal point of 

view. The research uses the library research tool and descriptive-analytical method. 

Anyway, in the jurisprudence and the Islamic Penal Code the repentance for the waiver 

of punishment is a means of reducing or exempting punishment and it is subject to the 

fulfillment of the conditions and it can never be a means of escaping the offender from 

the clutches of justice. 
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 چكیده

 هاا  انسانمتعددی  اتیدرآو قرآن  فقه اسالمی است ساتیتأستوبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از 

 نیچنا مه« ان اهلل یحب التاوابین والمتطهارین  : »دیفرما یمرا به توبه تشوی  و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و 

اند. توبه رجوع و اظهاار نادامت از اعماال باد      به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده )ع(در روایات صادره، مع ومین

تالش در اصالح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی ایان تحقیا     گذشته و

و با ابزار تحقی   بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی

 عناوان  بهسقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسالمی توبه و  حال . به هر استی و روش توصیفی تحلیلی ا کتابخانه

باید به ابزاری برای فرار مجارم  نی برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحق  شرایط الزم است و هرگز ا لهیوس

 .از چنگال عدالت تبدیل شود

   واژگان کلیدی

 .امنیت ملی، باغی، توبه، جرایم، محاربه

                                                                                                                                        
   Email: M.h.n.ashani@gmail.com * نویسنده مسئول:

 1399، زمستان 4، شمارۀ 16های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 685-705ات صفح



686  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

  

 مقدمه

از دیدگاه قرآن و روایات، توبه چهرۀ عمل را تغییر و گناهان را به نیکی و حسانات تبادیل   

اسات.   توجاه در بعاد فاردی بلکاه در بعاد اجتمااعی نیاز شاایان         تنها نه. آثار توبه کند یم

اساس پااکی   فطرت خود که بر از واق  درشود،  خطایی می که انسان مرتکب گناه و هنگامی

سابب باروز اضاطراب و     رفتاه  رفتاه . ایان دوری  ردیا گ یمفاصله  افتد و می دور شده دهیآفر

 نیاز با . دین مبین اسالم برای درمان ایان اضاطراب و   شود یماحساس کمبود در وجودش 

در ابتدا  ،کند یمفرد عاصی توبه  که یوقت. لذا کند یم، روشی به نام توبه ارائه فاصلهبردن آن 

باا رجعات باه فطارت پااک خاویش        تیا درنهاه و ، سپس گناهانش آمرزیاد قبول اش توبه

هاایی اسات کاه     واژه ۀجملا  از امنیات . شاود  یماضطراب و احساس کمبود وی نیز درمان 

های دیگار، دارای مفهاومی سایال، متناوع و      ها با بعضی واژه لحاظ داشتن برخی شباهت به

شاامل   بسیار وسیعی در ابعاد مختلف فردی و اجتمااعی را  ۀاست و گستر یصورت متغیر

گوناه مفااهیم دشاوار اسات      برای این یتعریف کامل و جامع ۀشود. طبیعی است که ارائ می

 کشاور  کباه یا   کاه خاصی اسات   تیموقعی نیز عبارت از مل تیامن (.42: 1395)بخشی، 

ی گونااگون  دهایا تهدی خود؛ ضمن در امان باودن از  مل قدرت بر  هیتک باتا  دهد یم امکان

 شابرد یپی بارا ی خاود را  ادیا بنی هاا  تیا فعال، گرانیدی فرهنگی و اسیسی؛ اقت ادی؛ نظام

رابارت   .کنناد ی دنباال  سازندگی و ملوحدت  نیتأمی و فرهنگی؛ اجتماعی؛ اقت ادتوسعۀ 

 ماادی  و روانای  تعقیب شامل ملی امنیت»: است کرده تعریف گونه این را ملی امنیتماندل 

 نظاام  هاا،  رژیام  بقاای  از تاا  اسات  ملای  های حکومت مسئولیت جزو اصوالق و است ایمنی

در برابار تهدیادات مساتقیم خاارجی ممانعات       خاود  شهروندان زندگی شیوۀ و شهروندی

 (.52: 1387)ماندل،  «عمل آورد به

و  یبغا  یاسا یجارم س  یفقه یبررسی با عنوان ا مقاله( در 1391نسب و غیبی ) زرگوش

برابار   ، شورش دریاسیبارز جرم س  یاز م اد ؛نگارد یم مجازات آن فینقش توبه در تخف

از مسلمانان بر اماام عاادل اسات کاه در فقاه،       یو خروج گروه یحاکم و حکومت اسالم
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نهاد مقدس توبه، در مناب   نکهیا لی، به دلگرید ی. از سوشود یم ادیاز آن  یتحت عنوان بغ

در نظار   یفریک تیاز عوامل رف  مسئول یکیو  شده  رفتهیپذ یاسالم در جرایم خاص یفریک

 طی، شرایبغ  یدق نییآنها به تب ۀو ادل ها دگاهید یشده است، مناسبت دارد که با بررس  گرفته

 یبررسا  زیا عفو از مجازات ن ایمجازات  فیدر تخف یباغ ۀو احکام آن پرداخته و نقش توب

بر  تأکید ، در این تحقی  به جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی باحال . به هر شود

مجازات باغی در مراحل پیش از جنو و درگیری و قیام علنای، در حاین جناو و نازاع و     

 است. شده  پرداختهپس از جنو 

 مسئله انیب

دارد، جرایم علیاه امنیات ملای و جارم بغای       بحثیکی از جرایمی که در مقولۀ توبه جای 

 یباب جهاد به بررسا که فقها در  شود محسوب می یاز مسائل فقه حکومت یکی ،یبغاست. 

 یاسا یهمان جرم س یکه بغ ستندین نیصراحت قائل به ا حقوقدانان و فقها به .اند آن پرداخته

، و یکاه فقهاا از بغا    هاایی  فیا باا توجاه باه تعر    ینظر دارناد؛ ولا    است و در آن اختالف

است و  یاسیهمان جرم س یاند، اگر نتوان گفت که بغ دهکرارائه  یاسیحقوقدانان از جرم س

عماوم و   ۀآن دو رابطا  نیگفات کاه با    تاوان  ی، دستکم مدآن را دار طیو شرا  یم اد ۀهم

 ۀرناد یو دربرگ یاسا یم داق باارز جارم س   ی، بغگرید  انیب  به .خ و  مطل  برقرار است

، از یجارم بغا   نکاه یا ژهیو به (63: 1389زاده،  )حبیب خواهد بود یاسیاحکام جرم س شتریب

 میارتباط مستق یدر جامعه اسالم تینظم و امن حقوق اسالم است و باشده در  جرایم مطرح

از  گار ید یگروها  ایاز مسلمانان بر فرد  یگروه ایفرد  یجرم شامل تجاوز و تعد نیا. دارد

