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 چكيده

 ،اسـالمي  مجـازات  قـانون  و فقه دگاهيد از حدود در توبه ريتأث بررسي به نوشتار اين
 گنـاه  از دوري و خدا سوي به پشيماني با همراه بازگشت از است عبارت توبه. پردازدمي

 جبـران  بـر  تـالش  و و سـعي  خداوند از مغفرت طلب نيز و آن به بازگشت عدم بر عزم و
 اعطـاء  فرصـتي  و دارد مهمـي  و ويژه بسيار جايگاه سنت و قرآن ديدگاه از توبه. گذشته

 در توبـه . گيـرد  پـيش  در صالح راه و گشته پشيمان خود رفتار از تا است مجرم به شده
 هـاي مجازات درتوبه  تأثير ميزانبا توجه به اينكه . دارد نيز دنيوي آثار اخروي، آثار كنار

 از يريـ تعز و يحـد  يهامجازات بر آن تأثير بررسي است، فقيهان اختالف محل دنيوي
 كـه  اسـت  يمطالب توبه، احراز يچگونگ زين و سالميا مجازات قانون و مقارن فقه دگاهيد
 .  استشده  پرداخته آن به نوشتار نيا
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 مقدمه
ضروري و حياتي است كه امت اسالمي در هر عصري نيازمند آن  ،ك نهاد مهمي توبه

فقه و حقوق  ،عرفان ،م كالم، اخالقوشده و مشترك ميان عل عنواني شناخته است؛
هاي  اند. در كتاب اسالمي است كه هر كدام از اين علوم از يك جهت به آن نگريسته

نيز به عنوان يكي از عوامل تخفيف يا سقوط فقهي به وجوب توبه اشاره شده و امروزه 
يا » عذر قانوني«يا » عدول اختياري«چون ديگري  عناوين .مجازات مطرح است

بر آن اطالق شده است. تأكيد فراوان قرآن و تشويق گناهكاران به  نيز نهادهايي مشابه
ي، توبه . بدون شك و به اتفاق دانشمندان علوم اسالمداردآن، نشان از اهميت توبه 

صادقانه با رعايت شروط و اركان آن، عامل سقوط مجازات اخروي و شمول غفران الهي 
كند. آيد و گناهان را محو ميخواهد بود، زيرا از نظر ديني كفارة گناه به حساب مي

فمن تاب من بعد ظلمه و اَصلَح فانّ اهللا يتوب عليه انّ اهللا غفور « فرمايد:خداوند متعال مي

هركس پس از ظلم و گناهي كه انجام داده توبه كند و خود را اصالح كند،  51F1.»رحيم
 به درستي كه خداوند بخشنده مهربان است. .پذيردخداوند توبه او را مي

تواند به عنوان يكي از عوامل تفريد قضايي (فردي پشيماني يا عدول از ارتكاب جرم، مي
چون تعليق، تخفيف و سقوط مجازات يا كردن مجازات) مورد بحث قرار گيرد و آثاري 

كند و از كرده خود تعليق تعقيب را به همراه داشته باشد زيرا شخصي كه خطا مي
ورزد. شود مانند كسي نيست كه بر ادامه ناسازگاري با جامعه اصرار ميپشيمان مي

مجازات چنين شخصي كه اصالح شده و حاضر است گذشته خود را جبران كند، در 
موارد نه تنها نفعي براي خود او و جامعه در پي ندارد، بلكه مضرات فراواني  بسياري

از اين  و كندخواهد داشت. چه بسا نفس پشيمان، گمان كند كه جامعه با او لجباري مي
 رو دوباره ميل به سركشي نمايد.

ار اصركه بدون  يابد ارتكاب ميجرايم ارتكابي در جامعه توسط مجرمين اتفاقي  از يبخش
شوند.  مجرمانه، مرتكب جرم مي موقعيتو تنها به خاطر قرار گرفتن در يك  بر جرم

است كه چنين اشخاصي، اگر از رفتار خود پشيمان  و حاضر به جبران مافات شايسته 
  بتوانند از طريق توبه مجدداً به جامعه باز گردند. د، نشو

با  اف مورد نظر از تشريع آن،در رسيدن به اهدمورد جايگاه و نقش توبه  اين نوشتار
 .گويد مياي، سخن  رويكردي مقارنه

                                                             
 .39. سوره مائده، آيه  1
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 تبيين مفهوم توبه .1

 تعريف لغوي -الف

52Fدر لغت به معناي بازگشت يا بازگشت از گناه است.» ت و ب«توبه از ريشه 

برخي اين  1
يعني ترك  هتوب«نويسد: اند. راغب در مفردات ميتعريف را مقيد به رجوع از گناه كرده

53F»هاي پوزش است. گناه به بهترين وجه آن، و آن رساترين و گوياترين شكل از صورت

2 
را برخي براي تأنيث مصدر و برخي عالمت وحدت  هدر انتهاي واژه توب» ة«حرف 
54Fاند كه بر اين اساس، توبه به معناي يك  بار بازگشت دانسته

 »التوب«و جمع آن  3
55Fاست.

56Fرا به معناي مطلق رجوع و بازگشت دانست. اما بهتر آن است توبه 4

» الي«حرف  5
 مرجع بازگشت را تعيين مي كند.

 تعريف اصطالحي -ب  

از معناي لغوي آن دور نيست، اما تعاريف متعددي » توبه«هرچند مفهوم اصطالحي 
 شود:است كه در اينجا به برخي از آنها اشاره مي ارائه شده

جهت كه گناه است نه از آن جهت كه براي بدن مضرّ  پشيماني و برگشتن از گناه از آن
ن باز نگردد. امام محمد غزالي توبه را ه آب ،كه در صورت توانايي باشد و عزم بر اينمي

علم به عظمت گناه و پشيماني و عزم بر ترك آن در حال و آينده و جبران گذشته 
57Fداند. مي

6 
اند و اين بازگشت  بازگشت دانسته اي توبه را به همان معناي لغوي يعني رجوع و عده

                                                             
. ابن فارس، حسين احمد، معجم المقايس اللغه، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، بيروت، دارالجبل، 1

 .357ق، ص. 1411
، ص. ق1416القرآن، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق، دارالقلم،  االصفهاني، راغب، مفردات الفاظ. 2

169. 
، 1383تهران، بنياد دايره المعارف اسالمي،  ،8جلد حداد عادل، غالم علي، دانشنامه جهان اسالم، .  3

 .367ص. 
 1408بيروت، داراحياء التراث العربي، ، 1جلد ابن منظور، جمال الدين محمدبن مكرم، لسان العرب، .  4
 .357ص.  ،ق
خطيب كرماني، حسن، ملخّص اللغة، به اهتمام سيدمحمد دبيرسياقي و غالمحسين يوسفي، تهران،  . 5

 .14، ص. 1362مركز انتشارات علمي و فرهنگي، 
 .4ص. ، ق 1406نا، الغزالي، محمد، احياء علوم الدين، بيروت، بي.  6
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58Fاست. بنده به سوي خداوند

توبه به سوي خدا يعني بازگشت و رجوع به درگاه خداوند  1
و تسليم در پيشگاه او، تا انسان مدام با پروردگار خود باشد و به ريسمان او چنگ زند و 

59Fاز او گريزان نگردد.

2  
يندي دانست كه آان توبه را فربندي مي تو با توجه به تعاريف فوق و در يك جمع

 شود:مجموع موارد زير را شامل مي
بازگشت همراه با پشيماني به سوي خداوند. پشيماني و ندامت به تنهايي توبه  -1

(پشيماني از گناه توبه » هالندم توب«شود. هرچند در خبر آمده است كه محسوب نمي
معنا  . اين بيان بدان»هالحج عرف«اين بر وزن همين حديث است كه گفته اما است) 

ترين  نيست كه اعمال ديگر حج از اركان حج نيست، بلكه مراد اين است كه عرفه بزرگ
كند، بدين در توبه پشيماني كفايت ميكه ترين آنهاست و اگر گفته شده  ركن و مهم

ترديد، پشيماني مسائل ديگري مانند ترك و عدم اصرار بر گناه را به خاطر است كه بي
60Fدنبال دارد.

3 
 دوري از گناه و عزم و اراده بر عدم بازگشت به گناه، در حال و آينده. -2
 گناهان گذشته.به طلب مغفرت از خداوند نسبت  -3
 النّاس و حق اهللا باشد. شامل حق دتوانسعي و تالش بر جبران گذشته كه مي -4
 روي آوردن به حسنات. -5

 تأثير توبه در حدود  .2

ن از كاري، تيز كردن، جدا كردن چيزي از چيزي، حايل داشت حد به معاني دفع، باز
جمع  وميان دو چيز، نهايت هر چيزي، اندازه و مقدار، حكم شرعي، مرز و غيره آمده 

61Fآن نيز حدود است.

