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چكيده
ــت همراه با پشيماني به سوي خدا و دوري از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نيز طلب مغفرت از  ــت از بازگش توبه عبارت اس
ــتقات و الفاظ مرتبط و هم خانواده با آن، 28 كلمه در قرآن آمده است و احاديث  ــته. از مش ــعي و تالش بر جبران گذش خداوند و س
فراوانى نيز در همين رابطه روايت شده كه جدا از اهميت ويژه آن، فرصتي اعطا شده به مجرم است، تا از رفتار خود پشيمان گشته و 
راه اصالح در پيش گيرد. توبه آثار اخروي از جمله: محبوب شدن نزد خدا، بخشش گناهان، تبديل سيئات به حسنات و رستگارى 
ــود و آثار دنيوي از جمله: طول عمر، بازيابى شخصيت، نهان سازى و اخفاى جرايم و سقوط مجازات و غيره  ــامل مى ش ابدى را ش
ــتار حاضر به معنى توبه، آثار و  ــاره كرد. نوش ــتباه اش را دارد. از مصاديق توبه در قرآن مى توان به ذكر، اقرار و اعتراف به گناه و اش

مشتقات و نيز فلسفه آن از ديدگاه قرآن و سنت مي پردازد.

كليدواژه ها: توبه، پشيمانى، اصالح.

و    سـنت از   ديدگاه   قرآن     توبه   
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مقدمه
ــان با تقصير و اشتباه عجين است؛ از يك  ــت و خوى انس سرش
ــه او در تالشند و از سوى ديگر  ــو نفس و شيطان در وسوس س
ــتاوردهاى  ــه بر آخرين دس ــانه هاى جمعى با تكي ــروزه رس ام
ــوژى مدرن - گرچه نقش مؤثر و غير قابل انكارى را در  تكنول
زندگى افراد جامعه ايفا مى كنند - خواسته يا ناخواسته، پيوسته 
اسباب خروج بشر ضعيف را از مسير حق و حقيقت و بندگى و 
عبوديت خداوند به تاريك راه انحراف، فراهم مى آورند. تمايل 
به دنيا و فراموشى مرگ و حساب و بهشت و جهنم و غفلت از 
ــانى  پروردگار خالق قهار، خود مؤيّد و ياور آن جاذبه هاى نفس
ــرف مخلوقات تنزل  ــود كه اين اش ــردد و اين چنين مى ش مى گ
ــد و از حدود و مرز  ــكنى و نقض پيمان مى كن مى يابد و عهدش
ــد و حق خود، خدا و  ــى خارج مى گردد، پرده درى مى كن بندگ
ــمانى  ــق را پايمال مى كند. حال اگر آن جنبه روحانى و آس خل
ــئت  ــر زمينى كه از «َنََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي» نش در نهاد اين بش
ــت كه  ــتى به درآيد، اينجاس ــه، با انذارى و اندرزى از مس گرفت
نداى رحمانى «َال َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة اِهللا» از جانب خداوند عليم 
ــى اهللا» آنها را به مأوا و  ــا نداى «ُتوبُوا ِإلَ ــم مى آيد و ب و حكي

پناهگاهى امن و آرام دعوت مى كند.
ــت كه  ــش توبه، يك دانش مهم، بلكه ضرورى و حياتى اس دان
ــد، عنوانى  ــرى نيازمند به آن مى باش ــالمى در هر عص امت اس
ــترك ميان علم كالم، اخالق، عرفان، فقه و  ــناخته شده و مش ش
ــت كه هركدام از اين علوم از يك جهت به  ــالمى اس حقوق اس
ــان در گذر زمان پيوسته نيازمند توجهات  ــته اند. انس آن نگريس
ــخگويى به  ــتاى پاس ــوى خود و ديگران در راس هدفمند از س
ــت. در يك  ــاى گوناگون خود و ديگران بوده و هس نيازمنديه
نگاه كلى مى توان به استناد حديثى از پيامبر(ص)، نيازمنديهاى 
ــان را به چهار دسته تقسيم نمود كه تا حدود زيادى آخرين  انس
ــان مدار، نظير مازلو1 را پوشش  دستاوردهاى روان شناسان انس
ــن قرارند: فكرى،  ــه ترتيب اولويت از اي ــد. اين نيازها ب مى ده

روحى، اخالقى و مادى.
ــاى فيزيولوژى  ــو» ابتدا نيازه ــال در نردبان «مازل در عين ح
ــت اجتماعى و در  ــه منزل ــت و بعد نياز ب ــه امني ــپس نياز ب س
ــت. پيامبر(ص)  ــكوفايى مطرح گرديده اس پايان نياز به خودش
ــوا و عفت و ثروت  ــدا! از تو هدايت و تق ــد: «خداون مى فرماي

1 . روان شناس انسان گراى آمريكايى مى باشد. او امروزه براى نظريه 
ــله مراتب نيازهاى انسانى اش شناخته شده است. او همچنين به  سلس
ــناخته مى شود. در سال 1954م  ــى انسان گرا ش عنوان پدر روان شناس
ــله مراتب نيازها  ــخصيت» را درباره نظريه سلس ــاب «انگيزه و ش كت

منتشر كرد (ر.ك: ويكيپديا، دانشنامه آزاد).

ــه نيازهاى فكرى، تقوا  ــخگويى ب مى طلبم».2 هدايت براى پاس
ــخگويى به نيازهاى روحى و عفت براى رفع نيازهاى  براى پاس
ــى توبه  اخالقى و ثروت براى نياز مادى. با اين مقدمه به بررس
ــمندترين و مقدس ترين حركتى كه انسان به طور  به عنوان ارزش
ــى ترين نيازهايش  ــتمر در حيات انجام مى دهد تا به اساس مس
ــود؛ چرا كه اهل  ــخى معقول و منطقى بدهد، پرداخته مى ش پاس
توبه از آرامش فكرى، روحى، اخالقى و مادى برخوردارند. با 
توجه به مستنداتى كه در اين زمينه موجود است، توبه و استغفار 
يكى از مؤثرترين و مبارك ترين راههاى پاسخگويى به نيازهاى 
ــگاه ويژه اى  ــت و به همين خاطر از جاي ــانى اس گوناگون انس
ــى بيشتر براى نهادينه  ــت و نيازمند بحث و بررس برخوردار اس
ــنت الهى در ميان آحاد جامعه مى باشد  ساختن آن به عنوان س
ــت؛ چرا  ــمگير اس و از منظر حقوقى و جزايى تأثيرات آن چش
ــاط فقر و بى عدالتى در جامعه برچيده شود، از ميزان  كه اگر بس
ــود و بازگشت به خويشتن خويش  جرم و جنايت كاسته مى ش
ــب توبه، گامى مؤثر در ايجاد فضاى امن و احقاق حقوق  در قال
ــد. بنابراين فهم دقيق توبه از نگاه قرآن و  صاحبان حق مى باش
ــنت و آثار آن، بسترى امن براى شكوفايى استعدادهاى نهفته  س
ــوى خداوند و نيز  ــت خطاكاران به س ــه و نيز بازگش در جامع

جامعه مى باشد.

مفهوم توبه
در اين مبحث توبه از نظر لغوى و اصطالحى با ذكر مشتقات و 

مصاديق مرتبط با آن، تبيين شده است.
1) تعريف لغوي

توبه از ريشه «ت.و.ب»، در لغت به معناى بازگشت يا بازگشت 
ــوع از گناه  ــف را مقيّد به رج ــت.3 برخى اين تعري ــاه اس از گن
ــد: «توب» يعنى ترك گناه به  كرده اند. راغب اصفهانى مى نويس
بهترين وجه آن، و آن رساترين و گوياترين شكل از صورتهاى 
ــاى واژه توبة را برخى براى  ــت.4 حرف «ة» در انته پوزش اس
تأنيث مصدر و برخى عالمت وحدت دانسته اند كه بر اين اساس، 
ــت.6 اما  ــت5 و جمع آن التوب اس توبه به معناى يك بار بازگش
ــت  ــه را به معناى مطلق رجوع و بازگش ــت كه توب بهتر آن اس

دانست.7 حرف «الى» مرجع بازگشت را تعيين مى كند.

2 . صحيح مسلم، ج13، ص250، ح4898.
ــان العرب، ج2، ص61؛  ــم مقاييس اللغة، ج1، ص357؛ لس 3 . معج

صحاح اللغة، ج1، ص91؛ تاج العروس، ج2، ص77.
4 . مفردات الفاظ القرآن، ص169.

5 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص367.
6 . لسان العرب، ج2، ص61.
7 . ملحض اللغة، ج1، ص14.
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توبه با دو حرف جر در قرآن همراه شده است:
ــتن به سوى خدا كه در واقع جهت  1. تاب الى اهللا: يعنى بازگش
و سمت و سوى رجوع را به بندگان نشان مى دهد، مانند «ُتوبُوا 

ِإلَى اِهللا َجِميًعا»8 و «َأَفَال َيُتوبُوَن ِإلَى اِهللا».9
2. تاَب اهللا َعليه: يعنى قبول توبه از طرف خداوند،10 توفيق توبه 
ــان گردانيدن دشوارى،11 بازگشت خداوند به بنده اش  دادن، آس
ــد «َفَتاَب  ــش گناهان،12 مانن ــش و بخش همراه با لطف و بخش
َعَلْيِه» ، «َوَيُتوَب اهللا َعَلى الُْمْؤِمِنيَن َوالُْمْؤِمَناِت»،13 و «ُثمَّ َتاَب 
َعَلْيِهْم».14 گاهى توبه خدا به بنده اش به معناى تخفيف در امور 
است، مانند «َعِلَم َأْن لَْن ُتْحُصوُه َفَتاَب َعَلْيُكْم»؛15 يعنى خداوند 
تشددى را كه نسبت به نماز شب و خواندن قرآن داشته، تخفيف 
ــت،  و كاهش مى دهد و گاهى به معناى تبديل حرام به مباح اس
ــُكْم َفَتاَب َعَلْيُكْم»؛16  ــد «َعِلَم اهللا َأنَُّكْم ُكْنُتْم َتْخَتانُوَن َأْنُفَس مانن
ــما حرام بود، مباح مى گردد.17 «تائب»، هم  يعنى آنچه كه بر ش
به شخص توبه كننده مى گويند و هم به شخص قبول كننده توبه 
ــا معناى مبالغه  ــد كه ب ــّواب» هم به همين صورت مى باش و «ت

همراه است.18
بازگشت خداى مهربان به سوى بندگان از بازگشت مردم بيشتر 
است، از اين رو صيغه مبالغه «تّواب» در قرآن19به عنوان يكى از 
صفات خداوند بسيار تكرار شده است (تّواب: بسيار توبه كننده، 

بسيار قبول كننده توبه، 12 مرتبه در قرآن آمده است).20
2) تعريف اصطالحى

هرچند مفهوم اصطالحى «توبه» از معناى لغوى آن دور نيست، 
ــت، كه در اينجا به برخى از  ــده اس اما تعاريف متعددى ارائه ش

آنها اشاره مى شود:
ــيمانى و برگشتن از گناه از آن جهت كه گناه است نه از آن  پش
ــزم بر اينكه در صورت  ــد و ع جهت كه براى بدن مضّر مى باش

8 . نور، 31.
9 . مائده، 74.

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

12 . لسان العرب، ج2، ص61؛ تاج العروس، ج2، ص77.
13 . احزاب، 73.
14 . توبه، 117.
15 . مزمل، 20.
16 . بقره، 187.

17 . فرهنگ بزرگ جامع نوين ترجمه المنجد، ج2، ص64.
ــم، ص155؛ مفردات  ــير مفردات الفاظ القرآن الكري ــم تفس 18 . معج
قرآن، ص56. لفظ تائب به معناى توبه كننده، بازگشت كننده، دو مرتبه 

در قرآن تكرار شده است.
19 . بقره، 32، 54، 128و160.

20 . سياست جنايى در اسالم، ص249.

