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چکیده
نهاد توبه که از ویژگیهای 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 .این نهاد حقوقی در كنار آثار اخروي ،آثار دنيوي نيز دارد .چون آثار آن در مجازاتهاي دنيوي محل
اختالف حقوقدانان اس�لامی است ،بررسي کارکرد آن در مجازاتها ضروري مينمايد .در این 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 ميشود و توبه را تنها ،مسقط
مجازاتهاي اخروي ميدانند .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 مينمايد و تأثيري
در ساير مجازاتها ندارد؛ زيرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صريح وارد شده است .اماميه در قول مشهور و
همچنین 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 ميرسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون
مجازات اسالمی مصوب 1392ش است ،بیشتر همسو با فلسفه اصالحی ـ تربیتی مجازاتها میباشد.
كليدواژهها :توبه مجرم ،توبه کیفری ،سقوط مجازات ،فقه مقارن ،حقوق جزا.

 . 1مائده.39 ،

مفهومشناسی توبه

 )1معنای لغوي

توبه از ریشه «ت و ب» در لغت به معنای بازگشت یا
بازگشت از گناه است 2.برخی این تعریف را مقید به
رجوع از گناه کردهاند .راغب در مفردات مینویسد:
توب یعنی ترک گناه به بهترین وجه آن ،و آن رساترین
و گویاترین شکل از صورتهای پوزش است 3.حرف
«ة» در انتهای واژه توبه را برخی برای تأنیث مصدر
و برخی عالمت وحدت دانستهاند که بر این اساس،
توبه به معنای یک بار بازگشت 4و جمع آن التوب
است 5.اما بهتر آن است توبه را به معنای مطلق رجوع
و بازگشت دانست 6.حرف «الی» مرجع بازگشت را
تعیین میکند.
توبه با دو حرف جر در قرآن همراه شده است.1 :
تاب الی اهلل؛ یعنی بازگشتن به سوی خدا که در واقع
جهت و سمت و سوی رجوع را به بندگان نشان
میدهد ،مانند « ُتوبُوا ِإلَى ا ِ
هلل َج ِمي ًعا»؛« 7همگي سوي
خدا توبه كنيد»َ ،
ون ِإلَى ا ِ
هلل»؛« 8پس آيا
«أ َف اَل َي ُتوبُ َ
 . 2معجم المقایس اللغة ،ج ،1ص.357
 . 3مفردات الفاظ القرآن ،ص.169
 . 4دانشنامه جهان اسالم ،ج ،8ص.367
 . 5لسان العرب ،ج ،2ص.61
ملخص اللغة ،ج ،1ص.14
ّ .6
 . 7نور.31 ،
 . 8مائده.74 ،
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مقدمه
نهاد توبه ،عنوانی شناخته شده و مشترک میان علوم
کالم ،اخالق ،عرفان و حقوق اسالمی است که هرکدام
از این علوم از یک جهت به آن نگریستهاند .در کتابهای
فقهی به وجوب توبه اشاره شده و امروزه نیز به عنوان
یکی از عوامل تخفيف يا سقوط مجازات مطرح
است ،هرچند نام ديگري همچون «عدول اختياري»
يا «عذر قانوني» يا نهادهايي مشابه ،بر آن اطالق
شده است .تأکید فراوان قرآن و تشویق گناهکاران به
آن ،نشان از اهمیت توبه دارد .بدون شک و به اتفاق
دانشمندان علوم اسالمی ،توبه صادقانه با رعایت
شروط و ارکان آن ،عامل سقوط مجازات اخروی
و شمول غفران الهی خواهد بود؛ زيرا از نظر ديني
كفاره گناه به حساب ميآيد و گناهان را محو ميكند.
اب ِم ْن بَ ْع ِد ُظ ْل ِم ِه
خداوند متعال ميفرمايدَ « :ف َم ْن َت َ
1
وب َع َل ْي ِه إ َِّن َ
َو َأ ْص َل َح َفإ َِّن َ
يم»؛
اهلل َي ُت ُ
اهلل َغ ُف ٌ
ور َر ِح ٌ
«هركس پس از ظلم و گناهي كه انجام داده ،توبه كند
و خود را اصالح كند ،خداوند توبه او را ميپذيرد ،به
درستي كه خداوند بخشنده مهربان است».
پشيماني يا عدول از ارتكاب جرم ميتواند به عنوان
يكي از عوامل تفريد قضايي مورد بحث قرار گيرد
و آثاري چون تعليق ،تخفيف و سقوط مجازات يا
تعليق تعقيب را به همراه داشته باشد؛ زيرا شخصي
كه خطا ميكند و از كرده خود پشيمان ميشود ،مانند
كسي نيست كه بر ادامه ناسازگاري با جامعه اصرار
ميورزد .مجازات چنين شخصي كه اصالح شده و
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 لجبازي ميكند ،از
اين رو دوباره ميل به سركشي نمايد.
به گفته جرمشناسان بخش فراوانی از جرايم ارتكابي
در جامعه توسط بزهکارانی صورت ميگيرد كه بدون

قصد و سوء نیت قبلی و تنها به خاطر قرار گرفتن
در يك فضاي مجرمانه ،مرتكب جرم ميشوند .بجا
است كه فرصت توبه بتواند راه اصالح و بازگشت
چنين اشخاصي را كه سابقه سوء كيفري نداشته و
به طور اتفاقي آهنگ ارتكاب جرم كردهاند ،اگر از
رفتار خود پشيمان و حاضر به جبران مافات شوند،
به جامعه فراهم كند و آنها را از ورود به دستگاه
قضايي و سرانجام از مجازات برهاند .این نوشتار به
شیوه توصیفی ـ تحلیلی به زوایای مختلف مقوله توبه
مجرم در حقوق اسالمی پرداخته است.

تاب
سوي خدا بازنميگردند؟ [و توبه نميكنند؟]»َ .2 .
اهلل َعلیه؛ یعنی قبول توبه از طرف خداوند 9،توفیق توبه
دادن ،آسان گردانیدن دشواری 10،بازگشت خداوند به
11
بندهاش همراه با لطف و بخشش ،بخشش گناهان.
اب َع َل ْي ِه»؛« 12خدا نيز توبهاش را پذيرفت»،
مانند « َف َت َ
13
ين َوالْ ُمؤْ ِم َن ِ
ات»؛ «و بر
«و َي ُت َ
وب اهللُ َع َلى الْ ُمؤْ ِم ِن َ
َ
مردان و زنان مؤمن ببخشايد» ،گاهی توبه خدا به
بندهاش به معنای تخفیف در امور است ،مانندَ « :ع ِل َم
اب َع َل ْي ُك ْم»؛« 14خداوند تشددی را که
َأ ْن لَ ْن ُت ْح ُصو ُه َف َت َ
نسبت به نماز شب و خواندن قرآن داشته ،تخفیف و
کاهش میدهد» .گاهی به معنای تبدیل حرام به مباح
ُون َأ ْن ُف َس ُك ْم
است ،مانندَ « :ع ِل َم اهللُ َأن َُّك ْم ُك ْن ُت ْم َتخْ َتان َ
اب َع َل ْي ُك ْم»؛« 15آنچه که بر شما حرام بود ،مباح
َف َت َ
میگردد».
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بنده است به سوی خداوند 19.توبه به سوی خدا؛ یعنی
بازگشت و رجوع به درگاه خداوند و تسلیم در پیشگاه
او ،تا انسان مدام با پروردگار خود باشد و به ریسمان
20
او چنگ زند و از او گریزان نگردد.
با توجه به تعاریف فوق و در یک جمعبندی میتوان
توبه را فرایندی دانست که مجموعه موارد زیر را
شامل میشود .1 :بازگشت همراه با پشیمانی به سوی
خداوند .پشیمانی و ندامت به تنهایی توبه محسوب
نمیشود .هرچند در خبر آمده است که «الندم توبة»
(پشیمانی از گناه توبه است) ،این بر وزن همین حدیث
است که گفته «الحج عرفة»« ،حج عرفه است» .به
این معنا نیست که اعمال دیگر حج از ارکان حج
نیست ،بلکه مراد این است که عرفه بزرگترین رکن
و مهمترین آنها است و اگر گفته شده در توبه پشیمانی
کفایت میکند ،بدین خاطر است که بیتردید ،پشیمانی
مسائل دیگری مانند ترک و عدم اصرار بر گناه را به
دنبال دارد .2 21.دوری از گناه و عزم و اراده بر عدم
بازگشت به گناه ،در حال و آینده .3 .طلب مغفرت از
خداوند به نسبت گناهان گذشته .4 .سعی و تالش بر
جبران گذشته که میتواند شامل حقالناس و حقاهلل
باشد .5 .روي آوردن به حسنات.

هرچند مفهوم اصطالحی «توبه» از معنای لغوی آن
دور نیست ،اما تعاریف متعددی ارائه شده است که در
اینجا به برخی از آنها اشاره میشود:
پشیمانی و برگشتن از گناه از آن جهت که گناه است،
نه از آن جهت که برای بدن مضر میباشد و عزم بر
اینکه در صورت توانایی بدان بازنگردد .عدهای نیز
توبه را رجوع از راه انحرافی به راه مستقیم تعریف
کردهاند 17.امام محمد غزالی توبه را علم به عظمت
گناه و پشیمانی و عزم بر ترک آن در حال و آینده و
جبران گذشته میداند 18.عدهای توبه را به همان معنای
لغوی یعنی رجوع و بازگشت دانستهاند و این بازگشت

 )1توبه در قرآن

 . 9معجم تفسیر مفردات الفاظ القرآن الکریم ،ص.155
 . 10فرهنگ بزرگ جامع نوین ،ج ،1ص.194
 . 11تاج العروس ،ج ،2ص.77
 . 12بقره.37 ،
 . 13احزاب.73 ،
 . 14مزمل.20 ،
 . 15بقره.187 ،
 . 16احکام القرآن ،ج ،2ص.64
 . 17لسان العرب ،ج ،2ص.63
 . 18احیاء علوم الدین ،ج ،4ص.3

 . 19المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،1ص.38
 . 20توبه ،ص.74
 . 21توبه در قرآن و سنت ،ص.52

توبه در متون دینی
در این مبحث ،توبه در قرآن و احادیث نبوی(ص) به
اختصار بیان میشود:
اسماء و صفات الهی ،اقتضائات خاص خود را دارند،
مث ً
ال رزاق اقتضائش این است که کسی یا کسانی
مرزوق (رزق داده شده) باشند؛ یا صفت غفور مقتضی
این است که کسی یا کسانی مورد مغفرت قرار گیرند؛
تواب نیز مقتضی این است که کسی یا کسانی مرتکب
گناه شوند و توبه کنند و خداوند توبه آنها را بپذیرد.

