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چکیده
نهاد توبه كه از ويژگيهای حقوق اسالمی است، از ديدگاه قرآن و سنت فرصتي داده شده به مجرم است تا از 
رفتار خود پشيمان گشته و راه اصالح در پيش گيرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشيماني به سوي خدا 
و دوري از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نيز طلب مغفرت از خداوند و سعي و تالش بر جبران گذشته 
اس��ت. اين نهاد حقوقی در كنار آثار اخروي، آثار دنيوي نيز دارد. چون آثار آن در مجازاتهاي دنيوي محل 
اختالف حقوق دانان اس��المی است، بررسي كاركرد آن در مجازاتها ضروري مي نمايد. در اين باب در حقوق 
اسالمی چند ديدگاه وجود دارد؛ ظاهريه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهاي دنيوي نقشي ندارد به اين 
دليل كه پذيرش سقوط مجازات به وسيله توبه، به تعطيل شدن حدود الهي منجر مي شود و توبه را تنها، مسقط 
مجازاتهاي اخروي مي دانند. حنفيه، مالكيه و شافعيه )در قول اظهر( بر اين باورند كه توبه تنها مجازات جرم 
محاربه را مشروط بر اينكه محارب پيش از سلطه قواي حكومتي توبه كرده باشد، ساقط مي نمايد و تأثيري 
در ساير مجازاتها ندارد؛ زيرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صريح وارد شده است. اماميه در قول مشهور و 
همچنين حنابله و شافعيه در يكي از اقوال حسب مورد به استناد احاديث و قياس ساير مجازاتها بر محاربه، 
معتقدند كه توبه مجرم به طور كلي مس��قط مجازات  اس��ت. به نظر مي رسد اين ديدگاه كه از نوآوريهای قانون 

مجازات اسالمی مصوب 1392ش است، بيشتر همسو با فلسفه اصالحی � تربيتی مجازاتها می باشد.

کلیدواژه ها: توبه مجرم، توبه کیفری، سقوط مجازات، فقه مقارن، حقوق جزا.

توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

6

م 
 نه

ال
س

13
93

ار 
 به

-3
ه5

مار
ش



مقدمه
نهاد توبه، عنوانی شناخته شده و مشترك ميان علوم 
كالم، اخالق، عرفان و حقوق اسالمی است كه هركدام 
از اين علوم از يك جهت به آن نگريسته اند. در كتابهای 
فقهی به وجوب توبه اشاره شده و امروزه نيز به عنوان 
مطرح  مجازات  سقوط  يا  تخفيف  عوامل  از  يكی 
است، هرچند نام ديگري همچون »عدول اختياري« 
اطالق  آن  بر  مشابه،  نهادهايي  يا  قانوني«  »عذر  يا 
شده است. تأكيد فراوان قرآن و تشويق گناهكاران به 
آن، نشان از اهميت توبه دارد. بدون شك و به اتفاق 
رعايت  با  صادقانه  توبه  اسالمی،  علوم  دانشمندان 
اخروی  مجازات  سقوط  عامل  آن،  اركان  و  شروط 
ديني  نظر  از  زيرا  بود؛  الهی خواهد  غفران  شمول  و 
كفاره گناه به حساب مي آيد و گناهان را محو مي كند. 
ُظْلِمِه  بَْعِد  ِمْن  َتاَب  »َفَمْن  مي فرمايد:   متعال  خداوند 
َرِحيٌم«؛1  َغُفوٌر  اهلَل  ِإنَّ  َعَلْيِه  َيُتوُب  اهلَل  َفِإنَّ  َوَأْصَلَح 
»هركس پس از ظلم و گناهي كه انجام داده، توبه كند 
و خود را اصالح كند، خداوند توبه او را مي پذيرد، به 

درستي كه خداوند بخشنده مهربان است«.
پشيماني يا عدول از ارتكاب جرم مي تواند به عنوان 
گيرد  قرار  بحث  مورد  قضايي  تفريد  عوامل  از  يكي 
يا  مجازات  سقوط  و  تخفيف  تعليق،  چون  آثاري  و 
زيرا شخصي  باشد؛  داشته  همراه  به  را  تعقيب  تعليق 
كه خطا مي كند و از كرده خود پشيمان مي شود، مانند 
كسي نيست كه بر ادامه ناسازگاري با جامعه اصرار 
و  شده  اصالح  كه  چنين شخصي  مجازات  مي ورزد. 
حاضر است گذشته خود را جبران كند، در بسياري 
موارد نه تنها نفعي براي خود او و جامعه در پي ندارد، 
بلكه ضررهای فراواني خواهد داشت. چه بسا نفس 
پشيمان، گمان كند كه جامعه با او لج بازي مي كند، از 

اين رو دوباره ميل به سركشي نمايد.
به گفته جرم شناسان بخش فراوانی از جرايم ارتكابي 
در جامعه توسط بزهكارانی صورت مي گيرد كه بدون 

1 . مائده، 39.

قرار گرفتن  به خاطر  تنها  و  قبلی  نيت  قصد و سوء 
در يك فضاي مجرمانه، مرتكب جرم مي شوند. بجا 
بازگشت  و  اصالح  راه  بتواند  توبه  فرصت  كه  است 
و  نداشته  كيفري  سوء  سابقه  كه  را  اشخاصي  چنين 
از  اگر  كرده اند،  ارتكاب جرم  آهنگ  اتفاقي  به طور 
رفتار خود پشيمان و حاضر به جبران مافات شوند، 
دستگاه  به  ورود  از  را  آنها  و  كند  فراهم  جامعه  به 
قضايي و سرانجام از مجازات برهاند. اين نوشتار به 
شيوه توصيفی �  تحليلی به زوايای مختلف مقوله توبه 

مجرم در حقوق اسالمی پرداخته است.

مفهوم شناسی توبه
1( معنای لغوي

توبه از ريشه »ت و ب« در لغت به معنای بازگشت يا 
بازگشت از گناه است.2 برخی اين تعريف را مقيد به 
رجوع از گناه كرده اند. راغب در مفردات می نويسد: 
توب يعنی ترك گناه به بهترين وجه آن، و آن رساترين 
و گوياترين شكل از صورتهای پوزش است.3 حرف 
»ة« در انتهای واژه توبه را برخی برای تأنيث مصدر 
و برخی عالمت وحدت دانسته اند كه بر اين اساس، 
التوب  آن  و جمع  بازگشت4  بار  معنای يك  به  توبه 
است.5 اما بهتر آن است توبه را به معنای مطلق رجوع 
و بازگشت دانست.6 حرف »الی« مرجع بازگشت را 

تعيين می كند.
با دو حرف جر در قرآن همراه شده است: 1.  توبه 
تاب الی اهلل؛ يعنی بازگشتن به سوی خدا كه در واقع 
نشان  بندگان  به  را  رجوع  سوی  و  سمت  و  جهت 
می دهد، مانند »ُتوبُوا ِإلَى اهلِل َجِميًعا«؛7 »همگي سوي 
آيا  اهلِل«؛8 »پس  ِإلَى  َيُتوبُوَن  كنيد«، »َأَفَل  توبه  خدا 

2 . معجم المقايس اللغة، ج1، ص357.
3 . مفردات الفاظ القرآن، ص169.

4 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص367.
5 . لسان العرب، ج2، ص61.
6 . ملّخص اللغة، ج1، ص14.

7 . نور، 31.
8 . مائده، 74.
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سوي خدا بازنمي گردند؟ ]و توبه نمي كنند؟[«. 2. تاَب 
اهلل َعليه؛ يعنی قبول توبه از طرف خداوند،9 توفيق توبه 
دادن، آسان گردانيدن دشواری،10 بازگشت خداوند به 
گناهان.11  بخشش  بخشش،  و  لطف  با  همراه  بنده اش 
مانند »َفَتاَب َعَلْيِه«؛12 »خدا نيز توبه اش را پذيرفت«، 
بر  »و  َوالُْمْؤِمَناِت«؛13  الُْمْؤِمِنيَن  َعَلى  اهللُ  »َوَيُتوَب 
به  خدا  توبه  گاهی  ببخشايد«،  مؤمن  زنان  و  مردان 
به معنای تخفيف در امور است، مانند: »َعِلَم  بنده اش 
َأْن لَْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم«؛14 »خداوند تشددی را كه 
نسبت به نماز شب و خواندن قرآن داشته، تخفيف و 
كاهش می دهد«. گاهی به معنای تبديل حرام به مباح 
َأْنُفَسُكْم  َتْخَتانُوَن  ُكْنُتْم  َأنَُّكْم  اهللُ  »َعِلَم  مانند:  است، 
مباح  بود،  حرام  شما  بر  كه  »آنچه  َعَلْيُكْم«؛15  َفَتاَب 

می گردد«.16
2( معنای اصطالحی

آن  لغوی  معنای  از  »توبه«  اصطالحی  مفهوم  هرچند 
دور نيست، اما تعاريف متعددی ارائه شده است كه در 

اينجا به برخی از آنها اشاره می شود:
پشيمانی و برگشتن از گناه از آن جهت كه گناه است، 
نه از آن جهت كه برای بدن مضر می باشد و عزم بر 
نيز  عده ای  بازنگردد.  بدان  توانايی  صورت  در  اينكه 
تعريف  مستقيم  راه  به  انحرافی  راه  از  رجوع  را  توبه 
عظمت  به  علم  را  توبه  غزالی  محمد  امام  كرده اند.17 
گناه و پشيمانی و عزم بر ترك آن در حال و آينده و 
جبران گذشته می داند.18 عده ای توبه را به همان معنای 
لغوی يعنی رجوع و بازگشت دانسته اند و اين بازگشت 

9 . معجم تفسير مفردات الفاظ القرآن الكريم، ص155.
10 . فرهنگ بزرگ جامع نوين، ج1، ص194.

11 . تاج العروس، ج2، ص77.
12 . بقره، 37.

13 . احزاب، 73.
14 . مزمل، 20.
15 . بقره، 187.

16 . احكام القرآن، ج2، ص64.
17 . لسان العرب، ج2، ص63.

18 . احياء علوم الدين، ج4، ص3.

بنده است به سوی خداوند.19 توبه به سوی خدا؛ يعنی 
بازگشت و رجوع به درگاه خداوند و تسليم در پيشگاه 
او، تا انسان مدام با پروردگار خود باشد و به ريسمان 

او چنگ زند و از او گريزان نگردد.20
با توجه به تعاريف فوق و در يك جمع بندی می توان 
را  زير  موارد  مجموعه  كه  فرايندی  دانست  را  توبه 
شامل می شود: 1. بازگشت همراه با پشيمانی به سوی 
محسوب  توبه  تنهايی  به  ندامت  و  پشيمانی  خداوند. 
نمی شود. هرچند در خبر آمده است كه »الندم توبة« 
)پشيمانی از گناه توبه است(، اين بر وزن همين حديث 
به  است«.  عرفه  »حج  عرفة«،  »الحج  گفته  كه  است 
حج  اركان  از  حج  ديگر  اعمال  كه  نيست  معنا  اين 
نيست، بلكه مراد اين است كه عرفه بزرگ ترين ركن 
و مهم ترين آنها است و اگر گفته شده در توبه پشيمانی 
كفايت می كند، بدين خاطر است كه بی ترديد، پشيمانی 
مسائل ديگری مانند ترك و عدم اصرار بر گناه را به 
دنبال دارد.21 2. دوری از گناه و عزم و اراده بر عدم 
بازگشت به گناه، در حال و آينده. 3. طلب مغفرت از 
خداوند به نسبت گناهان گذشته. 4. سعی و تالش بر 
می تواند شامل حق الناس و حق اهلل  كه  جبران گذشته 

باشد. 5. روي آوردن به حسنات.