توانايى بدان بازنگردد. عده اى نيز توبه را رجوع از راه انحرافى 
ــتقيم تعريف كرده اند.21 امام محمد غزالى توبه را علم  به راه مس
به عظمت گناه و پشيمانى و عزم بر ترك آن در حال و آينده و 

جبران گذشته مى داند.22
توبه همان ندامت و پشيمانى است. به بيان ديگر، توبه بازگشتن 
ــوى  ــس از ارتكاب گناهان به س ــى  و درونى پ ــرد قلب و رويك
ــخص تحقق  ــيمانى ش ــد، كه جز با ندامت و پش خداوند مى باش
ــت از جمله:  ــده اس ــد.23 اين تعريف از روايات اتخاذ ش نمى ياب

«اَلنَُّدم تَوبٌَة».24
ــت  ــده اى توبه را به همان معناى لغوى يعنى رجوع و بازگش ع
ــته اند و اين بازگشت بنده به سوى خداوند است.25 توبه به  دانس
سوى خدا، يعنى 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.26 بازگشتى چون شير دوشيده 

كه هيچ گاه به پستان باز نخواهد گشت.27
ــت كه شخص  ــعود در تعريف توبه مى گويد: توبه اين اس ابن مس

خود را از گناه خلع كند و ديگر به آن عودت ننمايد.28
ترك گناه به خاطر زشتى آن و پشيمانى بر آنچه در گذشته واقع 
شده است، تصميم بر ترك بازگشت به آن گناه در آينده و جبران 

اعمال متروكه كه از طريق بازگشت قابل جبران است.29
پشيمانى از آنچه ارتكاب يافته از معاصى و عزم بر ترك آن در 
آينده و پاك كردن صفحه قلب از رذايل و آنچه كه باعث دورى 
ــود و بازگشت به آنچه مايه قرب  از حضرت حق عزوجل مى ش

و نزديكى به اوست و جبران مافات.30
ــك جمع بندى توبه  ــه تعاريف فوق و در ي ــده با توجه ب نگارن
ــود:  ــامل مى ش ــدى مى داند كه مجموع اين موارد را ش را فراين
ــوى خداوند. پشيمانى و  ــيمانى به س ــت همراه با پش 1. بازگش
ــوب نمى شود؛ هرچند در خبر آمده  ندامت به تنهايى توبه محس
ــيمانى از گناه، توبه است)، اين كالم  ــت كه «النَّدُم توبٌة» (پش اس
ــت كه گفته «الحج عرفة»؛ يعنى به اين  بر وزن همين حديث اس

21 . الموسوعة الفقهية، ج14، ص119.
ــة، ج14،  ــوعة الفقهي ــن، ج4، ص3؛ الموس ــوم الدي ــاء عل 22 . احي

ص119.
23 . توبه در قرآن و سنت، ص47.
24 . سنن ابن ماجه، ج12، ص303.

25 . الميزان فى تفسير القرآن، ج1، ص38.
26 . توبه، ص74.

27 . همان، ص87.

28 . همان، ص75.
ــف المراد، ص570؛  ــرح كش 29 . مفردات الفاظ القرآن، ص169؛ ش

الموسوعة العربية الميّسرة، ج1، ص554.
30 . مكتب بازگشت، ص94. 
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ــت كه اعمال ديگر حج از اركان حج نيست، بلكه مراد  معنا نيس
ــت كه عرفه بزرگ ترين ركن و مهم ترين آنهاست و اگر  اين اس
گفته شده در توبه پشيمانى كفايت مى كند، بدين خاطر است كه 
ــيمانى مسائل ديگرى مانند ترك و عدم اصرار بر  بى ترديد، پش
گناه را به دنبال دارد.31 عامل اين بازگشت بايد ترس و خشيت 
از خدا و به عبارتى انديشه دينى و يا وجدان شخصى باشد. اما 
اگر رجوع از گناه به سبب ضعف قواى جسمى يا ضرر مالى يا 
ــد، مورد قبول  ترس از حبس و مجازات و يا از روى اكراه باش
خداوند نخواهد بود، اگرچه مى تواند آثار دنيوى داشته باشد.32 
ــت به گناه، در  ــاه و عزم و اراده بر عدم بازگش 2. دورى از گن
ــبت گناهان  ــب مغفرت از خداوند به نس ــال و آينده. 3. طل ح
ــعى و تالش بر جبران گذشته، كه مى تواند شامل  گذشته. 4. س

حق الناس و حق اهللا باشد. 5. روي آوردن به حسنات.
ــرط ديگرى را براى توبه ذكر  ــروط، ابن قيم ش اضافه بر اين ش
مى كند و آن التزام به انجام اوامر و رعايت نواهى خداوند است. 
با اين دليل كه خداوند رستگارى را به طور مطلق منوط به توبه 
كرده است33 و مى فرمايد: «َوُتوبُوا ِإلَى اهللا َجِميًعا َأيَُّها الُْمْؤِمُنوَن 

لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن».34

مشتقات توبه
ــت كه از ريشه (ت.و.ب)  ــتقات توبه، كلماتى اس منظور از مش
ــده و از  ــه 7 مرتبه در قرآن تكرار ش ــده اند. كلمه توب گرفته ش
ــتقات و الفاظ مرتبط و هم خانواده با آن 28 كلمه در قرآن  مش
ــت: 1. تاَب:  ــرح اس ــى از آنها به اين ش ــه برخ ــود دارد ك وج
ــت 2.  ــده اس ــت، توبه كرد، 63 مرتبه در قرآن تكرار ش بازگش
ــت  ــردن، يك مرتبه در قرآن آمده اس ــتن، توبه ك تَوب: بازگش
ــت كننده، دو مرتبه در قرآن تكرار  3. تائب: توبه كننده، بازگش
ــيار توبه كننده، بسيار قبول كننده توبه،  شده است 4. تَّواب: بس
12 مرتبه در قرآن تكرار شده است 5. متاب: بازگشتن، رجوع 
خاص، دو مرتبه در قرآن تكرار شده است 6. اَّواب:35 از ريشه 
اَوب، بسيار رجوع كننده، مطيع و فرمان بردار، 6 مرتبه در قرآن 
ــت 7. اَناَب: رجوع كرد، بازگشت، 5 مرتبه در  ــده اس تكرار ش

قرآن تكرار شده است.
ــيمانى بر فعل  ــت كه توبه پش ــه و انابت در اين اس ــاوت توب تف

31 . توبه در قرآن و سنت، ص52.
32 . الفقه االسالمى و ادلته، ج7، ص5540.

33. مدارج السالكين، ج1، ص305.
34 . نور، 31.

بِي  ــا ِجَباُل َأوِّ ــت: «َي ــبيح كردن نيز آمده اس ــه معناى تس 35 . اَّواب ب
َمَعُه» (سبأ، 10)؛ «اى كوهها با داود تسبيح خداى را به جاى آوريد» 

(الوجوه و النظائر، ج1، ص74).

گذشته است و انابت ترك گناهان آينده است.36 گاهى نيز انابت 
ــى از توبه دانسته  و گفته اند كه توبه سه مقام دارد: توبه،  را بخش
ــت از گناهان كبيره از ترس  انابت، اَوبت. توبه به معناى بازگش
ــت از گناهان صغيره براى طلب  ــاب، انابت به معناى بازگش عق
ــدا براى رعايت  ــه معناى رجوع از خود به خ ــواب و اَوبت ب ث

فرمان الهى، بدون طمع ثواب يا خوف عقاب.37
ــت كه  ــت، صفتى اس ــه انابه اس در قرآن كلمه منيب كه از ريش
ــورد به عنوان  ــت. اما در يك م ــا نيز به كار رفته اس ــراى انبي ب
ــت: «َوِإَذا َمسَّ النَّاَس ُضرٌّ  ــركان به كار رفته اس صفت براى مش
ــَن ِإلَْيِه ُثمَّ ِإَذا َأَذاَقُهْم ِمْنُه َرْحَمًة ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم  َدَعْوا َربَُّهْم ُمِنيِبي
ــب و بالياى بزرگى  ــِرُكوَن»؛38 «هر زمانى كه مصاي ِهْم ُيْش بَِربِّ
ــان را به فرياد مى خوانند و بدو  ــد، پروردگارش ــانها برس به انس
ــه خداوند مرحمتى از  ــپس به مجرد اينك پناهنده مى گردند، س
جانب خود در حق ايشان روا ديد، ناگهان گروهى از آنان براى 

پروردگارشان شريك و انباز قرار مى دهند».

الفاظ مرتبط با توبه
ــا هم معنى  ــات هم خانواده و ي ــط، كلم ــاظ مرتب ــور از الف منظ
ــند. الفاظى در قرآن وجود دارند كه از ارتباط معنايى با  مى باش
ــاظ عبارتند از: 1. اعتذار: در لغت از  توبه برخوردارند. اين الف
ريشه «عذر»، به معنى رفع كردن چيزى است، اِعتَذَر عن فعله، 
يعنى براى فعل خود عذرخواهى كرد. در اصطالح نيز به معناى 
اظهار پشيمانى در انجام گناهى مى باشد كه شخص در انجام آن 
ــت. تفاوتش با توبه در اين است كه  ــته اس عذرى يا دليلى داش
ــاه، هيچ عذر و دليلى اقامه  ــخص بعد از اقرار به گن در توبه، ش
ــت، اما هر  ــيمانى اس نمى كند. مى توان گفت هر نوع توبه اى پش
پشيمانى توبه محسوب نمى شود.39 2. استغفار: از ريشه «َغَفَر» 
در لغت به معنى ستر و پوشاندن آمده است. كاله را از اين جهت 
ــبت به آسيبها براى آن  ــر را پوشانده و نس «ِمغَفر» گويند كه س
ــت ايجاد مى كند.40 بنابراين وقتى اين واژه در مورد گناه  مصوني
ــش آن است، به طورى كه انسان را  به كار مى رود، منظور پوش
از عذاب مصون بدارد.41 در اصطالح نيز به معناى طلب بخشش 

با دعا و توبه و طاعت است.42
ــتغفار به صورت مفرد ذكر شود، منظور  ابن قيم مى گويد: اگر اس

36 . معجم الفروق اللغوية، ج1، ص146.
37 . كشف المحجوب، ص380.

38 . روم، 33.
39 . الموسوعة الفقهية، ج14، ص120.

40 . لسان العرب، ج10، ص91.
41 . مفردات الفاظ القرآن، ص609.

42 . الموسوعة الفقهية، ج14، ص120.
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ــد: «َفُقْلُت  ــت، مانن ــش از خداوند اس توبه همراه با طلب بخش
ــاًرا»،43 اما اگر همراه با توبه بيايد،  ــَتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّ اْس
ــته و توبه به  ــش از گناهان گذش ــتغفار به معناى طلب بخش اس
ــر گناهان آينده است،44 مانند: «َوَأِن  معناى طلب حمايت از ش

اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه».45
عده اى استغفار را در اين آيه به معناى توبه و كلمه «توبوا» را به 
معنى مداومت بر توبه دانسته اند.46 برخى نيز استغفار را به معناى 
ــتدالل كه توبه بعد از استغفار پذيرفته  ايمان گرفته اند، با اين اس
ــير خود ذيل همين آيه مى نويسد:  ــى در تفس ــود.47 آلوس مى ش
استغفار بر طلب آمرزش و بخشش گناه از جانب خداوند و عفو 
و صفح از جانب او داللت مى كند و توبه عبارت از پشيمانى بر 
ــت. بنابراين هيچ  ــتن بدان اس گناه همراه با قصد بر ترك بازگش
ــه وجود ندارد و  ــتغفار و توب ــدت معنايى ميان دو واژه اس وح
ــود، بلكه شرط قبول استغفار،  تالزم عقلى بين آنها يافت نمى ش

پشيمانى بر گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن است.48
ــتغفار عطف بر آيه قبلى  ــير خود آورده كه اس بيضاوى در تفس
ــرك از خداوند  ــش ش وا ِإالَّ اهللا» و براى طلب بخش ــدُ «َأالَّ َتْعُب
ــت. وجود «ثّم»  ــمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه» اعالم اطاعت و بندگى اس و «ُث

داللت بر تفاوت معنايى استغفار و توبه دارد.49

مصاديق توبه
يكى از مواردى كه مى تواند از مصاديق توبه به شمار رود، ذكر 
ــت. خداوند مى فرمايد:  ــد از ارتكاب گناه اس ــاد خداوند بع و ي
«َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللا َفاْسَتْغَفُروا 
وا َعَلى َما َفَعُلوا  ــرُّ نُوَب ِإالَّ اهللا َولَْم ُيِص ــْن َيْغِفُر الذُّ ــْم َوَم لُِذنُوبِِه
ــتم  ــتى  كنند يا بر خود س ــْم َيْعَلُموَن»؛50 «و آنان كه كار زش َوُه
ــان آمرزش  ــد، خدا را به ياد مى آورند و براى گناهانش روا دارن
ــان را مى آمرزد؟ و بر  ــدا گناه ــى جز خ مى خواهند و چه كس
ــده اند با آنكه مى دانند (كه گناه است) پافشارى  آنچه مرتكب ش

نمى كنند».
ــن آيه كه  ــد، مانند اي ــد از توبه مى آي ــتغفار بع ــا كه اس از آنج
مى فرمايد: «َأَفَال َيُتوبُوَن ِإلَى اِهللا َو َيْسَتْغِفُرونَُه»،51 در اينجا نيز 

43 . نوح، 10.
44 . مدارج السالكين، ج1، ص335.