 . 22مدارج السالکین ،ج ،1ص.230
 . 23دانشنامه جهان اسالم ،ج ،8ص.367
 . 24القرآن و التشریع ،صص.306-303
 . 25تحريم.8 ،

 )2توبه در احادیث نبوی(ص)

در سنت نبوی روایات فراوانی درباره تشویق و ترغیب
مردم به توبه ،زمان آن و شروط آن ،وارد شده است
که به تعدادی از آنها پرداخته میشود« :توبه کننده از
27
گناه ،مثل کسی است که گناه مرتکب نشده است»،
«به خدا سوگند که من هر روز بیش از  70مرتبه از
28
خداوند طلب بخشش و به سوی او توبه میکنم»،
«خداوند توبه بندهاش را تا زمانی که روحش به حلقوم
نرسیده میپذیرد»« 29،پشیمانی توبه است» 30و «عبد
اگر اعتراف کند و سپس توبه نماید ،خداوند توبه او را
31
میپذیرد».
رویکردهای توبه در متون اسالمی
توب��ه در متون اس�لامی دارای دو رویکرد میباش��د؛
یکی جنبه باطن��ی و درونی دارد و عملی قلبی بوده و
از مقامات س��لوک الیاهلل به شمار میرود که این نوع
را توب��ه اعتق��ادي گويند و آث��ار آن در دنیا بر روح و
روان س��الک دیده میشود و آثار اخروی آن نیز محو
گناهان و یا تبدیل س��یئات به حس��نات است .دیگری
که جنبه بیرونی دارد همان رویکرد کیفری توبه اس��ت
که در متون حقوقی اس�لام دیده میشود و در راستای
تحقق اهداف اصالحی ـ تربیتی مجازاتها تش��ریع شده
و با رعایت شرایط و ارکان آن ،یکی از معاذیر قانونی
معافیت از مجازات محس��وب میش��ود؛ بدین معنا که
 . 26توبه ،ص.24
 . 27سنن ابنماجه ،ج ،2ص.1419
 . 28الجامع الصحیح المختصر ،ج ،5ص.2324
 . 29الجامع الصحیح سنن الترمذی ،ج ،5ص.547
 . 30وسائل الشیعه ،ج ،16ص.62
 . 31الجامع الصحیح المختصر ،ج ،4ص.1517
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اگر معصیت و گناهی نباشد ،پس صفت غفور یا تواب
شامل چه کسانی خواهد بود و خداوند چه کسانی را
22
مورد مغفرت قرار میدهد؟
توبه و واژگان همریشه آن  87مرتبه در قرآن کریم به
کار رفتهاند .عالوه بر آن نهمین سوره قرآن نیز «توبه»
خوانده شده که البته نام دیگر آن برائت است .در قرآن،
خود واژه توبه هفت مرتبه و فعل امر آن «توبوا» نیز
هفت مرتبه به کار رفته است .بیشترین کاربرد آن به
ترتیب در سورههای توبه ( 17مرتبه) بقره ( 12مرتبه)،
نساء ( 11مرتبه) و مائده (پنج مرتبه) است .عمده آیات
مرتبط با توبه در سورههای مدنی آمده است ( 64مرتبه
23
در  13سوره).
توب��ه یکی از اصول مهم تش��ریعات قرآنی اس��ت و نه
تنها به نس��بت حدود در قرآن آمده و موجب س��قوط
مجازاته��ای دنیوی میگ��ردد ،بلکه در س��ایر گناهان
بش��ری نیز مؤثر اس��ت .همانطور که تشریع حدود با
خداوند اس��ت و کس��ی غیر از او نمیتواند حدودی را
تعیی��ن کند ،تعیین توبه و تأثی��ر آن در مجازات نیز از
تشریعات خداوند اس��ت که کسی حق ندارد از اِعمال
آن خ��ودداری کند .بنابراین با توجه به نص قرآن کریم
در کنار هر مجازاتی ،توبه نیز مقرر گش��ته ،و کسی در
آن ح��ق دخالت ندارد و نمیتوان مج��ازات را اِعمال
24
نمود و از توبه چشمپوشی کرد.
برجستهترین آیه قرآن در رابطه با توبه این گفتار
ين َآ َم ُنوا
خداوند متعال است که میفرمایدَ « :يا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ُتوبُوا ِإلَى ا ِ
وحا َع َسى َرب ُّ ُك ْم َأ ْن ُي َك ِّف َر َع ْن ُك ْم
هلل َت ْوبَ ًة ن َُص ً
25
َّات َت ْج ِري ِم ْن َت ْح ِت َها أْ َ
َس ِّيئَا ِت ُك ْم َو ُي ْد ِخ َل ُك ْم َجن ٍ
ال ْن َها ُر»؛
«اي كساني كه ايمان آوردهايد ،سوي خدا توبه
خالصانه كنيد ،باشد كه پروردگارتان گناهانتان را از
شما بزدايد و شما را در باغهايي درآورد كه از زير
[درختان] آنها نهرها جاري است» .این آخرین پیام

الهی در قرآن در رابطه با مؤمنان است که آنان را به
توبه و بازگشت خالص و صادقانه به سوی پروردگار،
دستور میدهد .صیغه امر از طرف خداوند متعال ،در
قرآن بر وجوب داللت دارد ،مگر قرینهای باشد که آن
امر را از وجوب منصرف گرداند و در اینجا هیچگونه
26
قرینه و بازدارندهای نیست.

ج��رم ،واقع ش��ده و مجرم نیز دارای مس��ؤلیت کیفری
است؛ اما رعایت اهداف و فلسفه مجازات و نیز اعمال
سیاس��ت جنایی مناسب ،ایجاب میکند که از وی رفع
مجازات ش��ود .در ادامه به هر یک از این دو رویکرد
پرداخته میشود.
 )1رویکرد اعتقادي توبه
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در اين نوع توبه ،فرد در مقابل خداوند توبه ميكند و از
اعتقاد باطل و خطاها و معاصي خود دست ميكشد .در
واقع ارتباط بين فرد و خداي خویش است و بیشتر در
متون اخالقی و عرفانی دیده میشود .نزد صوفیه توبه
بیداری روح است 32.بازگشتن از هر ُخ ُلق مذموم و
حال بد است ،به ُخ ُلق محمود و حال خوب و سرانجام
دور شدن از هر چیزی است که مانع وصول بنده به
خدا است 33.رجوع از مخالفت حکم حق است به
موافقت 34.دوری کردن از راه کسانی که مورد خشم و
غضب خداوند قرار گرفتهاند .توبه زمانی صحیح است
که فرد گناهان را بشناسد و به آنها اعتراف کند و از آنها
دوری گزیند 35.مادام که مکلف حقیقت گناه را نشناسد
و نداند که فعلی که از وی صادر میشود ،مخالف حکم
خدا است ،رجوع درباره او درست نیست 36.بر این
اساس امام غزالی در بیان حقیقت توبه ،علم را مرحله
اول میداند و آن را این چنین تعریف میکند :علم
عبارت است از شناخت ضرر و زیان گناهان و پی
بردن به اینکه آنها حجاب و مانعی هستند در میان عبد
و هر معبودی 37.بنابراین عدهای توبه را اینگونه تعریف
کردهاند :توبه عبارت است از بازگشت از آنچه که علم
38
آن را مذمت میکند ،به آنچه علم آن را مدح میکند.
غالب ًا توبه را اولین منزل و باب االبواب دانسته و آن را
 . 32دایرة المعارف فارسی ،ج ،1ص.677
 . 33دانشنامه جهان اسالم ،ج ،8ص.76
 . 34شرح منازل السائرین ،ص.68
 . 35مدارج السالکین ،ج ،1ص.199
 . 36فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی ،ص.64
 . 37مختصر احیاء علوم الدین ،ص.463
 . 38اللمع فی التصوف ،ص.68

اول مقام از مقامات منقطعین به سوی خدا میدانند.
غزالی انتباه و بیداری را از مراحل توبه میداند و مرحله
بعد از علم را حال مینامد که در تعریف آن میگوید:
«هرگاه شناخت و آگاهی (علم) به طور یقین حاصل
شد ،حالتی در قلب برانگیخته میشود و آن ظاهر شدن
تألمی است که در اثر از دست دادن محبوب به عنوان
40
پشیمانی ،در قلب پدیدار میگردد».
گفتهاند که هر انسانی ناگزیر از توبه است؛ زیرا پاک
بودن خصلت فرشتگان است ،همواره در گناه بودن
صفت شیطان است و بازگشتن از معصیت به طاعت از
طریق توبه ،کار آدمیان است و هرکه توبه کند با آدم(ع)
قرابت و شباهت پیدا کرده است 41.بنابراین توبه بر
همه واجب و غفلت از آن ،از گناهانی که انسان انجام
داده بدتر است ،به عالوه مهمترین قدمی که سالک در
42
ابتدای سلوک مأمور به آن میشود ،توبه است.
بنابراین میتوان گفت توبه در متون اعتقادي و اخالقی،
عملی قلبی و حالتی باطنی است که خود نیز انواع و
مراحل دیگری دارد .بیشتر آثار این نوع توبه منحصر
به آثار اخروی است و اثری دنیوی جز برای قلب
سالک فی الطریق ،وجود ندارد.
39

 )2رویکرد کیفری توبه

رویکرد کیفری توبه كه به توبه حقوقي نيز مشهور
است ،توبهاي است كه در محكمه و حضور قاضي
انجام ميگيرد و آثار حقوقي و كيفري دارد .اين نوع
توبه در جهت تحقق اهداف و فلسفه مجازات تشریع
شده است؛ زیرا فلسفه شریعت اسالمی از قانونگذاری،
حمایت و حفاظت از مصالح دنیوی و اخروی افراد
جامعه است .بنابراین تشریع توبه در حقوق اسالمی
نمیتواند برخالف این اصل و یا به منظور تشویق
بزهکاران به ارتکاب بزه یا تسهیل ارتکاب آن و یا
فرار از مجازات باشد ،بلکه توبه صادقانه که با رعایت
 . 39همان.
 . 40مختصر احیاء علوم الدین ،ص.463
 . 41احیاء علوم الدین ،ج ،4ص.3
 . 42دانشنامه جهان اسالم ،ج ،8ص.377

 . 43الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،7ص.5553
 . 44فی ظالل القرآن ،ج ،1ص.911
 . 45سیاست جنایی اسالم ،ص.247