توبه در متون دینی
در اين مبحث، توبه در قرآن و احاديث نبوی)ص( به 

اختصار بيان می شود:
1( توبه در قرآن

اسماء و صفات الهی، اقتضائات خاص خود را دارند، 
كسانی  يا  كسی  كه  است  اين  اقتضائش  رزاق  مثاًل 
مرزوق )رزق داده شده( باشند؛ يا صفت غفور مقتضی 
اين است كه كسی يا كسانی مورد مغفرت قرار گيرند؛ 
تواب نيز مقتضی اين است كه كسی يا كسانی مرتكب 
گناه شوند و توبه كنند و خداوند توبه آنها را بپذيرد. 

19 . الميزان فی تفسير القرآن، ج1، ص38.
20 . توبه، ص74.

21 . توبه در قرآن و سنت، ص52.
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اگر معصيت و گناهی نباشد، پس صفت غفور يا تواب 
شامل چه كسانی خواهد بود و خداوند چه كسانی را 

مورد مغفرت قرار می دهد؟22
توبه و واژگان هم ريشه آن 87 مرتبه در قرآن كريم به 
كار رفته اند. عالوه بر آن نهمين سوره قرآن نيز »توبه« 
خوانده شده كه البته نام ديگر آن برائت است. در قرآن، 
خود واژه توبه هفت مرتبه و فعل امر آن »توبوا« نيز 
به  كاربرد آن  بيشترين  كار رفته است.  به  هفت مرتبه 
ترتيب در سوره های توبه )17 مرتبه( بقره )12 مرتبه(، 
نساء )11 مرتبه( و مائده )پنج مرتبه( است. عمده آيات 
مرتبط با توبه در سوره های مدنی آمده است )64 مرتبه 

در 13 سوره(.23
توب��ه يكی از اصول مهم تش��ريعات قرآنی اس��ت و نه 
تنها به نس��بت حدود در قرآن آمده و موجب س��قوط 
مجازاته��ای دنيوی می گ��ردد، بلكه در س��اير گناهان 
بش��ری نيز مؤثر اس��ت. همان طور كه تشريع حدود با 
خداوند اس��ت و كس��ی غير از او نمی تواند حدودی را 
تعيي��ن كند، تعيين توبه و تأثي��ر آن در مجازات نيز از 
تشريعات خداوند اس��ت كه كسی حق ندارد از اِعمال 
آن خ��ودداری كند. بنابراين با توجه به نص قرآن كريم 
در كنار هر مجازاتی، توبه نيز مقرر گش��ته، و كسی در 
آن ح��ق دخالت ندارد و نمی توان مج��ازات را اِعمال 

نمود و از توبه چشم پوشی كرد.24
گفتار  اين  توبه  با  رابطه  در  قرآن  آيه  برجسته ترين 
خداوند متعال است كه می فرمايد: »َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا 
َر َعْنُكْم  ُتوبُوا ِإلَى اهلِل َتْوبًَة نَُصوًحا َعَسى َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّ
ْنَهاُر«؛25  َئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلَ َسيِّ
توبه  خدا  سوي  آورده ايد،  ايمان  كه  كساني  »اي 
از  را  گناهانتان  پروردگارتان  كه  باشد  كنيد،  خالصانه 
زير  از  كه  درآورد  باغهايي  در  را  شما  و  بزدايد  شما 
پيام  آخرين  اين  است«.  جاري  نهرها  آنها  ]درختان[ 

22 . مدارج السالكين، ج1، ص230.
23 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص367.
24 . القرآن و التشريع، صص306-303.

25 . تحريم، 8.

الهی در قرآن در رابطه با مؤمنان است كه آنان را به 
توبه و بازگشت خالص و صادقانه به سوی پروردگار، 
دستور می دهد. صيغه امر از طرف خداوند متعال، در 
قرآن بر وجوب داللت دارد، مگر قرينه ای باشد كه آن 
امر را از وجوب منصرف گرداند و در اينجا هيچ گونه 

قرينه و بازدارنده ای نيست.26
2( توبه در احادیث نبوی)ص(

در سنت نبوی روايات فراوانی درباره تشويق و ترغيب 
مردم به توبه، زمان آن و شروط آن، وارد شده است 
كه به تعدادی از آنها پرداخته می شود: »توبه كننده از 
گناه، مثل كسی است كه گناه مرتكب نشده است«،27 
»به خدا سوگند كه من هر روز بيش از 70 مرتبه از 
توبه می كنم«،28  او  به سوی  و  بخشش  خداوند طلب 
»خداوند توبه بنده اش را تا زمانی كه روحش به حلقوم 
نرسيده می پذيرد«،29 »پشيمانی توبه است«30 و »عبد 
اگر اعتراف كند و سپس توبه نمايد، خداوند توبه او را 

می پذيرد«.31

رویکردهای توبه در متون اسالمی
توب��ه در متون اس��المی دارای دو رويكرد می باش��د؛ 
يكی جنبه باطن��ی و درونی دارد و عملی قلبی بوده و 
از مقامات س��لوك الی اهلل به شمار می رود كه اين نوع 
را توب��ه اعتق��ادي گويند و آث��ار آن در دنيا بر روح و 
روان س��الك ديده می شود و آثار اخروی آن نيز محو 
گناهان و يا تبديل س��يئات به حس��نات است. ديگری 
كه جنبه بيرونی دارد همان رويكرد كيفری توبه اس��ت 
كه در متون حقوقی اس��الم ديده می شود و در راستای 
تحقق اهداف اصالحی � تربيتی مجازاتها تش��ريع شده 
و با رعايت شرايط و اركان آن، يكی از معاذير قانونی 
معافيت از مجازات محس��وب می ش��ود؛ بدين معنا كه 

26 . توبه، ص24.
27 . سنن ابن ماجه، ج2، ص1419.

28 . الجامع الصحيح المختصر، ج5، ص2324.
29 . الجامع الصحيح سنن الترمذی، ج5، ص547.

30 . وسائل الشيعه، ج16، ص62.
31 . الجامع الصحيح المختصر، ج4، ص1517.
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ج��رم، واقع ش��ده و مجرم نيز دارای مس��ؤليت كيفری 
است؛ اما رعايت اهداف و فلسفه مجازات و نيز اعمال 
سياس��ت جنايی مناسب، ايجاب می كند كه از وی رفع 
مجازات ش��ود. در ادامه به هر يك از اين دو رويكرد 

 پرداخته می شود.
1( رویکرد اعتقادي توبه

در اين نوع توبه، فرد در مقابل خداوند توبه مي كند و از 
اعتقاد باطل و خطاها و معاصي خود دست مي كشد. در 
واقع ارتباط بين فرد و خداي خويش است و بيشتر در 
متون اخالقی و عرفانی ديده می شود. نزد صوفيه توبه 
و  مذموم  ُخُلق  هر  از  بازگشتن  است.32  روح  بيداری 
حال بد است، به ُخُلق محمود و حال خوب و سرانجام 
به  بنده  مانع وصول  كه  از هر چيزی است  دور شدن 
به  است  حق  حكم  مخالفت  از  رجوع  است.33  خدا 
موافقت.34 دوری كردن از راه كسانی كه مورد خشم و 
غضب خداوند قرار گرفته اند. توبه زمانی صحيح است 
كه فرد گناهان را بشناسد و به آنها اعتراف كند و از آنها 
دوری گزيند.35 مادام كه مكلف حقيقت گناه را نشناسد 
و نداند كه فعلی كه از وی صادر می شود، مخالف حكم 
اين  بر  نيست.36  درست  او  درباره  رجوع  است،  خدا 
اساس امام غزالی در بيان حقيقت توبه، علم را مرحله 
علم  می كند:  تعريف  چنين  اين  را  آن  و  می داند  اول 
پی  و  گناهان  زيان  و  شناخت ضرر  از  است  عبارت 
بردن به اينكه آنها حجاب و مانعی هستند در ميان عبد 
و هر معبودی.37 بنابراين عده ای توبه را اين گونه تعريف 
كرده اند: توبه عبارت است از بازگشت از آنچه كه علم 
آن را مذمت می كند، به آنچه علم آن را مدح می كند.38 
غالبًا توبه را اولين منزل و باب االبواب دانسته و آن را 

32 . دايرة المعارف فارسی، ج1، ص677.
33 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص76.

34 . شرح منازل السائرين، ص68.
35 . مدارج السالكين، ج1، ص199.

36 . فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانی، ص64.
37 . مختصر احياء علوم الدين، ص463.

38 . اللمع فی التصوف، ص68.

اول مقام از مقامات منقطعين به سوی خدا می دانند.39
غزالی انتباه و بيداری را از مراحل توبه می داند و مرحله 
بعد از علم را حال می نامد كه در تعريف آن می گويد: 
»هرگاه شناخت و آگاهی )علم( به طور يقين حاصل 
شد، حالتی در قلب برانگيخته می شود و آن ظاهر شدن 
تألمی است كه در اثر از دست دادن محبوب به عنوان 

پشيمانی، در قلب پديدار می گردد«.40
گفته اند كه هر انسانی ناگزير از توبه است؛ زيرا پاك 
بودن  گناه  در  همواره  است،  فرشتگان  خصلت  بودن 
صفت شيطان است و بازگشتن از معصيت به طاعت از 
طريق توبه، كار آدميان است و هركه توبه كند با آدم)ع( 
بر  توبه  بنابراين  است.41  كرده  پيدا  شباهت  و  قرابت 
همه واجب و غفلت از آن، از گناهانی كه انسان انجام 
داده بدتر است، به عالوه مهم ترين قدمی كه سالك در 

ابتدای سلوك مأمور به آن می شود، توبه است.42
بنابراين می توان گفت توبه در متون اعتقادي و اخالقی، 
عملی قلبی و حالتی باطنی است كه خود نيز انواع و 
مراحل ديگری دارد. بيشتر آثار اين نوع توبه منحصر 
قلب  برای  جز  دنيوی  اثری  و  است  اخروی  آثار  به 

سالك فی الطريق، وجود ندارد.
2( رویکرد کیفری توبه

مشهور  نيز  حقوقي  توبه  به  كه  توبه  كيفری  رويكرد 
قاضي  حضور  و  محكمه  در  كه  است  توبه اي  است، 
انجام مي گيرد و آثار حقوقي و كيفري دارد. اين نوع 
توبه در جهت تحقق اهداف و فلسفه مجازات تشريع 
شده است؛ زيرا فلسفه شريعت اسالمی از قانون گذاری، 
افراد  اخروی  و  دنيوی  مصالح  از  حفاظت  و  حمايت 
اسالمی  حقوق  در  توبه  تشريع  بنابراين  است.  جامعه 
تشويق  منظور  به  يا  و  اصل  اين  برخالف  نمی تواند 
يا  و  آن  ارتكاب  تسهيل  يا  بزه  ارتكاب  به  بزهكاران 
فرار از مجازات باشد، بلكه توبه صادقانه كه با رعايت 

39 . همان.
40 . مختصر احياء علوم الدين، ص463.