صاورت   باه  شااید  کاه  شاود  یما  گریمسلمان بر ضد دولت د یشامل دولت یمسلمانان و حت

 .ردیشبهه صورت گریغ ایشبهه  یاز رو ای رمسلحانهیغ ایمسلحانه 

در این تحقی  تالش نگارنده بر آن است که جایگاه توبه را در میزان ساقوط و کااهش   

کند. همچنین باا توجاه باه     لیوتحل هیتجزبر مجازات باغی  دیتأکجرایم علیه امنیت ملی، با 

اینکه توبه امری باطنی است، آیا اسقاط مجازات با توبه سبب تعطیلای حادود و تعزیارات    

توسط حاکم چگونه است؟ لاذا بارای مشاخص     هکاراگنیا خیر؟ احراز توبۀ شخص  است
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شدن تأثیر توبۀ باغی در شرایط مذکور، باید سه حالت پیش از جنو و قیام علنی و شاروع  

بررسی شود. م داق اهل بغی در ع ر کنونی  آن از  پسدرگیری، در حین جنو و ستیز و 

ی هاا  گروهاک در کشاورهای اساالمی و مناافقین و    ی تکفیری ها گروهداعش و  توان یمرا 

 در کدام هرکه  داخل و خارج علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران دانست ضدانقالب

 .اند هی اسالمی قیام کردها با حکومتی از این مراحل، به ستیز کی

 شناسی متغیرها( ادبیات نظری )مفهوم

ی آوردن باه چیاز   و رومعنای رجوع بوده، بازگشتن و رجوع از چیزی اسات   توبه به توبه:

ی از گناه که الزماۀ آن  مانیپش( همچنین ندامت و 600: 1، ج 1366ی )سجادی، و عالکامل 

شاود، در   شدنی محسوب مای  ی بوده که جبرانکارت میم بر ترک گناه در آینده است. اگر 

 (.622: 1387همین معناست )جعفری لنگرودی، صدد جبران برآید. گفتن استغفار بیانگر 

 یبه معناا  یفقه یساز اصطالح که زمینه یتجاوزگر یبه معناو  یقرآن یری، تعبیبغبَغی: 

جما :   ی، بااغ یمرتکاب بغا   ست.از مسلمانان در برابر امام مشروع بوده ا یگروه یسرکش

اسات   رفته کار دل به، اهل عیشده است. در مناب ، در مقابل اصطالح اهل بغ  بغات خوانده

 (.72و  71: 1391)بیات، 

ست که اگر کسی عمل خالف اخالق عمومی یا ا معنای این مجازات یا کیفر به مجازات:

پاس بایاد    ،چون آن عمال باد اسات    ،عرف و عادت آن جامعه یا خالف قانون انجام دهد

هم دیگران متنبه عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه یا مجازات شود تا هم خود و 

 (.68: 1388)ولیدی،  شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند

و  باشاد هر کشاور   یاز موارد قانون مجازات عموم یکیاست که برخالف  یعملجرم: 

 کشاور باشاد   یرسام  یعمل او خالف مقررات قاانون  ،نیاست که در زمان مع یمجرم کس

 (.82: 1394)زراعت، 

حمله یا آماادگی بارای رویاارویی باا      ،حالت فراغت نسبی از تهدید تیامن امنیت ملی:

در گفتماان   کاه ترین نیازهای یک جامعه اسات   تهدید و حمله را گویند. امنیت از ضروری
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باه تاأمین و    ،؛ ولای در گفتماان ایجاابی   خواهد بودبر نبود خطر و تهدیدات استوار  ،سلبی

باا   ،های مرتبط با امنیات در فارسای کالسایک    مفهوم .تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد

   (.73: 1388)ولیدی،  شد های زِنهار و زینهاری ادا می واژه

ی محاربه م در باب مفاعله که مجرد آن حاارب بار وزن فاعال از ریشاۀ ثالثا      محاربه:

 (.382: 1386معنای جنو، مقاتله و غارت است )دهخدا،  مجرد حرب و به

 جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی  

ۀ آن جملا  ازگرفته است که  نظر دری را برای جرایم مختلف مجازاتخداوند در قرآن کریم 

اد در زمین توان به مجازات کسانی اشاره کرد که در برابر خداوند و رسولش و برای فس می

أَوْ  قَتَّلُاواْ یُاألَرْضِ فَسَادًا أَن  یفِ سْعَوْنَیَوَاللّهَ وَرَسُولَهُ  حَارِبُونَیُ نَیالَّذِإِنَّمَا جَزَاء . »کنند یمتالش 

وَلَهُامْ   ایَالدُّنْ یفِ یٌخِزْلَهُمْ  ذَلِکَمِنَ األَرْضِ  نفَوْاْیُوَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِال ٍ أَوْ  هِمْیدِیْأَأَوْ تُقَطَّعَ  صَلَّبُواْیُ

؛ مٌیرَّحِفَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ  هِمْیْعَلَتَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ  نَیالَّذِ*إِالَّ . مٌیعَظِاآلخِرَةِ عَذَابٌ  یفِ

و )باا ساالح و تهدیاد و     زناد یخ یهمانا کیفر آنان که با خداوند و پیامبرش به محاربه برما 

، آن است که کشته شوند، یا باه دار آویختاه شاوند، یاا     کوشند یزمین به فساد م غارت( در

طور مخالف بریاده شاود یاا آنکاه از      به شانیپا کیبا چهار انگشت  کدستیچهار انگشت 

آناان اسات و در آخارت برایشاان      یویا بار دن خودشان تبعید شوند. این کیفر ذلت سرزمین

توبه کرده باشند، پس  ،دیابی  که پیش از آنکه بر آنان دست یعظیم است* مگر کسان یعذاب

ی امعنا  توباه در لغات باه   (. 34و  33)مائاده:  « بدانید که خداوند آمرزناده و مهرباان اسات   

شود که همراه باا   هرگونه بازگشت و توجه به خدا را شامل میو بازگشت، توجه و التفات 

گی اسات؛ بناابراین، توباه و اساتغفار بار      بناد   وردن حا آجا  اعتراف به ناتوانی خود از به

ندارد. استغفار یعنی طلب پوشاندن، مخفای کاردن و از باین    داللت گناهکار بودن فاعل آن 

منظور جبران هجران برای رسایدن   استغفار گاهی به و زیچ  کیبردن تبعات و آثار نامطلوب 