62Fآمده است نيز ي عقوبتابه معن حد همچنين 4

زيرا مانع ارتكاب  5
 شود. جنايت و معصيت مي

 ه اين تعاريف به دو دسته قابل تقسيم ك دارددر اصطالح فقيهان تعاريف متعددي حد
 هستند:

                                                             
،  3ة، ط.يتهران، دارالكتب االسالم، 1جلد رآن، رالقيتفس يزان فين، المي، محمدحسييالطباطبا . 1

 .38، ص. ق1397
 .78، ص. 1380القرضاوي، يوسف، توبه، ترجمه احمد نعمتي، تهران، احسان،  . 2
 .52، 1378زن، يرضا، توبه در قرآن و سنت، تهران، راي، عليحسن . 3
 .8785، ص. 6، جلد 1377 دوم، چاپ تهران، دانشگاه تهران، نامه، لغت اكبر، يعل دهخدا، . 4
معلوف، لويس، فرهنگ بزرگ جامع نوين (ترجمه المنجد)، ترجمه احمد سياح، تهران، اسالم، چاپ  . 5

 .120، ص. 1382چهارم، 
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١- ني كه حق او ايجاب اعمال ممنوعه شرعي كه خداوند مرتكبان آنها را با مجازات معي
63Fدهد.كند، سزا ميمي

شود، مثالً وقتي گفته در اين تعريف كلمه حد بر جرم اطالق مي 1
 منظور جرم سرقت است.شود حد سرقت، مي
64Fاهللا هستند. كه از طرف شارع مشخص شده و حق هاي واجبيمجازات -٢

به عبارت  2
گذار اسالمي معين  ديگر مجازات مقرر و مخصوص كه نوع و مقدار آن از سوي قانون

65Fگردد.شده و مانع بازگشت مرتكب به انجام دوباره آن فعل مي

3 
حد مجازاتي «كند: ا اين گونه تعريف مي، حد ر15قانون مجازات اسالمي در ماده 

اين » است كه نوع، ميزان و كيفيت اجراي آن در شرع مقدس تعيين شده است.
اند، ولي هاي معين شرعي تعريف نه جامع است نه مانع. زيرا قصاص و ديه نيز عقوبت

در  ها به اين دليلگويند. وصف معين بودن را براي اين قبيل مجازاتبه آنها حد نمي
شود نوع و مقدار  اند كه آن را در مقابل تعزير كه گفته ميهاي فقهي به كار برده كتاب

در اين نوشتار، حد به معناي دوم يعني مجازات  66F4.آن در شرع تعيين نشده قرار دهند
 تعيين شده از جانب شارع استعمال شده است. 

اس. فقيهان و النّ حق واهللا  كنند: حق بندي حدود را به دو قسم تقسيم مي در يك تقسيم
اهللا را  اند. برخي از آنها حقاهللا را با تعابير گوناگون تعريف كرده دانان مسلمان، حق حقوق

اهللا به  حق«گويند: النّاس و به معناي حقوق عمومي تعبير كرده اند و مي در مقابل حق
اهللا نسبت به مجازات  معني چيزي است كه معادل حق جامعه است و به تعبير ديگر حق

ط با طهارت و پاكيزگي اجتماع است و اين فضيلتي است كه از مرتبو جرايمي است كه 
كند و از همين جهت دين برخاسته كه اجتماع را از اضمحالل و نابودي حمايت مي

داشته كه هر كس آن را مخالفت كند، مجازات  شكل بزرگ خداوند آن فضيلت را بدين
غيرامام اجازه ترك آن مجازات را نداده است و حمايت از آن را حق خود  شود. به امام و

دانسته وهر كس به اين فضيلت يا فضايل تجاوز كند مثل اين است كه بر خداوند 
 67F5»سبحان تجاوز كرده است.

در راستاي مصالح عمومي و دفع فساد از جامعه و هايي كه برخي نيز حدود و مجازات
                                                             

العوا، محمدسليم، درآمدي بر اصول نظام كيفري اسالم، ترجمه حميد روستايي صدرآبادي، تهران،  . 1
 .94، ص. 1385سلسبيل، 

 .5274ص.  ،ق 1427تهران، احسان، ، 7جلد ادلته،  الزحيلي، وهبه، الفقه االسالمي و . 2
ص. ، 1374الكتب االسالميه، چاپ ششم،  تهران، دار، 41جلد النجفي، محمد حسن، جواهر الكالم،  . 3

254. 
 .4-3، صص. 1374محمدي، ابوالحسن، حقوق كيفري اسالم، تهران، مركز نشر دانشگاهي،  . 4
 .64، ص. تاابوزهره، محمد، الجريمه، بيروت، دارالفكر، بي . 5
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68Fاند.اهللا ناميده ، حقهستندجلب منافع آن 

1 
ه قانونگذار اسالم در رابطه با كل جامعه اسالمي و امت كاند: حقي اي نيز گفته عده

69Fشود.اهللا ناميده مي اسالم قانونگذاري كرده اصطالحاً حق

2 
مانند: حدود، زكات،  ؛نامداهللا مي دارد را حقراه ن هام اموري را كه صلح در آنابن قي

70Fكفارات و غيره.

3 
اهللا چنين اظهار نظر كرده  كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي سابق در تعريف حق

هر جرمي كه باعث اخالل و اختالل در نظم گردد و موجب لطمه بر مصالح «است: 
 71F4»شود.اهللا محسوب مي اجتماعي و حقوق عمومي باشد، حق

فقيهان مسلمان افعالي را كه تكليف شرعي براي انجام يا نهي از انجام آنها وارد شده   
 اند.است، به سه دسته تقسيم كرده

 اهللا محض نامند. دسته نخست، فقط حق خداست و آن را حق
 شود ولي حق خدا در آن غالب است.دسته دوم، حق خدا و حق فرد را شامل مي

72Fشود ولي حق فرد در آن غالب است.حق فرد را شامل ميدسته سوم نيز حق خدا و 

5 
شوند كه تفصيل اين موارد و تأثير توبه در بندي مي حدود تنها به دو دسته اول تقسيم

ان بر تعداد آنها اختالف دارند. هآنها بررسي خواهد شد. در بحث حدود اشاره شد كه فقي
 خي از آنها مطرح است، تاثير توبه رانظر از اختالفاتي كه در حد بودن يا نبودن بر صرف

 كنيم.  ها بررسي مي تمامي اين مجازات در
 

 اهللا محض حدود حق تأثير توبه در -2-1

هاي محاربه، بغي، زنا، ملحقات زنا (لواط،  به بررسي تأثير توبه در مجازات فرازدر اين 
 ايم.ارتداد پرداخته و )، شرب خمرمساحقه و قوادي

 حاربهم -2-1-1

                                                             
 1421بيروت، دارالنهضه العربيه، ، 1جلد الجنايي في الفقه المقارن،  هبهنسي، احمد فتحي، الموسوع . 1
 .401ص. ، ق
تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد ، 1جلد فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسالم،  . 2

 .48،ص. 1368اسالمي، 
 .112، ص.ق 1416بكر، اعالم الموقعين، بيروت، دارالكتاب العربي، ، محمدبن ابيهابن قيم الجوزي . 3
 .17/5/63 مورخ مشورتي هينظر .4
 .318، ص. تاتحقيق عبداهللا دراز، بيروت، دارالفكر، بي ،2جلد  الشاطبي، ابراهيم بن موسي، الموافقات، . 5
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االرض، به منظور رهايي از مجازات  شريعت اسالمي فرصتي را به محاربين و مفسدين في
داده است و اين فرصت در قالب قبول توبه آنها قبل از دستگيري ظهور پيدا كرده است. 

الْأَرضِ  إِنَّما جزَاء الَّذينَ يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في«فرمايد:  خداوند متعال مي

نَ الْأَرا منْفَوي أَو لَافنْ خم ملُهجأَرو يهِمدأَي تُقَطَّع وا أَولَّبصي قَتَّلُوا أَوا أَنْ يادفَس ملَه كضِ ذَل

نْ تَقْدروا علَيهِم خزْي في الدنْيا ولَهم في الْآخرَةِ عذَاب عظيم * إِلَّا الَّذينَ تَابوا منْ قَبلِ أَ

يمحر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَم73.»فَاعF1  همانا كيفر كساني كه با خدا و رسول او به جنگ برخيزند
و به فساد در روي زمين بكوشند، جز اين نيست كه آنان را به قتل رسانند يا به دار 

اين خواري دنيوي  .كنندشان را برخالف يكديگر ببرند يا تبعيد  آويزند يا دست و پاي
بزرگ براي آنان خواهد بود؛ مگر آنكه پيش از دست يافتن  آنان است و در آخرت عذابي

 بر آنان توبه كنند؛ پس بدانيد كه خداوند بخشنده و مهربان است.
 بندي كرد: توان به شرح زير دستهمي را اثر توبه در اجراي مجازات جرم محاربه

 توبه قبل از دستگيري •

است، بايستي » تقدروا عليهم«كه ترجمه » دستگيري«اي معتقدند كه به جاي واژه عده
يك مرحله قبل از دستگيري  ي راياب استفاده شود. زيرا دست» يابي دست«از واژه 

دانند. براي مثال؛ توبه كسي كه در هواپيما در حال ورود ناشناس به فضا و خاك  مي
ن امنيتي با شناسايي قبلي وي جهت دستگير امأموركند، در حالي كه ايران توبه مي

كند، اند، يا توبه كسي پس از محاصره خانه، توبه ميكردن او در فرودگاه حاضر شده
مرتكب در دسترس  ،»دستگيري«رغم محقق نشدن  پذيرفته شود زيرا علي دتواننمي

74Fنظام قرار گرفته است.