41 . احياء علوم الدين، ج4، ص3.
42 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص377.
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می تواند  باشد،  پذيرفته  صورت  آن  اركان  و  شرايط 
باشد؛ چون هدف  به مجازات  برای پايان دادن  راهی 
حال  است،  مجرم  اصالح  مجازات،  اعمال  از  اصلی 
اگر اين مهم با توبه تحقق يابد، ديگر نيازی به اجرای 
مجازات نيست. توبه، شخص را با اختيار و با رضايت 
است  فرصتی  نيز  و  می كشاند  اصالح  مسير  در  قلبی 
تا فرد بعد از اصالح و بازسازی به جامعه بازگردد و 

زندگی جديدی را آغاز كند.43
می شود،  دنبال  مختلفی  اهداف  مجازاتها،  تشريع  در 
يكی از اين موارد، نقش تربيتی مجازاتها در بازپروری 
مجرم و نيل او به درجه ای شايسته و همراه با سعادت 
اگرچه  می رود.  شمار  به  مجرم  تكريم  نوعی  و  است 
و  ارعاب  جمله،  از  ديگری  اهداف  به  مجازاتها  در 
بازدارندگی تصريح شده است، اما بدون شك يكی از 
واالترين اهداف مجازات از ديدگاه دانشمندان حقوقی، 

اصالح و درمان بزهكار است.
پذيرش توبه بزهكار از جانب شارع را نبايد سهل انگاری 
نسبت به گناه تلقی و رحم و شفقت به بزهكار قلمداد 
كرد. اينجا نه سهل انگاری ناروايی است و نه رحم و 
شفقت بيجايی. بلكه آنچه هست بزرگواری و مهربانی 
است در حق توبه كارانی كه خويشتن را از لوث گناه 
در  و  می سازند  روبه راه  را  و خويشتن  می دارند  پاك 
اصالح جان، به جان می كوشند. بايد جامعه ايشان را 
بپذيرد و گناه را به يادشان نياورد و گناهشان را مايه 
ننگشان نشمارد، گناهی كه از آن توبه كرده و خود را 
از آن زدوده و پس از آن در اصالح حال كوشيده اند.44 
راه  نزديك ترين  و  مناسب ترين  توبه  شك  بدون 
دستيابی  به اصالح و باز گشت اجتماعی بزهكار است. 
اختياری  تمايل  دليل  به  يقين  به  كه  داوطلبانه  اقدامی 
مجرم، تأثيرات آن از استحكام و نفوذ عميق تری نسبت 
به واكنشهای معمول مراجع رسمی، برخوردار خواهد 
رجوع  برای  فرصتی  كه  كيفری  توبه  پيش بينی  بود.45 

43 . الفقه االسالمی و ادلته، ج7، ص5553.
44 . فی ظالل القرآن، ج1، ص911.
45 . سياست جنايی اسالم، ص247.

از  را  كيفری  دادرسيهای  روند  است،  مجرم  اختياری 
از  را  عدالت جزايی  دستگاه  و  معمول خارج  جريان 

استفاده معمول از ابزارهای كيفری بی نياز می سازد.46
اصالح  كاركرد  دارای  اسالمی  حقوق  در  توبه  نهاد 
و  مخصوص  تأسيسات  بدون  كه  است  بازپروری  و 
و  توصيه  اثر  در  سرسام آور،  هزينه  و  ويژه  مأموران 
خداوند  و  گناهكار  فرد  بين  مقدس،  شارع  سفارش 
برنامه  از  واقعی تر  نافذتر و  بسيار جدی تر،  به شكلی 
اصالح و تربيت بزهكاران انجام می شود. ثمره اصالح 
كه  بپذيرد  و  شود  متحول  مجرم  روح  كه  است  اين 
بوده و تصميم خالصانه  انجام داده است، زشت  آنچه 
بگيرد كه زندگی خود را در آينده اصالح نمايد.47 به 
نحوی كه قادر باشد خود را همچون گذشته بار ديگر 
با جامعه هماهنگ و سازگار كند48 و اين مهم با توبه 

تحقق پيدا می كند.
يكی از اهداف اجرای مجازاتها، تشفی خاطر بزه ديدگان 
است. در نظريه تشفی خاطر، هدف مجازات با توجه 
به حق قربانيان جرم توجيه می گردد و اعتبار مجازات 
ناشی از رضايت خاطری است كه در قربانی جرم و 
اطرافيان وی ايجاد می كند. توبه می تواند اين هدف را نيز 
تحقق ببخشد؛ زيرا از شرايط احراز توبه جبران حقوق 
گذشته است و كسب رضايت مجنی عليه از مصاديق 
اين جبران می باشد. امروزه در جرم شناسی نظريه ای به 
ارتقای  اهميت  بر  كه  است  مطرح  ترميمی  عدالت  نام 
درگير  رهگذر  از  جامعه  اعضای  و  بزه ديدگان  نقش 
داشته،  تأكيد  عدالت،  فرايند  در  آن  فعاالنه تر  نمودن 
جوامعی  و  بزه ديدگان  قبال  در  مستقيمًا  را  بزهكاران 
كه مورد آسيب و زيان قرار گرفته اند، مسئول می داند. 
عدالت ترميمی، آسيبهای معنوی و مادی بزه ديدگان را 
ترميم كرده و طيفی از فرصتهای مناسب را برای گفتگو 
اين  می آورد.  فراهم  مشكل  فصل  و  و حل  مذاكره  و 
آرامش جامعه،  و  امنيت  از  بيشتری  احساس  فرصتها 

46 . همان.
47 . »فلسفه مجازات«، ص195.

48 . اقدامات تأمينی و تربيتی، ص30.
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هماهنگی اجتماعی، صلح و آشتی را برای تمام كسانی 
توبه  ارمغان می آورد.  به  مسئله هستند،  در  درگير  كه 
نيز می تواند نهادی در راستای عدالت ترميمی باشد كه 
راستای  در  ندامت  و  پشيمانی  اعالن  با  تائب  شخص 
جبران خسارت وارده بر بزه ديده تالش می كند كه اگر 
اين كار قبل از طرح دعوا در سيستم قضايی باشد، به 
تحقق يكی از اهداف عدالت ترميمی منجر می گردد و 
آن عدم دخالت سيستم قضايی در حل و فصل دعوا 
است. تالش ديگر عدالت ترميمی در راستای تشويق 
طرفين دعوا )بزهكار و بزه ديده( برای ايجاد احساس 
با توبه تحقق  نيز  اين مهم  ندامت و بخشش است كه 
می يابد.49 بنابراين قانون گذار اسالمی، چنين نهادی را 
در حقوق كيفری پيش بينی نموده است و اعمال كيفر 
را در صورت توبه مجرم، تحت شرايطی منتفی می داند 
و اين، يكی از امتيازات بارز و منحصر به فرد حقوق 

اسالمی است.

شرایط تحقق توبه کیفری
با توجه به آيات متعدد از قرآن كريم و ديدگاه مفسران 
و حقوق دانان اسالمی می توان شرايط تحقق توبه را به 

شرح زير بيان كرد:
1( ندامت و پشیمانی

كه  است  پشيمانی  توبه  اركان  مهم ترين  از  يكی 
كارآمدترين موقعيت را در اصالح مجرم فراهم می سازد 
و اين نشان از آگاهی و معرفت بزهكار به ناهنجاری 
عمل ارتكابی است، گاه توبه را همين ندامت دانسته اند: 
النُدم توبة.50 برخی گفته اند برای تحقق توبه، پشيمانی 
كه  است  درونی  انقالبی  پشيمانی  زيرا  است؛  كافی 
دنبال خود  به  نيز  را  ديگری  اركان  بيافتد،  اتفاق  اگر 
می آورد.51 قطعًا توبه ای كه خداوند آن را می پذيرد و 
در پرتو تفضل خود، پذيرش آن را بر خويشتن واجب 
گردانده است، توبه ای است كه از ژرفای درون و عمق 

49 . اسالم و دفاع اجتماعی، ص192.
50 . سنن ابن ماجه، ج3، ص176.

51 . توبه، ص83.

جان برمی جوشد و گويای اين است كه چنين كسی از 
دل و جان پشيمان شده و زندگی دوباره ای پيدا كرده 

است.52
معتبر  را  ندامتی  توبه،  تحقق  در  اسالمی  حقوق دانان 
تجاوز  و  عصيان  از  مجرم  تنفر  حاصل  كه  شمرده اند 
در  شده  پذيرفته  ارزشهای  و  الهی  حدود  به  نسبت 
جامعه اسالمی باشد. بنابراين ندامت بر شرب خمر را 
از آن جهت كه موجب اضرار نفس است، توبه محسوب 
نكرده اند. به همين دليل آنان كه در معرض كيفر واقع 
شده اند و هراس از رنج عقوبت بر آنها مستولی شده 
به  از تحمل مجازات،  با هدف گريز  نمی توانند  است، 
در چنين شرايطی،  توبه  اظهار  و  متمسك شوند  توبه 
بی اثر و بی اعتبار خواهد بود.53 قانون گذار در مبحث 
طی  مصوب 1392ش،  اسالمی  مجازات  قانون  پنجم 
ماده 117 احراز اصالح و ندامت را شرط پذيرش توبه 
برای جرايم ذكر كرده و نيز ندامت را از جهات تخفيف 

در بند »ث« ماده 38 اين قانون برشمرده است.
2( عزم و اراده در عدم بازگشت به جرم

ندامت با اوصاف مذكور، عزم و اراده را برمی انگيزد 
زيرا  است؛  نيكيها  سوی  به  سير  و  حركت  منشأ  كه 
محال است كسی در انجام كاری، اصرار و پافشاری 
باشد.  نادم  و  پشيمان  نيز  حال  عين  در  باشد،  داشته 
َفَعُلوا«؛54  َما  َعَلى  وا  ُيِصرُّ »َولَْم  می فرمايد:  خداوند 
اين  بر  ندارند«،  پافشاری  مرتكب شده اند،  آنچه  »بر 
مسئله تأكيد دارد كه توبه كسانی پذيرفته می شود كه 
بر  اصرار  زيرا  ندارند؛  اصرار  گذشته  گناه  انجام  بر 
گناه نشان بی اعتنايی يا عناد و دشمنی با قوانين خدا 
جرم  تكرار  مرتكب  كه  كسانی  اساس  اين  بر  است. 
سوء  از  و  نمی شوند  توبه  قاعده  مشمول  می گردند، 
استفاده احتمالی مجرمان حرفه ای از اين نهاد كيفری 

جلوگيری به عمل می آيد.
3( عدم تأخیر عمدی در توبه

52 . فی ظالل القرآن، ج1، ص916.
53 . سياست جنايی اسالم، ص254.

54 . آل عمران، 135.
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فوريت  بنابراين  است،  واجب  مسلمانان  همه  بر  توبه 
در  تراخی  و  تأخير  و  است  الزم  نيز  آن  انجام  در 
التَّْوبَُة  »ِإنََّما  می فرمايد:  خداوند  نيست.55  جايز  آن 
ِمْن  َيُتوبُوَن  ُثمَّ  بَِجَهالٍَة  وَء  السُّ َيْعَمُلوَن  لِلَِّذيَن  اهلِل  َعَلى 
َقِريٍب َفُأولَِئَك َيُتوُب اهللُ َعَلْيِهْم َوَكاَن اهللُ َعِليًما َحِكيًما. 
َحَضَر  ِإَذا  َحتَّى  َئاِت  يِّ السَّ َيْعَمُلوَن  لِلَِّذيَن  التَّْوبَُة  َولَْيَسِت 
َيُموُتوَن  الَِّذيَن  َوَل  اْلََن  ُتْبُت  ِإنِّي  َقاَل  الَْمْوُت  َأَحَدُهُم 
َوُهْم ُكفَّاٌر ُأولَِئَك َأْعَتْدنَا لَُهْم َعَذابًا َألِيًما«؛56 »بی گمان 
خداوند تنها توبه كسانی را می پذيرد كه از روی نادانی 
زودتر  هرچه  سپس  می يازند،  دست  زشت  كار  به 
برمی گردند، خداوند توبه و برگشت آنان را می پذيرد و 
خداوند آگاه و حكيم است. توبه كسانی پذيرفته نيست 
كه مرتكب گناهان می گردند، تا آن گاه كه مرگ يكی 
از آنان فرامی رسد و می گويد: هم اينك توبه می كنم. 
همچنين توبه كسانی پذيرفته نيست كه بر كفر می ميرند. 
هم برای اينان و هم آنان عذاب دردناكی تهيه ديده ايم«.