، بدون استا دیگران گذرانی ب گرفتگی و وقت ، گاهی برای رف  کدورت و دلبودهبه وصال 

از  )ع(اینکه خطا و گناهی اتفاق افتاده باشد؛ بنابراین، توبه و استغفار انبیا و اماماان مع اوم  
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خضوع و خشوع، اظهار تذلل و خواری و اعتراف  ۀم ادی  بارز تعظیم خدا، زیباترین جلو

گ اسات.  نهایات بازر   نهایت کوچک، در برابر آفریدگاری بای  ای بی به ق ور و تق یر بنده

درهای رحمت الهی و یکی از  ۀندیم ایمان و تقوا، شرط بندگی، گشایاز عال یاستغفار دائم

 .(71: 1389)شاکرین،  ب و وصال معبود استربهترین موجبات تق

اهلل توباه   یآمناوا توباوا الا    نیالاذ هایا ایا » :دیا فرما یم میتحر ۀسور 18 یۀدر آ همچنین

از مفسران  یرخب «.دیکن نیراست یا به درگاه خدا توبه ،دیا آورده مانیکه ا یکسان یااق؛ ن وح

ا ذا  یحَتّا  ئات یِالسَّا  عمَلاونَ یَ نَیالتَوبَهُ ل لَاذّ  سَت یوَ لَ»نساء  ۀسور 17 یۀبه استناد آ میقرآن کر

الَهُم عَذابٌا وَ هُم کُفارُ اُولئ کَ اَعتَدن موتونَیَ نَیتُبتُ آالنِ وَالَ الَّذ یان حَضَرَ أَحَدَهُمَ المَوتُ قال

و  شوند یزشت م یمرتکب کار یاست که به نادان یکسان که توبه از آن ستین نیجز ا؛ مایاَل 

فارد   یتوبه را برا؛ «است میو خدا دانا و حک ردیپذ یرا م انیشا ۀ. خدا توبکنند یزود توبه م

 تیآثار مرگ و بالفاصله پس از مع ا  ۀکه قبل از مشاهد یا توبه ،دانند یم یمرتکب ضرور

 ی)مرعشا  سات ین رفتاه یاش پذ توباه ، کناد  ریتاأخ  کاه اگار   ستین ابدان معن نیالبته ا باشد،

 اسات کاه توباه    تیروا )ع(توبه از امام جعفر صادق تیاهم انیدر ب .(12: 1386 ،یشوشتر

کاه باه مان     ییآمده است که اکثر آنها یقدس ثیر حدد خداوند است. تیاهلل مدد عنا حبل

و چاه مقادار    کشام  یآنهاا را ما   دنیکه من چه اندازه انتظار د دانستند یاگر م ،پشت کردند

از شادت شاور و شاوق نسابت باه مان جاان         ناه یهرآ ،مشتاق توبه و بازگشت آنها هستم

موساوی  ) شادند  یبه خاطر عش  به مان از هام جادا ما     شانیو تمام بندبند اعضا دادند یم

هر حال برای مشخص شادن جایگااه توباه در اساقاط یاا کااهش         به(. 28: 1388 ،ینیخم

جرایم علیه امنیت ملی با تأکید بر مجازات باغی از منظار فقهای و حقاوقی، ساه حالات و      

  پاس مرحلۀ پیش از جنو و قیام علنی و شروع درگیری، در حین و اثنای جنو و ساتیز و  

 به شرح ذیل بررسی خواهد شد. آن از

 از قیام علنی، شروع درگیری و جنگ   تأثیر توبۀ باغی پیش

جلاوگیری از وقاوع    منظور بهاست که  رگذاریتأثمرحلۀ پیش از قیام، یکی از مراحل حساس و 

ی خدا و قانون باید با تدابیر خاصی اعمال شود. در این سو بهجرم و دعوت به توبه و بازگشت 
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ی فرهنگای،  هاا  حل راهو تیزبینی و با استفاده از  ظرافت بامرحله مقابله با اهل بغی و بغات باید 

 حال  راه در، بحث و ماذاکره،  وگو گفتاجتماعی و سیاسی انجام گیرد و دولت اسالمی پس از 

بخواهاد از   زیا آم مساالمت مشکل اعتقادی، فقهی و اجتماعی آن بکوشاد و از آناان باه طریا      

ی اخوت اسالمی و ان اف و تضامق بهحکومت و امام پیروی و وحدت جامعۀ اسالمی و رفتار 

و همچناین   )ع(امیرالمؤمنین ۀقرآن، سیر(. 337: 3، ج 1421ی، زنجان دیعمعدل را رعایت کند )

خداوناد در قارآن کاریم     و بر پذیرش توبه در این مرحله از جرم داللات دارد  )ع(روایات ائمه

فَقَاتِلُوا  یالْأُخْرَ یعَلَفَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا  نَهُمَایْبَفَأَصْلِحُوا  اقْتَتَلُوا نَیالْمُؤْمِنِإِن طَائِفَتَانِ مِنَ  وَ: »دیفرما یم

؛ نَیالْمُقْسِطِ حِبُّیُبِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ  نَهُمَایْبَأَمْرِاللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا  یإِلَ ءَیتَفِ یحَتَّ یتَبْغِ یالَّتِ

صلح برقرار سازید و اگر  آنهابه نزاع و جنو پرداختند، در میان  هم با مؤمنانهرگاه دو گروه از 

و در باین   خدا بازگردند فرمان  بهپیکار کنید تا  ظالمبر دیگری تجاوز کند، با طایفۀ  آنهایکی از 

را  شاگان یپ عادالت کنیاد کاه خداوناد     شهیپ  عدالتمطاب  عدالت صلح و سازش برقرار و  آنها

توان گفت که صلح، توبه را هام شاامل    ، میۀ بغیآی با توجه به(. لذا 9: )حجرات« دوست دارد

برخورد فیزیکی و آشوب نرسایده و  درگیری،  ۀشود؛ زیرا در این مرحله، هنوز قتال به مرحل می

مکاارم شایرازی و دیگاران،    ) مردم الزم است که مان  از وقوع جنو و آشاوب شاوند   ۀبر هم

 (. 167: 22 ، ج1374

سورۀ حجرات، بازداشتن آنان از راهی است  10و  9هدف از مبارزه با بغات بر اساس آیات 

، به همین علات برخای معتقدناد کاه قتال      آنها، نه کشتن و مجازات کردن اند گرفته شیدر پکه 

(. اماا در ماذهب ماالکی و    102: 1385باغیان از باب حدّ نیست، بلکه تعزیری اسات )العاوّاء،   

(. اگر بغاات در هار مرحلاه از    24: تا یب)بجیرمی،  رود یمشمار  جرایم حدی به شافعی، بغی از

را بپاذیرد و از مباارزه باا آناان      آنهاا جنو رجوع کنند، بر حاکم مسلمان واجب است که توبۀ 