كه با عباراتي » هما عليرومن قبل اَن تقد«رسد لفظ به نظر مي 2
اَنْ ال تَمتَد الَيهِم يد «يا  76F4»من قبل اَن يؤخذوا«يا  75F3»من قَبلِ اَنْ يظْفرَ بِه االمام«از قبيل 

تعبير شده است، به اين معني كه شخص تائب قبل  77F5»االمامِ بهربٍ اَو استخفاف اَو امتناعٍ

                                                             
 .34و  33آيات مائده، . سوره  1
، 1385مير محمد صادقي، حسين، جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي، تهران، ميزان، چاپ هفتم،  . 2

 .126ص. 
 .50تا، ص. ، بيالمكتبة الشاملة، االصدار الثاني، 3جلد البغوي، حسين بن مسعود، معالم التزيل،  . 3
 .417ص. ، المكتبة الشامله، األصدار الثاني، 1جلد السمرقندي، نصر بن محمد، بحر العلوم،  . 4
ص. ، ق1414بيروت، دارالكتب العلمية، ، 26جلد الرملي، ابن شهاب، نهاية المحتاج الي شرح المنهاج،  . 5

203. 
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تي توبه كند تا توبه وي نشان از توبه اختياري كه در چنگ عدالت قرار گيرد بايس از اين
و از روي رغبت و خالي از شبهه ترس از مجازات باشد. هر دو لفظ دستگيري و 

 .تواند چنين مفهومي را داشته باشدمي يابي دست
پيش  محارب اهل سنت  به اين امر اذعان دارند كه اگرو  تمام مفسران و فقيهان اماميه 

78Fشود.از تسلط توبه كند، عفو مي

سوره مائده است كه  34مستند اين نظر صراحت آيه  1
توبه قبل از كند كه  اين آيه بيان مي». الَّا الَّذينَ تَابوا منْ قَبلِ أَنْ تَقْدروا علَيهِم«فرمايد: مي

به پايان شود. منظور از تو مي يابي باعث سقوط مجازات محارب دستگيري يا دست
 ،اعالم پشيماني از آن ،اعتراف به اشتباه خويش ،بازگشت از آن ،فعل ممنوع بهبخشيدن 

ديدگان است. اگر توبه به اين صورت  تعهد بر عدم تكرار آن در آينده و اداي حقوق بزه
تحقق يابد نشان از تغيير رفتار مجرم از افعال مجرمانه و بازگشت وي به اجتماع خواهد 

قبول توبه محارب بيان  شرطرا » من قَبلِ اَنْ تَقْدروا عليهِم«ت اسالمي قيد شريع بود.
ري نخواهد داشت. بنابراين شارع اثكرده و در ساير حاالت توبه شخص محارب هيچ 

ن و خطاكاران داده تا صادقانه رجوع امقدس با بازگذاشتن درِ توبه فرصتي را به مجرم
دور از گناه و جرم ادامه دهند. اين امر عامل تقليل  كنند و زندگي طبيعيِ خود را به

 هدف رشد و اصالح و بازگرداندن مجرمين به اجتماع خواهد بود.  اجرايم و تالشي ب
 به حد موجب جرائم در«آمده است:  1392مصوب  مجازات اسالمي قانون 114ماده در 

 او اصالح و ندامت و كند توبه جرم، اثبات از قبل متهم گاه هر محاربه و قذف استثناي
، غير از فوق ميجرا اگر همچنين .گردد مي ساقط او از حد شود، محرز قاضي براي

 دادگاه جرم، اثبات از پس مرتكب توبه صورت در باشند، شده ثابت اقرار با قذف،
 ».دينما درخواست رهبري مقام از هييقضا قوه سيرئتوسط  را مجرم عفو تواند مي
 او بر تسلط اي دستگيري از قبل محارب توبه« :است آمده ماده نيهم 1 تبصره در

 ».است حد سقوط موجب
از آنجا كه توبه يك امر دروني است و احراز واقعي آن امر دشواري است، فقيهان  تالش 

تواند براي قاضي در احراز توبه اند قرايني را كه نشان از توبه محارب است و مي كرده
كنند. عده اي شرط احراز توبه محارب را دست كشيدن اختياري از آور باشد، ذكر  علم

79Fاند.محاربه و تسليم كردن خود به حاكم يا قاضي دانسته

بعضي از شافعيه مرور زمان  2
                                                             

؛ و 765، ص. ق 1420حزم،  ابن ابن رشد، محمدبن احمد، بداية المجتهد و نهاية المقتصد، بيروت، دار . 1
 .176، ص. 1384بخش جزا، تهران، سمت،  يقيدمحمد، فقه تطبي، سيبجنورد يموسو

، ص. ق 1407الجزائري، ابوبكر جابر، منهاج المسلم، بيروت، دارالجيل، (قاهرة، دارالكتب السلفيه)،  . 2
486. 
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انس اظهار توبه در نزد حاكم را مستحب  بن دانند. مالكساله را شرط تحقق توبه مي يك
80Fدانسته است.

دانند و معتقدند هيچ شرطي را ضروري نميبرخي هم به جز اقرار زباني  1
قرآن شرط اصالح را براي جرم محاربه بيان نكرده و اين شرط براي ساير جرايم وارد 
شده است. با توجه به اينكه محارب به طور آشكار مرتكب جرم گشته، توبه او حتي با 

رت لفظ، احتمال صحت بيشتري دارد. اما در ساير جرايم حدي، چون جرم به صو
پنهاني ارتكاب يافته، احتمال صحت ادعاي توبه ضعيف است. احتمال تقيه نيز در توبه 
محارب وجود ندارد زيرا وي به طور صريح و از موضع قدرت عليه حكومت به ستيز 
برخاسته و اين احتمال كه توبه وي از روي ترس باشد منتفي است. اما احتمال تقيه در 

دارد. بنابراين چون توبه اين افراد محل شك و ترديد  ن وجوداساير حدود براي مرتكب
81Fاست، بايستي توبه آنان مقرون به اصالح رفتار باشد تا اين احتمال مرتفع شود.

2 
دادگاه اثبات شود و حكم خاصي براي اثبات آن  توبه محارب قبل از دستگيري بايد در

احراز تحقق توبه با «بيان نشده است و حسب نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه 
شود و تفاوت نميقاضي است و در صورت احراز آن قبل از ثبوت جرم، حد ساقط مي

82F»كند كه ابراز آن نزد حاكم باشد يا نباشد.

بنابراين با هر دليلي قابل اثبات است و در  3
نتيجه قاضي اختيار زيادي براي احراز آن دارد و مهم آن است كه قناعت وجدان حاصل 

را بر  بناه). پس هرگاه در واقعي بودن يا نبودن توبه شك شود بايد (نظام آزاد ادلّشود 
83Fدانند. . گروهي از فقيهان احراز توبه در موارد ترديد را ضروري مينهادواقعي بودن آن 

4 
وجود شك و ترديد در صحت ادعاي » وا الحدود بِالشُّبهاتؤادر«به استناد قاعده مشهور 

 ند مسقط مجازات حدي باشد.تواتوبه، خود مي
در مواردي كه «دارد:  مقرر مي در اين خصوص 1392قانون مجازات اسالمي  117ماده 

گردد، توبه، اصالح و ندامت وي بايد  توبه مرتكب، موجب سقوط يا تخفيف مجازات مي
چه پس از اعمال مقررات راجع به  شود. چنان مرتكب اكتفاء نمي ياحراز گردد و به ادعا

به، ثابت شود كه مرتكب تظاهر به توبه كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر تو
متهم «اين قانون  118بر اساس ماده .»  ...گرفته شده ملغي و مجازات اجراء مي گردد

مي تواند تا قبل از قطعيت حكم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب 

                                                             
 1421بيروت، دارالنهضه العربيه،  ،1جلد  بهنسي، احمد فتحي، الموسوعة الجنايي في الفقه المقارن، . 1
 .414، ص. ق
 .257ص. ق،  1414بيروت، دارالفكر، ، 17جلد حسن علي بن محمد، الحاوي الكبير، الماوردي، ابي . 2
 .16/8/64 مورخه 3611/7 شماره هينظر. 3
 .هيقضائ قوه يحقوق اداره 9/7/76- 411/7 شماره يمشورت هينظر .4
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 ».يا رسيدگي ارائه نمايد

 توبه بعد از دستگيري  •

توبه بعد از دستگيري مرتكب يا اثبات جرم با شهادت معتقدند كه  مشهور فقيهان اماميه
اما در صورتي كه جرم با اقرار ثابت شود، امام  ؛كندمجازات را ساقط نمي شهود (بينه)

84Fدر عفو يا اقامه مجازات مجرم مخير است.

1 
اگر توبه بعد از دستگيري باشد و يا بعد از  دارند كه نظر اتفاقنيز فقيهان اهل سنت 

كه اقامه دعوا در نزد حاكم صورت گيرد، مجازات ساقط نخواهد شد بلكه واجب است 
85Fحاكم حد را اجرا كند.

البته قول ديگري وجود دارد مبني بر اينكه اگر محارب بعد از  2
ها و قراين نه، بايد به نشااست دستگيري ادعا كند كه قبل از دستگيري توبه كرده

توان توبه را پذيرفت اما در ، ميداشته باشدبنگريم كه اگر دالّ بر توبه قبل از دستگيري 
86Fغير اين صورت پذيرفته نيست.

3 
عدم پذيرش توبه محارب بعد از دستگيري، به جهت وجود تهمت واقعي بودن توبه 

ر فرار از مجازات اوست و ممكن است توبه وي صادقانه نباشد و از روي ترس و به منظو
87Fبوده باشد.

اگر بعد از دستگيري ادعاي توبه محارب  است كه گفته شده همچنين 4
اي شود و همچنين وسيلهها ميها و تعطيلي مجازاتپذيرفته شود منجر به هتك حرمت

88Fگردد.هاي حدي ميبراي ابطال فلسفه و حكمت مجازات

اين حكم از مفهوم آيه مذكور  5
هان بر آن تأكيد شده و در يو در روايات و سيره صحابه و نيز اقوال فقشود استنباط مي

89Fاهللا هستند، جاري است. كليه حدودي كه حق

6  

 بغي -2-1-2

بغي به معناي تجاوز از حد است و در اصطالح فقهي عبارت است از خروج بر امام و 

                                                             
كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت نامه  سلطانيان، مريم، نقش توبه در سقوط مسئوليت كيفري، پايان . 1

 .147، ص. 1386معلم، 
، ص. ق 1403، بيروت، دارالكتاب العربي، 10، جلدابن قدامه، محمدبن عبداهللا، المغني و الشرح الكبير.  2

 .353ص. ، ق 1405بيروت موسسة الرسالة،  ،1جلد العوده، عبدالقادر، التشريع الجنايي االسالمي،؛ و 315
 .146ص.  ،، االصدار الثانيهالشامل هالمكتب، 20جلد االنصاري ابو يحيي، ذكريا، اَسني المطالب،  . 3
 .276، ص. 1382مومني، عابدين، حقوق جزاي اختصاصي، تهران، خط سوم، . 4
 پيشين. االنصاري،.  5
تربيت مدرس، زاده، محمد جعفر، محاربه در حقوق كيفري ايران، تهران، آثار علمي دانشگاه  حبيب. 6

 .137، ص.  1379
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متوجه آنهاست. برداري او، امتناع از انجام تكاليف و حقوقي كه  ترك اطاعت و فرمان
چنين براي خود باغيان بايستي داراي قدرت و نيرو و دليل و تأويلي مناسب بوده و هم

90Fفرمانده داشته باشند.