45 . هود، 3.
46 . تفسير القشيرى، ج5، ص359.
47 . تفسير الحقى، ج30، ص291.
48 . روح المعانى، ج11، ص207.

49 . تفسير البيضاوى، ج2، صص251و252.
50 . آل عمران، 135.

51 . مائده، 74.

ذكر و ياد خدا، مصداقى از رجوع و بازگشت به سوى خداست 
كه ثمره آن استغفار است. آيه ديگرى مى فرمايد: «َواْذُكْر َربََّك 
ــى نوعى توبه و  ــر و ياد خدا بعد از فراموش ــيَت».52 ذك ِإَذا نَِس

رجوع محسوب مى شود.53
از ديگر مصاديق توبه در قرآن، اقرار و اعتراف به گناه و اشتباه 
ــرش، به دنبال گناهى كه مرتكب  ــت. در داستان آدم و همس اس
شدند، چنين اقرار كردند: «َقاَال َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن لَْم َتْغِفْر لََنا 
ــِريَن».54 در داستان موسى هنگامى  َوَتْرَحْمَنا لََنُكونَنَّ ِمَن الَْخاِس
كه مرتكب قتل شد، اين چنين اعتراف مى كند: «َربِّ ِإنِّي َظَلْمُت 
نَْفِسي َفاْغِفْر لِي».55 آنجا كه يونس قوم خود را با ناراحتى ترك 
مى كند و به تاريكيهاى شكم ماهى گرفتار مى گردد، در آن وقت 
ُلَماِت َأْن  ــد: «َفَناَدى ِفي الظُّ ــتباه خود پى مى برد و مى گوي به اش
الِِميَن».56 اين جمله  َحانََك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ ــبْ َال ِإلََه ِإالَّ َأْنَت ُس
داللت بر اعتراف به گناه، كوتاهى و تقصير در حق پروردگار و 

ظلم بر نفس دارد، كه رمز و نشان يك توبه خالصانه است.57

فلسفه توبه
ــالمى از قانون گذارى، حمايت و حفاظت از  ــريعت اس هدف ش
مصالح دنيوى و اخروى افراد جامعه است. بنابراين تشريع توبه 
ــويق  ــد برخالف اين اصل و يا به منظور تش ــالم نمى توان در اس
ــكاب آن و يا فرار از  ــهيل ارت ــكاران به ارتكاب بزه يا تس بزه
ــرايط و اركان  ــد، بلكه توبه صادقانه (با رعايت ش مجازات باش
ــد؛ چون  ــى براى پايان دادن به مجازات باش ــد راه آن) مى توان
ــالح مجرم و جلوگيرى از  ــدف اصلى از اعمال مجازات، اص ه
ــن مهم با توبه تحقق يابد،  ــت، حال اگر اي تكرار مجدد جرم اس
ديگر نيازى به اجراى مجازات نيست. توبه، شخص را با اختيار 
و با رضايت قلبى  در مسير اصالح مى كشاند و نيز فرصتى است، 
ــه جامعه بازگردد و زندگى  ــازى ب تا فرد بعد از اصالح و بازس

جديدى را آغاز كند.58
ــزه و عوامل  ــر داراى انگي ــراد بش ــه اف ــت ك ــالم معتقد اس اس
تحريك كننده اى براى خطا و گناه هستند، اما اگر كسى از روى 
ــى مرتكب گناهى شود، قابل عفو است، ولى در  خطا يا فراموش
قبال گناه و كج روى، راه توبه و بازگشت هميشه بر روى بندگان 
باز است، هركس بخواهد مى تواند از آن راه برود و براى برائت 

52 . كهف، 24.
53 . توبه، ص81.
54 . اعراف، 23.
55 . قصص، 16.
56 . انبياء، 87.

57 . توبه، ص50.
58 . الفقه االسالمى و ادلته، ج7، ص5553.
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خود، طلب بخشش بنمايد و هيچ كس او را از رحمت خدا دور 
ــده و پروردگارش پرده و مانعى  ــازد و ميان او و خدا، بن نمى س

نيست.59
ــف و فقير خود  ــر روى آفريده ضعي ــه را ب ــد درگاه توب خداون
نمى بندد و او را سرگردان و رها نمى سازد، بلكه او را به عفو و 
بخشش اميدوار مى كند و راه رسيدن به مقصود را به او مى نمايد 
و دست لرزانش را مى گيرد و با تكيه بر ايمان، محكم و استوار 
ــود، اين است كه  ــازد، تنها چيزى كه از او خواسته مى ش مى س
جان و روانش با آلودگى گناه فرسوده و تباه نشده باشد، طورى 

كه خداى را فراموش نموده و از ياد برده باشد.60
ــتباهى بكند و بداند كه  ــيد قطب مى گويد: «اگر كودك تو اش س
ــه مى گريزد و هرگز  ــت، او از خان ــه به جز تازيانه نيس در خان
ــت  بدان برنمى گردد. اما اگر كودك بداند كه در كنار تازيانه، دس
ــى نمود و اظهار  ــر از گناه معذرت خواه ــت كه اگ مهربانى اس
پشيمانى كرد، بر ضعيفى او مى بخشد و عذرش را مى پذيرد و در 
تربيت و پرورشش مى كوشد، او بدون ترس به خانه برمى گردد. 
ــالم هم، اين چنين در لحظه هاى ضعف و ناتوانى بشرى، اين  اس

آفريده انسانى را يارى مى دهد».61
ــارع را نبايد سهل انگارى نسبت  قبول توبه بزهكار از جانب ش
ــكار قلمداد كرد. خداوند  ــفقت به بزه به گناه ناميد و رحم و ش
ــفقت نابجا ندارد، بلكه آنچه هست  اغماض بيجا و رحمت و ش
ــت در حق اهل توبه كه خويشتن را از  بزرگوارى و مهربانى اس

پليدى گناه پاك مى دارند.
ــد، گناهى  ــد جامعه آنها را بپذيرد و گناه را به رخ آنها نكش باي
ــود را از آن زدوده اند و پس از آن  ــه از آن توبه كرده اند و خ ك
در اصالح حال كوشيده اند.62 نهاد توبه در اسالم يكى از مظاهر 
ــراى جلب افراد  ــت و تدبر ب ــت و نوعى سياس رحمت الهى اس
خاطى و عدم طرد آنهاست. آيات 71 تا 74 سوره فرقان مؤيد 

اين معنى مى باشد.

توبه در قرآن
ــماء و صفات الهى، داللتهاى خاص خود را دارند. مثًال رزاق  اس
بر مرزوق بودن كسى يا كسانى داللت دارد. يا اسم غفور مقتضى 
ــت كه كسى يا كسانى مورد مغفرت قرار گيرند. تّواب نيز  اين اس
ــانى مرتكب گناه شوند و توبه  ــت كه كسى يا كس مقتضى اين اس
ــد،  كنند و خداوند توبه آنها را بپذيرد. اگر معصيت و گناهى نباش
پس صفت غفور يا تّواب شامل چه كسانى خواهد بود و خداوند 

59 . اسالم و صلح جهانى، ص76.
60 . فى ظالل القرآن، ج1، ص710.

61 . همان.
62 . همان، ج1، ص911.

چه كسانى را مورد مغفرت قرار مى دهد؟63
در حديثى به اين مسئله اشاره شده كه مى فرمايد: «همه فرزندان 
ــتباه مى شوند و بهترين خطاكاران كسانى  آدم مرتكب خطا و اش
هستند كه توبه مى كنند»؛64 يعنى خداوند پذيرفته است كه انسان 
ــود، به همين منظور درگاه توبه را به سوى آنها  مرتكب خطا ش

گشوده است.
ــرآن كريم به كار  ــه آن 87 مرتبه در ق ــه و واژگان هم ريش توب
رفته اند. عالوه بر آن نهمين سوره قرآن نيز سوره «توبه» خوانده 
ــده است كه البته نام ديگر آن برائت است. در قرآن واژه توبه  ش
ــوا» نيز هفت مرتبه به كار رفته  ُ ــت مرتبه و فعل امر آن «تُوب هف
ــوره توبه (17 مرتبه) و سپس  ــت. بيشترين كاربرد آن در س اس
ــت.  ــاء (11 مرتبه) و مائده (5 مرتبه) اس ــره (12 مرتبه)، نس بق
ــوره هاى مدنى آمده است (64  عمده آيات مرتبط با توبه در س

مرتبه در 13 سوره).65
ــت و نه تنها به  ــريعات قرآنى اس ــى از اصول مهم تش ــه يك توب
نسبت حدود در قرآن آمده كه موجب سقوط مجازاتهاى دنيوى 
مى گردد، بلكه در ساير گناهان بشرى نيز مؤثر است. همان طور 
ــى غير از او نمى تواند  ــريع حدود با خداوند است و كس كه تش
ــه و تأثير آن در مجازات نيز  ــدودى را تعيين كند، تعيين توب ح
ــريعات خداوند است. بنابراين با توجه به نص قرآن كريم  از تش
ــى در آن حق  ــته و كس در كنار هر مجازاتى، توبه نيز مقرر گش

هيچ گونه تصرفى ندارد.66
ــاطع  ــخصى س ــار خارجى گناه مانند نور يا بو كه از منبع ش آث
ــان مى باشد، همان طور كه بوى  مى گردد، متصل و مرتبط به انس
ــر تبديل به بوى خوش گردد،  ــدى كه ديگران را مى آزارد، اگ ب
ــانى كه در زمان حيات خود توبه  آثار قبلى را زايل مى كند. انس
ــود، تمام آثار مادى گناه و انرژيهاى ساطعه از  كند و عوض ش
ــالش خود را كه  ــبات يك عمر ت ــر مى دهد و مكتس آن را تغيي
ــره در جهت  ــا آن زمان در جهت طاغوتها به كار گرفته، يكس ت
«اهللا» قرار مى دهد؛ و اگر در نظر داشته باشيم هر انسانى بهشت 
ــازد، اين تحول و بَذل مانند آن است كه  خود را به تدريج مى س
خانه اى را ويران نموده و با همان مصالح خانه ديگرى براساس 
نقشه متفاوتى بنا نماييم. پس در اين تغيير، مصالح ضايع و تلف 
نشده است. به همين دليل بنده اى كه مورد مغفرت قرار مى گيرد، 

گناهش تبديل به ثواب مى گردد.67
ــتگارى را به طور مطلق  ــم مى گويد: خداوند فالح و رس ابن قي

63 . مدارج السالكين، ج1، ص230.
64 . سنن ابن ماجه، ج12، ص302، ح4241.

65 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص367.
66 . القرآن و التشريع، صص306-303.