را  توبه  آيه،  اين  استناد  به  مفسران  و  متكلمان  برخی 
برای فرد گناهكار واجب فوری می دانند. به نظر اينان 
دارد:  معنايی  وجه  چند  َقِريٍب«  ِمْن  »َيُتوبُوَن  عبارت 
از جمله، تشويق بندگان به توبه كردن بالفاصله پس 
از معصيت است. می گويند: توبه قبل از مرگ صحيح 
زيرا  باشد؛  مرگ  از  قبل  روز  يك  اگر  حتی  است، 
خود  كردار  از  اگر  و  است  باقی  فرد  اصالح  به  اميد 
پشيمان گردد، عزم ترك گناه از وی پذيرفته می شود. 
اما كسی كه در معرض موت است و اميدی به زندگی 
ندارد، توبه و اظهار ايمان هيچ نفعی به او نمی رساند.57 
بنابراين توبه كيفری زمانی پذيرفته می شود كه شخص 
بالفاصله بعد از ارتكاب جرم اقدام كرده باشد و اگر 
بعد از گذشت مدتی از جرم اقدام به توبه كند، توبه وی 

قابل قبول نيست.
4( جبران گذشته

شرط ديگر قبولی توبه، جبران گذشته است. در قرآن 
55 . دايرة المعارف اخالقی قرآنی، ج2، ص64.

56 . نساء، 17و18.
57 . الفقه االسالمی و ادلته، ج7، ص5545.

مصاديقی از جبران كه عطف بر توبه شده، آمده است. 
در ادامه به بيان آن پرداخته می شود:

الف( اصلح مجرم
در آياتی از قرآن كريم كلمه اصالح بعد از توبه آمده 
است؛ از جمله: »َفَمْن َتاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفِإنَّ 
َعَلْيِه«؛58 »پس هركس بعد از ستمش توبه  َيُتوُب  اهلَل 
به درستي خدا  بپردازد،  پس  به اصالح ]خود[  كند و 
توبه او را مي پذيرد« و »ِإلَّ الَِّذيَن َتابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك 
َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم«؛59 »مگر كساني كه  بعد 
از آن ]تهمت زدن[ توبه كرده و ]اعمالشان را[ اصالح 
است«.  مهربان  و  آمرزنده  خدا  بي گمان  پس  نمايند، 
همين مضمون در اين آيات نيز آمده است: نساء، 16؛ 
بقره، 160؛ آل عمران، 89. قيد اصالح در اين آيات بر 

نوعی نمود خارجی يافتن توبه تأكيد دارد.
جبران  بر  مذكور،  شرايط  بر  عالوه  اخالق  عالمان 
را  آن  و  می كنند  بسياری  تأكيد  نيز  گذشته  خطاهای 
الزمه برطرف شدن كدورت قلب از گناهان می دانند و 
تا زمانی كه توبه منجر به عمل نشود، تنها دوری از گناه 
و پشيمانی نمی تواند توبه محسوب شود. فخررازی در 
تفسير اصالح می گويد: »منظور از اصالح اين است كه 
شخص تائب با نيت صادق و پاك، و خالی از اغراض 
مادی، توبه كند«.60 از آنجا كه لفظ اصالح بعد از توبه 
در قرآن به دنبال جرايمی از قبيل، كتمان َما اَنَْزَل اهللُ، 
زنا، قذف، سرقت و ارتداد آمده است، به نظر می رسد 
جبران  راستای  در  كاربردی  و  عملی  جنبه  اصالح 
گذشته باشد. مثاًل اصالح در سرقت، رد مال مسروقه 
و در قذف، جلب رضايت خاطر مقذوف است. در بند 
ج ماده 37 قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش 
به »كوشش متهم به منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام 
وی برای جبران زيان ناشی از آن« اشاره و نيز احراز 
پذيرش  اساسی  شرايط  از  قاضی،  نزد  مجرم  اصالح 

توبه شناخته شده است.
58 . مائده، 39.

59 . نور، 5.
60 . التفسير الكبير، ج2، ص230.
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ب( اعتراف به جرم
يكی ديگر از شرايط تحقق توبه اعتراف به جرم ارتكابی 
است كه عالمان از آن به »اعتذار« تعبير كرده اند. در  
پاسخ به اين سؤال كه چه تفاوتی ببين ندامت )به عنوان 
شرط اول تحقق توبه( و اعتراف به گناه وجود دارد؟ 
اقرار يا اعتراف به گناه، نمود  می توان گفت: در واقع 
ديگر،  عبارتی  به  است.  پشيمانی  و  ندامت  خارجی 
ندامت حالت درونی و اقرار شكل بيرونی توبه است. 
ابن قيم بر اين باور است كه اگر اعتراف به گناه نباشد، 
توبه ای صورت نمی گيرد؛ زيرا اعتراف نكردن به گناه 
كه  است  اين  اعتراف  كمال  و  است  آن  تأييد  و جرم، 
فرد با قلب و زبان به خطا و اشتباه خود، اقرار كند.61 
ابن عربی معتقد است توبه بنده، اعتراف به گناه است، 
مانند آدم كه به ظلم خود اعتراف كرد، آنجا كه گفت: 

»َربَّنا َظَلْمَنا اَْنُفَسنا«.62
كه  دارند  عقيده  اسالمی  فقيهان و حقوق دانان  جمهور 
هرگاه مرتكب جرم يا گناه، خطای خود را پوشانيده 
برای  اين استتار و توبه  كند،  بين خود و خدا توبه  و 
وی بهتر از افشای جرم و اقرار به آن است. اين نظر 
مبتنی بر رواياتی63 است كه از پيامبر )ص( وارد شده 
است.64 به نظر برخی از حنابله و شافعيه برای كسی 
بهتر  اقرار  می باشد،  معصيت  ارتكاب  به  مشهور  كه 
است؛ چون فايده ای در ترك اقامه حد بر او نيست.65 
ابن قدامه با رد اين ديدگاه معتقد است در توبه نيازی 
به اقرار نيست؛ زيرا اقرار تنها به نسبت بدعت در دين 
الزامی است.66 در بندهای »ب« و »ت« از ماده 37 
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش به همكاری 
و اقرار مؤثر متهم اشاره شده است كه از جهات تخفيف 

61 . مدارج السالكين، ج1، ص202.
62 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص378.

63 . مانند اين روايت: »هرکس��ی مرتکب چیزی از اين پلیديها ش��ود 
و آن را پوش��یده ن��گاه دارد، پس او در پوش��ش و مخفیگاه خداوندی 

می ماند و هرکس آن را آشکار سازد، بر او حد جاری می کنیم«.
64 . الموطأ، ج5، ص188.

65 . مدارج السالكين، ج1، ص316.
66 . همان، ج12، ص80.

توبه  از  مصاديقی  می تواند  و  شده  محسوب  مجازات 
مؤثر  همكاری  »ب:  می دارند:  مقرر  بندها  اين  باشد. 
يا  ادله  تحصيل  معاونان،  يا  شركا  شناسايی  در  متهم 
كار رفته  به  يا  از جرم  اشيای حاصله  اموال و  كشف 
برای ارتكاب آن«، »ت: اعالم متهم قبل از تعقيب يا 

اقرار مؤثر او در حين تحقيق و رسيدگی«.

دیدگاههای ناظر به کارکرد توبه در مجازات
اتفاق  مورد  اخروی  مجازاتهای  سقوط  در  توبه  نقش 
همه فقيهان و حقوق دانان اسالمی است، ولی در سقوط 
كيفر دنيوی اختالف دارند كه می توان ديدگاههای آنان 

را به سه دسته تقسيم كرد:
1( عدم تأثیر توبه در سقوط مجازات

در اين ديدگاه فقيهان و حقوق دانان اسالمی از جمله 
ابن عباس، حسن، مجاهد، قتاده و ابن حزم معتقدند كه 
توبه در سقوط مجازاتهای دنيوی نقشی ندارد67 و به 

ادله زير استناد می كنند:
تعطيل  به  توبه،  به وسيله  مجازات  پذيرش سقوط   .1
شخص  زيرا  شد؛  خواهد  منجر  الهی  حدود  شدن 

می تواند برای هر جرمی ادعای توبه كند.68
كه شخص  است  باطنی  و  درونی  رابطه  يك  توبه   .2
می تواند با خدای خود توبه كند و خداوند نيز توبه او 
را بپذيرد، ولی به منظور حفظ مصالح جامعه و افراد، 

بايد مجازاتها اجرا شوند.
3. اجرای مجازاتها، كفاره گناه افراد در آخرت خواهد 
ألهلِها«69  َكّفاراٌت  »الحدوُد  مشهور  حديث  به  و  بود 
استناد كرده اند و كفاره همراه با توبه واجب است. مانند 
كسی كه ظهار مرتكب شده است كه بعد از توبه بايد 

كفاره نيز پرداخت كند.70
4. امر به اجرای حد در آيات مربوط به زنا، سرقت و 
المحّل��ی، ج11،  المه��ذب، ج20، ص107؛  المجم��وع ش��رح   .  67

صص156-159؛ بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ص765.
68 . التشريع الجنايی االسالمی، ج1، ص355.

69 . صحيح مسلم، ج9، ص88.
70 . نهاية المحتاج الی ش��رح المنهاج، ج13، ص12؛ بدايع الصنايع فی 

ترتيب الشرايع، ج7، ص96؛ الجريمه، ص344.
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شرب خمر با عبارات عام وارد شده است و توبه كننده 
و غير توبه كننده را شامل می شود. سقوط حد به نسبت 
توبه كننده، بی توجهی به ظاهر آيه و تخصيص آن بدون 

دليل محسوب می شود.71
به  اقرار  نزد وی  كه  كسانی  بر  را  پيامبر)ص( حد   .5
اين  جرم حدی كرده اند، جاری فرموده، در حالی كه 
نزد  خود  گردانيدن  پاك  و  توبه  منظور  به  تنها  افراد 

ايشان حاضر می شدند و شكی در توبه آنها نيست.72
َأْن  َقْبِل  ِمْن  َتابُوا  الَِّذيَن  توبه در آيه »ِإلَّ  استثنای   .6
بر  آنكه  از  پيش  كه  كساني  »مگر  َعَلْيِهْم«؛73  َتْقِدُروا 
آنان دست يابيد، توبه كرده باشند«، مربوط به محارب 
زمان  در  عده ای  ارتداد  آن  نزول  شأن  بلكه  نيست، 
پيامبر بوده و اين استثنا مربوط به رجوع از شرك به 
كه موجب سقوط مجازات می شود؛ زيرا  اسالم است 
اسالم  از  يا  كه  محاربه می كند  و رسول  با خدا  كسی 
برگشته و مرتد است، يا مشرك. بنابراين به نسبت ساير 

مسلمانان مجازات حد با توبه ساقط نمی شود.74
2( اثر توبه در سقوط مجازات

و  شافعيه  فقيهان  از  بعضی  و  اماميه75  فقيهان  مشهور 
شافعي در يكي از اقوال76 و مذهب احمد بن حنبل77 
معتقدند كه توبه مسقط مجازات است. برای توجيه اين 

نظر اين گونه استدالل شده است:
گناهی  نوع  هر  مرتكب  كه  كسانی  به  خداوند   .1
توبه  از  بعد  اگر  و  نموده  عطا  توبه  فرصت  می شوند، 
و  بخشنده  آنان  به  نسبت  باشند، خداوند  اهل اصالح 
وَء بجهالٍَة  مهربان است: »ثمَّ ِانَّ ربََّك لِلَّذيَن َعِملوا السُّ
بَعِدها  ِمْن  ِانَّ ربََّك  اَْصَلحوا  ِمْن بعِد ذلَك وَ   ُثمَّ تابوا 

71 . اس��نی المطالب، ج4، ص156؛ بديع الصنايع فی ترتيب الش��رايع، 
ج7، ص96.