حاكم مسلمانان و مردم همراه وي  د،هنگامي كه اين امر واقع ش 1
توانند با شرايطي با باغيان مبارزه كنند تا از تصميم خود برگردند. از جمله اين مي

است كه حاكم شخصي زيرك و ناصح به سوي آنان بفرستد و از دليل تعرض  آن شرايط
آنان بپرسد و اگر دليل و شبهه خود را ابراز كردند، آن را حل كند و اگر بر انكار خود 

91Fاصرار كردند آنها را وعظ و اندرز نمايد و باز در صورت اصرار به آنها اعالم جنگ بكند.

2 
سوره حجرات، اصالح و نيز بازداشتن آنان  10و  9ساس آيات هدف از مبارزه با آنان برا

اند، نه كشتن يا مجازات كردن آنان. به همين دليل  هاز راهي است كه در پيش گرفت
92Fباشد.است كه برخي معتقدند قتل باغيان از باب حد نيست بلكه تعزيري مي

اما در  3
93Fرود. بغي از جمله جرايم حدي به شمار مي ،مذاهب مالكيه وشافعيه

اگر باغيان در هر  4
توبه آنها را بپذيرد و از كه بر حاكم مسلمانان واجب است  ،مرحله از قتال رجوع كنند

از مبارزه، توبه و  مبارزه با آنان خودداري كند، زيرا هم چنان كه اشاره شد هدف
حكومت است. حال اگر باغي توبه كند به اطاعت و فرمانبرداري از  افراد باغي بازگشت

آيا مسئوليتي در قبال آنچه مرتكب شده از قتل نفس يا اتالف مال خواهد داشت؟ 
94Fداند.ابوحنيفه، شافعي در يكي از اقوال، باغي را ضامن نمي

اما رأي ديگري از شافعيه  5
باشد و تنها به جاي قصاص ديه مي ه،بر اين است كه باغي ضامن آنچه تلف كرد

95Fكند.پرداخت مي

براي انجام كار خود  -1دانند: مالكيه باغي را به دو شرط ضامن نمي 6
96Fدر اثناي بغي مرتكب اتالف نفس يا مال شده باشد. -2تأويل داشته باشد. 

7 
گونه ضماني بر باغي تائب وجود ندارد، زيرا ضامن دانستن حنابله نيز معتقدند كه هيچ

97Fشود.ر از بازگشت به اطاعت ميوي موجب مأيوس شدن وي و نيز تنف

8  
گويند باغي در مقابل جرايمي كه در غير از زمان بغي مرتكب شده يا اما برخي مي

                                                             
 .151 ، ص.ق1415بيروت، دارالمكتب العلمية،  ،4جلد  الشربيني، خطيب، المغني المحتاج،. 1
 .151، ص. تاالطوسي، محمد بن حسين، المبسوط في الفقه االماميه، دارالمرتضي، بيروت، بي. 2
 .98-102صص.  ،پيشين العوا، . 3
المكتبة الشاملة، االصدار  ،5جلد  الحبيب علي شرح الخطيب، هفبجيرمي، سليمان بن محمد، تح . 4

 .24تا، ص.  ، بيالثاني
 .386ص.  ،پيشين الشربيني،. 61ص.  ،پيشين قدامه، ابن . 5
 .113ص.  همان، االنصاري، . 6
 .89تا، ص.  ، بيالشامل، االصدارالثاني همحمدبن عبداهللا، شرح مختصر الخليل، المكتب الخرشي، . 7
 .62ص.  ،پيشين قدامه، ابن.  8
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98Fباشد.جرايمي كه مرتبط با بغي نيست مانند شرب خمر و زنا و غيره مسئول مي

در  1
دانند كه مرتكب شده مقابل، گروه ديگري باغي را ضامن تمامي رفتار و جرايمي مي

كنند كه در خطاب به اهل رده، آنها را ضامن هر و به سخن خليفه اول استناد مي است
نوع قتلي دانست. در جواب به اين استدالل گفته شده كه ابوبكر از سخن خود رجوع 

نياورد و كسي نيز نقل نكرده كه وي از اهل رده طلب غرامت  كرده و آن را به اجرا در
99Fكرده باشد.

اند كه به واسطه عمل باغيان را معصيت دانسته همچنين دسته اخير 2
100Fمعصيت نيز حق ديگران ضايع نخواهد شد.

3 

 زنا -2-1-3

زنا عبارت است از مجامعت مرد با زني كه مجامعت با او اصوالً حرام است نه موردي كه 
يت (مانند شود (مثل زمان حيض) و هيچ كدام از اسباب حلّ نزديكي، بالعرض حرام مي

اند. رأي حنابله و نداشته باشد. فقيهان در تأثير توبه بر حد زنا اختالف كردهعقد) وجود 
شافعيه بر اين است كه توبه شخص زناكار قبل از دستگيري، موجب سقوط مجازات وي 
خواهد بود. ولي حنفيه، مالكيه، ظاهريه، زيديه و اباضيه و بعضي از علماي شافعي، توبه 

101دانند.سقط مجازات نميزناكار را تحت هيچ شرايطي مF

4 
ول صريح در قرآن بر قبول كنند كه ق چنين استدالل مي (شافعيه و حنابله) گروه اول

واللَّاتي يأْتينَ الْفَاحشَةَ منْ نسائكُم فَاستَشْهِدوا علَيهِنَّ « :توبه شخص  زناكار داللت دارد

فَأَمسكُوهنَّ في الْبيوت حتَّى يتَوفَّاهنَّ الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهنَّ سبِيلًا أَربعةً منْكُم فَإِنْ شَهِدوا 

كَانَ تَو ا إِنَّ اللَّهمنْهرِضُوا عا فَأَعلَحأَصا وا فَإِنْ تَابمفَآذُوه نْكُما مهانيأْتاللَّذَانِ يا * واب

شوند و چهار گواه مسلمان (و مرد) بر آنان بخواهيد، رتكب زنا ميزناني كه م .102F5»رحيما
اگر گواهي دادند، آنان را در خانه نگه داريد تا عمرشان به پايان برسد يا خداوند راهي 
براي آنان قرار دهد. هر مرد و زني از شما كه مرتكب اين عمل شود، با سرزنش كردن او 

                                                             
 .114ص.  ، پيشين العوده، . 1
 پيشين. قدامه، ابن . 2
 پيشين. العوده، . 3
 پيشين. قدامه، ابن پيشين. ،يرمل . 4
 سوره در زنا حكم نزول با آيه اين حكم كه باورند اين بر فقيهان از  برخي. 16و  15 سوره نساء، آيات.  5

 و نشده منسوخ آيه اين حكم كه معتقدند) عباس ابن شاگرد قتاده جمله از( اي عده. است شده نسخ نور
جلد  العظيم، القرآن تفسير عمر، بن لياسماع كثير، ابن: ك.ر. است جنسي انحراف مختص مجازات اين

 .462تا، ص.  ، بياألصدارالثاني ،هالشامل هالمكتب ،1
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آنان را آزار دهيد و اگر توبه كرده و جبران كردند،  را مورد مجازات و تنبيه قرار دهيد و
به اين ترتيب و به استناد اين پذير و مهربان است.  گذريد، همانا خداوند توبه از آنان در

103Fتواند سبب سقوط حد زنا گردد. آيه، توبه مي

1 
104Fاند:نيز به ادله زير متمسك شده گروه دوم

2  
قياس حد زنا بر محارب اگرچه توبه در محاربه پذيرفته شده است اما  -١

است؛ زيرا محارب » الفارق قياس مع«اصطالح  تواند صحيح باشد و بهنمي
د برخاسته و با حكومت اسالمي كسي است كه به طور آشكار به عصيان و تمرّ

ن به اين به ستيز و مقابله ايستاده است و توبه تشويقي است براي پايان داد
سركشي كه اگر ادامه پيدا كند، امنيت عمومي را به هم زده و آسايش جامعه 
را سلب خواهد كرد. اما به نسبت جرم زنا و ساير جرايم ديگر، كه پايان يافته 
و جرم به طور كامل به اتمام رسيده، ديگر فرصت توبه معنايي نخواهد داشت 

در  ل از دستگيري وجود دارد،و فلسفه و علتي كه در قبول توبه محارب قب
105F.جرم زنا تحقق پيدا نخواهد كرد

3 
رسد اين پاسخ تنها يك استدالل عقلي است نه يك استدالل شرعي؛ زيرا به نظر مي

فَأنْ تَابا « :كندطور صريح بعد از بيان جرم و مجازات زنا، به توبه اشاره مي قرآن كريم به

اگر با اصالح شخص تائب همراه باشد، پذيرفته و مؤثر واقع كه » و اَصلَحا فَاعرَضُوا عنْهما
است. و نيز احاديث ديگري كه در تأييد اين » رحيم«و » ابتو«شود، زيرا خداوند مي

 مطلب مبني بر پذيرش توبه زناكار وارد شده كه اشاره شد.
و  ذكر توبه بعد از جرم زنا در آيه قرآن، داللت بر توبه بعد از اقامه حد دارد -٢

 به معناي اسقاط حد با توبه نيست.
اجراي حد توسط پيامبر به نسبت كساني كه توبه كرده و در نزد پيامبر به  -٣

 اند.جرم خويش اعتراف كرده
اجراي حد، كفّارة افراد گناهكار است؛ و اين قابل اسقاط نيست؛ مانند  -۴