67 . تحقيقى در زمينه كلماتى از قرآن، صص107و108.
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ــت و مى فرمايد:  ــوده اس ــه تحقق توبه نم ــروط ب ــوط و مش من
ــا الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن»؛68 «اى  «َوُتوبُوا ِإلَى اِهللا َجِميًعا َأيَُّه

مؤمنان همگى به سوى خدا برگرديد تا رستگار شويد».69
توبه عبد ميان دو توبه خداوند است. توبه اول، قبل از توبه عبد، 
اذن و توفيق و الهام خداوند به بنده اش است و توبه دوم كه بعد 
از توبه عبد است، قبول و تأييد آن مى باشد. خداوند مى فرمايد: 
ُفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض بَِما  ــةِ الَِّذيَن ُخلِّ «َوَعَلى الثََّالَث
ــوا َأْن َال َمْلَجَأ ِمَن اِهللا ِإالَّ  ــُهْم َوَظنُّ ــْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأْنُفُس َرُحَب
ِحيُم»؛70 «آن  اُب الرَّ ــوَ التَّوَّ ــِه ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اهللا ُه ِإلَْي
ــلمانان از آنان قطع  ــه نفر را كه (در مدينه) بازماندند (و مس س
ــه فراخى بر آنان تنگ  ــه نمودند) تا بدانجا كه زمين با هم رابط
ــد و دلشان به هم آمد (و جانشان به لب رسيد) و دانستند كه  ش
ــت به خدا وجود ندارد. آن گاه  هيچ پناهگاهى از خدا جز برگش
ــه كنند و بى گمان  ــق) توبه داد تا توب ــان پيغام (توفي خدا بديش
ــت». در اين آيات خداوند  ــيار توبه پذير و مهربان اس خدا بس
ــان مى كند كه در واقع  ــه نفر بي توبه خود را مقدم بر توبه آن س
ــى رود.71 بنابراين توبه عبد همان رجوع  ــمار م توفيق آنها به ش
ــت به سوى پروردگارش است و توبه خداوند دو نوع  و بازگش
ــول توبه و يارى وى در  ــت: اذن و توفيق توبه و ديگرى قب اس

اين مسير.72
اگر توبه با «الى» متعدى شود، به معنى بازگشت از گناه و روى 
ــت كه اين معنى در مورد عبد صادق است  آوردن به طاعت اس
و اگر با «َعلى» متعدى گردد، به معنى بازگشت از كيفر و روى 
آوردن به عفو و گذشت و قبول توبه است كه اين معنى در مورد 

خداوند است.73
ــت به صراط مستقيم  توبه ابتدا و انتهايى دارد، ابتداى آن بازگش
ــوُه َوَال َتتَِّبُعوا  ــَتِقيًما َفاتَِّبُع ــَذا ِصَراِطي ُمْس ــت «َوَأنَّ َه الهى اس
ــروى كنيد و  ــت از آن پي ــتقيم من اس ــُبَل»؛74 «اين راه مس السُّ
ــت و  ــاى (باطل) پيروى نكنيد و انتها و پايان آن، بهش از راهه
ــت». «َوَمْن َتاَب َوَعِمَل َصالًِحا َفِإنَُّه َيُتوُب ِإلَى  رضوان الهى اس
اِهللا َمَتابًا»؛75 «كسى كه توبه كند و كار شايسته انجام دهد، كامًال 
ــوى خدا بازمى گردد». بغوى مى گويد: منظور از توبه دوم  به س
ــت، كه رجوعى نيكو و  در اين آيه رجوع بعد از مرگ به خداس

68 . نور، 31.
69 . مدارج السالكين، ج1، ص305.

70 . توبه، 118.
71 . مدارج السالكين، ج1، صص329و340.

72 . همان، ج1، ص340.
73 . معارف و معاريف، ج3، ص699.

74 . انعام، 153.
75 . فرقان، 71.

پسنديده است.76
ــا توبه آيه  ــته ترين آيه قرآن در رابطه ب ــهورترين و برجس مش
ــى َربُُّكْم  ــا الَِّذيَن َآَمُنوا ُتوبُوا ِإلَى اِهللا َتْوبًَة نَُصوًحا َعَس «َيا َأيَُّه
ــِري ِمْن َتْحِتَها  َئاِتُكْم َوُيْدِخَلُكْم َجنَّاٍت َتْج ــيِّ ــَر َعْنُكْم َس َأْن ُيَكفِّ
ــرآن در رابطه با  ــت. اين آخرين پيام الهى در ق ــارُ»77 اس ْنَه اْألَ
ــت كه آنان را به توبه و بازگشت خالص و صادقانه  مؤمنان اس
ــوى پروردگار، دستور مى دهد. صيغه امر از طرف خداوند  به س
ــد كه  متعال، در قرآن بر وجوب داللت دارد، مگر قرينه اى باش
ــر را از وجوب منصرف گرداند و در اينجا هيچ گونه قرينه  آن ام
ــت.78 توبه به منظور تحقق دو هدف اساسى  و بازدارنده اى نيس
ــت كه هر شخص مؤمنى جوياى آنها مى باشد: كفاره گناهان  اس

و ورود به بهشت جاويدان.79
ــه ديگرى كه همه مؤمنان را به توبه امر مى كند و هيچ كس را  آي
ــتثنى نمى كند، حتى آنان كه در باالترين درجات  از اين امر مس
ــد: «َوُتوبُوا ِإلَى اِهللا  ــتند، اين آيه مى باش ــتقامت و ايمان هس اس
َجِميًعا َأيَُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن».80 بنابراين توبه يك حكم 
دائمى است كه بر انسانها، حتى پيامبران واجب شده است. هيچ 
انسانى از نافرمانيهاى اعضايش در امان نيست و اگر از معصيت 
ــها و نيتهاى قلبى  به سوى  اعضا در امان بماند، هرگز از خواهش
ــد ماند و اگر حتى از اين هم  ــان، محفوظ و مصون نخواه گناه
در امان بماند، از وسوسه هاى شيطانى نسبت به ورود انديشه ها 
و خياالت متفرقه و يا غفلت و كوتاهى نسبت به علم و معرفت 

ذات خدا، صفات و افعال او، محفوظ نخواهد ماند.81
ــويم، به ذكر  ــنا ش ــتر آش ــه با نقش عملى توبه بيش ــراى اينك ب

نمونه هايى از توبه پيامبران در قرآن مى پردازيم:
ــته خويش پشيمان  ــدت از گذش 1. حضرت آدم و حوا كه به ش
ــدند و به ظلم و ستم بر خويشتن، در پيشگاه خداوند اعتراف  ش
كردند: «َقاَال َربََّنا َظَلْمَنا َأْنُفَسَنا َوِإْن لَْم َتْغِفْر لََنا َوَتْرَحْمَنا لََنُكونَنَّ 
ــتم  ــتن س ــِريَن»؛82 «گفتند: پروردگارا، ما به خويش ِمَن الَْخاِس
ــرار ندهى، از  ــايى و مورد رحمت ق ــم و اگر ما را نبخش كردي

زيانكاران خواهيم شد».
2. حضرت يونس بر اثر اشتباهى كه مرتكب شد، گرفتار زنداِن 
ــرا گرديد و با تمام  ــد و خيلى زود متوجه ماج ــكم نهنگ ش ش
ــرد: «َفَناَدى ِفي  ــتغفار ك وجودش رو به درگاه خدا آورد و اس

76 . مدارج السالكين، ج1، ص341.
77 . تحريم، 8.

78 . توبه، ص24.
79 . همان.

80 . نور، 31.
81 . توبه، ص24.
82 . اعراف، 23.
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الِِميَن»؛83  ُلَماِت َأْن َال ِإلََه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحانََك ِإنِّي ُكْنُت ِمَن الظَّ الظُّ
ــت،  «پس او در ميان تاريكيها فرياد زد كه معبودى جز تو نيس

منزهى تو، من (بر خويشتن ستم كردم و) از ظالمان بودم».
پيامبر(ص) مى فرمايد: «بى گمان غفلتهايى بر قلبم خطور مى كند 
ــرزش مى كنم».84 به  ــن در روز صد مرتبه از خدا طلب آم و م
ــن خاطر بود كه خداوند خطاب به پيامبرش فرمود: «لَِيْغِفَر  همي
ــَر»؛85 «هدف اين بود كه  َم ِمْن َذْنِبَك َوَما َتَأخَّ ــدَّ ــَك اهللاُ َما َتَق لَ

خداوند گناهان پيشين و پسين تو را ببخشايد».
ــت به  ــركان را به توبه و بازگش ــرآن در بعضى از آيه ها، مش ق
ــالمى  درگاه خداوند دعوت مى كند تا آنها هم به صف جامعه اس
ــوره توبه،  ــوند. در س بپيوندند و از برادرى مؤمنان برخوردار ش
ــركانى كه عهدها و پيمانها  ــتور به قتال و نبرد با مش پس از دس
َالَة  ــوا َوَأَقاُموا الصَّ ــد، مى فرمايد: «َفِإْن َتابُ ــض نموده بودن را نق
ــوٌر َرِحيٌم»؛86 «اگر توبه  يَلُهْم ِإنَّ اهللا َغُف ــبِ َكاَة َفَخلُّوا َس َوَآَتُوا الزَّ
ــاده  ــان گش ــتند و زكات دادند راه برايش كردند و نماز برپا داش
ــت». يا در آيه ديگر  ــرا خدا آمرزنده و مهربان اس گردانيد؛ زي
ــان قرار مى دهد: «َفِإْن َتابُوا َوَأَقاُموا  آنان را برادران دينى مؤمن
».87 همچنين قرآن،  ــنِ ي َكاَة َفِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ ا الزَّ ــوُ َالَة َوَآَت الصَّ
ــد و او را جزئى از  ــيح بودن ــارى را كه قائل به الوهيت مس نص
ــتند، دعوت به توبه مى نمايد و مى فرمايد:  اقانيم ثالثه مى پنداش
ْغِفُرونَُه َواهللاُ َغُفوٌر َرِحيٌم»؛88 «چرا  ــتَ «َأَفَال َيُتوبُوَن ِإلَى اِهللا َوَيْس
به درگاه  خداوند توبه نمى كنند و از وى آمرزش نمى خواهند و 

خدا آمرزنده و مهربان است».

توبه در سنت
ــده است؛  ــنت نبوى احاديث فراوانى در باب توبه وارد ش در س
ــتار و در باب  ــه تعدادى از اين احاديث كه مرتبط با اين نوش ب
تشويق و ترغيب مردم به توبه و زمان و شروط آن است، اشاره 

مى شود:
1) احاديث مربوط به تشويق و ترغيب به توبه

ــت كه گناه مرتكب نشده  ــى اس 1. «توبه كننده از گناه، مثل كس
است».89

2. «به خدا سوگند كه من هر روز بيش از 70 مرتبه از خداوند 

83 . انبياء، 87.
84 . صحيح مسلم، ج8، ص72، ح7022.

85 . فتح، 2.
86 . توبه، 5.

87 . توبه، 11.
88 . مائده، 74.

89 . سنن ابن ماجه، ج2، ص1419، ح4250. 