 . 46همان.
« . 47فلسفه مجازات» ،ص.195
 . 48اقدامات تأمینی و تربیتی ،ص.30
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شرایط و ارکان آن صورت پذیرفته باشد ،میتواند
راهی برای پایان دادن به مجازات باشد؛ چون هدف
اصلی از اعمال مجازات ،اصالح مجرم است ،حال
اگر این مهم با توبه تحقق یابد ،دیگر نیازی به اجرای
مجازات نیست .توبه ،شخص را با اختیار و با رضایت
قلبی در مسیر اصالح میکشاند و نیز فرصتی است
تا فرد بعد از اصالح و بازسازی به جامعه بازگردد و
43
زندگی جدیدی را آغاز کند.
در تشریع مجازاتها ،اهداف مختلفی دنبال میشود،
یکی از این موارد ،نقش تربیتی مجازاتها در بازپروری
مجرم و نیل او به درجهای شایسته و همراه با سعادت
است و نوعی تکریم مجرم به شمار میرود .اگرچه
در مجازاتها به اهداف دیگری از جمله ،ارعاب و
بازدارندگی تصریح شده است ،اما بدون شک یکی از
واالترین اهداف مجازات از دیدگاه دانشمندان حقوقی،
اصالح و درمان بزهکار است.
پذیرش توبه بزهکار از جانب شارع را نباید سهلانگاری
نسبت به گناه تلقی و رحم و شفقت به بزهکار قلمداد
کرد .اینجا نه سهلانگاری ناروایی است و نه رحم و
شفقت بیجایی .بلکه آنچه هست بزرگواری و مهربانی
است در حق توبهکارانی که خویشتن را از لوث گناه
پاک میدارند و خویشتن را روبهراه میسازند و در
اصالح جان ،به جان میکوشند .باید جامعه ایشان را
بپذیرد و گناه را به یادشان نیاورد و گناهشان را مایه
ننگشان نشمارد ،گناهی که از آن توبه کرده و خود را
44
از آن زدوده و پس از آن در اصالح حال کوشیدهاند.
بدون شک توبه مناسبترین و نزدیکترین راه
دستیابیبه اصالح و بازگشت اجتماعی بزهکار است.
اقدامی داوطلبانه که به یقین به دلیل تمایل اختیاری
مجرم ،تأثیرات آن از استحکام و نفوذ عمیقتری نسبت
به واکنشهای معمول مراجع رسمی ،برخوردار خواهد
بود 45.پیشبینی توبه کیفری که فرصتی برای رجوع

اختیاری مجرم است ،روند دادرسیهای کیفری را از
جریان معمول خارج و دستگاه عدالت جزایی را از
46
استفاده معمول از ابزارهای کیفری بینیاز میسازد.
نهاد توبه در حقوق اسالمی دارای کارکرد اصالح
و بازپروری است که بدون تأسیسات مخصوص و
مأموران ویژه و هزینه سرسامآور ،در اثر توصیه و
سفارش شارع مقدس ،بین فرد گناهکار و خداوند
به شکلی بسیار جدیتر ،نافذتر و واقعیتر از برنامه
اصالح و تربیت بزهکاران انجام میشود .ثمره اصالح
این است که روح مجرم متحول شود و بپذیرد که
آنچه انجام داده است ،زشت بوده و تصمیم خالصانه
بگیرد که زندگی خود را در آینده اصالح نماید 47.به
نحوی که قادر باشد خود را همچون گذشته بار دیگر
با جامعه هماهنگ و سازگار کند 48و این مهم با توبه
تحقق پیدا میکند.
یکی از اهداف اجرای مجازاتها ،تشفی خاطر بزهدیدگان
است .در نظریه تشفی خاطر ،هدف مجازات با توجه
به حق قربانیان جرم توجیه میگردد و اعتبار مجازات
ناشی از رضایت خاطری است که در قربانی جرم و
اطرافیان وی ایجاد میکند .توبه میتواند این هدف را نیز
تحقق ببخشد؛ زیرا از شرایط احراز توبه جبران حقوق
گذشته است و کسب رضایت مجنی علیه از مصادیق
این جبران میباشد .امروزه در جرمشناسی نظریهای به
نام عدالت ترمیمی مطرح است که بر اهمیت ارتقای
نقش بزهدیدگان و اعضای جامعه از رهگذر درگیر
نمودن فعاالنهتر آن در فرایند عدالت ،تأکید داشته،
بزهکاران را مستقیم ًا در قبال بزهدیدگان و جوامعی
که مورد آسیب و زیان قرار گرفتهاند ،مسئول میداند.
عدالت ترمیمی ،آسیبهای معنوی و مادی بزهدیدگان را
ترمیم کرده و طیفی از فرصتهای مناسب را برای گفتگو
و مذاکره و حل و فصل مشکل فراهم میآورد .این
فرصتها احساس بیشتری از امنیت و آرامش جامعه،
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هماهنگی اجتماعی ،صلح و آشتی را برای تمام کسانی
که درگیر در مسئله هستند ،به ارمغان میآورد .توبه
نیز میتواند نهادی در راستای عدالت ترمیمی باشد که
شخص تائب با اعالن پشیمانی و ندامت در راستای
جبران خسارت وارده بر بزهدیده تالش میکند که اگر
این کار قبل از طرح دعوا در سیستم قضایی باشد ،به
تحقق یکی از اهداف عدالت ترمیمی منجر میگردد و
آن عدم دخالت سیستم قضایی در حل و فصل دعوا
است .تالش دیگر عدالت ترمیمی در راستای تشویق
طرفین دعوا (بزهکار و بزهدیده) برای ایجاد احساس
ندامت و بخشش است که این مهم نیز با توبه تحقق
مییابد 49.بنابراین قانونگذار اسالمی ،چنین نهادی را
در حقوق کیفری پیشبینی نموده است و اعمال کیفر
را در صورت توبه مجرم ،تحت شرایطی منتفی میداند
و این ،یکی از امتیازات بارز و منحصر به فرد حقوق
اسالمی است.

جان برمیجوشد و گویای این است که چنین کسی از
دل و جان پشیمان شده و زندگی دوبارهای پیدا کرده
52
است.
حقوقدانان اسالمی در تحقق توبه ،ندامتی را معتبر
شمردهاند که حاصل تنفر مجرم از عصیان و تجاوز
نسبت به حدود الهی و ارزشهای پذیرفته شده در
جامعه اسالمی باشد .بنابراین ندامت بر شرب خمر را
از آن جهت که موجب اضرار نفس است ،توبه محسوب
نکردهاند .به همین دلیل آنان که در معرض کیفر واقع
شدهاند و هراس از رنج عقوبت بر آنها مستولی شده
است ،نمیتوانند با هدف گریز از تحمل مجازات ،به
توبه متمسک شوند و اظهار توبه در چنین شرایطی،
بیاثر و بیاعتبار خواهد بود 53.قانونگذار در مبحث
پنجم قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش ،طی
ماده  117احراز اصالح و ندامت را شرط پذیرش توبه
برای جرایم ذکر کرده و نیز ندامت را از جهات تخفیف
در بند «ث» ماده  38این قانون برشمرده است.

 . 49اسالم و دفاع اجتماعی ،ص.192
 . 50سنن ابنماجه ،ج ،3ص.176
 . 51توبه ،ص.83

 . 52فی ظالل القرآن ،ج ،1ص.916
 . 53سیاست جنایی اسالم ،ص.254
 . 54آل عمران.135 ،

شرایط تحقق توبه کیفری
با توجه به آیات متعدد از قرآن کریم و دیدگاه مفسران ندامت با اوصاف مذکور ،عزم و اراده را برمیانگیزد
و حقوقدانان اسالمی میتوان شرایط تحقق توبه را به که منشأ حرکت و سیر به سوی نیکیها است؛ زیرا
محال است کسی در انجام کاری ،اصرار و پافشاری
شرح زیر بیان کرد:
داشته باشد ،در عین حال نیز پشیمان و نادم باشد.
 )1ندامت و پشیمانی
54
«ولَ ْم ُي ِص ُّروا َع َلى َما َف َع ُلوا»؛
یکی از مهمترین ارکان توبه پشیمانی است که خداوند میفرمایدَ :
کارآمدترین موقعیت را در اصالح مجرم فراهم میسازد «بر آنچه مرتکب شدهاند ،پافشاری ندارند» ،بر این
و این نشان از آگاهی و معرفت بزهکار به ناهنجاری مسئله تأکید دارد که توبه کسانی پذیرفته میشود که
عمل ارتکابی است ،گاه توبه را همین ندامت دانستهاند :بر انجام گناه گذشته اصرار ندارند؛ زیرا اصرار بر
الندم توبۀ 50.برخی گفتهاند برای تحقق توبه ،پشیمانی گناه نشان بیاعتنایی یا عناد و دشمنی با قوانین خدا
ُ
کافی است؛ زیرا پشیمانی انقالبی درونی است که است .بر این اساس کسانی که مرتکب تکرار جرم
اگر اتفاق بیافتد ،ارکان دیگری را نیز به دنبال خود میگردند ،مشمول قاعده توبه نمیشوند و از سوء
میآورد 51.قطع ًا توبهای که خداوند آن را میپذیرد و استفاده احتمالی مجرمان حرفهای از این نهاد کیفری
در پرتو تفضل خود ،پذیرش آن را بر خویشتن واجب جلوگیری به عمل میآید.
گردانده است ،توبهای است که از ژرفای درون و عمق  )3عدم تأخیر عمدی در توبه
 )2عزم و اراده در عدم بازگشت به جرم

مصادیقی از جبران که عطف بر توبه شده ،آمده است.
در ادامه به بیان آن پرداخته میشود:
الف) اصالح مجرم
در آیاتی از قرآن کریم کلمه اصالح بعد از توبه آمده
اب ِم ْن بَ ْع ِد ُظ ْل ِم ِه َو َأ ْص َل َح َفإ َِّن
است؛ از جملهَ « :ف َم ْن َت َ
َ
وب َع َل ْي ِه»؛« 58پس هركس بعد از ستمش توبه
اهلل َي ُت ُ

 . 55دایرة المعارف اخالقی قرآنی ،ج ،2ص.64
 . 56نساء17 ،و.18
 . 57الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،7ص.5545