 سوگند و كفّاره قتل.شكستن كفّاره 
والزَّاني  هالزَّاني«ات زناكار دارند از قبيل عموم آياتي كه داللت بر مجاز -۵

                                                             
بيروت، دارالكتب ، 7جلد بكر بن مسعود، بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع، الدين ابي عالء الكاساني،. 1

 .96ص. ، ق1424العلمية، 
 .همان ،يالكاسان پيشين. قدامه، ابنپيشين.  ،يالرمل . 2
 .14ص. ، ق1418ابن حزم، محمد بن داود، المحلّي، تحقيق احمد محمد شاكر، دارالنفائس، رياض،  . 3
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 106F1.»فَاجلدوا كُلَّ واحد منْهما مأةَ جلْدةٍ
مشهور فقيهان اماميه معتقدند؛ اگر زاني يا زاينة قبل از قيام بينه توبه نمايد حد از او 

نه توبه شود، چه حد رجمي باشد و چه حد جلدي باشد. اما اگر بعد از قيام بيساقط مي
ليس لالمامِ اَنْ «نمايند. شود. رواياتي بر اين معنا داللت مينمايد، حد از او ساقط نمي

107F.»يعفو بعد قيامِ الْبينةِ

2 
اگر زنا با اقرار ثابت شده باشد و بعد از اقرار زاني يا زانيه توبه نمايد، در اين صورت 

108Fتقاضاي عفو او را از ولي امر مسلمين نمايد.قاضي مخير است كه حد را اجرا نمايد يا 

3 
 اين ديدگاه در موادي از قانون مجازات اسالمي ظهور پيدا كرده است.

 )قوادي، مساحقهملحقات زنا (لواط،  -2-1-4

مقصود از لواط، وطي انسان مذكر است چه به صورت دخول چه به صورت تفخيذ كه از 
را مانند زنا، فاحشه ناميده است و مي شود و خداوند آنگناهان كبيره محسوب مي

109F».اَتَاتُونَ الْفَاحشَةَ ما سبقَكُم بِها منْ اَحد منْ العالَمين«فرمايد: 

فقيهان در مجازات لواط  4
گويند: اگر جرم اختالف دارند كه آيا حد است يا تعزير؟ مالكيه و حنابله و شافعيه مي

110Fدانند.ابوحنيفه مجازات لواط را تعزيري ميلواط ثابت شود حد واجب است، اما 

5 
نظر مشهور در اماميه نيز حدي بودن مجازات لواط است كه ميان محصن و غيرمحصن 

111Fاند.فرقي قائل نشده و هر دو را سزاوار قتل دانسته

6  
بازي زنان با اندام تناسلي است كه قانون مجازات اسالمي قائل منظور از سحق همجنس

 محصنه و غير آن نشده است.به تفكيك بين 
ست از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا ا عبارتنيز قيادت يا قوادي 

 لواط.

                                                             
 .2سوره نور، آيه .  1
 ،ياسالم يها مجازات اسقاط و اجرا در آن نقش و توبه آثار به،يط ،يقيصد .581پيشين، ص.  ،ينجف. 2
 .46، ص. 1379 ،ياسالم آزاد دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا
 يكارشناس نامه انيپا ،يفريك تيمحكوم در آن ريتأث و توبه يحقوق و يفقه يبررس جعفر، ،يمعان . 3

 .23، ص. 1378 ،يبهشت ديشه دانشگاه ارشد،
 .80سوره اعراف، آيه .  4
، چاپ اولبيروت، داراحياء التراث العربي، ، 7جلد الجزيري، عبدالرحمن، الفقه علي المذاهب االربعة،  . 5

 .5، ص. ق1406
 .230، ص. تاجا، لطفي، بيبي، 1جلد الخويي، سيدابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج،  . 6
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جرم لواط، جمهور اهل سنت به نسبت كه توان گفت در تأثير توبه در اين جرايم مي
ب رود و همان تفصيالتي كه در بالواط از جمله جرايم حدي به شمار ميكه معتقدند 

لواط نيز صادق است. دو جرم سحق و قوادي نيز از جرايم به زنا مطرح است نسبت 
112Fروند.به شمار مي تعزيري

1  
دانند. قيادت) را از جرايم حدي مي و اماميه ملحقات زنا (لواط، سحق ايمشهور فقه

 براساس اين ديدگاه اگر مرتكب هريك از اين جرايم قبل از شهادت شهود توبه كند، حد
شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نيست و اگر با اين جرايم با اقط ميس

امر تقاضاي عفو  تواند از ولياقرار شخص ثابت شود و وي پس از اقرار توبه كند قاضي مي
113Fنمايد.

مجازات اسالمي كه قبالً اشاره شد به پذيرش توبه در اين  قانون 114در ماده  2
همين ماده آمده  2اشاره شده است. البته در تبصره » جب حدجرايم مو«جرايم با قيد 

ديده انجام گيرد،  در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه«است كه: 
مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شالق 

 »شود. ميتعزيري درجه شش يا هر دوي آنها محكوم 

 شرب خمر -2-1-5

الْخبائث  شريعت اسالم شرب خمر را با نصوص صريح به طور قاطع حرام و آن را اُم
نظر دارند؛ زيرا اين امر با آيه ناميده است و همه مسلمانان در مورد حرام بودن آن اتفاق

هاي نبوي اثبات شده است. عموم فقيهان مسلمان بر اين هاي قرآن كريم و حديث
114Fشرب خمر، جرمي مستوجب حد استباورند كه 

و مجازات آن در شريعت اسالمي  3
115Fاختالف دارند. تعيين شده است. ولي با وجود اين، آنان در ميزان حد با يكديگر

در  4
116Fميان حنابله و برخي از شافعيه

توبه شارب خمر را قبل از دستگيري و تسلط بر وي  5
هان مذهب حنبلي است، شرب خمر را قدامه كه يكي از فقي دانند. ابنمسقط مجازات مي
اهللا دانسته و شرط صحت توبه در آن را پشيماني و عزم بر ترك آن از جمله جرايم حق

ا جرم وي يكند كه اگر كسي به جرم شرب خمر آگاه نبوده و داند. بعد اضافه ميمي

                                                             
 پيشين. قدامه، ابن . 1
 .249و  244صص.  ،پيشين الخويي، . 2
 الحقوقيه، الحلبي منشورات بيروت، والتشريع، القرآن الصادق، بلعيد،: ك.ر مخالفين داليل ديدن براي .3

 صدرآبادي، روستايي حميد ترجمه اسالم، كيفري نظام اصول بر درآمدي سليم، محمد العوا، ؛ق1425
 .1385 سلسبيل، تهران،

 .پيشين الشربيني، . 4
 .197-198پيشين، صص. ، هابن قيم الجوزي . 5
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را  علني نشده است، اصراري بر اقرار وي نيست و بهتر است جرم خود را بپوشاند و آن
117Fآشكار نسازد و بين خود و خداي خويش توبه كند.

1 
شود سكر، قبل از قيام بينه توبه نمايد، حد از او ساقط ميماز ديدگاه اماميه اگر شارب 

البته اين قول منسوب . شوداما اگر بعد از قيام بينه و يا اقرار، توبه نمايد، حد ساقط نمي
118Fبه مشهور اماميه است.

گري مبني بر اختيار امام در قبول توبه بعد از در مقابل قول دي 2
119Fاقرار وجود دارد.

اين نظر است به اصل برائت و عدم به شيخ مفيد كه يكي از قائلين  3
ثبوت حد بر ذمه كسي به دليل استصحاب و اولويت سقوط عقاب دنيوي از عقاب 

120Fاخروي، استدالل كرده است.

خمر به زنا  اند كه تخيير در شربهمچنين استدالل كرده 4
شود و لذا در شرب خمر به و لواط كه قبح آنها، اعظم از شرب خمر است قياس مي

121Fطريق اَولي تخيير جاري است.

5 
زماني است كه حد از نوع رجم باشد در حالي  مربوط بهاما گروه اول معتقدند كه تخيير 

 خير، يا كنيم كه آيا تخيير استكه در شرب خمر فقط جلد است و زماني كه شك مي
 ،استصحاب بقاء حد، منع به تخيير را نتيجه خواهد داد و قياس شرب خمر به زنا و لواط

 122F6.شده است الفارق دانسته قياس مع، دانند ياعتبار معالوه بر آنكه قياس را نزد اماميه بي
  123F7.اند پذيرفته را ديدگاه اين زين خالف در طوسي شيخ و مبسوط در ادريس ابن

قانون مجازات اسالمي در خصوص توبه  114نيز مشمول قاعده عمومي ماده شرب خمر 
گردد؛ يعني در صورت احراز توبه متهم قبل از اثبات جرم، حد  در جرايم موجب حد مي

 گردد. ساقط مي

 ارتداد -2-1-6

از مسلماني برگشتن  و از نظر لغوي، از ماده ردة به معناي رجوع و بازگشتن، رد شدن
124Fاست.

شده  گويد: ارتداد و ردة به معناي بازگشت از راه پيمودهراغب اصفهاني نيز مي 8
رود و لغت ارتداد در مورد است. با اين تفاوت كه واژه ردة در خصوص كفر به كار مي

                                                             
 پيشين. قدامه، ابن . 1
 .936، ص. ق 1403 چاپ دوم،بيروت، دارالفداء،  ،3جلد  الحلّي، ابوالقاسم، شرائع االسالم، . 2
 .123، ص. تا يب مدرسين، جامعه قم، المقنعة، محمد، بن محمد مفيد، شيخ . 3
 . همان.4
 .. همان5
 پيشين. ي،الحلّ . 6
 پيشين. معاني، .7
 .1645ص. . دهخدا، پيشين،  8
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125Fگردد.كفر و غير آن استعمال مي

ارتداد در اصطالح فقهي عبارت است از خروج فرد  1
126Fمسلمان از دين اسالم

اي مسلماني. بارتي كافر شدن از روي عمد پس از دورهيا به ع 2
هايي كه در اسالم ثابت هستند يعني با ارتداد با انكار آن دسته از عقايد، احكام و آيين

(ص) و يا مباح  رفتارهايي چون اهانت به ساحت مقدس خداوندي يا پيامبر اكرم
127Fد.پذيرها يا انكار واجبات و همانند آن تحقق ميشمردن حرام

3 
آورد كه مجازات آن رأي مشهور در فقه اسالمي ارتداد را يك جرم حدي به شمار مي

128Fقتل  است.