ی از فرماانبردار خودداری کند، زیرا هدف از مبارزه، توبه و بازگشت افراد باغی باه اطاعات و   

مرتکب شده است از قتل نفس یا  آنچهتوبه کند آیا مسئولیتی در قبال  حکومت است. اگر باغی

قداماه،   اناد )ابان   ندانسته ضامناتالف مال خواهد داشت؟ ابوحنیفه و شافعی در قولی، باغی را 

است، محساوب   کرده  تلف آنچه( اما در رأی دیگری از شافعی، باغی ضامن 61: 10، ج 1403
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 کاه  یحال در(. 113: 20، ج تا یب)االن اری،  کند یمه پرداخت ی ق ا  دیجا بهشود و تنها  می

برای انجام دادن کار خود تأویل داشته باشد  آنکه: اول داند ینممالکی باغی را با دو شرط ضامن 

(. حنابلاه  62: تاا  یبی بغی، مرتکب اتالف نفس یا مال شده باشد )الخرشی، اثنا در نکهیاو دوم 

ضمانی بر باغی تائب وجود ندارد، زیرا ضامن دانستن بااغی موجاب    گونه چیهنیز معتقدند که 

قداماه،   دنبال خواهد داشت )ابان  شود و تنفر از بازگشت به اطاعت را به یأس و ناامیدی وی می

ی که در غیر از زمان بغی مرتکاب  جرایمباغی در مقابل  ندیگو یم(. اما برخی 62: 10، ج 1403

شده است یا جرایمی که مرتبط با بغی نیست، مانند شارب خمار و ... مسائول اسات )عاوده،      

(. در مقابل گروهی باغی را ضامن تماامی رفتاار و جارایم ارتکاابی خاویش      114: 1، ج 1405

را ضامن هار ناوع    آنهاکه در خطاب به اهل ردّه،  کنند یمو به سخن خلیفۀ اول استناد  دانند یم

 (. 62: 10، ج 1403قدامه،  قتلی دانست )ابن

حضارت علای)ع( برداشات     ۀرا از سایر  نایا غااحکام مترتب بار ب  میهمامذهب ا نهایفق

در  ،جرم سیاسی بغی نیزو آشکار م داق بارز بنا به نظر بزرگان و عالمان دینی، کنند و  می

رجاوع   )ع(اماام  ۀتوباه، باه سایر   ذیرش پبرای اثبات لذا است،  داده ی حضرت روآن زمان 

ی جمل، صفین و نهروان در زمان امامت حضرت به وقوع پیوساتند، ولای   ها جنو .کنیم می

دنبال بازگشت آناان   همواره موالی متقیان ضمن مدارا و جلوگیری از جنو و خونریزی، به

ز آنکاه  پایش ا »نویساد:   میخود به فرماندهان جنگی  به آغوش سپاه اسالم بودند. حضرت

باا   نیهمچنا  (.14، ناماۀ  البالغه نهج) ...« نکنید شروع، شما نبرد را آغاز کندرا  جنودشمن 

داده شاود  خواهد که به دشمنان فرصت بازگشت  الفاظ از فرماندهان خود میلحن و همین 

همان این بازآمدند، ی فرمانبردارو طاعت اسار  به سایهدشمنان اسالم اگر پس : »دیفرما یمو 

ۀ لیوسا  بهاگر هم کارها آنان را به ستیز و نافرمانی کشانید،  که ما دوست داریم. چیزی است

کاه   کاس   آنۀ لیوس بهکرد برخیز و  تینافرمانی کسی که سو بهکه از تو فرمان برد،  کس  آن

  آنمادد گیار، زیارا     اند زدهکه از یاری تو سرباز  آنهاو پیرو است، برای سرکوبی  فرمانبردار

ی اره از جنو ناخشنود است، بهتر است شرکت نداشته باشد و شرکت نکردنش از یک کس

 ی، کشاتن و ناابود  )ع(نظر اماام  بنابراین از(. 4، نامۀ البالغه نهج)..«اجباری بهتر است . دادن 
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را باه خاود    بغاات حد امکاان،  در بلکه فرماندهان باید بکوشند تا  ،شورشیان، هدف نیست

لذا با توجه به آیات  .درآورندو تسلیم جذب و به راه ح  هدایت کنند و آنان را به اطاعت 

هدف اصلی، جذب و هدایت شورشیان است و برخاورد   )ع(مؤمنان ریامقرآن و فرمایشات 

 .  دگیر یمو قتال با آنان در شرایط خا  انجام 

فرماید:  شده است که می  با باغیان نقل برخورد ۀدربار )ع(در روایتی از امام جعفر صادق

ند، خوب است و اگر هم دعوت نشوند، وش دعوت یری، پیش از درگیاگر شورشیان داخل»

اند و سزاوار اسات   یافته یبه آنچه باید فراخوانده شوند آگاه ،نیا از  شیندارد؛ زیرا پ یمانع

از امام  یدر روایت دیگر (.65: 11 ، ج1408نوری طبرسی، )« که شما آغازگر جنو نباشید

هاای جمال و    در جناو  )ع(رفتار متفاوت حضارت علای   ۀاز نحو آمده است که )ع(هادی

آناان   یمساائل را بارا  ابتدا آن حضرت »صفین از او سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمودند: 

 ، ج1409عااملی،   حر)« کرد ی، آنان را بر شمشیر عرضه مکردند یاگر توبه نم ،کرد یبازگو م

بازگشت آنان  برایشود، دعوت باغیان به توبه  می استنباطآنچه از این روایات لذا  (.76: 15

 .سوی ح  و همچنین جلوگیری از جنو و خونریزی است به

از طرف دیگر جرم بغی از زمرۀ حدوداهلل است و در قانون مجاازات اساالمی م اوب    

قانون مجاازات اساالمی    114 ۀاددر ف ل حدود آمده است. همچنین م 287در مادۀ  1390

را،  ... و االرض یجملاه بغای، افسااد فا     جرایم حدی، از ۀمجازات هم 1392سال م وب 

بر اساس این ماده هرگااه مرتکاب    .داند یم پذیر توبه اسقاط ۀلیوس به جز قذف و محاربه، به

. شاود  یحد از او سااقط ما   کند،توبه  جرم اثبات از قبل محاربه( و قذفجز  به) جرم حدی

مچنین توبه نهادی در راستای اصالح مجرم است و این هدف در هر جرمای کاه محقا     ه

ی جرایم خا ، فاقاد پشاتوانۀ منطقای    ا پارهشود، باید اثرگذار باشد و منح ر کردن آن به 