72 . نهاي��ة المحتاج الی ش��رح المنهاج، ج8، ص6؛ المغنی و الش��رح 
الكبير، ج10، ص316.

73 . مائده، 34.
74 . المحّلی، ج13، ص147.

75 . مباني تكملة المنهاج، ج1، ص185؛ تحرير الوسيله، ج2، ص287؛ 
جواهر الكالم، ج41، ص307.

76 . روضة الطالبين، ج3، ص479.
77 . الفقه االسالمی و ادلته، ج7، ص5569.

لََغفوٌر َرحيٌم«.78
محاربه  مجازات  سقوط  در  مائده  سوره   39 آيه   .2
از  محاربه  جرم  كه  حالی  در  دارد.  صراحت  توبه  با 
توبه  كه  صورتی  در  پس  است،  جرايم  شديدترين 
مجازات محاربه را ساقط نمايد، به طريق اولی، توبه 
مجازات غيرمحاربه را كه از شّدت كمتری برخوردار 

است، ساقط می نمايد.79
3. قرآن كريم در حكم به اولين مجازات زنا، توبه را به 
صراحت مانعی برای مجازات زنا می داند و می فرمايد: 
َوَأْصَلَحا  َتابَا  َفِإْن  َفآُذوُهَما  ِمْنُكْم  َيْأِتَياِنَها  »َواللََّذاِن 
َفَأْعِرُضوا َعْنُهَما«؛80 »و مرد و زني از شما كه مرتكب 
زنا مي شوند، آزارشان دهيد، پس اگر توبه كردند و به 
اصالح خود پرداختند، از ]آزارشان[ دست برداريد«. 
را  توبه  سرقت،  حد  بيان  از  بعد  كريم  قرآن  همچنين 

عنوان كرده است.81 
4. حديث پيامبر)ص( كه می فرمايد: »توبه ماقبل خود 
كه  ايشان  از  ديگری  نيز حديث  و  بين می برد«  از  را 
در آن فرموده است: »كسی كه از گناه توبه كرده، مثل 
كه  كسی  بنابراين  است«.  نكرده  گناه  كه  است  كسی 

گناهی ندارد، حدی نيز بر او نخواهد بود.
آمد  پيامبر)ص(  نزد  شخصی  كه  آمده  روايتی  در   .5
شده ام،  خداوند  حدود  از  مرتكب حدی  من  گفت:  و 
مجازات حد را بر من جاری كن. پيامبر از وی روی 
برگرداند. تا سه مرتبه شخص سخن خود را تكرار كرد 
و پاسخ پيامبر همان بود. تا اينكه نماز اقامه شد. بعد 
از نماز شخص برای بار چهارم سخن خود را تكرار 
كرد. سپس پيامبر)ص( فرمود: آيا تو وضو نگرفتی و 
همين حاال با ما نماز نخواندی؟ مرد در جواب گفت: 

بله، حضرت فرمود: پس برو اين كفاره گناه تو شد.82
را  او  مردم  كرد،  فرار  گودال  از  ماعز  كه  هنگامی   .6

78 . نحل، 119.
79 . الح��اوی الكبير، ج17، ص258؛ درآم��دی بر اصول نظام كيفری 

اسالم، ص80.
80 . نساء، 16.
81 . مائده، 39.

82 . المسند، ج25، ص396.
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شنيدن  از  بعد  پيامبر)ص(  كردند.  مجازات  و  گرفته 
قضيه فرمود: »چرا او را رها نكرديد كه توبه نمايد و 

خداوند نيز توبه او را بپذيرد«.83
7. توبه سبب طهارت و پاكی نفس می شود و حدود 
نيز برای طهارت و پاكی نفس است. پس اگر بزهكار 
ابتدا خود را با توبه پاك گردانيد، نيازی به اجرای حد 

نيست.84
نظر ابن تيميه و شاگردش ابن قيم، اين است كه مجازات، 
نيز مجرم را در  توبه  از گناه پاك می كند و  را  مجرم 
می نمايد.  ساقط  است،  حق اهلل  به  تجاوز  كه  جرايمی 
بنابراين با توجه به وحدت غايت در زدودن آثار جرم 
به وسيله اعمال مجازات يا توبه، با حصول توبه، هدف 
تأمين گرديده است. بنابراين لزومی به اِعمال مجازات 
خواستار  خود،  مجرم  اينكه  مگر  ماند،  نخواهد  باقی 
تطهير خويش با اِعمال مجازات باشد و توبه را توأم با 
اِعمال مجازات خواسته باشد.85 در نتيجه اين نظريه، در 
صورتی كه جرم تجاوز به حق الناس نباشد، مجازات 
خود  كه  در صورتی  مگر  می شود،  ساقط  توبه  با  آن 

طالب مجازات باشد.
در حقوق اسالمی اجرای مجازات، كفاره گناه ارتكابی 
آثار  از  مجازات  تحمل  با  مجرم  و  می شود  محسوب 
شوم گناه در دنيا و آخرت پاك می شود. كسی كه در 
دنيا مجازات گردد و سختی زودگذر دنيا را تحمل كند، 
در  آخرت نجات پيدا می كند، مگر اينكه از كرده خود 
توبه نكرده باشد.86 با عنايت به اين مسئله اگر شخصی 
از  شدن  پاك  برای  گردد،  گناهی  يا  و  جرم  مرتكب 
آثار شوم گناه و نجات از عذاب آخرت، با آغوش باز 
مجازات را قبول می كند؛ زيرا مجازات موجب تهذيب 
مجرم در دنيا و آخرت است.87 در نتيجه گرچه مجازات 
سخت است، اما در راستای نفع و سالمت معنوی مجرم 

83 . األم، ج4، ص61.
84 . الجريمه، ص344؛ المحّلی، ج13، ص11.

85 . درآمدی بر اصول نظام كيفری اسالم، ج1، ص355.
86 . »فلسفه مجازات در اسالم«، ص15.

87 . اصل قانونی بودن جرم و مجازات، ص90.

افراد  پيامبر)ص(  زمان  در  می بينيم  بنابراين  می باشد. 
نزد حضرت می آمدند و درخواست می كردند كه آنها را 

از آلودگی گناه پاك كند.
جرم  اتهام  به  اسالم)ص(  پيامبر  زمان  در  را  شخصی 
زنا دستگير كردند و حكم رجم وی در مأل عام صادر 
شد. ناگهان در ميان جمع فردی بلند شد و فرياد زد: او 
بی گناه است و من را بايد رجم كنيد. مجرم اصلی من 
هستم، او را به اشتباه گرفته ايد. او را نزد پيامبر)ص( 
گفتند:  اصحاب  كرد.  اعتراف  خود  گناه  به  و  آوردند 
پيامبر)ص(  اما  بشود.  رجم  بايد  كرده،  اقرار  چون 
فرمود: خداوند او را بخشيد؛ زيرا او توبه كرده و حد 
از وی ساقط شده است.88 ابن قيم در شرح اين روايت 
می گويد: اعتراف شخص به صورت اختياری نشان از 
ترس و خشيت از خداوند دارد كه به راحتی خود را 
برای رجم آماده می كند و زندگی برادر دينی اش را بر 
سالمی  نيروی  يك  اين  می دهد.  ترجيح  خود  زندگی 
را  او  بيمار  قلب  داده و  را شفا  كه مريضی وی  است 
خاطر  همين  به  است.  شده  پاك  ديگر  و  كرده  سالم 
گفته شد: نيازی به اجرای حد نيست؛ زيرا او پاك و 
مطهر گشته و نيازی به درمان ندارد. ابن قيم در پايان 
می گويد: چه حكمی بهتر از اين حكم می توانست به 

رحمت، حكمت و مصلحت نزديك تر باشد.89
مجازات  قانون   521 ماده  راستا  همين  در  همچنين 
در  توبه  تأثير  جهت  در  1375ش  مصوب  اسالمی 
برخی جرايم تعزيری مقرر می دارد: »هرگاه اشخاصي 
كه مرتكب جرايم مذكور در مواد 518، 519 و 520 
از  را  تعقيب  مأمورين  قضيه،  كشف  از  قبل  مي شوند، 
ارتكاب جرم مطلع نمايند، يا در ضمن تعقيب به واسطه 
فراهم  را  سايرين  تعقيب  تسهيل  موجبات  خود  اقرار 
آورند، يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف 
رئيس  پيشنهاد  به  بنا  كنند.  راهنمايي  و  كمك  جرم 
حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص 
دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود 

88 . المعجم الكبير، ج22، ص15.
89 . اعالم الموقعين، ج3، ص21.
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و حسب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند، مگر 
آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در 
اين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند 

شد«.
آنچه ميان فقيهان اسالمی مورد اتفاق است، اينكه توبه 
محارب قبل از دستگيری، عامل سقوط مجازات است 
اَْن  َقبِل  ِمْن  َتابُوا  الَّذيَن  »ِالَّ   نص  وجود  دليل  به  كه 
واقع  در  قيد،  اين  وجود  می باشد.  َعليِهم«90  َتْقِدروا 
نشان  را  توبه  نهاد  تأسيس  در  اسالم  جنايی  سياست 
محرز  اختيار  روی  از  و  صادقانه  توبه ای  تا  می دهد، 
اينكه در  به اين معنی كه شخص تائب قبل از  گردد؛ 
چنگ عدالت قرار گيرد، بايد توبه كند تا توبه وی، توبه 
از  از شبهه ترس  از روی رغبت و خالی  اختياری و 
مجازات باشد و منظور از توبه وی، پايان بخشيدن به 
فعل ممنوع، بازگشت از آن، اعتراف به اشتباه خويش، 
اعالم پشيمانی از آن، تعهد بر عدم تكرار آن در آينده 
و ادای حقوق بزه ديدگان است. اگر توبه به اين صورت 
تحقق يابد، نشان از تغيير رفتار مجرم از افعال مجرمانه 
و بازگشت وی به اجتماع خواهد بود كه چنين توبه ای 
برخواسته از يك تحول درونی و پشيمانی از كردار و 

حاكی از اصالح رفتار می باشد.
مجازات  قانون   114 ماده  در  ديدگاه،  اين  براساس 
جرايم  در  توبه  پذيرش  به  مصوب 1392ش  اسالمی 
است.  شده  اشاره  موجب حد«  »جرايم  قيد  با  حدی 
زنا و  است: »در  آمده  ماده  دو همين  تبصره  در  البته 
لواط هرگاه جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بزه ديده 
انجام گيرد، مرتكب در صورت توبه و سقوط مجازات، 
به شرح مندرج در اين ماده، به حبس يا شالق تعزيری 
درجه شش يا هردوی آنها، محكوم خواهد شد«. اين 
توبه  قاعده  از  را  مجازات  چند   116 ماده  در  قانون 
استثنا كرده است و مقرر می دارد: »ديه، قصاص، حد 
قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد«. بديهی است 
دليل عدم سقوط مجازات قصاص، ديه و حد قذف با 

90 . مائده، 34.