ــش و به سوى او توبه مى كنم».90 اين حديث به اين  طلب بخش
ــش از 70 مرتبه مرتكب  ــت كه پيامبر(ص) در روز بي معنا نيس
ــده و از آن توبه مى كرده است؛ زيرا توبه تنها بر گناه  گناه مى ش
نيست، بلكه توبه به معناى تجديد آن است و يا بزرگ پنداشتن 
ــه. حتى اگر يك خطاى  ــى و كوتاهى و غفلت از وظيف نافرمان
كوچك هم باشد؛ و عمل پيامبر براى تعليم و تشويق امت است، 
ــه اندازه فهم و ميزان  ــوند. به طور كلى هركس ب تا اهل توبه ش

مسئوليتش اهل استغفار و انابه است.91
3. «اگر مرتكب خطا شويد به اندازه اى كه به آسمان برسد، پس 

توبه كنيد، خداوند توبه شما را مى پذيرد».92
4. «در زمانه هاى پيش از شما، مردى كه 99 نفر را كشته بود، از 
ــيد كه داناترين شما كيست؟ وى را به راهبى  راهنمايى  مردم پرس
ــته، آيا  ــت و اعتراف كرد كه 99 نفر را كش ــد. نزد راهب رف كردن
ــخص، راهب  توبه اى براى وى وجود دارد؟ راهب گفت: نه. آن ش
ــرد. آن گاه از عالم ترين مردم  ــت و صد نفر را تكميل ك را هم كش
ــد. نزد عالم آمده، اعتراف  ــيد، او را به عالمى راهنمايى كردن پرس
ــت، آيا راهى برا ى توبه وجود دارد؟  ــته اس كرد كه صد نفر را كش
عالم گفت: بله، چه كسى مى تواند كه بين او و توبه مانع شود؟ برو 
ــتند كه خدا را مى پرستند،  ــرزمين فالن، در آنجا مردمى هس به س
ــپس رفت و در نيمه  راه مرگش  تو هم با آن مردم زندگى كن، س
ــتگان رحمت و عذاب بر سرش اختالف كردند.  ــيد. فرش فرا رس
ــتگان رحمت گفتند: اين شخص توبه نموده و با دل به سوى  فرش
ــتگان عذاب گفتند كه هرگز او كار  ــت. فرش خدا روى آورده اس
ــته اى به صورت آدمى از راه رسيد  خوبى انجام نداده است. فرش
ــت: هردو گروه،  ــرار دادند. وى گف ــان خويش ق و او را داور مي
زمين را اندازه بگيريد به هركدام كه نزديك تر بود، از آن سرزمين 
ــدازه گرفتند و ديدند به  ــاب آوريد. آنها هردو زمين را ان به حس
سرزمين مطلوبش كه قصد آن را داشته نزديك تر است و فرشتگان 

رحمت روحش را قبض كردند».93
2) احاديث مربوط به زمان توبه

ــه روحش به حلقوم  ــده اش را تا زمانى ك ــد توبه بن 1. «خداون
نرسيده مى پذيرد».94

ــتراند تا توبه گناهكار  ــتش را در شب مى گس 2. «خداوند دس
ــتراند تا توبه  ــتش را در روز مى گس در روز را قبول كند و دس
گناهكار در شب را قبول كند. و اين تا زمانى است كه خورشيد 

90 . الجامع الصحيح المختصر، ج5، ص2324، ح5948.
91 . الفقه االسالمى و ادلته، ج7، ص5543.

92 . سنن ابن ماجه، ج2، ص1419، ح4248.
93 . الجامع الصحيح المختصر، ج6، ص373.

94 . الجامع الصحيح سنن الترمذى، ج5، ص547، ح3547.
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از غروب (كنايه از قيامت) طلوع مى كند».95
3. «هركسى قبل از طلوع خورشيد از مغرب توبه كند، خداوند 

توبه او را مى پذيرد».96
3) احاديث مربوط به شروط و اركان توبه

1. «پشيمانى توبه است».97
ــپس توبه نمايد، خداوند توبه او  ــد اگر اعتراف كند و س 2. «عب

را مى پذيرد».98

توبه در متون اخالقى ـ عرفانى
ــتن از هر ُخُلق  ــت.99 بازگش ــزد صوفيه توبه بيدارى روح اس ن
مذموم و حال بد است به ُخُلق محمود و حال خوب و سرانجام 
دور شدن از هر چيزى است كه مانع وصول بنده به خداست.100 
ــت به موافقت.101 دورى گرفتن  رجوع از مخالفت حكم حق اس
ــم و غضب خداوند قرار گرفته اند.  ــانى كه مورد خش از راه كس
ــد و به آن  ــت كه فرد گناهان را بشناس ــه زمانى صحيح اس توب
ــد.102 مادام كه مكلف حقيقت  ــراف كند و از آن دورى گزين اعت
ــود،  ــه فعلى كه از وى صادر مى ش ــد و نداند ك ــاه را نشناس گن
ــت نيست.103 بر  ــت، رجوع درباره او درس مخالف حكم خداس
ــاس امام غزالى در بيان حقيقت توبه، علم را مرحله اول  اين اس
ــت از  مى داند و آن را اين چنين تعريف مى كند: علم عبارت اس
ــناخت ضرر و زيان گناهان و پى بردن به اينكه آنها حجاب  ش
ــتند در ميان عبد و هر معبودى.104 بنابراين عده اى  و مانعى هس
ــت از بازگشت  توبه را اين گونه تعريف كرده اند: توبه عبارت اس
ــت مى كند، به آنچه علم آن را مدح  ــه كه علم آن را مذم از آنچ

مى كند.105
غالبًا توبه را اولين منزل و باب االبواب دانسته و آن را اول مقام 
از مقامات منقطعان به سوى خدا مى دانند.106 گاهى آن را بعد از 

ــل، ج4، ص395، ح19547؛ صحيح  ــند االمام احمد بن حنب 95. مس
مسلم، ج4، ص2113، ح2759.

96 . صحيح مسلم، ج4، ص2076، ح2703.
ــنن  ــن حنبل، ج1، ص376، ح3568؛ س ــند االمام احمد ب 97 . مس

ابن ماجه، ج2، ص1420، ح4252؛ وسائل الشيعه، ج16، ص62.
98 . الجامع الصحيح المختصر، ج4، ص1517، ح3910.

99 . دايرة المعارف فارسى، ج1، ص677.
100 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص76.

101 . فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانى، ص264؛ شرح منازل 
السائرين، ص68.

102 . مدارج السالكين، ج1، ص199.
103 . فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانى، ص64.

104 . مختصر احياء علوم الدين، ص463.
105 . اللمع فى التصوف، ص68.

106 . مدارج السالكين، ج1، ص149؛ اللمع فى التصوف، ص68.

مقام «انتباه» يا بعد از «يقظه» ذكر كرده اند و گاه گفته اند كه انتباه 
و تيّقظ، احوالى قبل از مقام توبه اند.107 غزالى انتباه و بيدارى را 
ــل توبه مى داند و مرحله بعد از علم را حال مى نامد كه  از مراح
در تعريف آن مى گويد: «هرگاه شناخت و آگاهى (علم) به طور 
يقين حاصل شد، حالتى در قلب برانگيخته مى شود و آن ظاهر 
ــت دادن محبوب به عنوان  ــت كه در اثر از دس ــدن تألّمى اس ش

پشيمانى، در قلب پديدار مى گردد».108
ــانى ناگزير از آن  ــه هر انس ــده ك ــاره اهميت توبه گفته ش درب
ــت؛ زيرا پاك بودن خصلت فرشتگان است، همواره در گناه  اس
ــت و بازگشتن از معصيت به طاعت از  ــيطان اس بودن صفت ش
طريق توبه، كار آدميان است و هركه توبه كند با آدم(ع) قرابت 
ــه بر همه واجب و  ــت.109 بنابراين توب ــباهت پيدا كرده اس و ش
ــت، به  ــان انجام داده بدتر اس ــت از آن، از گناهانى كه انس غفل
ــالك در ابتداى سلوك مأمور به آن  عالوه مهم ترين قدمى كه س

مى شود، توبه است.110
ــه توبه از مقامات اول عرفان  ــم بعد از تأكيد اين مطلب ك ابن قي
ــت و در تمامى مراحل همراه و مصاحب  ــلوك الى اهللا اس و س
ــاره مى كند كه خداوند آخرين مقام را نيز توبه  سالك است، اش
ــت و مى گويد: خداوند در آخرين غزوه مسلمانان  قرار داده اس
يعنى تبوك (كه قبل از آن غزوات متعددى را پشت سر گذاشته 
ــيِّ َوالُْمَهاِجِريَن  ــى النَِّب ــاَب اهللاُ َعَل ــد: «لََقْد َت ــد) مى فرماي بودن
ــَرِة ِمْن بَْعِد َما َكاَد َيِزيُغ  ــاَعِة الُْعْس ْنَصاِر الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َس َواْألَ
ــْم َرُءوٌف َرِحيٌم»؛111؛  ــٍق ِمْنُهْم ُثمَّ َتاَب َعَلْيِهْم ِإنَُّه بِِه ُقُلوُب َفِري
ــران را پذيرفت. مهاجران و  ــد توبه پيغمبر و توبه مهاج «خداون
ــختى از پيغمبر پيروى كردند، بعد از  ــارى كه در روزگار س انص
آنكه دلهاى دسته اى از آنان اندكى مانده بود كه (از حق به سوى 
ــود. باز هم خداوند توبه آنان را پذيرفت. چرا  باطل) منحرف ش

كه او بسيار دوستدار و مهربان است».112
ــوره نصر،  خداوند توبه را اول و آخر كار آنها قرار داده و در س
توبه را آخرين كار داعى برمى شمرد. همچنين آيه «َوُتوبُوا ِإلَى 
اِهللا َجِميًعا َأيَُّها الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن»؛113 «اى مؤمنان! همگى 
ــتگار شويد». آيه اى است كه در  ــوى خدا برگرديد، تا رس به س
ــده كه خداوند كسانى را مخاطب قرار مى دهد كه  مدينه نازل ش
ــتند، بعد از آنكه  اهل ايمان و بهترين بندگان از نظر اخالق هس

107 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص376.
108 . مختصر احياء علوم الدين، ص463.

109 . احياء علوم الدين، ج4، ص3.
110 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص377.

111 . توبه، 117.
112 . مدارج السالكين، ج1، ص149.

113 . نور، 31.
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ــپس رستگارى آنها  اهل صبر بودند و هجرت و جهاد كردند. س
ــت كه  ــروط به توبه آنان نموده و با ادات «لعّل» آمده اس را مش
ــباب  ــت بر ترّجى و اميد دارد؛ يعنى بعد از فراهم كردن اس دالل

توبه اميد به تحقق مسبب (فالح) نيز مى رود.114
ــايخ صوفيه در تعريف توبه بسيار سخن گفته اند. در برخى  مش
ــاده و انابت را مقامى باالتر  ــف ميان توبه و انابت فرق نه تعاري
از توبه و به معناى بازگشت به خدا در امور ظاهرى دانسته اند. 
ــته و گفته اند كه توبه  ــى از توبه دانس ــى نيز انابت را بخش گاه
ــت: توبه انابت و توبه استجابت. توبه انابت از ترس  دوگونه اس
ــود و توبه  خدا و به جهت ديدن قدرت او بر بنده حاصل مى ش

استجابت از سر حيا و به جهت نزديكى خدا به بنده است.115
در جايى ديگر براى توبه سه مقام ذكر شده است: 1. آنكه خوف 
ــت، اندوهناك  ــت بر دل افتد و فرد از آنچه انجام داده اس عقوب
شود، اين مقام را توبه و شخص را تائب نامند. 2. اينكه ارادت 
ــتولى شود، اين مقام «اِنابت» است و شخص  و نعمت بر دل مس
ــودن خداوند بر اعمال  ــاهد ب ــب مى نامند. 3. اينكه از ش را مني
شرمسار گردد، اين مقام را «اَوبت» و شخص را «اَّواب» نامند. 
ــوم  مقام اول را براى مؤمنان و مقام دوم را براى اوليا و مقام س

را خاص پيامبران دانسته اند.116
ــيم كرده اند: 1. توبه عام كه مخصوص  ــه نوع تقس توبه را به س
ــت. 2. توبه خاص كه مخصوص پيامبران است.  همه بندگان اس

3. توبه اَخص كه مربوط به پيامبر(ص) است.117
ــد: «توبه مردم از گناهان و توبه  ــون در باب توبه مى گوي ذوالن
ــت (غفلت از ياد خدا)».118  بندگان خاص خداوند، از غفلتهاس
ــيخ احمد جام مى گويد: توبه در هر مقامى، متفاوت از مقام  ش
ديگر است، عاصى بايد از گناه توبه كند، مطيع از ديدن طاعت 
ــد. اما آسان ترين توبه،  ــت و عالم از حس خود، قُّراء از پنداش
ــت؛ چرا كه توبه آنان به اصالح ظاهر و توبه  ــدان اس توبه مفس

ــت.119 ديگران به اصالح باطن مربوط اس
ــاب توبه مورد  ــات عرفانى در ب ــرى كه در ادبي ــالح ديگ اصط
ــه از توبه» كه ادعا  ــت از: «توب ــرار گرفته، عبارت اس توجه ق
شده حقيقت توبه و عالى ترين مرتبه آن به شمار مى رود.120 اين 
ــوب به ُرَويم بغدادى است. برخى معتقدند كه اين  اصطالح منس

114 . مدارج السالكين، ج1، ص150.
115 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص377.