 .ماند ینمی باقی ا شبههاست. لذا بر پذیرش توبه در این مرحله، شک و 

 تأثیر توبۀ باغی در حین جنگ و درگیری

 آن ۀتاوان گفات، قادر مشاترک هما      اند که مای  دهکرهای مختلفی از بغی ارائه  فقها تعریف

بعضی از فقها بغای را باه خاروج بار اماام      . است« شورش مسلحانه علیه امام» های تعریف
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 خواه کند، خروج ینطاهر ائمۀ ازکسی که بر امام مع وم »اند:  مع وم تعریف کرده و گفته

)عااملی،  « ین، بااغی اسات  صاف  و جمال  اهل مانند بیشتر یا و ملجم ابن مانند باشد نفر یک

نیاز تساری    )ع(در مقابل، غالب فقها بغی را بر خروج بر نایاب اماام مع اوم    .(83: 1410

الغطاء گفته  جمله مرحوم کاشف اند. از و بغی را به خروج بر امام عادل تعریف کرده اند داده

 و نمایاد  سارپیچی  او فرماان  از و کند خروج او نایب یا وهر کس علیه امام مع وم  است:

د و یاا باا او از راه تارک زکاات و یاا خماس       کنکند و نهی او را ترک نن اطاعت را او امر

 (.367: 4ج ، 1422الغطاء،  )کاشف مخالفت ورزد و یا حقوق شرعی او را ندهد باغی است

 از متجااوز  معناای  به لغت در بغی» :است گفته بغی تعریف در نیز نجفی حسنمحمد شیخ

 خاروج  از است عبارت متشرعه عرف در و است چیزیطلب کردن  و استعال و ظلم و حد

 در نیاز  حلای  عالمه و طوسی شیخ و ادریس ابن( 322: 21ج  ،1404 نجفی،)« عادل امام بر

، بلکه خروج بر امام عادل اند ا  ندادهاخت  مع وم امام به را آن بغی، از خود های تعریف

عالماه حلای،   ؛ 335: 1407طوسای،   ؛15: 2ج ، 1410ادریاس حلای،    اند )ابن را بغی نامیده

 (. منظور از خروج، همان شورش و قیام مسلحانه علیه حکومت اسالمی است.391: 1414

بغی که در آنها بین اینکه در رأس گروه ح ، اماام   ۀرسد با توجه به اطالق ادل نظر می به

، نظار گاروه   اسات  مع وم وجود داشته باشد یا امام عادل غیرمع وم تفاوتی گذاشته نشده

وقتای گروهای از    ،حجارات  ۀساور بغای   ۀآی بر اساسکه  تر باشد؛ چرا دوم از فقها صحیح

مانان، جناو باا گاروه    مسلمانان بر گروه دیگری از آنان تجاوز کنناد، تکلیاف ساایر مسال    

روایاات   .باشد مع ومرییا امام غ )ع(متجاوز است، خواه در رأس گروه برح ، امام مع وم

غیااث از اماام جعفار      بان  جملاه روایات حفاص    وارده در این مورد نیز اطاالق دارناد. از  

آرای متفاوتی میان فقیهان مطرح است؛ عماوم   فقه اصطالحدر  :دیگو یم که است )ع(صادق

بر ضاد حااکم    شوکتو  قدرتدارای  مسلمانانبغی را خروج گروهی از  اهل سنت فقهای

اند که این خاروج   به او دانسته زکاتواجبی همچون  ح عادل یا غیرعادل اسالمی یا ندادن 

در  حاال  هار    . باه صحیح بوده اسات  تأویلو  اجتهادنظر باغی غالباق بر اساس  و مخالفت از

بغی عبارت است از خروج بر ضد امام یا حاکم مشروع اعم از خاروج   ،امامیهاصطالح فقه 
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و  اناد  تار دانساته   بغای را گساترده   ۀدایر امامیهبرخی فقیهان دیگر  ی.و تعدی گروهی یا فرد

خروج حکومتی اسالمی بر ضد حکومت اسالمی دیگر یا تعدی حکومت اسالمی جور بار  

ن با مسلمانان دیگر را نیاز م اداقی   گروهی از مسلمانا جنوضد امت اسالمی یا خروج و 

 .اند از بغی شمرده

 187ساورۀ ناور،    31و  5، 4سورۀ نسااء،   17و  16سورۀ مائده،  39و  34، 33 اتیآ در

ق ص، آمرزش خداوند شامل حاال   27توبه و  115زمر،  53فرقان،  71و  70سورۀ  بقره، 

است. همچنین  شده  انیب وضوح بهکنندگی توبه نسبت به گناهان  و نقش ساقط کنندگان توبه

: رفا  عان امتای    دیا فرما یمبا استناد به حدیث شریف رف  از پیامبر گرامی اسالم ) ( که 

به نظر فقهای امامیه توبه قبال از اثباات جارم    « الخطأ والنسیان ... وماالیعلمون»تسعه أشیاء: 

عجاب دارم از   کاه  آمده است )ع(یعلحضرت از  یتیروا در. نیز کند یممجازات را ساقط 

 ،دارد اریگناهان را در اخت ۀمحوکنند که یحال در ،شود یم دیرحمت خداوند نااماز که  یکس

اقرار به گناه در برابار خداوناد    یعبارت گناهان همان توبه و استغفار است. توبه به ۀمحوکنند

از  یبرخا  اتیا روا در. شاود  یاز عقوبات گنااه ما    یو خالصا  ییمتعال است که سبب رها

 طیاز شارا  یکا ی .اناد  دانسته یحج و روزه گرفتن متوال ن،یتوبه را احسان به والد یها نشانه

ناه   گرفتاه  بودن عمل انجاام  تیجمله مع  از ،و ندامت است یمانیتوبه ح ول پش یاساس

 اماام (. 189: 1423 ،ی)محق  حلا  از ترس مجازات باشد ایشدن آبرو  ختهیاز ترس ر نکهیا

 ،شاود  یبنده مؤمنش توبه کند شاد م یعزّوجل وقت یاند: همانا خدا ودهفرم )ع(جعفر صادق

 ،ینا ی)کل کناد و خوشاحال شاود    دایا اش را پ کرده و بعد گمشاده  گم یزیکه چ یمانند کس

1428 :187.) 