توجه به حق الناس بودن آنها است. دليل عدم سقوط 
خواهد  ادامه  در  دستگيری،  از  پس  محاربه  مجازات 

آمد.
چون توبه نهادی در راستای اصالح مجرم است و اين 
هدف در هر جرمی كه محقق شود، بايد اثر بگذارد و 
منحصر كردن آن به پاره ای جرايم خاص فاقد پشتوانه 
در حدود  منحصر  تنها  نه  توبه  بنابراين  است،  منطقی 
مورد  در  را  آن  می توان  اَولی  طريق  به  بلكه  نيست، 
نيز قابل اجرا  تعزيرات كه خفيف تر از حدود هستند، 
دانست. اما اينكه چرا قانون گذار در ماده 115 قانون 
مجازات اسالمی مصوب 1392ش و تبصره دو آن در 
را  توبه، مجازات  احراز  از  بعد  تعزيری  برخی جرايم 
ساقط نمی داند، قابل توجيه در حقوق جزای اسالمی 

نيست.
3( تفکیک میان محاربه و سایر جرایم

صرفًا  توبه  معتقدند:  شافعيه91  و  مالك  ابوحنيفه، 
مجازات جرم محاربه را ساقط می نمايد و تأثيری در 

ساير جرايم ندارد.92 اين گروه استدالل می كنند:
1. اصل بر عدم سقوط مجازات به وسيله توبه است 
و تأثير توبه منحصر به موردی است كه در آن نصی 
وارد شده است و آنچه استثنا بر اصل است، صرفًا توبه 
محاربه است كه براساس نص، مجازات با توبه قبل از 
به جرمهای ديگر  اين  دستگيری ساقط خواهد شد و 

سرايت نمی كند.93
2. به مقتضای اطالق و عام بودن آيات حدود، همچون 
اِرَقُة َفاْقَطُعوا اَيديُهما«؛94 »دستهاي مرد  اِرُق َو السَّ »السَّ
و هم  كنندگان  توبه  كه هم  كنيد«،  قطع  را  دزد  و زن 
اِنَيُة  نيز آيه »الزَّ غير توبه كنندگان را دربر می گيرد و 
اِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمائََة َجْلَدٍة«؛95 »زن و  َوالزَّ

91 . بدي��ع الصنايع فی ترتيب الش��رايع، 9، ص373؛ المغني المحتاج، 
ج17، ص86.

92 . بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ص766؛ المجموع ش��رح المهذب، 
ج20، ص111؛ الحاوی الكبير، ج17، ص257.
93 . التشريع الجنايی االسالمی، ج1، ص354.

94 . مائده، 38.
95 . نور، 2.
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مرد زناكار را هريك از آن دو را 100 تازيانه بزنيد«، 
خداوند شالق زدن را به نحو عام برای مجرمی كه توبه 

كرده يا نكرده، قرار داده است.96
شدن  تعطيل  به  توبه  وسيله  به  مجازات  سقوط   .3
مجازات منجر خواهد شد؛ چون هيچ مجرمی، عاجز 

از ادعای توبه نمی باشد.
طور  )به  و  آمد  پيامبر)ص(  نزد  كه  زمانی  ماعز   .4
داد  دستور  پيامبر)ص(  كرد،  زنا  به  اعتراف  اختياری( 
اين  در  ترديدی  كه  حالی  در  كنند.  رجم  را  وی  كه 
و  است  او  توبه  از  نشان  ماعز  اقرار  كه  نيست  مسئله 
حتی پيامبر)ص( عمل او را توبه خواند و فرمود: »به 
حقيقت وی توبه ای نمود كه اگر بر 70 شخص مدينه 

تقسيم شود، آنان را كافی است«.97
بين  شباهتی  و  است  آدمی  گناه  كفاره  مجازات   .5
محاربه و ساير جرايم نيست و نمی توان قياس را در 
مورد ساير جرايم به كار برد؛ زيرا در مورد محارب كه 
به طور معمول نمی توان او را دستگير كرد، در صورتی 
مجازات  نمايد،  توبه  بر وی،  يافتن  قدرت  از  قبل  كه 
است  اين  وی  توبه  پذيرفتن  علت  می گردد.  ساقط 
ادامه فساد در روی  از  كناره گيری  به  كه وی تشويق 
زمين گردد. ولی در مورد مجرمان ديگر كه هميشه در 
معرض دستگيری هستند، حكمتی در پذيرش توبه و 

تشويق مجرم به آن وجود ندارد.98

تحلیل دیدگاهها در مورد تأثیر توبه
از  كننده  توبه  معافيت  فقهی  ديدگاه  می رسد  نظر  به 
مجازات، در راستای هدف غايی مجازات يعنی اصالح 
و تربيت مجرم است؛ زيرا تكرار لفظ توبه و مشتقات 
از 100 مرتبه � و ترغيب  آن در قرآن كريم � بيش 
و تشويق مردم به توبه و اصالح عمل، به گونه ای كه 
بعد از هر جرمی بالفاصله ذكری از توبه به ميان آمده، 

96 . المغنی و الشرح الكبير، ج10، ص316.
97 . األم، ج4، ص61؛ المحّلی، ج13، ص12.

98 . التشريع الجنايی االسالمی، ج1، ص354؛ الفقه االسالمی و ادلته، 
ج1، ص5565.

به  نظريه است. خداوند در آخرت  اين  تأييد  بر  دليل 
دليل توبه، گناه را می بخشد و عذاب نمی كند: »واِنّى 
اْهَتَدى«؛99  ُثمَّ  َصالَِحًا  َعِمَل  َو  آَمَن  َو  َتاَب  لَِمْن  لََغفَّاٌر 
و  كند  توبه  كه  كسی  برای  )خداوند(  من  بی گمان  »و 
ايمان آورد و كار شايسته انجام دهد، پس ]بر طريق[ 
يابد، آمرزنده ام«. اگرچه توبه يك  ]استقامت[  هدايت 
امر باطنی و معامله ای درونی است كه شخص خاطی با 
خدا دارد، اما وجود آيات مختلفی مبنی بر پذيرش توبه 
بعد از بيان مجازات جرايم مختلف، خود دليل ديگری 
بر اعتبار توبه به عنوان عامل ساقط كننده مجازات در 
دنيا است. خداوند به كفار و مشركان وعده قبول توبه و 
بخشش گناهان می دهد و می فرمايد: »ُقْل لِلَّذيَن َكَفروا 
اِْن َينَتُهوا ُيغَفر لَُهم َما َقْد َسلف«،100 اين در حالی است 
كه آنها مرتكب گناهان كبيره و از جمله شرك كه اكبر 
كبائر است، شده اند. اگر قرار است مؤاخذه و مجازاتی 
در كار باشد، نبايد اين افراد از مجازات رهايی يابند 
و توبه كنند و مغفرت الهی شامل حال آنها شود؛ پس 
وقتی خداوند وعده فرموده كه شرك و معاصی كفار را 
با توبه می بخشد، به طريق اَولی اگر مسلمانی مرتكب 
آن  قبح  هرگز  كه  شود  حدی(  غير  يا  )حدی  جرمی 
را  وی  توبه  خداوند  كند،  توبه  و  نمی رسد  شرك  به 

می پذيرد و مجازات وی در دنيا نيز ساقط می شود.
اعمال  برای  روزنه ای  نظر،  اين  به  شدن  قائل  البته 
نيز فرار مجرمان  نكردن مجازاتها و تعطيلی حدود و 
نيست؛ زيرا بر اين باور نيستيم كه دادرس حق بررسی 
توبه  اگر  بلكه  ندارد،  را  آن  احراز  و  توبه  سنجش  و 
از  فرار  و  جرم  ورطه  در  غرق شدن  برای  عاملی  را 
عدالت بداند، می تواند توبه ادعا شده را نپذيرد و به آن 
توجهی نكند. اما اگر دادرس از روی اشتباه حكم به 
منع مجازات به دليل توبه � هرچند توبه درست نباشد 
� بدهد، بهتر از آن است كه به دليل بی توجهی به توبه 
مجرم � كه ممكن است توبه درست باشد � مجازات 

99 . طه، 82.
100 . انفال، 38.

18

م 
 نه

ال
س

13
93

ار 
 به

-3
ه5

مار
ش



را اعمال كند، كه در اين صورت خطايی جبران ناپذير 
است. حديثی از پيامبر)ص( اين مطلب را تأييد می كند 
كه می فرمايد: قاضی در عفو، اشتباه كند بهتر است تا 
در مجازات. اضافه بر اين مسئله، اگر قرينه ای بر صدق 
و كذب توبه ادعا شده نباشد، می تواند مصداقی از شبهه 
باشد كه مجازات را با  آن ساقط كرد كه بر اين مسئله 
»اِدفَعوا  و  بهات«  بِالشُّ الحدوَد  »اِدرأوا  چون  احاديثی 

الُْحدوَد َما َوجْدتُم لَها َمدفعًا« وجود دارد.
در خصوص قضيه ماعز نيز می توان گفت كه اقرار وی 
دليلی آشكار بر توبه وی بوده و اين مسئله برای پيامبر 
احراز شده بود. به همين خاطر پيامبر با اقرارهای اوليه 
استنكاف  مجازات  اجرای  از  و  می كرد  مخالفت  وی 
منظور  به  اجرای مجازات  بر  اصرار وی  اما  می نمود، 
كند.  اجرا  وی  بر  را  حد  پيامبر  كه  شد  سبب  تطهير، 
اجرای مجازات نمی تواند كفاره گناهان فرد در آخرت 
باشد، مگر اينكه همراه با توبه باشد. چه بسا افرادی 
نگشته و  نادم  از كردار خود  اجرای مجازات  از  پس 
راه صالح در پيش نگرفته اند و اين در حالی است كه 

رضايت خداوند منوط به اين عوامل است.
روايت شده دزدی را نزد پيامبر)ص( آوردند و بعد از 
سه مرتبه اعتراف، پيامبر دستور قطع دست وی را صادر 
نمود. پس از اجرای حد نزد پيامبر آمد و پيامبر)ص( 
به او فرمود: از خدا طلب بخشش كن و توبه كن. او نيز 
چنين كرد و پيامبر نيز برای وی دعا نمود.101 در اين 
جريان توبه شخص مجرم قبل از اجرای مجازات برای 
پيامبر  از اجرای حد،  بود كه پس  پيامبر احراز نشده 
او را توصيه به توبه می كند. اما در روايت ديگری كه 
پيامبر آمد و گفت: من  نزد  نقل می كند شخصی  انس 
گناهی مرتكب شده ام، حد الهی را بر من جاری كن. 
پيامبر از او چيزی نپرسيد و سخنی نفرمود. سپس آن 
مرد در نماز جماعت حاضر شد و با پيامبر نماز گزارد. 
هنگامی كه پيامبر نماز را تمام كرد، مرد به سوی پيامبر 
آمد و سخن خود را تكرار نمود. پيامبر)ص( فرمود: آيا 

101 . سنن ابی داود، ج4، ص234.

تو با ما نماز نخواندی؟ گفت: بله. پيامبر فرمود: پس، 
خداوند عز  وجل گناه تو را حتمًا آمرزيده است.102 در 
اين روايت بعد از احراز توبه شخص برای پيامبر، حد 

از وی ساقط می شود.
در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش در مبحث 
»در  است:  آمده   114 ماده  طی  مجرم(،  )توبه  پنجم 
جرايم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه 
ندامت و اصالح  كند و  توبه  اثبات جرم  از  قبل  متهم 
او براي قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي گردد. 
ثابت  اقرار  با  قذف  از  غير  فوق  جرايم  اگر  همچنين 
اثبات  از  پس  مرتكب  توبه  صورت  در  باشد،  شده 
جرم، دادگاه مي تواند عفو مجرم را توسط رئيس قوه 
قضاييه از مقام رهبري در خواست نمايد«. در تبصره 
از  قبل  محارب  توبه  است:  آمده  نيز  ماده  همين  يك 
خواهد  حد  سقوط  موجب  او  بر  تسلط  يا  دستگيري 
را  مجرم  توبه  قانون،  اين   115 ماده  همچنين  بود. 
موجب سقوط يا تخفيف مجازاتهای تعزيری دانسته و 
مقرر می دارد: »در جرايم تعزيری درجه شش، هفت و 
هشت، چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصالح 
می شود.  ساقط  مجازات  شود،  محرز  قاضی  برای  او 
در ساير جرايم موجب تعزير، دادگاه می تواند مقررات 

راجع به تخفيف مجازات را اعمال نمايد«.