116 . كشف المحجوب، ص380.
117 . فرهنگ اصطالحات و تعبيرات عرفانى، ص264.

118 . مفتاح النجاة، ص43؛ الرسالة القشيرية، ج1، ص183.
119 . همان.

ــالم، ج8،  ــنامه جهان اس ــوى معنوى، ج1، ص134؛ دانش 120 . مثن
ص387. 

سخن تعبير ديگرى از سخن رابعه عدويه است كه گفته: استغفار 
ــتغفار. البته توبه از توبه به معناى  مى كنم از كمى صداقتم در اس

توبه از فريفته شدن به طاعت توبه نيز آمده است.121
ــه از توبه به  ــز تعبيرات مختلفى براى توب ــعار عرفانى ني در اش
ــتن، توبه خوارى،  ــه آنها تعبير توبه شكس ــد؛ از جمل كار برده ان

توبه سوزى و غيره است.122

شرايط تحقق توبه
با توجه به آيات متعدد از قرآن كريم و ديدگاه مفسران و فقيهان 

مى توان شرايط تحقق توبه را به شرح زير بيان كرد:
1) پشيمانى

ــت كه كارآمدترين  ــيمانى اس ــى از مهم ترين اركان توبه، پش يك
ــان از  ــازد و اين نش ــت را در اصالح مجرم فراهم مى س موقعي
آگاهى و معرفت بزهكار به ناهنجارى عمل ارتكابى است. گاه 
ــته اند.123 برخى گفته اند: براى تحقق  ــه را همين ندامت دانس توب
ــت؛ زيرا اركان ديگرى را نيز به دنبال  ــيمانى كافى اس توبه، پش
ــود مى آورد.124 قطعًا توبه اى كه خداوند در پرتو تفضل خود،  خ
ــتن واجب گردانده، توبه اى است كه از  پذيرش آن را بر خويش
ــت كه  ــاى درون و عمق جان برمى خيزد و گوياى اين اس ژرف
ــى از دل و جان پشيمان شده و زندگى دوباره اى پيدا  چنين كس

كرده است.125
ــمرده اند كه حاصل  ــالمى در توبه، ندامتى را معتبر ش مؤلفان اس
تنفر مجرم از عصيان و تجاوز نسبت به حدود الهى و ارزشهاى 
ــده در جامعه اسالمى باشد. بنابراين ندامت بر شرب  پذيرفته ش
خمر را از آن جهت كه موجب اضرار نفس است، توبه محسوب 
ــده اند و  نكرده اند. به همين دليل آنان كه در معرض كيفر واقع ش
ــتولى شده است، نمى توانند با  هراس از رنج عقوبت بر آنها مس
ــوند و اظهار  ــك ش هدف گريز از تحمل مجازات به توبه متمس

توبه در چنين شرايطى، بى اثر و بى اعتبار خواهد بود.126
2) عزم و اراده در عدم بازگشت به گناه

ــأ  ندامت با اوصاف مذكور، عزم و اراده را برمى انگيزد، كه منش
ــت؛ چراكه محال است كسى  ــير به سوى نيكيهاس حركت و س
ــن حال نيز  ــارى كند، در عي ــرار و پافش ــام كارى، اص در انج

121 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص277.
122 . همان، ج8، ص387.

ــنن ابن ماجه،  ــل، ح4012؛ س ــن حنب ــد ب ــام احم ــند االم 123 . مس
ح4252.

124 . توبه، ص83؛ دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص378.
125 . فى ظالل القرآن، ج1، ص916.

ــت  ــاره دارد (سياس ــئله اش ــوره غافر نيز به اين مس 126 . آيه 85 س
جنايى در اسالم، صص254و255).
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ــد. در بخشى از آيه 135 سوره آل عمران  ــيمان و نادم باش پش
وا َعَلى َما َفَعُلوا»، بر اين مسئله تأكيد  كه مى فرمايد: «َولَْم ُيِصرُّ
ــانى پذيرفته مى شود كه بر انجام گناه گذشته،  دارد، كه توبه كس
ــان بى اعتنايى يا عناد و  ــرار ندارند؛ زيرا اصرار بر گناه نش اص

ــت. ــمنى با قوانين خداس دش
3) گناه ناشى از جهل باشد

ــوَء  خداوند مى فرمايد: «ِإنََّما التَّْوبَُة َعَلى اِهللا لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السُّ
ــوء» داللت بر اين دارد كه مؤمن بعد از  بَِجَهالٍَة»،127 كلمه «الس
ــى كه از وى سرمى زند، توبه مى كند، ولى كلمه  هر گناه و لغزش
«السيئات» كه در آيه بعد به صورت صيغه جمع آمده: «َولَْيَسِت 
َئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم الَْمْوُت»128  يِّ التَّْوبَُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ
نشان از اصرار و تكرار گناه است. علما در مورد كلمه «جهالة» 

در اين آيه اختالف كرده  و ديدگاههاى مختلفى ارائه داده اند.
ــرك هدايت گرفته اند.  ــه معناى ضاللت يعنى ت ــده اى آن را ب ع
خواه اين مدت كم باشد خواه زياد، مادام تا بدانجا ادامه نيابد كه 
ــد.129برخى نيز گفته اند كه مراد آن است كه  روح به گلوگاه رس
ــى ندانسته گناهى بكند، سپس بداند كه آن كار گناه و حرام  كس
ــت و يا كسى كه گناه بودن كارى را مى دانسته، ولى از روى  اس
هوى و هوس و غلبه هواهاى نفسانى، آن كار را انجام دهد.130 
ــود، او  ــى نافرمانى خدا را مرتكب ش ــده كه هركس نيز گفته ش
جاهل محسوب مى گردد و فعل او را جهالت ناميده اند. خداوند 
ي َكْيَدُهنَّ َأْصُب ِإلَْيِهنَّ  از زبان يوسف مى گويد: «َوِإالَّ َتْصِرْف َعنِّ
ــى با بنى اسرائيل  َوَأُكْن ِمَن الَْجاِهِليَن»131 و نيز در جريان موس
ــاِهللا َأْن َأُكوَن ِمَن  ــوا َأَتتَِّخُذنَا ُهُزًوا َقاَل َأُعوُذ بِ ــد: «َقالُ مى فرماي

الَْجاِهِليَن».132
ــايس مى گويد: وجه تسميه عاصى به انسان جاهل، اين است  س
ــاب دارد، مرتكب معصيت  ــم به ثواب و عق ــخصى كه عل كه ش
نمى شود و كسى كه با اين وجود مرتكب مى شود، مثل اين است 

كه علم ندارد.133
ــاع كرده اند كه هر معصيتى  ــاده مى گويد: اصحاب پيامبر اجم قت
ــهو مرتكب  ــه از روى عمد و چه از روى س ــت، چ جهالت اس

شده باشند.
ــود كه منظور از جهل در آيه 17 سوره  ــتفاده مى ش از قراين اس
ــركش و چيره شدن  ــلط هوسهاى س ــاء، طغيان غرايز و تس نس

127 . نساء، 17.

128 . نساء، 18.
129 . فى ظالل القرآن، ج1، ص916.

130 . معارف و معاريف، ج3، ص701.
131 . يوسف، 33.

132 . بقره، 67.
133 . التوبة و التّوابون، ص13.

ــت و در اين حالت علم و  ــت بر نيروهاى عقل و ايمان اس غفل
دانش انسان به نسبت گناه، گرچه از بين نمى رود اما تحت تأثير 
ــركش قرار گرفته و عمًال بى اثر مى گردد و هنگامى  آن غرايز س
ــًال با جهل و نادانى برابر  ــت داد، عم كه علم، اثر خود را از دس
خواهد بود. ولى اگر گناه از روى انكار حكم پروردگار و عناد 
ــمنى انجام گيرد، چنين گناهى حكايت از كفر مى كند و به  و دش
همين جهت، توبه آن قبول نيست، مگر كه از اين حالت بازگردد 

و دست از عناد و انكار بشويد.134
4) عدم تأخير عمدى در توبه

ــلمانان واجب است، بنابراين فوريت در انجام  توبه بر همه مس
ــت.135  ــت و تأخير و تراخى در آن جايز نيس ــز الزم اس آن ني
ــاه، بالفاصله به تطهير  ــخص مؤمن بعد از ارتكاب گن هرگاه ش
ــنگينى خواهد كرد و طبق  نفس خويش نپردازد، بر قلب وى س
ــياه مى گرداند  ــت، قلب وى را س آنچه كه در احاديث آمده اس
ــياهى تمام قلب وى را دربر  و بعد از چند مرتبه تكرار گناه، س
خواهد گرفت. حتى به تأخير انداختن توبه، خود گناه ديگرى 
ــا تأخير توبه باعث شود شخص  ــود. چه بس ــوب مى ش محس
مواجه با زمانى شود كه توبه در آن زمان قابل قبول نيست.136 
ــد كه خداوند  مانند توبه فرعون هنگامى كه در دريا غرق مى ش
ــَت َقْبُل َوُكْنَت ِمَن  ــا رّد توبه وى مى فرمايد: «َآْآلََن َوَقْد َعَصْي ب

الُْمْفِسِديَن».137
ــاء مى فرمايد: «ِإنََّما التَّْوبَُة َعَلى اِهللا لِلَِّذيَن  خداوند در سوره نس
ــوَء بَِجَهالٍَة ُثمَّ َيُتوبُوَن ِمْن َقِريٍب َفُأولَِئَك َيُتوُب اهللا  َيْعَمُلوَن السُّ
ــُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن  ــِت التَّْوبَ ــْم َوَكاَن اهللا َعِليًما َحِكيًما. َولَْيَس َعَلْيِه
ــْوُت َقاَل ِإنِّي ُتْبُت اْآلَن َوَال  َئاِت َحتَّى ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم الَْم ــيِّ السَّ
ــا لَُهْم َعَذابًا َألِيًما»؛138  ــَن َيُموُتوَن َوُهْم ُكفَّاٌر ُأولَِئَك َأْعَتْدنَ الَِّذي
«بى گمان خداوند تنها توبه كسانى را مى پذيرد كه از روى نادانى 
ــپس هرچه زودتر برمى گردند،  به كار زشت دست مى يازند، س
خداوند توبه و برگشت آنان را مى پذيرد و خداوند آگاه و حكيم 
است. توبه كسانى پذيرفته نيست كه مرتكب گناهان مى گردند، 
ــد و مى گويد: هم  ــى از آنان فرا مى رس ــا آن گاه كه مرگ يك ت
ــت كه بر  ــانى پذيرفته نيس اينك توبه مى كنم. همچنين توبه كس
ــذاب دردناكى تهيه  ــد. هم براى اينان و هم آنان ع كفر مى ميرن

ديده ايم».
ــه، توبه را براى فرد  ــتناد اين آي برخى متكلمان و فقيهان به اس
ــران عبارت آخر  ــكار واجب فورى مى دانند. به نظر مفس گناه

134 . استغفار و توبه، ص115.
135 . دايرة المعارف اخالق قرآنى، ج2، ص64؛ توبه، ص67.

136 . توبه، صص66و67.
137 . يونس، 91.