 . 58مائده.39 ،
 . 59نور.5 ،
 . 60التفسیر الکبیر ،ج ،2ص.230
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توبه بر همه مسلمانان واجب است ،بنابراین فوریت
در انجام آن نیز الزم است و تأخیر و تراخی در
آن جایز نیست 55.خداوند میفرمایدِ « :إن ََّما ال َّت ْوبَةُ
َع َلى ا ِ
ون ِم ْن
السو َء بِ َج َهالَ ٍة ث َُّم َي ُتوبُ َ
ين َي ْع َم ُل َ
هلل لِ َّل ِذ َ
ون ُّ
يب َف ُأولَ ِئ َ
ق َِر ٍ
يما.
وب اهللُ َع َل ْي ِه ْم َو َك َ
ك َي ُت ُ
يما َح ِك ً
ان اهللُ َع ِل ً
الس ِّيئ ِ
َات َح َّتى ِإ َذا َح َض َر
ين َي ْع َم ُل َ
َولَ ْي َس ِت ال َّت ْوبَةُ لِ َّل ِذ َ
ون َّ
َال ِإنِّي ُت ْب ُت آْ َ
َأ َح َد ُه ُم الْ َم ْو ُت ق َ
ون كند و به اصالح [خود] بپردازد ،پس به درستي خدا
ين َي ُمو ُت َ
ال َن َو اَل الَّ ِذ َ
َ
و ُهم ُك َّفار ُأولَ ِئ َ َ
ين َتابُوا ِم ْن بَ ْع ِد َذلِ َ
ك
يما»؛« 56بیگمان توبه او را ميپذيرد» و «إ اَِّل الَّ ِذ َ
ٌ
ك أ ْع َت ْدنَا لَ ُه ْم َع َذابًا ألِ ً
َ ْ
59
َ
َ
ِ
َ
يم»؛ «مگر كساني كه بعد
خداوند تنها توبه کسانی را میپذیرد که از روی نادانی َوأ ْصل ُحوا َفإ َِّن اهلل َغ ُف ٌ
ور َرح ٌ
به کار زشت دست مییازند ،سپس هرچه زودتر از آن [تهمت زدن] توبه كرده و [اعمالشان را] اصالح
برمیگردند ،خداوند توبه و برگشت آنان را میپذیرد و نمايند ،پس بيگمان خدا آمرزنده و مهربان است».
خداوند آگاه و حکیم است .توبه کسانی پذیرفته نیست همین مضمون در این آیات نیز آمده است :نساء16 ،؛
که مرتکب گناهان میگردند ،تا آنگاه که مرگ یکی بقره160 ،؛ آلعمران .89 ،قید اصالح در این آیات بر
از آنان فرامیرسد و میگوید :هم اینک توبه میکنم .نوعی نمود خارجی یافتن توبه تأکید دارد.
همچنین توبه کسانی پذیرفته نیست که بر کفر میمیرند .عالمان اخالق عالوه بر شرایط مذکور ،بر جبران
هم برای اینان و هم آنان عذاب دردناکی تهیه دیدهایم» .خطاهای گذشته نیز تأکید بسیاری میکنند و آن را
برخی متکلمان و مفسران به استناد این آیه ،توبه را الزمه برطرف شدن کدورت قلب از گناهان میدانند و
برای فرد گناهکار واجب فوری میدانند .به نظر اینان تا زمانی که توبه منجر به عمل نشود ،تنها دوری از گناه
ون ِم ْن ق َِر ٍ
يب» چند وجه معنایی دارد :و پشیمانی نمیتواند توبه محسوب شود .فخررازی در
عبارت « َي ُتوبُ َ
از جمله ،تشویق بندگان به توبه کردن بالفاصله پس تفسیر اصالح میگوید« :منظور از اصالح این است که
از معصیت است .میگویند :توبه قبل از مرگ صحیح شخص تائب با نیت صادق و پاک ،و خالی از اغراض
است ،حتی اگر یک روز قبل از مرگ باشد؛ زیرا مادی ،توبه کند» 60.از آنجا که لفظ اصالح بعد از توبه
امید به اصالح فرد باقی است و اگر از کردار خود در قرآن به دنبال جرایمی از قبیل ،کتمان َما اَنْ َز َل اهللُ،
پشیمان گردد ،عزم ترک گناه از وی پذیرفته میشود .زنا ،قذف ،سرقت و ارتداد آمده است ،به نظر میرسد
اما کسی که در معرض موت است و امیدی به زندگی اصالح جنبه عملی و کاربردی در راستای جبران
ندارد ،توبه و اظهار ایمان هیچ نفعی به او نمیرساند 57.گذشته باشد .مث ً
ال اصالح در سرقت ،رد مال مسروقه
بنابراین توبه کیفری زمانی پذیرفته میشود که شخص و در قذف ،جلب رضایت خاطر مقذوف است .در بند
بالفاصله بعد از ارتکاب جرم اقدام کرده باشد و اگر ج ماده  37قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش
بعد از گذشت مدتی از جرم اقدام به توبه کند ،توبه وی به «کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام
وی برای جبران زیان ناشی از آن» اشاره و نیز احراز
قابل قبول نیست.
اصالح مجرم نزد قاضی ،از شرایط اساسی پذیرش
 )4جبران گذشته
شرط دیگر قبولی توبه ،جبران گذشته است .در قرآن توبه شناخته شده است.
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ب) اعتراف به جرم
یکی دیگر از شرایط تحقق توبه اعتراف به جرم ارتکابی
است که عالمان از آن به «اعتذار» تعبیر کردهاند .در
پاسخ به این سؤال که چه تفاوتی ببین ندامت (به عنوان
شرط اول تحقق توبه) و اعتراف به گناه وجود دارد؟
میتوان گفت :در واقع اقرار یا اعتراف به گناه ،نمود
خارجی ندامت و پشیمانی است .به عبارتی دیگر،
ندامت حالت درونی و اقرار شکل بیرونی توبه است.
ابنقیم بر این باور است که اگر اعتراف به گناه نباشد،
توبهای صورت نمیگیرد؛ زیرا اعتراف نکردن به گناه
و جرم ،تأیید آن است و کمال اعتراف این است که
61
فرد با قلب و زبان به خطا و اشتباه خود ،اقرار کند.
ابنعربی معتقد است توبه بنده ،اعتراف به گناه است،
مانند آدم که به ظلم خود اعتراف کرد ،آنجا که گفت:
62
«ربَّنا َظ َل ْم َنا اَ ْن ُف َسنا».
َ
جمهور فقیهان و حقوقدانان اسالمی عقیده دارند که
هرگاه مرتکب جرم یا گناه ،خطای خود را پوشانیده
و بین خود و خدا توبه کند ،این استتار و توبه برای
وی بهتر از افشای جرم و اقرار به آن است .این نظر
مبتنی بر روایاتی 63است که از پیامبر(ص) وارد شده
است 64.به نظر برخی از حنابله و شافعیه برای کسی
که مشهور به ارتکاب معصیت میباشد ،اقرار بهتر
65
است؛ چون فایدهای در ترک اقامه حد بر او نیست.
ابنقدامه با رد این دیدگاه معتقد است در توبه نیازی
به اقرار نیست؛ زیرا اقرار تنها به نسبت بدعت در دین
الزامی است 66.در بندهای «ب» و «ت» از ماده 37
قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش به همکاری
و اقرار مؤثر متهم اشاره شده است که از جهات تخفیف
 . 61مدارج السالکین ،ج ،1ص.202
 . 62دانشنامه جهان اسالم ،ج ،8ص.378
 . 63مانند این روایت« :هرکس��ی مرتکب چیزی از این پلیدیها ش��ود
و آن را پوش��یده ن��گاه دارد ،پس او در پوش��ش و مخفیگاه خداوندی
میماند و هرکس آن را آشکار سازد ،بر او حد جاری میکنیم».
 . 64الموطأ ،ج ،5ص.188
 . 65مدارج السالکین ،ج ،1ص.316
 . 66همان ،ج ،12ص.80

مجازات محسوب شده و میتواند مصادیقی از توبه
باشد .این بندها مقرر میدارند« :ب :همکاری مؤثر
متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ،تحصیل ادله یا
کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به کار رفته
برای ارتکاب آن»« ،ت :اعالم متهم قبل از تعقیب یا
اقرار مؤثر او در حین تحقیق و رسیدگی».
دیدگاههای ناظر به کارکرد توبه در مجازات
نقش توبه در سقوط مجازاتهای اخروی مورد اتفاق
همه فقیهان و حقوقدانان اسالمی است ،ولی در سقوط
کیفر دنیوی اختالف دارند که میتوان دیدگاههای آنان
را به سه دسته تقسیم کرد:
 )1عدم تأثیر توبه در سقوط مجازات

در این دیدگاه فقیهان و حقوقدانان اسالمی از جمله
ابنعباس ،حسن ،مجاهد ،قتاده و ابنحزم معتقدند که
توبه در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد 67و به
ادله زیر استناد میکنند:
 .1پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه ،به تعطیل
شدن حدود الهی منجر خواهد شد؛ زیرا شخص
68
میتواند برای هر جرمی ادعای توبه کند.
 .2توبه یک رابطه درونی و باطنی است که شخص
میتواند با خدای خود توبه کند و خداوند نیز توبه او
را بپذیرد ،ولی به منظور حفظ مصالح جامعه و افراد،
باید مجازاتها اجرا شوند.
 .3اجرای مجازاتها ،کفاره گناه افراد در آخرت خواهد
69
ارات ألهلِها»
بود و به حدیث مشهور «الحدو ُد َک ّف ٌ
استناد کردهاند و کفاره همراه با توبه واجب است .مانند
کسی که ظهار مرتکب شده است که بعد از توبه باید
70
کفاره نیز پرداخت کند.
 .4امر به اجرای حد در آیات مربوط به زنا ،سرقت و
 . 67المجم��وع ش��رح المه��ذب ،ج ،20ص107؛ المح ّل��ی ،ج،11
صص159-156؛ بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،ص.765
 . 68التشریع الجنایی االسالمی ،ج ،1ص.355
 . 69صحیح مسلم ،ج ،9ص.88
 . 70نهایۀ المحتاج الی ش��رح المنهاج ،ج ،13ص12؛ بدایع الصنایع فی
ترتیب الشرایع ،ج ،7ص96؛ الجریمه ،ص.344

شرب خمر با عبارات عام وارد شده است و توبه کننده
و غیر توبه کننده را شامل میشود .سقوط حد به نسبت
توبه کننده ،بیتوجهی به ظاهر آیه و تخصیص آن بدون
71
دلیل محسوب میشود.
 .5پیامبر(ص) حد را بر کسانی که نزد وی اقرار به
جرم حدی کردهاند ،جاری فرموده ،در حالی که این
افراد تنها به منظور توبه و پاک گردانیدن خود نزد
72
ایشان حاضر میشدند و شکی در توبه آنها نیست.
ين َتابُوا ِم ْن ق َْبلِ َأ ْن
 .6استثنای توبه در آیه «إ اَِّل الَّ ِذ َ
َتق ِْد ُروا َع َل ْي ِه ْم»؛« 73مگر كساني كه پيش از آنکه بر
آنان دست يابيد ،توبه كرده باشند» ،مربوط به محارب
نیست ،بلکه شأن نزول آن ارتداد عدهای در زمان
پیامبر بوده و این استثنا مربوط به رجوع از شرک به
اسالم است که موجب سقوط مجازات میشود؛ زیرا
کسی با خدا و رسول محاربه میکند که یا از اسالم
برگشته و مرتد است ،یا مشرک .بنابراین به نسبت سایر
74
مسلمانان مجازات حد با توبه ساقط نمیشود.
مشهور فقیهان امامیه 75و بعضی از فقیهان شافعیه و
77
شافعي در يكي از اقوال 76و مذهب احمد بن حنبل
معتقدند که توبه مسقط مجازات است .برای توجیه این
نظر اینگونه استدالل شده است:
 .1خداوند به کسانی که مرتکب هر نوع گناهی
میشوند ،فرصت توبه عطا نموده و اگر بعد از توبه
اهل اصالح باشند ،خداوند نسبت به آنان بخشنده و
«ثم ِا َّن ربَّ َ
السو َء بجهالَ ٍة
ک لِ َّل َ
مهربان استَّ :
ذین َع ِملوا ُّ
ذلک َو اَ ْص َلحوا ِا َّن ربَّ َ
بعد َ
ک ِم ْن بَ ِ
ث َُّم تابوا ِم ْن ِ
عدها
 . 71اس��نی المطالب ،ج ،4ص156؛ بدیع الصنایع فی ترتیب الش��رایع،
ج ،7ص.96
 . 72نهای��ۀ المحتاج الی ش��رح المنهاج ،ج ،8ص6؛ المغنی و الش��رح
الکبیر ،ج ،10ص.316
 . 73مائده.34 ،
 . 74المح ّلی ،ج ،13ص.147
 . 75مباني تكملة المنهاج ،ج ،1ص185؛ تحریر الوسیله ،ج ،2ص287؛
جواهر الکالم ،ج ،41ص.307
 . 76روضة الطالبين ،ج ،3ص.479
 . 77الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،7ص.5569