129Fالبته رأي ديگري مبني بر تعزيري بودن مجازات ارتداد وجود دارد. 4

5  
اند. ابوحنيفه معتقد است كه استتابه (طلب  در باب توبه مرتد فقيهان اختالف كرده 

توبه) از مرتد واجب نيست اما اگر مهلت بخواهد، تا سه روز به وي مهلت داده خواهد 
130Fشد.

اند و به عمل پيامبر كه به را تا سه روز جايز دانسته همالكيه و شافعيه استتاب 6
131اند.اد و نيز قياس مرتد بر كافر، استناد كردهرومان فرصت توبه د اُمF

ابوحنيفه معتقد  7
شود ولي حقوق آدمي را  وي ساقط مياگر مرتد مسلمان شود حقوق خداوند از  كه است

مسلمان شود تمامي حقوق  اگر مرتد كه اما شافعي بر اين باور است ؛بايستي ادا كند
 132F8.النّاس را بايستي ادا كند اهللا و حق اعم از حق

 .شوداستتابه داده مي ،در مذهب شافعيه رأي ديگري وجود دارد كه بدون هيچ فرصتي
شود. در شود و اگر توبه نكرد بالفاصله كشته مياگر توبه كرد مجازات از وي ساقط مي

شود و بر مذهب حنابله دو رأي وجود دارد: اول اينكه تا سه روز به اسالم فراخوانده مي
133Fشود تا به اسالم بازگردد.نوشيدني و غير آن تنگ گرفته مياو از جهت خوراك و 

دوم  9
كه استتابه مرتد الزم است اينكه استتابه واجب نيست. از حسن بصري نيز نقل شده 

                                                             
 .192ص. ،ي، پيشيناالصفهان . 1
 .443، ص. پيشين بجنوردي، موسوي . 2
 .74پيشين، ص.  قدامه، ابن . 3
 .34، ص. پيشين الكاساني، . 4
-45، صص. 1388دوم، ، سال 15. اميني، جهاندار، ارتداد، حد يا تعزير؟، مجله فروغ وحدت، شماره  5

36. 
 .108تا، ص.  ، المكتبة الشاملة، االصدارالثاني، بي10. السرخسي، محمد بن احمد، المبسوط، جلد 6
 المكتبة، 5جلد  الخليل، مختصر شرح في الجليل مواهب محمد، بن محمد نيالد شمس الحطاب، .7

 .18تا، ص.  ، بياألصدارالثاني الشاملة،
 .13تا، ص.  ، بيالمكتبة الشاملة، االصدارالثاني، 3جلد بن عبداهللا، احكام القرآن، العربي، محمد ابن. 8
 .74ص.  همان، قدامه، ابن.  9
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134Fشود.نيست بلكه بالفاصله كشته مي

 هابراهيم نخعي و ثوري معتقدند كه براي هميشه ب 1
135Fشود.مرتد فرصت توبه داده مي هب

باشد  مرتد ادامي كه اميد به توبهم، به بيان ديگر 2
نظر مشهور فقيهان اماميه مرتد بر دو قسم  طبق شود.به تأخير انداخته مي ويقتل 

است: فطري و ملي. مرتد فطري كسي است كه بر فطرت اسالم به دنيا آمده باشد. بدين 
باشد و معني كه نطفة او در هنگام مسلمان بودن ابوين او و يا يكي از آنان بسته شده 

كشتن چنين كسي در هرحال واجب است، زيرا توبه او در ظاهر پذيرفتني نيست. قسم 
ي است و آن كسي است كه از كفر به اسالم روي آورده و سپس كافر شود. دوم، مرتد ملّ

شود و كشتن او واجب نيست، بلكه ابتدا از او خواسته توبه او در ظاهر و باطن قبول مي
136Fو يا به مجازات قتل تن در دهد.شود كه توبه كند  مي

3 
  وجود ندارد.» ارتداد«در قانون مجازات اسالمي جرمي تحت عنوان 

 النّاس تأثير توبه در حدود توأم با حق -2-2

در فقه اسالمي مطرح نيز » اآلدميين حق«و » العبد حق«هاي  النّاس كه با عبارت حق
مانند مال افراد،  ؛مرتبط استاست، حقوقي است كه به منافع خصوصي و شخصي افراد 

137Fجان، آبرو و غيره.

هر آنچه به طور خالص براي بنده باشد،  است كه نيز گفته شده 4
138Fالنّاس است. حق

5 
139Fاند كه قابل اسقاط، صلح و معاوضه باشد. النّاس را حقي دانسته برخي حق

در حقوق  6
ه داراي جنبها كيفري اسالم، هر مجازاتي داراي جنبه عمومي است. تمام مجازات

140Fالنّاس محض باشد وجود ندارد. و هيچ مجازاتي كه حق هستنداللهي  حق

7 
النّاس را چنين تعريف  اي حق كميسيون استفتائات شوراي عالي قضايي سابق در نظريه

 141F8»يا اشخاص خاصي بشود. يهر جرمي كه موجب تضرر به شخص«كند: مي

                                                             
محمد جفال، علي داود، التوبة و اَثرها في اسقاط الحدود في الفقه االسالمي، بيروت، دارالنهضة  . 1

 .150ص. ،ق1409العربية، 

 .62ص. ،پيشين القرضاوي، . 2
 .نپيشي الخويي، . 3
 .5556، ص. نپيشي ،يليالزح . 4
 .125ص.  ،پيشين العوده، . 5
 .112ص.  ،پيشين م،يالق ابن . 6
 .102 ص. ،1380اسرافيليان، رحيم، جرايم قابل گذشت، تهران، ميزان،  . 7
 .141 ص. ،پيشين زاده، بيحب: ك.ر .17/5/63 مورخ هينظر.  8
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اين است كه تعقيب و پيگيري دعوا در  يالنّاس و حق يالله فرق اساسي بين جرايم حق
ديده است و در صورت گذشت وي، تعقيب موقوف مي النّاس برعهده زيان در جرايم حق

به محض اطالع بايد رسيدگي و تعقيب نمايد و  العموم ، مدعياهللا گردد اما در جرايم حق
142Fمگر در شرايط خاص. ندچنين جرايمي قابل گذشت و تخفيف نيست

1 
شوند كه توأم با ودي محسوب ميددي دو جرم سرقت و قذف از حدر ميان جرايم ح

آنها  بردر ادامه به بيان ديدگاه فقيهان در اين زمينه و تأثير توبه  .باشد النّاس مي حق
 خواهيم پرداخت.

 سرقت -2-2-1

عبارت است از بردن مال سرقت حدود در معناي دقيق قرآني آن، سرقت است.  كي ازي
143Fمخفيانه به قصد تصرف در آن؛ديگري به طور 

جنبه اللهي،  كه در كنار جنبه حق 2
النّاسي در حد سرقت فقط تا قبل از  دارد. بايد توجه داشت كه جنبه حق النّاسي نيز حق

النّاسي تمام شده و  است، ولي بعد از آن جنبه حق» رفع االمر الي الحاكم«شكايت و 
باخته در سقوط حد  سقاط و گذشت مالكند و آنگاه االلهي محض پيدا مي جنبه حق

تأثيري ندارد. اين مسأله مورد اتفاق فقيهان مذاهب مختلف است، و به حديث 
خواست شخصي كه ردايش را به سرقت مياو اند. زماني كه ه استناد كردهامي بن صفوان

فرمود: برده بود، در نزد پيامبر عفو كند، درخواست وي با اين سخن پيامبر رد شد كه 
144Fچرا او را قبل از اينكه نزد من بياوري نبخشيدي؟

 268ماده » ذ«بند اين ديدگاه در  3
سرقت در  «دارد كه: اين ماده مقرر مي .قانون مجازات اسالمي ظهور پيدا كرده است

مال قبل از  صاحب -ذ: ... موجب حد است شرايط زير باشد كه داراي تمام صورتي
 »د.بخشاثبات سرقت سارق را ن

اي  هشوند و همان ادلّفقيهان به نسبت تأثير توبه در حد سرقت به دو دسته تقسيم مي
كنند. قائالن به تأثير توبه در حد سرقت به را كه به نسبت حد زنا بيان شد، اقامه مي

كه بعد از ذكر مجازات سرقت، همراه آن توبه  اند سوره مائده استناد كرده 39و  38 اتآي
 ةدر ادام» فَمن تَاب منْ بعد ظُلْمه و اَصلَح فَانَّ اهللاَ يتوب عليه«ده است. آيه نيز بيان ش

مجازاتي است كه خداوند براي سارق تعيين كرده و مانند استثنايي است كه در آيه 
محاربه وارد شده است. اگرچه به صورت استثناء نيست ولي اين مساله يكي از قواعد 

                                                             
 .252، ص.1377قنواتي، جليل، نظام حقوقي اسالمي، قم، اسماعيليان،  .1
 .پيشين الكاساني،.  2
 .نپيشي ،يالنجف . 3
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مقارن و همزمان باشند، يكي از آنها عموم  ،متعارض كه هرگاه دو نصعلم اصول است 
...» الّا منْ تَاب منْ بعد ظُلْمه«زند. مثل اين است كه گفته شود  ديگري را تخصيص مي

دهد. دليل ديگر آنها،  را تخصيص مي...» فَأقْطَعوا اَيديهما«كه عموم آيه قبل از خود 
ست كه توبه سارق قبل از دستگيري، مجازات را ساقط قياس سرقت بر محارب ا