138 . نساء، 17و18.
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ــت  آيه 17، «َيُتوبُوَن ِمْن َقِريٍب» چند وجه معنايى دارند: نخس
ــه پس از معصيت. وجه  ــويق بندگان به توبه كردن بالفاصل تش
ــاهده  ــران، قبل از مرگ يا قبل از مش ديگر، از نظر برخى مفس
ــت و اين تفسير با توجه به آيه 18 سازگار است،  آثار مرگ اس
َئاِت َحتَّى  يِّ آنجا كه مى فرمايد: «َولَْيَسِت التَّْوبَُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ

ِإَذا َحَضَر َأَحَدُهُم الَْمْوُت َقاَل ِإنِّي ُتْبُت اْآلَن».139
اقوالى نيز در اين زمينه وجود دارد: ابن عباس مى گويد: منظور از 
«ِمْن قَِريٍب» قبل از مريضى و مرگ است.140 ضحاك مى گويد: 
ــد، قريب محسوب مى گردد. گفته شده  هرچه قبل از مرگ باش
ــيدن روح به حلقوم است. اين از حديث پيامبر(ص)  قبل از رس
ــَة الَْعْبِدَ ما لَْم  َ ــت كه فرمودند: «اِنَّ اهللاَ يَْقبُِل تَوب ــده اس گرفته ش
ــت،  ــا مى گويند: توبه قبل از مرگ صحيح اس ــر».141 علم يَُغْرِغ
ــد؛ زيرا اميد به اصالح فرد  حتى اگر يك روز قبل از مرگ باش
ــت و اگر از كردار خود پشيمان گردد و عزم ترك گناه  باقى اس
ــى كه در معرض موت  ــود.142 اما كس كند، از وى پذيرفته مى ش
است و اميدى به زندگى ندارد، توبه و اظهار ايمان هيچ نفعى به 
ــاند. اين مطلب در اين آيات روشن مى شود: يونس،  او نمى رس

90و91؛ انعام، 158.
ــت كه  ــد: منظور از «ِمْن قَِريٍب» زمانى اس محمد عبده مى گوي
ــعله هاى خشم و  ــهوت و هواى نفس تنزل پيدا مى كند، يا ش ش
ــد و عقل و دينش عودت كند. به عبارتى  غضب فروكش مى كن
ــت، به اين معنا كه انسان مؤمن بعد  منظور زمان پس از گناه اس
از ارتكاب گناه، بالفاصله پشيمان شود و توبه كند و نه توبه را 
ــه تأخير اندازد. حال اگر اين گناه نزديك به مرگ (حتى يك  ب
ــل از آن) اتفاق بيفتد و بالفاصله بعد از آن توبه صورت  روز قب
ــت. اين از معناى «َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوبََة  پذيرد، قابل قبول اس
ــود و اينكه نبايد توبه به تأخير افتد  ــْن ِعَباِدِه»143 گرفته مى ش َع
وَء... َقِريٍب...»144  از آيه «ِإنََّما التَّْوبَُة َعَلى اِهللا لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السُّ
برداشت مى شود. عدم پذيرش توبه بعد از ارتكاب گناهان متعدد 
َئاِت...»145 با مقايسه  يِّ ــِت التَّْوبَُة لِلَِّذيَن َيْعَمُلوَن السَّ از آيه «َولَْيَس
يِّئَاِت» در آيه 18 كه نشان  وَء» در آيه 17 و كلمه «السَّ لفظ «السُّ

از ارتكاب گناهان بى شمارى است، فهميده مى شود.146
ــرا توبه كامل آن  ــد؛ زي ــدگاه اخير مى تواند قابل ترجيح باش دي

139 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص368.
140 . التوبة و التّوابون، ص14.

141 . همان.
142 . الفقه االسالمى و ادلته، ج7، ص5545.

143 . شورى، 25.
144 . نساء، 17.
145 . نساء، 18.

146 . الفقه االسالمى و ادلته، ج7، ص5446.

ــوبات گناه را به طور كلى از روح و جان  ــت كه آثار و رس اس
ــويد و كمترين اثرى از آن در دل باقى نگذارد و اين  ــان بش انس
در صورتى ممكن است كه در فاصله نزديكى قبل از آنكه گناه 

در وجود انسان ريشه بداوند، از آن پشيمان شود.
ــه 135 مى فرمايد:  ــوره آل عمران آي ــد در س ــن خداون همچني
«َوالَِّذيَن ِإَذا َفَعُلوا َفاِحَشًة َأْو َظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللا َفاْسَتْغَفُروا 
ــْم». عبارت «َذَكُروا اهللا» را كه بالفاصله به ماقبل وصل  لُِذنُوبِِه
ــت، مى توان به معناى «َيُتوبُوَن ِمْن َقِريٍب» گرفت كه  ــده اس ش

مرتكب گناه با ياد خداوند اعالم پشيمانى مى كند.
5) جبران گذشته

ــه در قرآن  ــت ك ــته اس ــر قبولى توبه، جبران گذش ــرط ديگ ش
مصاديقى از جبران كه عطف بر توبه شده، آمده است و مفسران 

و علما در تبيين آنها، ديدگاههاى خاصى را بيان كرده اند:
الف) اصالح

ــت: از  در آياتى از قرآن كريم كلمه اصالح بعد از توبه آمده اس
ــِإنَّ اهللا َيُتوُب َعَلْيِه  ــْن بَْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َف ــه: «َفَمْن َتاَب ِم جمل
ــوا ِمْن بَْعِد َذلَِك  ــٌم»147 و نيز «ِإالَّ الَِّذيَن َتابُ ــوٌر َرِحي ِإنَّ اهللا َغُف
ــوا َفِإنَّ اهللا َغُفوٌر َرِحيٌم».148 همين مضمون در اين آيات  َوَأْصَلُح
ــت: نساء 16؛ بقره، 16؛ آل عمران، 89. قيد اصالح  نيز آمده اس

در اين آيات بر نوعى نمود خارجى يافتن توبه تأكيد دارد.
ــران خطاهاى  ــرايط مذكور، بر جب ــاى اخالق عالوه بر ش علم
ــيارى مى كنند و آن را الزمه برطرف شدن  گذشته نيز تأكيد بس
ــه توبه منجر  ــد و تا زمانى ك ــب از گناهان مى دانن ــدورت قل ك
ــيمانى نمى تواند توبه  ــا دورى از گناه و پش ــود، تنه به عمل نش
محسوب شود. فخررازى در تفسير اصالح مى گويد: «منظور از 
اصالح اين است كه شخص تائب با نيت صادق و پاك بازگشتى 
كه خالى از اغراض مادى باشد، توبه كند».149 سيد قطب ديدگاه 
ــيع ترى نسبت به اصالح دارد و معتقد است: اصالح عبارت  وس
ــى و تغيير بنيادين در شخصيت، وجود،  ــت از تعديل اساس اس

ديدگاه، روش، كردار و رفتار.150
ــه در قرآن به دنبال جرايمى  ــا كه لفظ اصالح بعد از توب از آنج
ــرقت و ارتداد آمده  ــا اَنَْزَل اهللاُ، زنا، قذف، س ــل، كتمان َم از قبي
است، به نظر مى رسد اصالح جنبه عملى و كاربردى در راستاى 
ــته باشد. مثًال اصالح براى توبه كننده از سرقت، رد  جبران گذش
ــروقه و براى قذف كننده، جلب رضايت خاطر مقذوف  مال مس
ــراى احراز  ــاله را ب ــى برخى نيز مرور زمان يك س ــت. حت اس

147 . مائده، 39.
148 . نور، 5.

149 . التفسير الكبير، ج2، ص230.
150 . فى ظالل القرآن، ج1، ص911.
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اصالح شخص تائب در نظر گرفته اند.151
ب) تبيين

از گناهان كبيره اى كه قرآن به لزوم توبه از آن اشاره نموده است، 
ــت. خداوند به  گناه كتمان حق و بيان نكردن آن براى مردم اس
ــانى كه كتمان حق مى كنند، وعده نفرين الهى و همه مردمان  كس
ــانى از آنها كه توبه كنند كه مى فرمايد: «ِإالَّ  را مى دهد، مگر كس
اُب  ــَن َتابُوا َوَأْصَلُحوا َوبَيَُّنوا َفُأولَِئَك َأُتوُب َعَلْيِهْم َوَأنَا التَّوَّ الَِّذي
ــير اين آيه مى گويد: نشانه توبه  ــيد قطب در تفس ِحيُم».152 س الرَّ
و برگشت راستين، اصالح حال و صداقت در كار و روشنگرى 
ــكار كردن حق و شناساندن حقيقت و  و صداقت در گفتار و آش
اعتراف بدان و عمل كردن برابر آن است.153 لفظ «تَبَينّوا» كه در 
آيه آمده است براى جبران مافات است؛ يعنى آنچه را كه كتمان 

كرده، بايد تبيين و آشكار كند.154
ج) ايمان و عمل صالح

ــود و با  ــيدن از گناه  آغاز مى ش ــت كش ــيمانى و دس توبه با پش
ــنديده اى به پايان مى آيد، كه ثابت مى كند  عمل صالح و كار پس
ــت و جدى بوده است. عمل صالح و كار پسنديده در  توبه درس
ــيدن  ــت كش عين حال تحول مثبتى را در دل و درون براى دس
از گناه پديد مى آورد. گناه، كار و جنبش است، الزم است خأل 
ــرد، در غير اين صورت  ــا كار و جنبش عكس آن پر ك آن را ب
ــبب خألى كه پس از دست كشيدن از گناه آن  دل و درون به س
ــبب در  ــوى گناه مى گرايد.155 به همين س را حس مى كند، به س
بعضى از آيات قرآن لفظ ايمان و عمل صالح بر توبه عطف شده 
ــت. از جمله: « َوِإنِّي لََغفَّاٌر لَِمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ُثمَّ  اس
ــت: سّر اين عطف، اين است كه  اْهَتَدى».156 قرضاوى معتقد اس
ــه اى سنگين بر ايمان و اعتقاد شخص  ارتكاب گناه كبيره، خدش
ــلب  ــى بعضى از احاديث نبوى157 بيانگر س ــى آورد. حت وارد م

ايمان از مرتكب گناه كبيره در حين ارتكاب آن، مى باشد.158
در آيات ديگرى از جمله آيات 5و11سوره توبه، صالة و زكاة 
ــا را مصاديقى از عمل  ــه مى توان آنه ــده اند، ك بر توبه عطف ش
ــه المقارن، ج1، ص413؛ المغنى و  ــوعة الجنايى فى الفق 151 . الموس

الشرح الكبير، ج12، ص81.
152 . بقره، 160.

153 . فى ظالل القرآن، ج1، ص228.
ــور اصالح حال و صداقت در  ــظ اصالح در اين آيه به منظ 154 . لف
ــت، كه قبًال موضعى خصمانه در برابر  موضع گيرى در مقابل قرآن اس

آن داشته، و نيز اعتراف به حق و حقيقت است.
155 . همان، ج4، ص918.

156 . طه، 82.
ــلم، ج1،  157 . الجامع الصحيح المختصر، ج8، ص369؛ صحيح مس

ص187.
158 . توبه، ص37.