زنا ميشوند ،آزارشان دهيد ،پس اگر توبه كردند و به
اصالح خود پرداختند ،از [آزارشان] دست برداريد».
همچنین قرآن کریم بعد از بیان حد سرقت ،توبه را
81
عنوان کرده است.
 .4حدیث پیامبر(ص) که میفرماید« :توبه ماقبل خود
را از بین میبرد» و نیز حدیث دیگری از ایشان که
در آن فرموده است« :کسی که از گناه توبه کرده ،مثل
کسی است که گناه نکرده است» .بنابراین کسی که
گناهی ندارد ،حدی نیز بر او نخواهد بود.
 .5در روایتی آمده که شخصی نزد پیامبر(ص) آمد
و گفت :من مرتکب حدی از حدود خداوند شدهام،
مجازات حد را بر من جاری کن .پیامبر از وی روی
برگرداند .تا سه مرتبه شخص سخن خود را تکرار کرد
و پاسخ پیامبر همان بود .تا اینکه نماز اقامه شد .بعد
از نماز شخص برای بار چهارم سخن خود را تکرار
کرد .سپس پیامبر(ص) فرمود :آیا تو وضو نگرفتی و
همین حاال با ما نماز نخواندی؟ مرد در جواب گفت:
82
بله ،حضرت فرمود :پس برو این کفاره گناه تو شد.
 .6هنگامی که ماعز از گودال فرار کرد ،مردم او را
 . 78نحل.119 ،
 . 79الح��اوی الکبیر ،ج ،17ص258؛ درآم��دی بر اصول نظام کیفری
اسالم ،ص.80
 . 80نساء.16 ،
 . 81مائده.39 ،
 . 82المسند ،ج ،25ص.396

15

توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

 )2اثر توبه در سقوط مجازات

حیم».
لَغ ٌ
َفور َر ٌ
 .2آیه  39سوره مائده در سقوط مجازات محاربه
با توبه صراحت دارد .در حالی که جرم محاربه از
شدیدترین جرایم است ،پس در صورتی که توبه
مجازات محاربه را ساقط نماید ،به طریق اولی ،توبه
شدت کمتری برخوردار
مجازات غیرمحاربه را که از ّ
79
است ،ساقط مینماید.
 .3قرآن کریم در حکم به اولین مجازات زنا ،توبه را به
صراحت مانعی برای مجازات زنا میداند و میفرماید:
«وال َّل َذ ِان َي ْأ ِت َيا ِن َها ِم ْن ُك ْم َفآ ُذو ُه َما َفإ ِْن َتابَا َو َأ ْص َل َحا
َ
80
َف َأ ْع ِر ُضوا َع ْن ُه َما»؛ «و مرد و زني از شما كه مرتكب
78
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گرفته و مجازات کردند .پیامبر(ص) بعد از شنیدن
قضیه فرمود« :چرا او را رها نکردید که توبه نماید و
83
خداوند نیز توبه او را بپذیرد».
 .7توبه سبب طهارت و پاکی نفس میشود و حدود
نیز برای طهارت و پاکی نفس است .پس اگر بزهکار
ابتدا خود را با توبه پاک گردانید ،نیازی به اجرای حد
84
نیست.
نظر ابنتیمیه و شاگردش ابنقیم ،این است که مجازات،
مجرم را از گناه پاک میکند و توبه نیز مجرم را در
جرایمی که تجاوز به حقاهلل است ،ساقط مینماید.
بنابراین با توجه به وحدت غایت در زدودن آثار جرم
به وسیله اعمال مجازات یا توبه ،با حصول توبه ،هدف
تأمین گردیده است .بنابراين لزومی به اِعمال مجازات
باقی نخواهد ماند ،مگر اینکه مجرم خود ،خواستار
تطهیر خویش با اِعمال مجازات باشد و توبه را توأم با
اِعمال مجازات خواسته باشد 85.در نتیجه این نظریه ،در
صورتی که جرم تجاوز به حقالناس نباشد ،مجازات
آن با توبه ساقط میشود ،مگر در صورتی که خود
طالب مجازات باشد.
در حقوق اسالمی اجرای مجازات ،کفاره گناه ارتکابی
محسوب میشود و مجرم با تحمل مجازات از آثار
شوم گناه در دنیا و آخرت پاک میشود .کسی که در
دنیا مجازات گردد و سختی زودگذر دنیا را تحمل کند،
در آخرت نجات پیدا میکند ،مگر اینکه از کرده خود
توبه نکرده باشد 86.با عنایت به این مسئله اگر شخصی
مرتکب جرم و یا گناهی گردد ،برای پاک شدن از
آثار شوم گناه و نجات از عذاب آخرت ،با آغوش باز
مجازات را قبول میکند؛ زیرا مجازات موجب تهذیب
مجرم در دنیا و آخرت است 87.در نتیجه گرچه مجازات
سخت است ،اما در راستای نفع و سالمت معنوی مجرم
 . 83األم ،ج ،4ص.61
 . 84الجریمه ،ص344؛ المح ّلی ،ج ،13ص.11
 . 85درآمدی بر اصول نظام کیفری اسالم ،ج ،1ص.355
« . 86فلسفه مجازات در اسالم» ،ص.15
 . 87اصل قانونی بودن جرم و مجازات ،ص.90

میباشد .بنابراين میبینیم در زمان پیامبر(ص) افراد
نزد حضرت میآمدند و درخواست میکردند که آنها را
از آلودگی گناه پاک کند.
شخصی را در زمان پیامبر اسالم(ص) به اتهام جرم
زنا دستگیر کردند و حکم رجم وی در مأل عام صادر
شد .ناگهان در میان جمع فردی بلند شد و فریاد زد :او
بیگناه است و من را باید رجم کنید .مجرم اصلی من
هستم ،او را به اشتباه گرفتهاید .او را نزد پیامبر(ص)
آوردند و به گناه خود اعتراف کرد .اصحاب گفتند:
چون اقرار کرده ،باید رجم بشود .اما پیامبر(ص)
فرمود :خداوند او را بخشید؛ زیرا او توبه کرده و حد
از وی ساقط شده است 88.ابنقیم در شرح این روایت
میگوید :اعتراف شخص به صورت اختیاری نشان از
ترس و خشیت از خداوند دارد که به راحتی خود را
برای رجم آماده میکند و زندگی برادر دینیاش را بر
زندگی خود ترجیح میدهد .این یک نیروی سالمی
است که مریضی وی را شفا داده و قلب بیمار او را
سالم کرده و دیگر پاک شده است .به همین خاطر
گفته شد :نیازی به اجرای حد نیست؛ زیرا او پاک و
مطهر گشته و نیازی به درمان ندارد .ابنقیم در پایان
میگوید :چه حکمی بهتر از این حکم میتوانست به
89
رحمت ،حکمت و مصلحت نزدیکتر باشد.
همچنین در همین راستا ماده  521قانون مجازات
اسالمی مصوب 1375ش در جهت تأثیر توبه در
برخی جرایم تعزیری مقرر میدارد« :هرگاه اشخاصي
كه مرتكب جرايم مذكور در مواد  519 ،518و 520
ميشوند ،قبل از كشف قضيه ،مأمورین تعقيب را از
ارتكاب جرم مطلع نمايند ،يا در ضمن تعقيب به واسطه
اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم
آورند ،يا مأمورين دولت را به نحو مؤثري در كشف
جرم كمك و راهنمايي كنند .بنا به پيشنهاد رئيس
حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص
دادگاه در مجازات آنان تخفيف متناسب داده ميشود
 . 88المعجم الکبیر ،ج ،22ص.15
 . 89اعالم الموقعین ،ج ،3ص.21

 . 90مائده.34 ،

 )3تفکیک ميان محاربه و ساير جرايم

ابوحنیفه ،مالک و شافعیه 91معتقدند :توبه صرف ًا
مجازات جرم محاربه را ساقط مینماید و تأثیری در
سایر جرایم ندارد 92.این گروه استدالل میکنند:
 .1اصل بر عدم سقوط مجازات به وسیله توبه است
و تأثیر توبه منحصر به موردی است که در آن نصی
وارد شده است و آنچه استثنا بر اصل است ،صرف ًا توبه
محاربه است که براساس نص ،مجازات با توبه قبل از
دستگیری ساقط خواهد شد و این به جرمهای دیگر
93
سرایت نمیکند.
 .2به مقتضای اطالق و عام بودن آیات حدود ،همچون
الس ِ
«الس ِ
ارقَةُ َفاق َْط ُعوا اَیدی ُهما»؛« 94دستهاي مرد
ار ُق َو َّ
َّ
و زن دزد را قطع كنيد» ،که هم توبه کنندگان و هم
غیر توبه کنندگان را دربر میگیرد و نیز آیه «ال َّزا ِن َيةُ
اج ِل ُدوا ُك َّل َو ِاح ٍد ِم ْن ُه َما ِمائ ََة َج ْل َد ٍة»؛« 95زن و
َوال َّزا ِني َف ْ
 . 91بدی��ع الصنایع فی ترتیب الش��رایع ،9 ،ص373؛ المغني المحتاج،
ج ،17ص.86
 . 92بدایة المجتهد و نهایة المقتصد ،ص766؛ المجموع ش��رح المهذب،
ج ،20ص111؛ الحاوی الکبیر ،ج ،17ص.257
 . 93التشریع الجنایی االسالمی ،ج ،1ص.354
 . 94مائده.38 ،
 . 95نور.2 ،
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توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