 از  پسمعتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب،  امامیه یفقهامشهور 

د؛ کنا  یجاار  یورا بار   یالها ، امام اختیار عفو او )مجرم( را ندارد و باید حاد  کندتوبه  آن

 «، لام یساقط حادا کاان او رجماا     هاا  امیقو لو تاب بعد : »سدینو یمصاحب شرای   چنانکه

اگار  : »ساد ینو یما  زمینه  نیا رد (رهی )نیخمهمچنین امام ( 140: 4، ج 1409)محق  حلی، 

توبه نمایاد،   بعدازآنو اگر  شود یمقبل از قیام بینه توبه نماید رجم باشد یا جلد حد ساقط 



696  1399، زمستان 4، شمارۀ 16دورۀ های فقهی، پژوهش 

اگر بعاد از اقارار توباه     یولح  عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛  )ع(و امام شود ینمساقط 

د، حاد از  گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نمایا  چنانکهاو را عفو نماید؛  تواند یمنماید، امام 

مشاهور، روایاات    ۀمستند نظری. (417و  416: 2، ج 1389موسوی خمینی، )است  او ساقط

 .اند شده واردکه در این خ و   هستند یاریبس

پرسیده شد که یکی از آنان اهال بغای و    مؤمناناز  فهیطادربارۀ دو  )ع(از حضرت علی

. حضارت  دهاد  یما ت است که اهل عدل در جنو، طایفۀ باغی را شکس دیگری اهل عدل

ی را نبایاد  زخمو  و هیچ اسیری را نباید بکشد فرمود: اهل عدل، فراری را نباید تعقیب کند

ی درآورد. این در صورتی است که از اهل بغی، کسی باقی نماناده و در پشات جبهاه    از پا

 صورت اسیرشان کشته، رجوع کنند، در این آنهابه  قوا دیتجدگروهی نداشته باشند که برای 

(. لذا در این مرحلاه  33: 5، ج 1407)کلینی،  شود یمفراری تعقیب و مجروحشان نیز کشته 

متفاوت اسات. اگار    آنهااگر باغی دارای گروه و تشکیالت باشد یا نباشد، احکام مترتب بر 

ی و علیاه حکومات   ساازمانده ی آنان بازگردد و دوباره سو بهباغی دارای گروهی نباشد که 

یا تعقیب اسیرانشان جایز نیست، اما اگار دارای گاروه بودناد و ق اد      آنهاقیام کند، کشتن 

ی آنان را داشتند و هدفشان پیوستن به تشاکیالت و دوبااره قتاال و نبارد و     سو بهبازگشت 

شورش علیه امام بود، جنگیدن با آنان و کشتن مجروحان و تعقیب فراریان برای باه نتیجاه   

جنو با آنان تاا زماانی اداماه دارد کاه      نیهمچنست. رساندن جنو و پیروزی کامل جایز ا

شده توبه کنند، بعاد از تسالیم شادن، در هار      دست از مبارزه بردارند و از مع یت مرتکب

و این مسئله اجماعی است و روایات  شود یمی از جنو که باشد، قتال با آنان حرام ا مرحله

(. پس توبه در حین جناو  362 :2، ج 1389متعددی هم بر آن داللت دارد )فاضل کاظمی، 

  .دارند دیتأک آنهاو اثنای درگیری منافاتی ندارد و قرآن و روایات بر بازگشت 

یاا دارای گاروه    ؛که دارای گروهناد، از دو حاال خاارج نیسات     افرادیدر این مرحله، 

گروه اگر  نیاهستند،  شوند؛ یا دارای گروهی قوی که اگر توبه کنند، رها می هستند ضعیفی

ساوی گاروه خاود     برای حاکم اطمینان حاصل شاود کاه آنهاا باه     که یصورت وبه کنند، درت

آناان از   ۀد توبا ااحتماال د و اما اگر حاکم به این نتیجه نرساید   ،شوند گردند، رها می برنمی
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تواند احتیاط کند و آنها را تا پایان  می ،روی ظاهر یا برای فریب حاکم و تغییر موض  است

در این مرحلاه از جناو، اگار باغیاان باه      . ، آنها را آزاد کنداتمام قیامز و بعد احبس جنو 

دیگاری، از کاار خاود     ۀویشکلی غیر از توبه، مثل انداختن سالح و شکستن آن یاا هار شا   

شود و این به دلیل ارفاق و فرصتی است که در  پشیمان شوند، جنو کردن با آنان حرام می

گویاد:   شهید صدر در ایان زمیناه مای   . شده است  تهشرع مقدس برای این افراد در نظر گرف

که بر اسالم باقی است، باید احکام ارفاقی بر او اجرا شود؛ زیرا که حکم این  باغی تا زمانی»

م یغناا  ،پس نباید زخمی آنها را کشات  متفاوت است،فرد با فرد محارب و اسیر مشکوک، 

زناان آنهاا را نبایاد باه نکااح       شاوند و اسیران آنها نبایاد کشاته    ،آنها نباید به تملک درآید

افاراد بااغی جرمای را مرتکاب      که یصورت قبل، در ۀدر این مرحله، همانند مرحل .«درآورد

ای از اجارای حکام    نموناه  ۀدر سایر  . هرچناد ندهست ضامن ،شوند، اعم از مالی و غیرمالی

آنان خواسته باشاد  هم دیده نشده است که کسی از   باغیان دیده نشده، اما خالف آن ۀدربار

 ۀنظرش را ق ا  کنند، اما آنان نپذیرفتاه باشاند؛ زیارا حا  ق اا ، از زمار       قاتل مورد

( 118: 1388پورباافرانی،  ) دعوا و شاکی خ وصای نیااز دارد   ۀاس است و به اقامالنّ حقوق

وجاود نیامادن چناین     باه  بناابراین دعوایی باشد تا ق اصی صاورت گیارد.    ۀپس باید اقام

افازون بار قارآن،     .نفی آن نیست تا دلیلی بر عدم ق ا  بغاات باشاد   یبه معنامقدماتی، 

بغات ضامن آن چیزی هساتند  »گویند:  ند و میهست بسیاری از فقها هم قائل به همین حکم

ی ؛ عاامل 326: ق1406طرابلسای،  « )چه در حال جنو و چه بعد از جنو ،کنند که تلف می

، پاس  هساتند   اگر آناان ضاامن  سش مطرح شود که شاید این پر (.432: 1417)شهید اول(، 

مثل  یگفت که توبه در این جرم، در مقابل توبه در جرایمباید توبه چیست؟ در پاسخ  ۀفاید

توباه، تخفیاف    ۀموردقبول نیست؛ و فاید ،محاربه و شرب خمر است که بعد از اقرار به آن

 ۀفایاد همچنین  .شود یعمومی جرم را شامل م ۀدر مجازات تعزیری و حبسی است که جنب

است که اگر فرد در باب ق ا  و خسارات وارده باه دیگاران،    آندیگر توبه در این جرم 

اماا   ،شود او پذیرفته می ۀ، توبباشد گذشت کرده ،شاکی خ وصی نداشته باشد، یا اگر دارد