چگونگی احراز توبه کیفری
از آنجا كه توبه يك امر درونی و احراز واقعی آن امر 
دشواری است، از اين رو فقيهان و حقوق دانان اسالمی 
تالش كرده اند، خوانشی را كه نشان از توبه مجرم است 
باشد،  توبه علم آور  احراز  قاضی در  برای  و می تواند 

بيان كنند. 
در چگونگی و كيفيت احراز توبه توسط قاضی، چند 
حالت متصور است: قاضی ممكن است در ارتباط با 
توبه، علم پيدا كند، اين علم ممكن است علم به صحت 
مورد  اين  در  آن.  عدم صحت  به  علم  يا  باشد،  توبه 

102 . الجامع الصحيح المختصر، ج8، ص166.
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كند. در تحرير  براساس علمش عمل  قاضی می تواند 
بر  قاضی  كه  است  »جايز  است:  آمده  چنين  الوسيله 
طبق علمش حكم كند، بدون بينه و اقرار و يا قسم، در 
حقوق الناس و همچنين در حقوق اهلل تعالی، بلكه جايز 
نيست بر طبق بينه حكم كند، زمانی كه بينه برخالف 
علم او باشد«.103 حالت ديگری كه ممكن است برای 
قاضی پيش آيد، اين است كه قاضی علم نداشته باشد 
به عبارتی قاضی  ندارد.  قرينه ای هم وجود  يا  بينه  و 
ظن يا شك به تحقق يا عدم تحقق توبه پيدا می كند. 
در چنين حاالتی، قواعد اصولی وجود دارد كه قاضی 
با اعمال آنها می تواند راهی برای رهايی از بالتكليفی 
الصحة«  اين قواعد، قاعده »اصالة  از جمله  پيدا كند. 
به هنگام ترديد در صحت قول و فعل غير،  است كه 

می توان آن را حمل بر صحت نمود.
دست  را  محارب  برای  توبه  احراز  شرط  گروهی 
به  خود  كردن  تسليم  و  محاربه  از  اختياری  كشيدن 
ساختن  راضی  برخی  دانسته اند.104  قاضی  يا  حاكم 
نمازهای فوت شده، روزه گرفتن،  اعاده  عليه،  مجنی 
دوری از شهوات، و تواضع بين مردم را شرط احراز 
توبه می دانند.105 عده ای اظهار توبه نزد همسايه و رفت 
و آمد به مسجد در انظار ديگران و نيز عدم خروج از 
زمان  مرور  شافعيه  از  بعضی  كرده اند.  شرط  را  منزل 
يك ساله را شرط تحقق توبه می دانند. مالك بن انس 
اظهار توبه نزد حاكم را مستحب دانسته است.106 برخی 
هم به جز اقرار زبانی هيچ شرطی را ضروری نمی دانند 
و معتقدند قرآن شرط اصالح را برای جرم محاربه بيان 
نكرده و اين شرط برای ساير جرايم وارد شده است. 
با توجه به اينكه محارب به طور آشكار مرتكب جرم 
بيشتری  صحت  احتمال  لفظ،  با  حتی  او  توبه  گشته، 
دارد. اما در ساير جرايم حدی، چون جرم به صورت 

103 . تحرير الوسيله، ج2، ص408.
104 . منهاج المسلم، ص486.

105 . بحار االنوار، ج6، ص35.
106 . الموسوعة الجنايی فی الفقه المقارن، ج1، ص414؛ بداية المجتهد 

و نهاية المقتصد، ج2، ص373.

توبه  ادعای  صحت  احتمال  يافته،  ارتكاب  پنهانی 
ضعيف است. احتمال تقيه نيز در توبه محارب وجود 
ندارد؛ زيرا وی به طور صريح و از موضع قدرت عليه 
حكومت به ستيز برخواسته و اين احتمال كه توبه وی 
اما احتمال تقيه در  از روی ترس باشد، منتفی است. 
ساير حدود برای مرتكبان وجود دارد. بنابراين چون 
توبه اين افراد محل شك و ترديد است، بايد توبه آنان 
مرتفع  احتمال  اين  تا  باشد،  رفتار  اصالح  به  مقرون 

شود.107
استرداد مال مسروقه می تواند در نظر قاضی قرينه ای 
بر احراز توبه سارق باشد و وی را از مجازات معاف 
سازد. بر همين اساس عده ای عبارت »فمن تاب« را در 
آيه 39 سوره مائده به استرداد مال مسروقه و عبارت 
»ِمن بعد ظلمه« را به بعد از سرقت معنی كرده اند.108 به 
نسبت احراز توبه شخص قاذف گفته شده، وی مكلف 
است خود را در معرض كيفر قرار دهد، تا در صورت 
رضايت  اينكه  يا  و  نمايد  اقدام  بدان  بزه ديده،  تمايل 
از كسی كه حرمت و  كند109 و  مقابل را جلب  طرف 
نزد كسی كه  اعتذار جويد و  كرامتش مخدوش شده، 
او را قذف كرده، سخنان خود را تكذيب و از وی ذكر 

خير كند و نيز اعاده حيثيت نمايد.110
شرط تأثير توبه در جرايم تعزيری كه توأم با حق الناس 
به عبارت  است.111  بزه ديده جرم  اخذ رضايت  است، 
توبه  مجرد  به  واكنش  داشت سقوط  توجه  بايد  ديگر 
فرد  توبه  زيرا  بود؛  خواهد  حق اهلل  جرايم  به  منحصر 
اگرچه نزد خداوند مورد پذيرش قرار گيرد، نمی تواند 
در  آنها  حذف  و  بزه ديدگان  حقوق  تضييع  موجب 
جريان دادرسيهای جزايی باشد. تأكيد بر تأمين حقوق 
بزه ديدگان تا آنجا است كه برخی ادای مظالم و تالش 

107 . الحاوی الكبير، ج17، ص257.
108 . القرآن و التشريع، ص199.

109 . سياست جنايی اسالم، ص276.
110 . اسنی المطالب، ج22، ص479.

111 . الفقه االسالمی و ادلته، ج7، ص5573.
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در اين باره را جزئی از مفهوم توبه شمرده اند.112
از اين رو تائب بايد متناسب با جرايمی كه در گذشته 
مرتكب شده است، در صدد ترميم و جبران خسارت 
جرم ارتكابی برآمده و به هر نحو رضايت بزه ديده را 
بر  ستم  اگرچه  كند،  جلب  جزايی  واكنشهای  دفع  در 

مردم، تجاوز عليه حقوق الهی را نيز در خود دارد.113
دادگاه بايد از قرائن و امارات خارجی مثل اقرارهای 
و  جرم  آثار  تخفيف  جهت  در  وی  اقدامات  و  مؤثر 
همكاری با نيروهای انتظامی در كشف جرم و تعقيب 
بر  مجرمان، تالش در راستای جبران خسارت وارده 
متضرر جرم يا مجنی عليه و جلب رضايت وی و نظاير 
آنها، جهت احراز توبه وی استفاده نمايد.114 مواردی 
در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش، از جمله 
»همكاری مؤثر، اعالم متهم قبل از تعقيب، اقرار مؤثر 
منظور  به  متهم  كوشش  رسيدگی،  و  تحقيق  حين  در 
ناشی«،  زيان  جبران  برای  اقدام  و  جرم  آثار  تخفيف 
مندرج در بندهای ماده 37 اين قانون و »ترك جرم« 
در ماده 124 آن می تواند امارات قانونی بر احراز توبه 

شخص مرتكب باشد.
با اين وجود در مواردی كه توبه شخص برای قاضی 
دهد  فرصتی  شخص  به  می تواند  قاضی  نشده،  محرز 
آثار  دادن  نشان  برای اصالح خود و  تا در آن مدت 
توبه بكوشد. اين مسئله در قالب نهادهايی مانند تعليق 
در  مخففه  كيفيات  اعمال  و  مشروط  آزادی  مجازات، 
قانون مجازات اسالمی فوق قابل طرح است. با توجه 
به مواد فصل سوم قانون مجازات اسالمی، مربوط به 
آزادی  به  مربوط  چهارم،  فصل  نيز  و  مجازات  تعليق 
شخص  تا  است  باز  قاضی  دست  زندانيان،  مشروط 
تائب را مشمول اين مواد قانونی بگرداند. توبه محارب 
اثبات شود و حكم  بايد در دادگاه  از دستگيری  قبل 
خاصی برای اثبات آن بيان نشده است و حسب نظريه 

112 . سياست جنايی اسالم، ص276.
113 . همان.

114 . جرايم عليه امنيت و آسايش عمومی، ص127.

مشورتی اداره حقوقی قوه قضائيه »احراز تحقق توبه 
ثبوت  از  قبل  احراز آن  با قاضی است و در صورت 
جرم، حد ساقط می شود و تفاوت نمی كند كه ابراز آن 

نزد حاكم باشد يا نباشد«.115
احراز  1392ش  مصوب  اسالمی  مجازات  قانون  در 
توبه مجرم يكی از شرايط مهم و اساسی تأثير آن در 
مجازاتها بيان شده است؛ در اين باره ماده 117 قانون 
مرتكب،  توبه  كه  مواردی  »در  می دارد:  مقرر  مذبور 
توبه،  می گردد،  مجازات  تخفيف  يا  سقوط  موجب 
ادعاي  به  و  گردد  احراز  بايد  وی  ندامت  و  اصالح 
مرتكب اكتفا نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات 
توبه  به  تظاهر  مرتكب  كه  شود  ثابت  توبه،  به  راجع 
كرده است سقوط مجازات و تخفيفات در نظر گرفته 
مورد  اين  در  می گردد.  اجرا  مجازات  و  ملغی  شده، 
چنانچه مجازات از نوع تعزير باشد، مرتكب به حداكثر 
اين   118 ماده  براساس  می شود«.  محكوم  مجازات 
ادله  حكم،  قطعيت  از  قبل  تا  می تواند  »متهم  قانون: 
مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقيب يا 
رسيدگی ارائه نمايد«. بنابراين با هر دليلی قابل اثبات 
احراز  برای  زيادی  اختيار  قاضی  نتيجه  در  و  است 
حاصل  وجدان  قناعت  كه  است  آن  مهم  و  دارد  آن 
يا  بودن  واقعی  در  هرگاه  ادله(. پس  آزاد  )نظام  شود 
نبودن توبه شك شود، بايد اصل را بر واقعی بودن آن 
دانست. گروهی از فقيهان احراز توبه در موارد ترديد 
را ضروری می دانند.116 به استناد قاعده مشهور »اِدرءوا 
صحت  در  ترديد  و  شك  وجود  بهات«،  بِالشُّ الُحدوَد 
ادعای توبه، خود می تواند مسقط مجازات حدی باشد.

در صورتی كه مجرم برای نخستين بار محاكمه شود، 
توبه در صورت احراز شرايط و اركان آن به معافيت از 
مجازات متنهی می شود، ولی در مورد مجرمان حرفه ای 
كه تكرار جرم دارند، توبه عذر معاف كننده مجازات به 
حساب نمی آيد، در اين خصوص تبصره يك ماده 115 

115 . نظريه شماره 3611.
116 . نظريه مشورتی شماره اداره حقوقی 411.
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قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش تصريح دارد، 
مقررات  كه  كسانی  درباره  توبه،  به  راجع  مقررات  كه 
می شود،  اعمال  آنها  مورد  در  تعزيری  جرايم  تكرار 

جاری نمی گردد.