و حسب مورد از مجازات حبس معاف ميشوند ،مگر
آنكه احراز شود قبل از دستگيري توبه كردهاند كه در
اين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند
شد».
آنچه میان فقیهان اسالمی مورد اتفاق است ،اینکه توبه
محارب قبل از دستگیری ،عامل سقوط مجازات است
ذین َتابُوا ِم ْن قَبلِ اَ ْن
که به دلیل وجود نص « ِا اَّ
ل الَّ َ
َتق ِْدروا َعلی ِهم» 90میباشد .وجود این قید ،در واقع
سیاست جنایی اسالم در تأسیس نهاد توبه را نشان
میدهد ،تا توبهای صادقانه و از روی اختیار محرز
گردد؛ به این معنی که شخص تائب قبل از اینکه در
چنگ عدالت قرار گیرد ،باید توبه کند تا توبه وی ،توبه
اختیاری و از روی رغبت و خالی از شبهه ترس از
مجازات باشد و منظور از توبه وی ،پایان بخشیدن به
فعل ممنوع ،بازگشت از آن ،اعتراف به اشتباه خویش،
اعالم پشیمانی از آن ،تعهد بر عدم تکرار آن در آینده
و ادای حقوق بزهدیدگان است .اگر توبه به این صورت
تحقق یابد ،نشان از تغییر رفتار مجرم از افعال مجرمانه
و بازگشت وی به اجتماع خواهد بود که چنین توبهای
برخواسته از یک تحول درونی و پشیمانی از کردار و
حاکی از اصالح رفتار میباشد.
براساس این دیدگاه ،در ماده  114قانون مجازات
اسالمی مصوب 1392ش به پذیرش توبه در جرایم
حدی با قید «جرایم موجب حد» اشاره شده است.
البته در تبصره دو همین ماده آمده است« :در زنا و
لواط هرگاه جرم به عنف ،اکراه و یا با اغفال بزهدیده
انجام گیرد ،مرتکب در صورت توبه و سقوط مجازات،
به شرح مندرج در این ماده ،به حبس یا شالق تعزیری
درجه شش یا هردوی آنها ،محکوم خواهد شد» .این
قانون در ماده  116چند مجازات را از قاعده توبه
استثنا کرده است و مقرر میدارد« :دیه ،قصاص ،حد
قذف و محاربه با توبه ساقط نمیگردد» .بدیهی است
دلیل عدم سقوط مجازات قصاص ،دیه و حد قذف با

توجه به حقالناس بودن آنها است .دلیل عدم سقوط
مجازات محاربه پس از دستگیری ،در ادامه خواهد
آمد.
چون توبه نهادی در راستای اصالح مجرم است و این
هدف در هر جرمی که محقق شود ،باید اثر بگذارد و
منحصر کردن آن به پارهای جرایم خاص فاقد پشتوانه
منطقی است ،بنابراین توبه نه تنها منحصر در حدود
نیست ،بلکه به طریق اَولی میتوان آن را در مورد
تعزیرات که خفیفتر از حدود هستند ،نیز قابل اجرا
دانست .اما اینکه چرا قانونگذار در ماده  115قانون
مجازات اسالمی مصوب 1392ش و تبصره دو آن در
برخی جرایم تعزیری بعد از احراز توبه ،مجازات را
ساقط نمیداند ،قابل توجیه در حقوق جزای اسالمی
نیست.

مرد زناكار را هريك از آن دو را  100تازيانه بزنيد» ،دلیل بر تأیید این نظریه است .خداوند در آخرت به
خداوند شالق زدن را به نحو عام برای مجرمی که توبه دلیل توبه ،گناه را میبخشد و عذاب نمیکند« :واِنّی
99
96
اب َو آ َم َن َو َع ِم َل َصالِ َح ًا ث َُّم ا ْه َت َدی»؛
کرده یا نکرده ،قرار داده است.
ار لِ َم ْن َت َ
لَ َغ َّف ٌ
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سال نهم
شماره -35بهار 1393

 .3سقوط مجازات به وسیله توبه به تعطیل شدن
مجازات منجر خواهد شد؛ چون هیچ مجرمی ،عاجز
از ادعای توبه نمیباشد.
 .4ماعز زمانی که نزد پیامبر(ص) آمد و (به طور
اختیاری) اعتراف به زنا کرد ،پیامبر(ص) دستور داد
که وی را رجم کنند .در حالی که تردیدی در این
مسئله نیست که اقرار ماعز نشان از توبه او است و
حتی پیامبر(ص) عمل او را توبه خواند و فرمود« :به
حقیقت وی توبهای نمود که اگر بر  70شخص مدینه
97
تقسیم شود ،آنان را کافی است».
 .5مجازات کفاره گناه آدمی است و شباهتی بین
محاربه و سایر جرایم نیست و نمیتوان قیاس را در
مورد سایر جرایم به کار برد؛ زیرا در مورد محارب که
به طور معمول نمیتوان او را دستگیر کرد ،در صورتی
که قبل از قدرت یافتن بر وی ،توبه نماید ،مجازات
ساقط میگردد .علت پذیرفتن توبه وی این است
که وی تشویق به کنارهگیری از ادامه فساد در روی
زمین گردد .ولی در مورد مجرمان دیگر که همیشه در
معرض دستگیری هستند ،حکمتی در پذیرش توبه و
98
تشویق مجرم به آن وجود ندارد.
تحلیل دیدگاهها در مورد تأثیر توبه
به نظر میرسد دیدگاه فقهی معافیت توبه کننده از
مجازات ،در راستای هدف غایی مجازات یعنی اصالح
و تربیت مجرم است؛ زیرا تکرار لفظ توبه و مشتقات
آن در قرآن کریم ـ بیش از  100مرتبه ـ و ترغیب
و تشویق مردم به توبه و اصالح عمل ،به گونهای که
بعد از هر جرمی بالفاصله ذکری از توبه به میان آمده،
 . 96المغنی و الشرح الکبیر ،ج ،10ص.316
 . 97األم ،ج ،4ص61؛ المح ّلی ،ج ،13ص.12
 . 98التشریع الجنایی االسالمی ،ج ،1ص354؛ الفقه االسالمی و ادلته،
ج ،1ص.5565

«و بیگمان من (خداوند) برای کسی که توبه کند و
ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد ،پس [بر طریق]
هدایت [استقامت] یابد ،آمرزندهام» .اگرچه توبه یک
امر باطنی و معاملهای درونی است که شخص خاطی با
خدا دارد ،اما وجود آیات مختلفی مبنی بر پذیرش توبه
بعد از بیان مجازات جرایم مختلف ،خود دلیل دیگری
بر اعتبار توبه به عنوان عامل ساقط کننده مجازات در
دنیا است .خداوند به کفار و مشرکان وعده قبول توبه و
ذین َک َفروا
بخشش گناهان میدهد و میفرماید« :ق ُْل لِ َّل َ
اِ ْن َین َت ُهوا ُیغ َفر لَ ُهم َما ق َْد َسلف» 100،این در حالی است
که آنها مرتکب گناهان کبیره و از جمله شرک که اکبر
کبائر است ،شدهاند .اگر قرار است مؤاخذه و مجازاتی
در کار باشد ،نباید این افراد از مجازات رهایی یابند
و توبه کنند و مغفرت الهی شامل حال آنها شود؛ پس
وقتی خداوند وعده فرموده که شرک و معاصی کفار را
با توبه میبخشد ،به طریق اَولی اگر مسلمانی مرتکب
جرمی (حدی یا غیر حدی) شود که هرگز قبح آن
به شرک نمیرسد و توبه کند ،خداوند توبه وی را
میپذیرد و مجازات وی در دنیا نیز ساقط میشود.
البته قائل شدن به این نظر ،روزنهای برای اعمال
نکردن مجازاتها و تعطیلی حدود و نیز فرار مجرمان
نیست؛ زیرا بر این باور نیستیم که دادرس حق بررسی
و سنجش توبه و احراز آن را ندارد ،بلکه اگر توبه
را عاملی برای غرق شدن در ورطه جرم و فرار از
عدالت بداند ،میتواند توبه ادعا شده را نپذیرد و به آن
توجهی نکند .اما اگر دادرس از روی اشتباه حکم به
منع مجازات به دلیل توبه ـ هرچند توبه درست نباشد
ـ بدهد ،بهتر از آن است که به دلیل بیتوجهی به توبه
مجرم ـ که ممکن است توبه درست باشد ـ مجازات
 . 99طه.82 ،
 . 100انفال.38 ،

را اعمال کند ،که در این صورت خطایی جبرانناپذیر
است .حدیثی از پیامبر(ص) این مطلب را تأیید میکند
که میفرماید :قاضی در عفو ،اشتباه کند بهتر است تا
در مجازات .اضافه بر این مسئله ،اگر قرینهای بر صدق
و کذب توبه ادعا شده نباشد ،میتواند مصداقی از شبهه
باشد که مجازات را با آن ساقط کرد که بر این مسئله
الشبهات» و «اِدفَعوا
احادیثی چون «اِدرأوا الحدو َد ب ِ ُّ
جدتُم لَها َمدفع ًا» وجود دارد.
ال ْ ُحدو َد َما َو ْ
در خصوص قضیه ماعز نیز میتوان گفت که اقرار وی
دلیلی آشکار بر توبه وی بوده و این مسئله برای پیامبر
احراز شده بود .به همین خاطر پیامبر با اقرارهای اولیه
وی مخالفت میکرد و از اجرای مجازات استنکاف
مینمود ،اما اصرار وی بر اجرای مجازات به منظور
تطهیر ،سبب شد که پیامبر حد را بر وی اجرا کند.
اجرای مجازات نمیتواند کفاره گناهان فرد در آخرت
باشد ،مگر اينكه همراه با توبه باشد .چه بسا افرادی
پس از اجرای مجازات از کردار خود نادم نگشته و
راه صالح در پیش نگرفتهاند و این در حالی است که
رضایت خداوند منوط به این عوامل است.
روایت شده دزدی را نزد پیامبر(ص) آوردند و بعد از
سه مرتبه اعتراف ،پیامبر دستور قطع دست وی را صادر
نمود .پس از اجرای حد نزد پیامبر آمد و پیامبر(ص)
به او فرمود :از خدا طلب بخشش کن و توبه کن .او نیز
چنین کرد و پیامبر نیز برای وی دعا نمود 101.در این
جریان توبه شخص مجرم قبل از اجرای مجازات برای
پیامبر احراز نشده بود که پس از اجرای حد ،پیامبر
او را توصیه به توبه میکند .اما در روایت دیگری که
انس نقل میکند شخصی نزد پیامبر آمد و گفت :من
گناهی مرتکب شدهام ،حد الهی را بر من جاری کن.
پیامبر از او چیزی نپرسید و سخنی نفرمود .سپس آن
مرد در نماز جماعت حاضر شد و با پیامبر نماز گزارد.
هنگامی که پیامبر نماز را تمام کرد ،مرد به سوی پیامبر
آمد و سخن خود را تکرار نمود .پیامبر(ص) فرمود :آیا

چگونگی احراز توبه کیفری
از آنجا که توبه یک امر درونی و احراز واقعی آن امر
دشواری است ،از این رو فقیهان و حقوقدانان اسالمی
تالش کردهاند ،خوانشی را که نشان از توبه مجرم است
و میتواند برای قاضی در احراز توبه علمآور باشد،
بیان کنند.
در چگونگی و کیفیت احراز توبه توسط قاضی ،چند
حالت متصور است :قاضی ممکن است در ارتباط با
توبه ،علم پیدا کند ،این علم ممکن است علم به صحت
توبه باشد ،یا علم به عدم صحت آن .در این مورد