فارد بعاد از انجاام     ۀدر محاربه و دیگر جرایم حدی، اگر شاکی خ وصی هم نباشاد، توبا  
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پذیرفته نیست و حکم ضمان بر او ثابت است و ضامن دانساتن ایان افاراد از حیاث      عمل

توان برای  نیست و میمربوط که به این گروه خا   خواهد بودقبول  قواعد عمومی، مورد

 . احترام استناد کرد و ضمان، الضرر فقهی قواعد مشروعیت آن، به

و  شود یماست، زندانی  دهیجنگ ینماگر باغی در حال جنو اسیر و معلوم شود که او 

بیعت با امام بر او عرضه و در صورت پذیرش، آزاد خواهد شد و در صورت استنکاف، تا 

. اگر پس از خاتمۀ جنو باغیان توبه کنند، یا سالح خود را ماند یمپایان جنو در بازداشت 

انشان آزاد هستۀ مرکزی نداشته باشند، اسیر که یصورت دربر زمین نهند یا فرار کنند، 

تا کشته شوند، در  مانند یم، اما در صورت داشتن هستۀ مرکزی، در زندان شوند یم

(. 271: 7، ج 1387صورت کشتن مجروحان و تعقیب فراریان نیز جایز است )طوسی،  این

بغات محسوب فراری گروه و  اند شدهکسانی که موف  به فرار از میدان جنو  ۀتوب زمینۀدر 

دارای گروه باغی اگر  ،باید گفت که در این مرحله ه به آیات و روایات،، با توجشوند یم

 حاکمیا  )ع(امامقدرت و شوکت بودند و فرار کردند، شرایط آنان همانند قتل آنان است که 

تواند  داشته باشد، مینم لحت نداند و منعی هم وجود  که یصورت یا نایب او، دراسالمی 

 ،تواند آنها را حبس کند تا اینکه توبه کنند صالح بداند، میهم آنها را به قتل برساند و اگر 

شود و اگر توبه هم نکردند، دیگر دنبال  اما اگر دارای گروه نباشند و توبه کنند، پذیرفته می

 .شوند نمی

 تأثیر توبۀ باغی پس از جنگ و پایان درگیری  

م و باا توضایحات مراحال    با مراحل قبل از قتال و در حین و اثنای جنو آشنا شدی تاکنون

درگیاری، اگار بغاات    جنو و پس از اتمام ، باید گفت شده اشارهاول و دوم و مواد قانونی 

پاس از جناو    ،قبل، به دلیل فرار یا عدم اظهار توبه بار آناان   ۀباشند یا در مرحل شده ریاس

طلا   مشود که مساتندات ایان حکام     ند، دوباره فرصت توبه به آنها داده میه باشزنده ماند

ست و به وند ابودن حکم آیه و محق  شدن هدف مبارزه با بغات، یعنی برگشت به امر خدا

داستان پیمان : »دیفرما یمکه  )ع(فعل امام علی. همچنین کند پیدا می یبعد از جنو هم تسر

 باا از آن است که از یاادش ببریاد،    تر روشنبا من  تان انهیجو زهیستی ریگ موض شکستن و 
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« من مجرمتان را عفو کردم و شمشیر از فراریانتان برداشتم و بازآمدگان را پاذیرفتم  همه نیا

باغیاانی کاه بعاد از جناو     ۀ کند بر پذیرش توبا  این قول داللت می(. 29، نامۀ البالغه نهج)

)و  دیا مکنبعد از من با خاوارج نبارد   : »دیفرما یاند. همچنین م مشمول حکم توبه قرارگرفته

حا    یجوو جستدر  که یکس رایزباشد(  هیام یبن حکومتبردن  انیمه از تنها توجه شما ب

، البالغاه  نهج« )است افتهیطالب باطل بوده و آن را  که ستین یکسمانند  ،کردهبوده و خطا 

لاذا در ایان    .آن حضرت، بیانگر حکم عفو برای آنان اسات  47 ۀنام نیو همچن (61ۀ خطب

 . شود یممرحله نیز فرصت توبه و انابه به اسیران و فراریان از جنو داده 

در زمینۀ توبۀ اسرای باغی پس از جنو نظریات متفاوتی وجود دارد، اماا نظار فقهاای    

اقارار و آنگااه    یجرما به  یکساگر  نکهیاشایان ذکر  .شود ینمشیعه آن است که اسیر کشته 

اگار  : »ساد ینو یمیا خیر؟ صاحب شرای  در این مورد  شود یماو ساقط ، آیا حد از کندتوبه 

حد مخیر است، سنگسار باشد  ۀاقرار نماید و سپس توبه کند، امام در اقام یجرمشخص به 

مشاابه   یهاا  عبارتسایر فقها نیز،  یها کتابدر  (139: 4، ج 1409)محق  حلی،  «یا تازیانه

بعد از اقارار   ۀ. البته، بین این توبه )توبشود ینمدیده  یاختالفدر این نظریه و  شود یمدیده 

قبال   ۀوجود دارد و آن اینکه در مورد توب یاصل یقبل از اثبات جرم، تفاوت ۀبه جرم( و توب

در  تواند ینم یقاضاثر مستقیم توبه، سقوط کیفر است و  یعنی، شود یماز اثبات، حد ساقط 

بعد از اثبات جرم با اقارار،   ۀما، در مورد توب؛ اکندصورت صحت توبه، مرتکب را مجازات 

 یقاضا  یعنا یاست،  یقاضبلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختیار  ،نیست گونه نیا

 .(86: 1، ج 1410خویی، )کند مرتکب را عفو یا مجازات  تواند یمدر صورت صالحدید 

مساقط حاد    یریدساتگ قبال از   ،محارب ۀاهل سنت، بر این است که توب یفقهااجماع 

ما در این : »سدینو یم گونه نیاقدامه در بیان این اجماع  ابن (.353: 1، ج 1405عوده، ) است

و ابوثور نیاز هماین    یرأو اصحاب  یشافعو مالک و  میدان ینمبین اهل علم  یخالفمورد 

 (.314: 1، ج 1403قدامه،  )ابن «دارند رانظر 

موجاب ساقوط مجاازات     ،باغی از جرم بغی بعد از اثباات جارم   ۀتوباینکه  ذکر  انیشا

حتی بعد از اثبات جارم، امکاان    ،شده باشد  . اما اگر جرم بغی از طری  اقرار ثابتشود ینم
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ایان نکتاه    یادآوریا رهبری برای مرتکاب بغای وجاود دارد. البتاه     معظم عفو توسط مقام 

النااس و حا  جامعاه     ح  ربوط بهاست که م پذیرفتنیزمانی  ،باغی ۀضروری است که توب