145Fكند. مي

چه سارق قبل از قيام بينه بر سرقت توبه نمايد، حد از  از ديدگاه اماميه چنان 1
كند. اين حكم در مورد شود. صاحب جواهر بر اين حكم ادعاي اجماع مياو ساقط مي

است كه السالم  عليهدق ساير حدود نيز جاري است و مستند اين سخن حديث امام صا
و رد سرقته علي صاحبها،  وجلّبل نفسه تائباً الي اهللا عزّالسارق اذا جاء من ق«فرمايد: مي

146F».فال قطع عليه

اگر سارق خود در حالي كه توبه كرده به سوي خداوند بيايد و مال  2
س از شهادت شود. اما توبه پمسروقه را به صاحبش برگرداند، حد قطع بر او جاري نمي

قول مشهور عدم سقوط است و بنابر  ،اگر بعد از اقرار توبه كند همچنينمسقط نيست. 
را استيفا نمايد.قول ديگر امام مخي 147ر است كه عفو كند و يا حدF

3 
برخي رد مال مسروقه، قبل از دستگيري را عامل تحقق توبه دانسته و اجراي حد را 

تواند حد را تا زماني كه مال مسروقه را در كه حاكم نميدانند با اين استدالل منتفي مي
و اگر سارق قبل از طرح دعوا در نزد حاكم، مال را رد  ؛اجرا كند است،نزد سارق نيافته 

148Fشود زيرا مالي در نزد سارق نيست.كرده باشد، ديگر سرقت ثابت نمي

4 
اي بر احراز توبه سارق  هتواند در نظر قاضي قرينرسد استرداد مال مسروقه ميبه نظر مي

را در » فمن تاب«اي عبارت  باشد و وي را از مجازات معاف سازد. بر همين اساس عده

را به بعد از » من بعد ظلمه«سوره مائده به معني استرداد مال مسروقه و عبارت  39آيه 
149Fاند.سرقت معني كرده

5 
ا ساقط كند و به حديثي از تواند حد سرقت ر ن بر اين باورند كه توبه نميااما مخالف

ِنَّ السارِقَ اذَا سرِقَ و تَاب سبقَتْه يده الَي ا«فرمايد:  كنند كه مي پيامبر (ص) استناد مي

                                                             
 316-1/317ن،پيشي قدامه، ابن ،8/6 ن،پيشي ،يالرمل . 1
جا، داراحياء الشيعه، تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي، بي الحرالعاملي، محمدبن الحسين، وسائل . 2

 .اول حديث ،12 باب ،ق 1403العربي، التراث 
 .309، ص. همان الخويي، .3
 .است فهيابوحن به منسوب يرأ نيا همان. ،يبهنس . 4
 .199، ص. ق 1425الحقوقيه، بلعيد، الصادق، القرآن و التشريع، بيروت، منشورات الحلبي . 5
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اين حديث داللت بر قبول توبه بعد از اقامه حد » الْجنَّة و انْ لَم يتُب سبقَتْه يده الَي النَّار
 دارد.

 قذف-2-2-2

چه  حقوق اسالمي به معني نسبت دادن زنا يا لواط بر ديگري است. چنانقذف در 
هاي مذكور قذف كند و نتواند براي گفته خود بينه شخص قاذف، ديگري را به نسبت

توبه در جرم  كه اند اقامه كند، محكوم به هشتاد تازيانه خواهد شد. فقيهان اتفاق كرده
شهادت قاذف تا زماني كه توبه  كه ق دارندنيز اتفا كند و قذف مجازات را ساقط نمي

ت؛ زيرا وي مرتكب معصيتي شده كه شرط عدالت را زايل نموده و يسنكند مسموع ن
150Fشود. چون عدالت شرط قبول شهادت است، اگر وي توبه نكند فاسق محسوب مي

1 
سوره نور بعد از بيان مجازات قاذف استثنايي را ذكر كرده و آن بيان توبه  5و 4 اتآي

والَّذينَ يرْمونَ الْمحصنَات ثُم لَم يأْتُوا بِأَربعةِ شُهداء فَاجلدوهم ثَمانينَ جلْدةً ولَا «است. 

نَّ اللَّه فَإِتَقْبلُوا لَهم شَهادةً أَبدا وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ * إلَّا الَّذينَ تَابوا منْ بعد ذَلك وأَصلَحوا 

يمحر غَفُور «. 
كننده و تأثير آن بر مجازات تازيانه و شهادت و صفت فسق  فقيهان در مورد توبه قذف

نظر، حمل استثناي موجود در آيه مربوطه  اند. مبناي اين اختالفوي اختالف كرده
را » الْفَاسقوناولئك هم «فقط جمله اخير  ءاست. كساني كه بر اين باورند كه اين استثنا

ذف را براي هميشه اكند، شهادت ق هاي پيش از آن سرايت نميشامل شده و به جمله
كنند. ولي كساني كه بر اين دانند و مجازات تازيانه را با توبه ساقط نميپذيرفته نمي

شود، به وجوب سقوط مجازات هاي پيشين را نيز شامل ميباورند كه اين استثناء جمله
151Fكنند.كار، حكم مي كننده توبه هادت قذفو پذيرش ش

در اين ميان ابوحنيفه، ابويوسف،  2
شهادت قاذف بعد از توبه نيز  كه حسن شيباني، سفيان ثوري و اوزاعي معتقدند محمدبن

اما مالك، شافعي، احمد، ليث و عثمان البتي، شهادت قاذف را بعد از  ؛شود پذيرفته نمي
كند. اگر شخصي با  الل كه توبه ماقبل خود را پاك مياند. با اين استد توبه پذيرفته

پوشاند و اگر خداوند وي را  رعايت اركان و شروط توبه كند، خداوند گناهان وي را مي
آثار گناه و جرم نيز از بين رفته و پاك خواهد شد؛ زيرا خداوند خود مجازات را  ،ببخشد

                                                             
 تحقيق هشام سميرالبخاري، رياض، دار ،12جلد  القرطبي، محمدبن احمد، الجامع ألحكام القرآن، . 1

 .82ص. ، ق 1423عالم الكتاب، 
 .نپيشي قدامه، ابن . 2
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شهادت وي را كه م واجب است گذرد. پس بر مرد تشريع كرده و هم اوست كه از آن مي
در آيه داللت بر  حالت استمرار شخص بر صفت فسق » ابداً«بپذيرند. همچنين كلمه 

. به همين خاطر بالفاصله بعد از آن حكم به فاسق بودن وي آمده است. عدم دارد
پذيرش شهادت قاذف به استمرار صفت فسق در شخص بستگي دارد و استثناء در آيه 

گردد و تنها به فسق مربوط نيست و منحصر كردن استثناء در آيه به  يبه كل آيه برم
152Fصفت فسق دليلي ندارد.

1 
النّاس  با توجه به اينكه قذف از جرايم حقكه درباره احراز توبه شخص قاذف بايد گفت 

153Fباشد توبه قاذف منوط به تحصيل رضايت مقذوف مي ،است

و بايد از وي اعتذار جويد و  2
سخنان خود را تكذيب نموده و از وي ذكر خير است، او را قذف كرده  در نزد كساني كه

 154F3.كند و نيز اعاده حيثيت نمايد
نيز مقرر مي دارد : ديه،  1392مصوب  مجازات اسالمي قانون 116به همين دليل ماده  

 گردد. قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمي
  

                                                             
 ، پيشين.القرطبي . 1
دكتري دانشكده حقوق دانشگاه تربيت مدرس،  رسالهصادقي، محمدهادي، سياست جنايي اسالم،  . 2

 .276، ص. 1373
بيروت، دارالكتب العلميه، چاپ دوم، ، 1جلد بكر، مدارج السالكين، ابن قيم الجوزية، محمدبن ابي . 3

 .316، ص. ق 1408
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  يجهنت
 توان نتيجه گرفت: را مي چه بيان شد، موارد زير در پرتو آن

توبه فرآيندي است كه شامل بازگشت همراه با پشيماني، دوري از گناه و عزم بر  -1
 باشد. فرت از خداوند و تالش در راستاي جبران گذشته ميغعدم بازگشت به آن، طلب م

حمايت و حفاظت از مصالح دنيوي و اخروي  ،هدف شريعت اسالمي از قانونگذاري -2
تواند برخالف اين اصل يا به منظور تشويق  افراد جامعه است و تشريع توبه در اسالم نمي

بزهكاران به ارتكاب بزه يا تسهيل ارتكاب آن و يا فرار از مجازات باشد، بلكه توبه 
 مجازات باشد.  ساختنمنتفي تواند راهي براي  صادقانه با رعايت شرايط و اركان آن مي

كشاند و نيز فرصتي  در مسير اصالح مي يتوبه، شخص را با اختيار و با رضايت قلب -3
است تا فرد بعد از اصالح و بازسازي به جامعه بازگردد و زندگي شرافتمندانه جديدي را 

 آغاز كند.
 تواند عاملي در اسقاط با توجه به اهميت توبه از ديدگاه قرآن و سنت، توبه مي -4

 مجازات محسوب شود.
5- موجب سقوط » قبل از دستگيري«صريح قرآن، توبه محارب  با توجه به نص

توان به عنوان يك قاعده عمومي در همه حدود مورد  شود و اين قيد را مي مجازات مي
مورد توجه نيز  1392مصوب  مجازات اسالمي قانوناستفاده قرار داد. اين مطلب در 

 ت.قانونگذار قرار گرفته اس
شود، تنها در مورد مجازات  تأثير توبه از اين حيث كه موجب معافيت از مجازات مي -6

كه بايد در قالب جبران خسارت يا رد مال به  حقوقيهاي ديگر از جمله  است و جنبه
اهللا را ساقط  توبه تنها حق ديگر، رود. به عبارت متضرر از جرم داده شود، از بين نمي