 . 101سنن ابیداود ،ج ،4ص.234

 . 102الجامع الصحیح المختصر ،ج ،8ص.166
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تو با ما نماز نخواندی؟ گفت :بله .پیامبر فرمود :پس،
خداوند عزوجل گناه تو را حتم ًا آمرزیده است 102.در
این روایت بعد از احراز توبه شخص برای پیامبر ،حد
از وی ساقط میشود.
در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش در مبحث
پنجم (توبه مجرم) ،طی ماده  ١١4آمده است« :در
جرايم موجب حد به استثنای قذف و محاربه ،هرگاه
متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصالح
او براي قاضي محرز شود ،حد از او ساقط ميگردد.
همچنين اگر جرايم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت
شده باشد ،در صورت توبه مرتكب پس از اثبات
جرم ،دادگاه ميتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه
قضاییه از مقام رهبري در خواست نماید» .در تبصره
یک همین ماده نیز آمده است :توبه محارب قبل از
دستگيري یا تسلط بر او موجب سقوط حد خواهد
بود .همچنین ماده  115این قانون ،توبه مجرم را
موجب سقوط یا تخفیف مجازاتهای تعزیری دانسته و
مقرر میدارد« :در جرایم تعزیری درجه شش ،هفت و
هشت ،چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصالح
او برای قاضی محرز شود ،مجازات ساقط میشود.
در سایر جرایم موجب تعزیر ،دادگاه میتواند مقررات
راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید».
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قاضی میتواند براساس علمش عمل کند .در تحریر
الوسیله چنین آمده است« :جایز است که قاضی بر
طبق علمش حکم کند ،بدون بینه و اقرار و یا قسم ،در
حقوقالناس و همچنین در حقوقاهلل تعالی ،بلکه جایز
نیست بر طبق بینه حکم کند ،زمانی که بینه برخالف
علم او باشد» 103.حالت دیگری که ممکن است برای
قاضی پیش آید ،این است که قاضی علم نداشته باشد
و بینه یا قرینهای هم وجود ندارد .به عبارتی قاضی
ظن یا شک به تحقق یا عدم تحقق توبه پیدا میکند.
در چنین حاالتی ،قواعد اصولی وجود دارد که قاضی
با اعمال آنها میتواند راهی برای رهایی از بالتکلیفی
پیدا کند .از جمله این قواعد ،قاعده «اصالة الصحة»
است که به هنگام تردید در صحت قول و فعل غیر،
میتوان آن را حمل بر صحت نمود.
گروهی شرط احراز توبه برای محارب را دست
کشیدن اختیاری از محاربه و تسلیم کردن خود به
حاکم یا قاضی دانستهاند 104.برخی راضی ساختن
مجنی علیه ،اعاده نمازهاى فوت شده ،روزه گرفتن،
دورى از شهوات ،و تواضع بین مردم را شرط احراز
توبه میدانند 105.عدهای اظهار توبه نزد همسایه و رفت
و آمد به مسجد در انظار دیگران و نیز عدم خروج از
منزل را شرط کردهاند .بعضی از شافعیه مرور زمان
یک ساله را شرط تحقق توبه میدانند .مالک بن انس
اظهار توبه نزد حاکم را مستحب دانسته است 106.برخی
هم به جز اقرار زبانی هیچ شرطی را ضروری نمیدانند
و معتقدند قرآن شرط اصالح را برای جرم محاربه بیان
نکرده و این شرط برای سایر جرایم وارد شده است.
با توجه به اینکه محارب به طور آشکار مرتکب جرم
گشته ،توبه او حتی با لفظ ،احتمال صحت بیشتری
دارد .اما در سایر جرایم حدی ،چون جرم به صورت

پنهانی ارتکاب یافته ،احتمال صحت ادعای توبه
ضعیف است .احتمال تقیه نیز در توبه محارب وجود
ندارد؛ زیرا وی به طور صریح و از موضع قدرت علیه
حکومت به ستیز برخواسته و این احتمال که توبه وی
از روی ترس باشد ،منتفی است .اما احتمال تقیه در
سایر حدود برای مرتکبان وجود دارد .بنابراین چون
توبه این افراد محل شک و تردید است ،باید توبه آنان
مقرون به اصالح رفتار باشد ،تا این احتمال مرتفع
107
شود.
استرداد مال مسروقه میتواند در نظر قاضی قرینهای
بر احراز توبه سارق باشد و وی را از مجازات معاف
سازد .بر همین اساس عدهای عبارت «فمن تاب» را در
آیه  39سوره مائده به استرداد مال مسروقه و عبارت
« ِمن بعد ظلمه» را به بعد از سرقت معنی کردهاند 108.به
نسبت احراز توبه شخص قاذف گفته شده ،وی مکلف
است خود را در معرض کیفر قرار دهد ،تا در صورت
تمایل بزهدیده ،بدان اقدام نماید و یا اینکه رضایت
طرف مقابل را جلب کند 109و از کسی که حرمت و
کرامتش مخدوش شده ،اعتذار جوید و نزد کسی که
او را قذف کرده ،سخنان خود را تکذیب و از وی ذکر
110
خیر کند و نیز اعاده حیثیت نماید.
شرط تأثیر توبه در جرایم تعزیری که توأم با حقالناس
است ،اخذ رضایت بزهدیده جرم است 111.به عبارت
دیگر باید توجه داشت سقوط واکنش به مجرد توبه
منحصر به جرایم حقاهلل خواهد بود؛ زیرا توبه فرد
اگرچه نزد خداوند مورد پذیرش قرار گیرد ،نمیتواند
موجب تضییع حقوق بزهدیدگان و حذف آنها در
جریان دادرسیهای جزایی باشد .تأکید بر تأمین حقوق
بزهدیدگان تا آنجا است که برخی ادای مظالم و تالش

 . 103تحریر الوسیله ،ج ،2ص.408
 . 104منهاج المسلم ،ص.486
 . 105بحار االنوار ،ج ،6ص.35
 . 106الموسوعۀ الجنایی فی الفقه المقارن ،ج ،1ص414؛ بدایة المجتهد
و نهایة المقتصد ،ج ،2ص.373

 . 107الحاوی الکبیر ،ج ،17ص.257
 . 108القرآن و التشریع ،ص.199
 . 109سیاست جنایی اسالم ،ص.276
 . 110اسنی المطالب ،ج ،22ص.479
 . 111الفقه االسالمی و ادلته ،ج ،7ص.5573

 . 112سیاست جنایی اسالم ،ص.276
 . 113همان.
 . 114جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ،ص.127

 . 115نظریه شماره .3611
 . 116نظریه مشورتی شماره اداره حقوقی .411
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در این باره را جزئی از مفهوم توبه شمردهاند.
از این رو تائب باید متناسب با جرایمی که در گذشته
مرتکب شده است ،در صدد ترمیم و جبران خسارت
جرم ارتکابی برآمده و به هر نحو رضایت بزهدیده را
در دفع واکنشهای جزایی جلب کند ،اگرچه ستم بر
113
مردم ،تجاوز علیه حقوق الهی را نیز در خود دارد.
دادگاه باید از قرائن و امارات خارجی مثل اقرارهای
مؤثر و اقدامات وی در جهت تخفیف آثار جرم و
همکاری با نیروهای انتظامی در کشف جرم و تعقیب
مجرمان ،تالش در راستای جبران خسارت وارده بر
متضرر جرم یا مجنی علیه و جلب رضایت وی و نظایر
آنها ،جهت احراز توبه وی استفاده نماید 114.مواردی
در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش ،از جمله
«همکاری مؤثر ،اعالم متهم قبل از تعقیب ،اقرار مؤثر
در حین تحقیق و رسیدگی ،کوشش متهم به منظور
تخفیف آثار جرم و اقدام برای جبران زیان ناشی»،
مندرج در بندهای ماده  37این قانون و «ترک جرم»
در ماده  124آن میتواند امارات قانونی بر احراز توبه
شخص مرتکب باشد.
با این وجود در مواردی که توبه شخص برای قاضی
محرز نشده ،قاضی میتواند به شخص فرصتی دهد
تا در آن مدت برای اصالح خود و نشان دادن آثار
توبه بکوشد .این مسئله در قالب نهادهایی مانند تعلیق
مجازات ،آزادی مشروط و اعمال کیفیات مخففه در
قانون مجازات اسالمی فوق قابل طرح است .با توجه
به مواد فصل سوم قانون مجازات اسالمی ،مربوط به
تعلیق مجازات و نیز فصل چهارم ،مربوط به آزادی
مشروط زندانیان ،دست قاضی باز است تا شخص
تائب را مشمول این مواد قانونی بگرداند .توبه محارب
قبل از دستگیری باید در دادگاه اثبات شود و حکم
خاصی برای اثبات آن بیان نشده است و حسب نظریه
112

مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه «احراز تحقق توبه
با قاضی است و در صورت احراز آن قبل از ثبوت
جرم ،حد ساقط میشود و تفاوت نمیکند که ابراز آن
115
نزد حاکم باشد یا نباشد».
در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش احراز
توبه مجرم یکی از شرایط مهم و اساسی تأثیر آن در
مجازاتها بیان شده است؛ در این باره ماده  117قانون
مذبور مقرر میدارد« :در مواردی که توبه مرتکب،
موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد ،توبه،
اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعاي
مرتکب اکتفا نمیشود .چنانچه پس از اعمال مقررات
راجع به توبه ،ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه
کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته
شده ،ملغی و مجازات اجرا میگردد .در این مورد
چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد ،مرتکب به حداکثر
مجازات محکوم میشود» .براساس ماده  118این
قانون« :متهم میتواند تا قبل از قطعیت حکم ،ادله
مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا
رسیدگی ارائه نماید» .بنابراین با هر دلیلی قابل اثبات
است و در نتیجه قاضی اختیار زیادی برای احراز
آن دارد و مهم آن است که قناعت وجدان حاصل
شود (نظام آزاد ادله) .پس هرگاه در واقعی بودن یا
نبودن توبه شک شود ،باید اصل را بر واقعی بودن آن
دانست .گروهی از فقیهان احراز توبه در موارد تردید
را ضروری میدانند 116.به استناد قاعده مشهور «اِدرءوا
الشبهات» ،وجود شک و تردید در صحت
الحدو َد ب ِ ُّ
ُ
ادعای توبه ،خود میتواند مسقط مجازات حدی باشد.
در صورتی که مجرم برای نخستین بار محاکمه شود،
توبه در صورت احراز شرایط و ارکان آن به معافیت از
مجازات متنهی میشود ،ولی در مورد مجرمان حرفهای
که تکرار جرم دارند ،توبه عذر معاف کننده مجازات به
حساب نمیآید ،در این خصوص تبصره یک ماده 115