نتیجه گیری
و  قانون گذاری، حمايت  از  اسالمی  1. هدف شريعت 
حفاظت از مصالح دنيا و آخرت افراد جامعه است و 
نهاد توبه در حقوق اسالمی نمی تواند  بنابراين تشريع 
به  بزهكاران  تشويق  منظور  به  يا  اصل  اين  برخالف 
ارتكاب بزه يا تسهيل ارتكاب آن و يا فرار از مجازات 
باشد، بلكه توبه صادقانه با رعايت شرايط و اركان آن، 
مجازات  سقوط  برای  راهی  می تواند  گرديد،  بيان  كه 
باشد؛ زيرا توبه، شخص را با اختيار و با رضای قلبی 
در مسير اصالح می كشاند و نيز فرصتی است تا فرد 
بعد از اصالح و بازسازی به جامعه بازگردد و زندگی 
تحقق  راستای  در  خود  اين  و  كند،  آغاز  را  جديدی 
فلسفه اصلی مجازاتها در حقوق اسالمی؛ يعنی اصالح 

و تربيت بزهكار می باشد.
با  دستگيری«  از  »قبل  محارب  توبه  كه  آنجا  از   .2

توجه به نص صريح قرآن و نظرگاه حقوق دانان اسالمی 
موجب سقوط مجازات می شود، از اين رو می توان اين 
قيد را به عنوان يك قاعده عمومی در همه مجازاتها 
از  آن دسته  ديدگاه  با  آموزه همسو  اين  نمود.  اعمال 
مكاتب جرم شناسی است كه هدف اصلی از مجازات 

را اصالح و درمان بزهكار می دانند.
قانون  پنجم  مبحث  در  قانون گذار  جديد  رويكرد   .3
مجازات اسالمی مصوب 1392ش تحت عنوان »توبه 
مجرم« مبتنی بر همين آموزه كيفری است كه توبه را 
با شرايطی در جرايم تعزيری نيز پذيرفته است. بدون 
مجرم  توبه  پذيرش  باب  در  قانون  اين  اجرای  ترديد 
موجب  می تواند  خود  نوبه  به  كه  است  عطفی  نقطه 

تحولی شگرف در فرايند دادرسيهای كيفری شود.
4. تأثير توبه تنها در مورد جنبه كيفری و مجازات آن 
است و جنبه های ديگر دعوی از جمله مسائل مدنی 
و حقوق مردم كه بايد در قالب جبران خسارت يا رد 
مال به متضرر از جرم رسيدگی و حل و فصل شود، 
توبه مجرم  بايد گفت  به ديگر سخن  نمی رود.  بين  از 
تنها حق اهلل را ساقط می كند و حقوق مردم بايد كماكان 

جبران شود.

- قرآن كريم.
احمد  تحقيق:  المحّلی،  داود،  بن  محمد  ابن حزم،   -

محمد شاكر، رياض، دارالنفائس، 1418ق.
- ابن حنبل، احمد، المسند، قاهره، مؤسسه قرطبه، بی تا.

نهاية  و  المجتهد  بداية  احمد،  بن  محمد  ابن رشد،   -
المقتصد، بيروت، دارابن حزم، 1420ق.

اللغة، تحقيق: عبدالسالم  المقايس  ابن فارس، معجم   -
محمد هارون، بيروت، دارالجيل، 1411ق.

- ابن قدامه، محمد بن عبداهلل، المغنی و الشرح الكبير، 
بيروت، دارالكتاب العربی، 1403ق.

الموقعين،  اعالم  ابی بكر،  بن  محمد  جوزيه،  ابن قيم   -

بيروت، دارالكتاب العربی، 1416ق.
العلميه،  دارالكتب  بيروت،  السالكين،  مدارج  همو،   -

چاپ دوم، 1408ق.
- ابن ماجه، محمد بن يزيد، سنن ابن ماجه، تحقيق: محمد 

فؤاد عبدالباقی، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، 

بيروت، داراحياء التراث العربی، 1408ق.
المكتبة  ابی داود،  سنن  اشعث،  بن  سليمان  ابوداود،   -

الشاملة، االصدار الثانی.
- ابوزهره، محمد، الجريمه، بيروت، دارالفكر، بی تا.

- احمدی ابهری، محمدعلی، اسالم و دفاع اجتماعی، 

  کتابنامه

22

م 
 نه

ال
س

13
93

ار 
 به

-3
ه5

مار
ش



قم، دفتر تبليغات اسالمی، 1377ش.
و  جرم  بودن  قانونی  اصل  جعفر،  دانش،  ارجمند   -

مجازات، بی جا، تازه های طب، 1383ش.
الشاملة،  المكتبة  المطالب،  اسنی  زكريا،  انصاری،   -

االصدار الثانی.
الصحيح  الجامع  اسماعيل،  بن  محمد  بخاری،   -
چاپ  بيروت،  البغا،  ديب  مصطفی  تحقيق:  المختصر، 

دوم، 1407ق.
القرآن و التشريع، بيروت، منشورات  بلعيد، صادق،   -

الحلبی الحقوقيه، 1425ق.
الفقه  فی  الجنايی  الموسوعة  فتحی،  احمد  بهنسی،   -

المقارن، بيروت، دارالنهضه العربيه، 1421ق.
سنن  الصحيح  الجامع  عيسی،  بن  محمد  ترمذی،   -
الترمذی، تحقيق: احمد محمد شاكر، بيروت، داراحياء 

التراث العربی، بی تا.
بيروت،  المسلم،  منهاج  جابر،  ابوبكر  جزايری،   -

دارالجيل، 1407ق.
المكتبة  القرآن،  احكام  علی،  بن  احمد  جصاص،   -

الشاملة، االصدار الثانی.
- حداد عادل، غالمعلی، دانشنامه جهان اسالم، تهران، 

بنياد دايرة المعارف اسالمی، 1383ش.
- حر عاملی، وسائل الشيعه، تحقيق: عبدالرحيم ربانی 

شيرازی، بی جا، داراحياء التراث العربی، 1403ق.
تهران،  سنت،  و  قرآن  در  توبه  عليرضا،  حسنی،   -

رايزن، 1378ش.
تحقيق: سيد  اللغة،  ملّخص  كرمانی، حسن،  - خطيب 
محمد دبيرسياقی و غالمحسين يوسفی، تهران، علمی و 

فرهنگی، 1362ش.
- خمينی، روح اهلل، تحرير الوسيله، قم، مطبعة اآلداب 

االشراف، 1390ق.
- خويي، ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، بي جا، لطفي، 

بي تا.
تحقيق:  القرآن،  الفاظ  مفردات  اصفهانی،  راغب   -

صفوان عدنان داودی، دمشق، دارالقلم، 1416ق.

المنهاج،  الی شرح  المحتاج  نهاية  ابن شهاب،  - رملی، 
بيروت، دارالكتب العلميه، 1414ق.

بيروت،  العروس،  تاج  مرتضی،  محمد  زبيدی،   -
داراحياء التراث العربی، 1386ق.

- زحيلی، وهبه، الفقه االسالمی و ادلته، تهران، احسان، 
1427ق.

- سجادی، سيد جعفر، فرهنگ اصطالحات و تعبيرات 
عرفانی، تهران، طهوری، 1378ش.

- سراج طوسی، ابی نصير، اللمع فی التصوف، تحقيق: 
عبدالحليم محمود و طه عبدالباقی سرور، قاهره، مكتبة 

الثقافة الدينية، بی تا.
دارالفكر،  بيروت،  األم،  ادريس،  بن  محمد  شافعی،   -

1422ق.
قرآنی،  اخالقی  المعارف  دايرة  احمد،  شرباصی،   -
ترجمه محمد بهاءالدين حسينی، سنندج، تافگه، بی تا.

- شربيني، خطيب، المغني المحتاج، بيروت، دارالكتب 
العلميه، 1415ق.

اسالم،  جنايی  سياست  محمدهادی،  صادقی،   -
تربيت  دانشگاه  حقوق  دانشكده  دكتری  پايان نامه 

مدرس، 1373ش.
القرآن،  تفسير  فی  الميزان  محمدحسين،  طباطبايی،   -

تهران، دارالكتب االسالميه، چاپ سوم، 1397ق.
المكتبة  الكبير،  المعجم  احمد،  بن  سليمان  طبرانی،   -

الشاملة، االصدار الثانی.
الفاظ  مفردات  تفسير  معجم  سميح،  الزين،  عاطف   -

القرآن الكريم، بی جا، داراالفريقيه، 1422ق.
كيفری  نظام  اصول  بر  درآمدی  محمدسليم،  عّوا،   -
تهران،  صدرآبادی،  روستايی  حميد  ترجمه  اسالم، 

سلسبيل، 1385ش.
- عوده، عبدالقادر، التشريع الجنايی االسالمی، بيروت، 

مؤسسة الرسالة، 1405ق.
بی نا،  بيروت،  الدين،  علوم  احياء  محمد،  غزالی،   -

1406ق.
- همو، مختصر احياء علوم الدين، ترجمه محمدصالح 
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سعيدي، سنندج، بي نا، چاپ دوم، 1380ش.
المكتبة  الكبير،  التفسير  عمر،  بن  محمد  فخررازی،   -

الشاملة، االصدار الثانی.
تهران،  تربيتی،  و  تأمينی  اقدامات  ناصر،  قاسمی،   -

ميزان، 1374ش.
- قرضاوی، يوسف، توبه، ترجمه احمد نعمتی، تهران، 

احسان، 1380ش.
مصطفی  ترجمه  القرآن،  ظالل  فی  سيد،  قطب،   -

خرمدل، تهران، احسان، چاپ دوم، 1387ش.
ترجمه  مجازات«،  »فلسفه  جان،  كاتينگهام،   -
سال   ،4 شماره  نظر،  و  نقد  مجله  ظفری،  محمدرضا 

سوم.
- كاسانی، عالءالدين ابی بكر بن مسعود، بدايع الصنايع 
فی ترتيب الشرايع، بيروت، دارالكتب العلميه، 1424ق.

علی  السائرين،  منازل  شرح  عبدالرزاق،  كاشانی،   -
شيرمرانی، بی جا، بی نا، 1379ش.

- مالك، الموطأ، المكتبة الشاملة، االصدار الثانی.
الكبير،  الحاوی  ابی حسن علی بن محمد،  - ماوردی، 

بيروت، دارالفكر، 1414ق.

مؤسسه  بيروت،  االنوار،  بحار  محمدباقر،  مجلسی،   -
الوفاء، چاپ دوم، 1403ق.

- مسلم، صحيح مسلم، بيروت، دارالجيل، بی تا.
- مصاحب، غالمحسين، دايرة المعارف فارسی، تهران، 

اميركبير، چاپ دوم، 1380ش.
- معلوف، لوئيس، فرهنگ بزرگ جامع نوين )ترجمه 
چاپ  اسالم،  تهران،  سياح،  احمد  ترجمه  المنجد(، 

چهارم، 1382ش.
در  مجازات  »فلسفه  ابوالقاسم،  حاجی،  مقيمی   -

اسالم«، مجله فقه اهل بيت، شماره 51، 1386ش.
و  امنيت  عليه  جرايم  حسين،  صادقی،  ميرمحمد   -
آسايش عمومی، تهران، ميزان، چاپ هفتم، 1385ش.

- نجفی، محمدحسن، جواهر الكالم، تهران، دارالكتب 
االسالميه، چاپ ششم، 1374ش.

- نووی، محی الدين بن شرف، المجموع شرح المهذب، 
بيروت، دارالفكر، بی تا.

االصدار  الشاملة،  المكتبة  الطالبين،  روضة  همو،   -
الثاني.
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