توباه در   ،الناس و اخالل در نظم عمومی شده باشد لذا اگر باغی مرتکب جرایم ح  ،نباشد

 . اس و ح  جامعه نخواهد بودالنّ مسقط ح  یا هیچ مرحله

کاه متعارض    1370 م وب ساال برخالف قانون  1392قانون مجازات اسالمی م وب 

کاه توباه را در برخای از ماواد      1375بحث توبه نشده بود و نیز برخالف قانون تعزیارات  

در  ،داناد  یقانونی و در خ و  بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات م

و آن را از ماوارد   ینا یب شیعنوان حکم کلی پا  صورت جداگانه و به ، توبه را بهازدهمیف ل 

تخفیف مجازات تلقی کرده است. هرچند که عنوان ف ل یاازدهم قاانون ساقوط     سقوط یا

بار اسااس   و  موجب تخفیف مجازات است گاهیتوبه  115 ۀ، اما مطاب  مادستمجازات ا

قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثباات جارم،    یاستثنا در جرایم موجب حد به 114ماده 

 نی. همچنا دشاو  یمحرز شود، حد از او ساقط م یقاض یتوبه کند و ندامت و اصالح او برا

پاس از   یشده باشد، در صورت توبه مرتکب حت  از قذف با اقرار ثابت ریاگر جرایم فوق غ

 یرهبار معظام  از مقاام   هییقضاا  ۀقوّ سیعفو مجرم را توسط رئ تواند یاثبات جرم، دادگاه م

  .کنددرخواست 

 افتاه ی  خا  به مبحث توبه اخت ا طور  قانون مجازات اسالمی، به 119تا  114 مواد

 بحث، از این واژه اساتفاده کارده اسات.    یمقتضا قانونگذار در سایر مواد این قانون نیز بهو 

شارط احاراز    باه  ،جرایم ۀجز در چند مورد، در هم ران، توبه بهای کیفری حقوق در اکنون هم

کرد  دیالبته باید تأک .است شده  رفتهیندامت مرتکب توسط مقام قضایی صادرکننده حکم پذ

ارفاقی اختیاری است، یعنی الزامی به اعماال آن توساط مقاام قضاایی      سیکه توبه یک تأس

یا مجازات را  هدمیزان حدود شرعی را تغییر د و نوع کیفیت، تواند نمی دادگاه وجود ندارد.

یت مقارر در  بلکه این مجازات تنها از طری  توبه و عفو به کیف ،تقلیل یا تبدیل و ساقط کند

 انونقا  114 ۀبا توجه به مااد . لذا قانون مجازات اسالمی، قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است

مرتکاب جارم   جمهوری اساالمی ایاران   ارکان  هیاگر باغی در جرم بغی و قیام مسلحانه عل
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  توبه صرفاق مساقط حاد مرباوط باه     ،اس و بر هم زدن نظم عمومی جامعه نشده باشدالنّ ح 

 .ستح  الهی ا

 یریگ جهینت

های کشاور   توبه یکی از اسباب شرعی سقوط یا تخفیف مجازات است و از فقه وارد قانون

و جایگاه و اثر آن را در میزان اسقاط مجازات با عنایات باه آیاات و روایاات و نظار       دهش

تبیین کرد. در بحث بغی نیز صالح و ساازش، مادارا و جلاوگیری از      توان یمفقیهان شیعه 

نریزی بر جامعه الزم و توجه دادن بغات به توبه و بازگشت در آیات و روایات جنو و خو

 تأکید شده است.

و ح  جامعه تقسیم و برای تحق  توباه   اسالنّ ح اهلل،  ح  بهی جرایم بند میتقسدر یک 

که توبۀ واقعی عالوه بر ساقوط مجاازات و عقااب،     شرایطی وجود دارد کدام هردر مورد 

ا به ارمغان خواهد آورد. لذا توبۀ باغی در هر سه مرحلاه پایش از قیاام    سعادت و آرامش ر

باا شارایطی کاه     آن از  پاس علنی و درگیری و جنو، در حین جنو درگیری و همچناین  

شامل عفو خا   تواند یمو حتی  شود یمپذیرفته  اهلل ح و ح  جامعه نباشد، در  اسالنّ ح 

هم واق  شود و کشتن و تعقیب کردن افراد باغی که دارای گروه و دساته نیساتند، پاس از    

فرار جایز نیست. لیکن باغی ضامن حقوق مالی تلف شده است و اگر مرتکب قتلای شاده   

 .شود یمباشد، ق ا  

یسات و  توبه بعد از اقرار به جرم، بنا به نظر مشهور فقها از موجبات سقوط مجاازات ن 

است. مشهور فقها بخشش حاکم در ماواردی کاه    شده  دادهبلکه اختیار عفو به حاکم شرع 

. البته نظر دیگری هم وجاود دارد  اند کرده کار بزهرا مقید به توبه  شود یمجرم با اقرار ثابت 

 او را ببخشد. تواند یمکه چه توبه کند و چه نکند، حاکم 

موارد شمول توبه را افازایش داده و   1392م وب  در قانون مجازات اسالمی قانونگذار

 در ، توباه 114بار اسااس ماادۀ     این قانون، به مواردی نظیر حدود نیز تسری داده است. در

 البته شد. خواهد مجازات سقوط موجب باشد، جرم اثبات از قبل اگر حد، مستوجبجرایم 
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 مجاازات  ساقوط  در یریتاأث  تواناد  ینما  توبه بودن،اس النّ ح  دلیلبه  قذف جرم مورد در

  .باشد داشته حدی

 در .باشاد ماؤثر   تواناد  ینما  نیاز،  باشد ق ا  یا دیهآنها  مجازات که یجرایم در توبه

 در است کهشده   اشاره هم تعزیر مستوجبجرایم  در توبه نقش به یکل طور به جدید قانون

 تخفیاف  در دادگااه  اختیاار  موجاب  دیگر مواردی در و اسقاط موجب مجرم توبه مواردی

جارایم   به توبه ریتأث تعمیم یعنی موضوع این که شد خواهد تعزیری جرم مرتکب مجازات

  .دیآ یمشمار  به جدید قانون یها ینوآور از تعزیری،

 تاأثیری نخواهاد   مجاازات  ساقوط  در توبه جرم، تکرار صورت در جدید، مطاب  قانون

 تاالش  و مجرمانه عمل ارتکاب از ندامت که توبه وجودی دلیل با جرم، تکرار زیرا داشت،

ی استنباط خوب بهۀ مواد قانون جدید مطالع با مجموع . دردارد مغایرت است، آن جبران برای

 فقهای  نهااد  ایان  باه  متعالی نگاهی اسالمی، مجازات جدید قانون درقانونگذار که  شود یم

 داشته است.
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