قانون مجازات اسالمی مصوب 1392ش تصریح دارد،
که مقررات راجع به توبه ،درباره کسانی که مقررات
تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود،
جاری نمیگردد.
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نتیجهگیری
 .1هدف شریعت اسالمی از قانونگذاری ،حمایت و
حفاظت از مصالح دنیا و آخرت افراد جامعه است و
بنابراين تشریع نهاد توبه در حقوق اسالمی نمیتواند
برخالف این اصل یا به منظور تشویق بزهکاران به
ارتکاب بزه یا تسهیل ارتکاب آن و یا فرار از مجازات
باشد ،بلکه توبه صادقانه با رعایت شرایط و ارکان آن،
که بیان گردید ،میتواند راهی برای سقوط مجازات
باشد؛ زیرا توبه ،شخص را با اختیار و با رضای قلبی
در مسیر اصالح میکشاند و نیز فرصتی است تا فرد
بعد از اصالح و بازسازی به جامعه بازگردد و زندگی
جدیدی را آغاز کند ،و این خود در راستای تحقق
فلسفه اصلی مجازاتها در حقوق اسالمی؛ یعنی اصالح
و تربیت بزهکار میباشد.
 .2از آنجا که توبه محارب «قبل از دستگیری» با

توجه به نص صریح قرآن و نظرگاه حقوقدانان اسالمی
موجب سقوط مجازات میشود ،از این رو میتوان این
قید را به عنوان یک قاعده عمومی در همه مجازاتها
اعمال نمود .این آموزه همسو با دیدگاه آن دسته از
مکاتب جرمشناسی است که هدف اصلی از مجازات
را اصالح و درمان بزهکار میدانند.
 .3رویکرد جدید قانونگذار در مبحث پنجم قانون
مجازات اسالمی مصوب 1392ش تحت عنوان «توبه
مجرم» مبتنی بر همین آموزه کیفری است که توبه را
با شرایطی در جرایم تعزیری نیز پذیرفته است .بدون
تردید اجرای این قانون در باب پذیرش توبه مجرم
نقطه عطفی است که به نوبه خود میتواند موجب
تحولی شگرف در فرایند دادرسیهای کیفری شود.
 .4تأثیر توبه تنها در مورد جنبه کیفری و مجازات آن
است و جنبههای دیگر دعوی از جمله مسائل مدنی
و حقوق مردم که باید در قالب جبران خسارت یا رد
مال به متضرر از جرم رسیدگی و حل و فصل شود،
از بین نمیرود .به دیگر سخن باید گفت توبه مجرم
تنها حقاهلل را ساقط میکند و حقوق مردم باید کماکان
جبران شود.

سال نهم
شماره -35بهار 1393

کتابنامه
 قرآن کریم. ابنحزم ،محمد بن داود ،المح ّلی ،تحقیق :احمدمحمد شاکر ،رياض ،دارالنفائس1418 ،ق.
 ابنحنبل ،احمد ،المسند ،قاهره ،مؤسسه قرطبه ،بیتا. ابنرشد ،محمد بن احمد ،بدایة المجتهد و نهایةالمقتصد ،بیروت ،دارابنحزم1420 ،ق.
 ابنفارس ،معجم المقایس اللغة ،تحقیق :عبدالسالممحمد هارون ،بیروت ،دارالجیل1411 ،ق.
 ابنقدامه ،محمد بن عبداهلل ،المغنی و الشرح الکبیر،بیروت ،دارالکتاب العربی1403 ،ق.
 -ابنقیم جوزیه ،محمد بن ابیبکر ،اعالم الموقعین،

بیروت ،دارالکتاب العربی1416 ،ق.
 همو ،مدارج السالکین ،بیروت ،دارالکتب العلمیه،چاپ دوم1408 ،ق.
 ابنماجه ،محمد بن یزید ،سنن ابنماجه ،تحقیق :محمدفؤاد عبدالباقی ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 ابنمنظور ،جمالالدین محمد بن مکرم ،لسان العرب،بیروت ،داراحیاء التراث العربی1408 ،ق.
 ابوداود ،سلیمان بن اشعث ،سنن ابیداود ،المکتبةالشاملة ،االصدار الثانی.
 ابوزهره ،محمد ،الجریمه ،بیروت ،دارالفکر ،بیتا. -احمدی ابهری ،محمدعلی ،اسالم و دفاع اجتماعی،
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توبه مجرم در فقه مقارن و حقوق جزا

قم ،دفتر تبلیغات اسالمی1377 ،ش.
 ارجمند دانش ،جعفر ،اصل قانونی بودن جرم ومجازات ،بیجا ،تازههای طب1383 ،ش.
 انصاری ،زکریا ،اسنی المطالب ،المکتبۀ الشاملۀ،االصدار الثانی.
 بخاری ،محمد بن اسماعیل ،الجامع الصحیحالمختصر ،تحقیق :مصطفی دیب البغا ،بیروت ،چاپ
دوم1407 ،ق.
 بلعید ،صادق ،القرآن و التشریع ،بیروت ،منشوراتالحلبی الحقوقیه1425 ،ق.
 بهنسی ،احمد فتحی ،الموسوعۀ الجنایی فی الفقهالمقارن ،بیروت ،دارالنهضه العربیه1421 ،ق.
 ترمذی ،محمد بن عیسی ،الجامع الصحیح سننالترمذی ،تحقیق :احمد محمد شاکر ،بیروت ،داراحیاء
التراث العربی ،بیتا.
 جزايری ،ابوبکر جابر ،منهاج المسلم ،بیروت،دارالجیل1407 ،ق.
 جصاص ،احمد بن علی ،احکام القرآن ،المکتبۀالشاملۀ ،االصدار الثانی.
 حداد عادل ،غالمعلی ،دانشنامه جهان اسالم ،تهران،بنیاد دایرة المعارف اسالمی1383 ،ش.
 حر عاملی ،وسائل الشیعه ،تحقیق :عبدالرحیم ربانیشیرازی ،بیجا ،داراحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 حسنی ،علیرضا ،توبه در قرآن و سنت ،تهران،رایزن1378 ،ش.
ملخص اللغة ،تحقيق :سید
 خطیب کرمانی ،حسنّ ،محمد دبیرسیاقی و غالمحسین یوسفی ،تهران ،علمی و
فرهنگی1362 ،ش.
 خمینی ،روح اهلل ،تحریر الوسیله ،قم ،مطبعة اآلداباالشراف1390 ،ق.
 خويي ،ابوالقاسم ،مباني تكملة المنهاج ،بيجا ،لطفي،بيتا.
 راغب اصفهانی ،مفردات الفاظ القرآن ،تحقیق:صفوان عدنان داودی ،دمشق ،دارالقلم1416 ،ق.

 رملی ،ابنشهاب ،نهایۀ المحتاج الی شرح المنهاج،بیروت ،دارالکتب العلمیه1414 ،ق.
 زبیدی ،محمد مرتضی ،تاج العروس ،بیروت،داراحیاء التراث العربی1386 ،ق.
 زحیلی ،وهبه ،الفقه االسالمی و ادلته ،تهران ،احسان،1427ق.
 سجادی ،سید جعفر ،فرهنگ اصطالحات و تعبیراتعرفانی ،تهران ،طهوری1378 ،ش.
 سراج طوسی ،ابینصیر ،اللمع فی التصوف ،تحقیق:عبدالحلیم محمود و طه عبدالباقی سرور ،قاهره ،مکتبۀ
الثقافۀ الدینیۀ ،بیتا.
 شافعی ،محمد بن ادریس ،األم ،بیروت ،دارالفکر،1422ق.
 شرباصی ،احمد ،دایرة المعارف اخالقی قرآنی،ترجمه محمد بهاءالدین حسینی ،سنندج ،تافگه ،بیتا.
 شربيني ،خطيب ،المغني المحتاج ،بيروت ،دارالكتبالعلميه1415 ،ق.
 صادقی ،محمدهادی ،سیاست جنایی اسالم،پایاننامه دکتری دانشکده حقوق دانشگاه تربیت
مدرس1373 ،ش.
 طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان فی تفسیر القرآن،تهران ،دارالکتب االسالمیه ،چاپ سوم1397 ،ق.
 طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر ،المکتبۀالشاملۀ ،االصدار الثانی.
 عاطف الزین ،سمیح ،معجم تفسیر مفردات الفاظالقرآن الکریم ،بیجا ،داراالفریقیه1422 ،ق.
عوا ،محمدسلیم ،درآمدی بر اصول نظام کیفری
 ّاسالم ،ترجمه حمید روستایی صدرآبادی ،تهران،
سلسبیل1385 ،ش.
 عوده ،عبدالقادر ،التشریع الجنایی االسالمی ،بیروت،مؤسسة الرسالة1405 ،ق.
 غزالی ،محمد ،احیاء علوم الدین ،بیروت ،بینا،1406ق.
 -همو ،مختصر احیاء علوم الدین ،ترجمه محمدصالح

24

سعيدي ،سنندج ،بينا ،چاپ دوم1380 ،ش.
 فخررازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،المکتبةالشاملة ،االصدار الثانی.
 قاسمی ،ناصر ،اقدامات تأمینی و تربیتی ،تهران،میزان1374 ،ش.
 قرضاوی ،یوسف ،توبه ،ترجمه احمد نعمتی ،تهران،احسان1380 ،ش.
 قطب ،سید ،فی ظالل القرآن ،ترجمه مصطفیخرمدل ،تهران ،احسان ،چاپ دوم1387 ،ش.
 کاتینگهام ،جان« ،فلسفه مجازات» ،ترجمهمحمدرضا ظفری ،مجله نقد و نظر ،شماره  ،4سال
سوم.
 کاسانی ،عالءالدین ابیبکر بن مسعود ،بدايع الصنایعفی ترتیب الشرایع ،بیروت ،دارالکتب العلمیه1424 ،ق.
 کاشانی ،عبدالرزاق ،شرح منازل السائرین ،علیشیرمرانی ،بیجا ،بینا1379 ،ش.
 مالک ،الموطأ ،المکتبة الشاملة ،االصدار الثانی. ماوردی ،ابیحسن علی بن محمد ،الحاوی الکبیر،بیروت ،دارالفکر1414 ،ق.

 مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار ،بیروت ،مؤسسهالوفاء ،چاپ دوم1403 ،ق.
 مسلم ،صحیح مسلم ،بیروت ،دارالجیل ،بیتا. مصاحب ،غالمحسین ،دایرة المعارف فارسی ،تهران،امیرکبیر ،چاپ دوم1380 ،ش.
 معلوف ،لوئیس ،فرهنگ بزرگ جامع نوین (ترجمهالمنجد) ،ترجمه احمد سیاح ،تهران ،اسالم ،چاپ
چهارم1382 ،ش.
 مقیمی حاجی ،ابوالقاسم« ،فلسفه مجازات دراسالم» ،مجله فقه اهلبیت ،شماره 1386 ،51ش.
 میرمحمد صادقی ،حسین ،جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی ،تهران ،میزان ،چاپ هفتم1385 ،ش.
 نجفی ،محمدحسن ،جواهر الکالم ،تهران ،دارالکتباالسالمیه ،چاپ ششم1374 ،ش.
 نووی ،محیالدین بن شرف ،المجموع شرح المهذب،بیروت ،دارالفکر ،بیتا.
 همو ،روضة الطالبين ،المكتبة الشاملة ،االصدارالثاني.

سال نهم
شماره -35بهار 1393