 ستي جبران شود. كند و حقوق مردم باي مي
توبه از نظر مقررات شكلي تابع قواعد عمومي دادرسي است. مگر مواردي كه در  -7

شريعت بيان شده كه در اين موارد بايد به شرع مراجعه كرد. يكي از مقررات شكلي 
توبه نحوه احراز آن است كه به صورت تسليم شدن، جبران خسارت، اصالح، عمل 

 كند. مود عملي پيدا ميصالح، اعتراف به گناه و... ن
توبه نهادي در راستاي اصالح مجرم است و اين هدف در هر جرمي كه محقق شود  -8

اي جرايم خاص فاقد پشتوانه منطقي است.  بايد اثر بگذارد و منحصر كردن آن به پاره
توان آن را در مورد  بنابراين توبه نه تنها منحصر در حدود نيست بلكه به طريق اولي مي

تر از حدود هستند نيز قابل اجرا دانست. خوشبختانه اين مهم در  كه خفيف تعزيرات
 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. 1392 مجازات اسالمي قانون
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 فهرست منابع
 .قرآن كريم −
 تا. ، بي، المكتبة الشاملة، االصدارالثانياحكام القرآنبن عبداهللا، ابن العربي، محمد −
، تحقيق احمد محمد شاكر، دارالنفائس، رياض، المحلّيابن حزم، محمد بن داود،  −

 .ق 1418
، بيروت، دارابن حزم، بداية المجتهد و نهاية المقتصدابن رشد، محمدبن احمد،  −

 .ق 1420
، تحقيق عبدالسالم محمد هارون، معجم المقايس اللغةابن فارس، حسين احمد،  −

 .ق 1411بيروت، دارالجبل، 
، بيروت، دارالكتاب العربي، المغني و الشرح الكبيرن قدامه، محمدبن عبداهللا، اب −

 .ق 1403
، بيروت، دارالكتاب العربي، اعالم الموقعينبكر، ابن قيم الجوزية، محمدبن ابي −

 .ق 1416
، بيروت، دارالكتب العلميه، مدارج السالكينبكر، ابن قيم الجوزية، محمدبن ابي −

 .ق 1408چاپ دوم، 
، بيروت، داراحياء التراث لسان العرب ن منظور، جمال الدين محمدبن مكرم،اب −

 .ق 1408العربي، 
 .تا، بيروت، دارالفكر، بيالجريمهابو زهره، محمد،  −
 .1380، تهران، ميزان، جرايم قابل گذشتاسرافيليان، رحيم،  −
 ، تحقيق صفوان عدنان داودي، دمشق،مفردات الفاظ القرآناالصفهاني، راغب،  −

 .ق1416دارالقلم، 
، سال دوم، 15مجله فروغ وحدت، شماره  ارتداد، حد يا تعزير؟اميني، جهاندار،  −

1388. 
 تا. ، بي، المكتبة الشاملة، االصدار الثانياَسني المطالب االنصاري ابو يحيي، ذكريا، −
، المكتبة تحفة الحبيب علي شرح الخطيببجيرمي، سليمان بن محمد،  −

 تا. ، بيالثانيالشاملة، االصدار 
، تحقيق مصطفي ديب الجامع الصحيح المختصرالبخاري، محمدبن اسماعيل،  −

 .ق 1407البغا، بيروت، ابن كثير، چاپ دوم، 
 تا. ، بي، المكتبة الشاملة، االصدار الثانيمعالم التزيلالبغوي، حسين بن مسعود،   −
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 .ق 1425قوقيه، الح، بيروت، منشورات الحلبيالقرآن و التشريعبلعيد، الصادق،  −
، بيروت، دارالنهضه الموسوعة الجنايي في الفقه المقارنبهنسي، احمد فتحي،  −

 .ق 1421العربيه، 
، بيروت، دارالجيل، (قاهرة، دارالكتب منهاج المسلم الجزائري، ابوبكر جابر، −

 .ق 1407السلفيه)، 
، بيروت، داراحياء التراث الفقه علي المذاهب االربعةالجزيري، عبدالرحمن،  −

 ق.  1406، چاپ اولالعربي، 
، تهران، آثار علمي محاربه در حقوق كيفري ايرانحبيب زاده، محمد جعفر،  −

 .1379دانشگاه تربيت مدرس، 
، تهران، بنياد دايره المعارف دانشنامه جهان اسالمعلي،  حداد عادل، غالم −

 .1383اسالمي، 
، تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي، وسائل الشيعهالحرالعاملي، محمدبن الحسين،  −

 .ق 1403جا، داراحياء التراث العربي، بي
 .1378زن، ي، تهران، راتوبه در قرآن و سنترضا، ي، عليحسن −
 مختصر شرح في الجليل مواهب محمد، بن محمد نيالد شمس الحطاب، −

 تا. ، بياألصدارالثاني الشاملة، المكتبة ،الخليل
 .ق 1403،  2، بيروت، دارالفداء، ط.شرائع االسالمالحلّي، ابوالقاسم،  −
، ، المكتبة الشاملة، االصدارالثانيشرح مختصر الخليلالخرشي،محمدبن عبداهللا،  −

 تا. بي
، به اهتمام سيدمحمد دبيرسياقي و ملخّص اللغة خطيب كرماني، حسن، −

 .1362فرهنگي، غالمحسين يوسفي، تهران، مركز انتشارات علمي و 
 .تاجا، لطفي، بي، بيمباني تكملة المنهاجالخويي، سيدابوالقاسم،  −
 .1377 دوم، چاپ تهران، دانشگاه تهران، ،نامه لغت اكبر، يعل دهخدا، −
، بيروت، دارالكتب العلمية، نهاية المحتاج الي شرح المنهاجالرملي، ابن شهاب،  −

 .ق1414
 .ق 1427، تهران، احسان، الفقه االسالمي وادلته الزحيلي، وهبه، −
 تا. ، المكتبة الشاملة، االصدارالثاني، بيالمبسوط السرخسي، محمد بن احمد، −
نامه كارشناسي  ، پاياننقش توبه در سقوط مسئوليت كيفري سلطانيان، مريم، −

 .1386ارشد، دانشگاه تربيت معلم، 
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 تا. ، بيالمكتبة الشامله، األصدار الثاني، بحر العلومالسمرقندي، نصر بن محمد،  −
، تحقيق عبداهللا دراز، بيروت، دارالفكر، بيالموافقاتالشاطبي، ابراهيم بن موسي،  −

 .تا
 ق. 1415، بيروت، دارالمكتب العلمية، المغني المحتاجالشربيني، خطيب،  −
 .تا يب مدرسين، جامعه قم، المقنعة، محمد، بن محمد مفيد، شيخ −
ه دكتري دانشكده حقوق رسال، سياست جنايي اسالم محمدهادي،صادقي،  −

 . ش1373دانشگاه تربيت مدرس، 
 ،ياسالم يمجازاتها اسقاط و اجرا در آن نقش و توبه آثار به،يط ،يقيصد −

 .1379 ،ياسالم آزاد دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا
ة، يدارالكتب االسالم، تهران، رالقرآنيتفس يزان فيالمن، ي، محمدحسييطباطبا −

 .ق1397، چاپ سوم
، دارالمرتضي، بيروت، بيالمبسوط في الفقه االماميهالطوسي، محمد بن حسين،  −

 .تا
، ترجمه حميد روستايي درآمدي بر اصول نظام كيفري اسالم العوا، محمدسليم، −

 .1385صدرآبادي، تهران، سلسبيل، 
 .ق 1405بيروت موسسة الرسالة،  ،التشريع الجنايي االسالميالعوده، عبدالقادر،  −
 .ق 1406نا، ، بيروت، بياحياء علوم الدينالغزالي، محمد،  −
، تهران، وزارت مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسالم فيض، عليرضا، −

 .1368فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
 .1380، ترجمه احمد نعمتي، تهران، احسان، توبهالقرضاوي، يوسف،  −
، تحقيق هشام سميرالبخاري، الجامع ألحكام القرآناحمد، القرطبي، محمدبن  −

 .ق 1423رياض، دارعالم الكتاب، 
 .1377، قم، اسماعيليان، نظام حقوقي اسالميقنواتي، جليل،  −
، بدائع الصنايع في ترتيب الشرايع بكر بن مسعود،عالء الدين ابي الكاساني، −

 .ق1424بيروت، دارالكتب العلمية، 
 .1381 ،تهران دانشگاه تهران، ،قصاص و تعزيرات حدود ابوالقاسم، گرجي، −
 .ق 1414، بيروت، دارالفكر، الحاوي الكبير حسن علي بن محمد،الماوردي، ابي −
، التوبة و اَثرها في اسقاط الحدود في الفقه االسالميمحمد جفال، علي داود،  −

 .ق1409بيروت، دارالنهضة العربية، 
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 .1374، تهران، مركز نشر دانشگاهي، اسالمحقوق كيفري محمدي، ابوالحسن،  −
 ،يفريك تيمحكوم در آن ريتأث و توبه يحقوق و يفقه يبررس جعفر، ،يمعان −

 .1378 ،يبهشت ديشه دانشگاه ارشد، يكارشناس نامه انيپا
ترجمه احمد فرهنگ بزرگ جامع نوين (ترجمه المنجد)،  معلوف، لويس، −

 .1382سياح، تهران، اسالم، چاپ چهارم، 
 .1384، تهران، سمت، بخش جزا يقيفقه تطب دمحمد،ي، سيبجنورد يموسو −
 .1382، تهران، خط سوم، حقوق جزاي اختصاصيمومني، عابدين،  −
، تهران، جرايم عليه امنيت و آسايش عموميمير محمد صادقي، حسين،  −

 .1385ميزان، چاپ هفتم، 
االسالميه، چاپ ششم، ، تهران، دارالكتب جواهر الكالمالنجفي، محمد حسن،   −

1374. 
 .تا، بيروت، دارالفكر، بيالمجموع شرح المهذّبالنووي، محي الدين بن شرف،  −
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