ــتناد روايات وارده، نماز  صالح نام برد، كه برخى از علما به اس
خواندن را در احراز توبه مجرم كافى مى دانند.159

د) اعتصام به خدا و اخالص
ــده فروترين درجات دوزخ را به منافقان  ــرآن بعد از آنكه وع ق
ــان باز مى گذارد  ــن و پرنور را به سويش مى دهد، روزنه اى روش
ــت. البته توبه از نفاق به مجرد اعالن اسالم  و آن روزنه توبه اس
ــرايط خاصى براى آنان تعيين شده  ــت، بلكه ش قابل قبول نيس
است: «ِإالَّ الَِّذيَن َتابُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا بِاِهللا َوَأْخَلُصوا ِديَنُهْم 
ــتن به دين و  ــك جس ِهللا َفُأولَِئَك َمَع الُْمْؤِمِنيَن»160 كه آن تمس

خالص گردانيدن خود براى خدا است.
هـ) استغفار

ــت.  ــتغفار اس ــه ديگرى كه به دنبال توبه در قرآن آمده، اس كلم
قرآن نصارى را كه قائل به الوهيت مسيح بودند، دعوت به توبه 
ــتى از خداوند طلب بخشش كنند،  مى كند كه در دنباله آن بايس
ــوند: «َأَفَال َيُتوبُوَن ِإلَى اهللا  ــمول غفران و رحمت الهى ش تا مش

َوَيْسَتْغِفُرونَُه واهللا َغُفوٌر َرِحيٌم».161
و) اعتراف به گناه

ــرايط تحقق توبه اعتراف به گناه است كه علما  يكى ديگر از ش
از آن به «اعتذار» تعبير كرده اند. ابن قيم بر اين باور است كه اگر 
ــورت نمى گيرد؛ زيرا اعتراف  ــد، توبه اى ص اعتراف به گناه نباش
نكردن به گناه، تأييد آن است و كمال اعتراف اين است كه فرد 

با قلب و زبان به خطا و اشتباه خود، اقرار كند.162
ــت. مانند  ــت: توبه عبد، اعتراف به گناه اس ــى معتقد اس ابن عرب
ــت: «َربََّنا َظَلْمَنا  ــه ظلم خود اعتراف كرد، آنجا كه گف آدم كه ب
ــانى كه كارهاى خوبشان با كارهاى بد به  ــَنا»163 و نيز كس َأْنُفَس
هم آميخته، به گناهان خود اعتراف مى كنند و خداوند مى فرمايد: 
اميد است كه توبه آنها پذيرفته شود: «َوَآَخُروَن اْعَتَرُفوا بُِذنُوبِِهْم 
ًئا َعَسى اهللا َأْن َيُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ اهللا  َخَلُطوا َعَمًال َصالًِحا َوَآَخَر َسيِّ

َغُفوٌر َرِحيٌم».164
موارد ديگرى در قرآن از زبان پيامبران ذكر شده است كه مقدمه 
ــتغفار، اعتراف به گناهان مى باشد. جمهور فقيهان مذاهب را  اس
ــرگاه مرتكب جرم يا گناه خطاى خود  ــت كه ه عقيده بر آن اس
را پوشانيده و بين خود و خدا توبه كند، اين استتار و توبه براى 
ــاى جرم و اقرار به آن است. اين نظر مبتنى بر  وى، بهتر از افش

159 . الجريمة، ص342.
160 . نساء، 146.
161 . مائده، 74.

162 . مدارج السالكين، ج1، ص202.
163 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص378.

164 . توبه، 102.
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احاديث و رواياتى165 است كه از پيامبر وارد شده است. به نظر 
ــهور به ارتكاب  ــى كه مش ــافعيه براى كس برخى از حنابله و ش
ــد، اقرار بهتر است؛ چون فايده اى در ترك اقامه  معصيت مى باش

حد بر او نيست.166
ــت: در توبه نيازى به اقرار  ابن قدامه با رّد اين ديدگاه، معتقد اس

نيست؛ زيرا اقرار تنها براى بدعت در دين الزامى است.167

توبه نصوح
ــيار  در متون دينى در بحث چگونگى توبه، به «توبه نصوح» بس
ــده است. اين اصطالح برگرفته از آيه 8 سوره تحريم  پرداخته ش
ــوا ِإلَىاِهللا َتْوبًَة  ــا الَِّذيَن َآَمُنوا ُتوبُ ــت كه مى فرمايد: «َيا َأيَُّه اس
ــه درگاه خداوند  ــان آورده ايد، ب ــانى كه ايم نَُصوًحا»؛ «اى كس

توبه اى واقعى كنيد».
ــد، توبه اى نصوح؛  ــده كه توبه كنن ــن آيه به بندگان امر ش در اي
برخى مفسران در بيان معناى اين توبه، با توجه به معناى نصوح، 
ــه آنكه، نصوح بر وزن  ــى ابراز كرده اند،168 از جمل آراى مختلف
ــه «ن.ص.ح» به معنى خالص است.  فعول، صيغه مبالغه از ريش
ــود: «ناِصُح العسل»؛ يعنى كسى كه عسل را از  وقتى گفته مى ش
ــل خالص  ــل نصوح؛ يعنى زمانى كه عس موم جدا مى كند و عس
ــد.169 پس توبه نصوح، توبه اى است كه خالص براى  از موم باش

رضاى خدا باشد.
نصح در توبه يا عبادت يا مشورت؛ يعنى خالص گردانيدن از هر 
نقص و كاستى و اتمام و انجام آن با نهايت كمال.170 توبه نصوح 
ــا، نقصها و بزهكاريها،  ــد كه از همه عيبه وقتى به كمال مى رس
ــد، به گونه اى كه همه  ــته باش ــيوه آراس پاك و به كامل ترين ش
ــان توبه كار بايد  ــك را دربر گيرد. انس ــان بزرگ و كوچ گناه
ــخ داشته باشد و بدون شك و دودلى به سوى  عزم و اراده راس
ــنودى  ــرعت گيرد و آن را تنها براى خش توبه گام بردارد و س

ــد.171 ــاك گردان ــص و پ ــروردگار خال پ
ــه نصوح يعنى  ــب گفته اند: «توب ــاب و ابى  بن كع ــر بن خط عم
ــوى آن برنگردد، همان طور كه  توبه از گناه به گونه اى كه به س

165 . ر.ك: الموطأ، ج5، ص188.
166 . مدارج السالكين، ج1، صص316 به بعد.

167 . المغنى و الشرح الكبير، ج12، ص80.
ــول را درباره  ــن آيه، 23 ق ــود، ذيل اي ــير خ ــى در تفس 168 . قرطب
ــكام القرآن، ج18،  ــت (ر.ك: الجامع ألح ــوح بيان كرده اس توبه نص

ص197).
169 . مفردات الفاظ القرآن، ص808.
170 . مدارج السالكين، ج1، ص336.

171 . دايرة المعارف اخالق قرآنى، ج2، ص61.

ــن بصرى مى گويد: «آنكه  ــير به پستان برنمى گردد».172 حس ش
ــيمان شود و هرگز به آن  ــته اش پش بنده توبه كار از كردار گذش
ــتن،  عودت ننمايد». كلبى نيز مى گويد: «با زبان آمرزش خواس
با قلب نادم شدن و با اعضاى بدن از گناه و لغزش و بزهكاريها 

خوددارى كردن».173
نصوح را با معناى ديگر نُصح، يعنى «خياطة» نيز پيوند داده اند، 
وجه آن هم اين است كه اين توبه، به هم مى آورد و مى دوزد از 
ــه را كه گناهان دريده اند، و يا اينكه بين توبه كننده و  دين، آنچ
ــاى او را جمع مى كند و به هم مى آورد. همچنان كه خياطة  اولي

دو بخش از لباس را به هم مى آورد.174
قول ديگر اين است كه نصوح را وصف تائب قرار دهيم و اسناد 
ــاى آن اين گونه  ــناد مجازى فرض كنيم. معن ــه توبه را اس آن ب
ــما نفس خود را نصيحت  ــود: توبه اى كه به واسطه آن، ش مى ش
ــورت اكمل انجام  ــت، به ص ــته اس مى كنيد، تا آنچه را كه شايس
ــعيد بن  ــا آثار گناه را به طور كلى از قلب بزدايد.175 س دهد، ت
مسيب مى گويد: «با توبه نصوح نفس خود را نصيحت كنيد».176 
بنا بر يك داستان تمثيلى، نصوح نام مردى بوده است.177 قرطبى 
درباره توبه نصوح مى گويد: استغفار با زبان، اجتناب از گناهان، 

عزم بر عدم بازگشت به گناه و دورى از دوستان ناباب.178
ابن قيم سه شرط را براى توبه نصوح ذكر مى كند: 1. توبه نصوح 
بايد تمامى گناهان را دربر گيرد، يعنى از همه گناهان بايد توبه 
ــتى، آن چنان كه  ــرد. 2. عزم و اراده، همراه با صداقت و راس ك
ــك و ترديدى در اراده وى پيدا نشود. 3. اخالص  هيچ گونه ش
ــائبه اى براى غير خدا در آن  ــه، آن چنان كه هيچ گونه ش در توب
ــود و تنها به خاطر ترس از خدا صورت گرفته باشد،  تصور نش
ــره. بنابراين نصح  ــال و مقام و غي ــر حفظ جاه و م ــه به خاط ن
ــز عموميت دادن همه  ــه، صداقت و اخالص در آن و ني در توب
ــك اين نوع توبه مستلزم استغفار به  ــد. بدون ش گناهان مى باش
ــمار  ــت و اين كامل ترين نوع توبه به ش منظور محو گناهان اس
مى رود.179 به نظر مى رسد سه شرطى كه ابن قيم برشمرده، هم با 

ــالكين، ج1، ص336؛ توبه، ص75؛ دايرة المعارف  172 . مدارج الس
اخالق قرآنى، ج2، ص61.

173 . همان.
ــوره تحريم؛ دانشنامه  ــير القرآن، ذيل آيه 8 س 174 . الميزان فى تفس

جهان اسالم، ج8، ص368؛ مكتب بازگشت، ص107.
175 . مكتب بازگشت، ص108؛ فى ظالل القرآن، ج6، ص398.

176 . مدارج السالكين، ج1، ص336.
177 . مثنوى معنوى، ج3، صص142و143.

178 . الجامع ألحكام القرآن، ج18، ص197.
179 . مدارج السالكين، ج1، ص337.
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ــازگار است و هم دربرگيرنده ساير  معناى لغوى كلمه نصوح س
تعاريف مى باشد.

آثار توبه180
ــروط آن صورت گيرد، آثار  اگر توبه با اخالص و با رعايت ش

زير را به دنبال خواهد داشت:
1) آثار دنيوى

ــندى براى مرتكب آن  ــالم، هر عمل نيك يا ناپس از ديدگاه اس
ــب خوب يا بد  ــارى دنيوى و اخروى دارد. اين آثار به تناس آث
ــودن رفتار، تجلى پيدا مى كند. توبه نيز مانند هر رفتار نيكويى  ب
ــارى در دنيا و آخرت به همراه  ــريعت به آن امر كرده، آث كه ش

دارد. در ادامه به آثار دنيوى توبه اشاره مى شود.
الف) طول عمر، وسعت در زندگى

ْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا ِإلَى َأَجٍل  «َوَأِن اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوبُوا ِإلَْيِه ُيَمتِّ
ى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضٍل َفْضَلُه»؛181 «و اينكه از پروردگارتان  ُمَسمًّ
ــما را  ــوى او برگرديد، كه خداوند ش طلب آمرزش كنيد و به س
ــازد و به هر صاحب  ــا دم مرگ به طرز نيكويى بهره مند مى س ت

فضيلت و احسانى، فضيلت و احسانش را مى دهد».
ب) بازيابى  شخصيت

ــتگى و  ــاس سرشكس ــده احس ــه مرتكب گناهى ش ــانى ك انس
ــى مى كند. اگر متوليان تربيت او را مالمت و تحقير كنند،  كوچك
اين احساس بيشتر مى شود و اگر مالمتها ادامه يابد، ممكن است 
ــد كه كامًال احساس كند شخصيت خود را از دست  به آنجا برس
ــدت براى خانواده  ــت و در اين صورت وجود او به ش داده اس
ــت دست به گناه و  ــد و ممكن اس و جامعه خطرناك خواهد ش
ــاس مى كند همه چيز را از دست  هر جنايتى بزند؛ چون او احس
ــا توبه و اظهار ندامت،  ــت. اما قرآن تالش مى كند كه ب داده اس
ــخصيت گناهكار را بازسازى كند و او را به حالت اول، بلكه  ش
ــرآن از يك طرف مى فرمايد:  ــر از آن برگرداند. بنابراين ق باالت
ــت دارد»182 و از طرف ديگر به  ــه كاران را دوس ــد توب «خداون
مردم گوشزد مى كند كه خالف كاران اگر برگشتند، برادران دينى 
َكاَة َفِإْخَوانُُكْم  َالَة َوَآَتُوا الزَّ ــما هستند: «َفِإْن َتابُوا َوَأَقاُموا الصَّ ش
يِن».183 بنابراين رفع آثار جرم در درون آدمى و تسكين  ِفي الدِّ
ــه اى كه زندگى فرد را بعد از  ــر و آرامش روح وى به گون خاط
خوف و مرارت، تبديل به يك زندگى شيرين و سودمند مى كند، 

از آثار توبه است.
ــالم؛ دانشنامه  ــت جنايى در اس ــت؛ سياس 180 . ر.ك: مكتب بازگش
ــالم؛ فقه تطبيقى بخش  ــها از ديدگاه اس ــالم؛ گناهان و لغزش جهان اس

جزا؛ استغفار و توبه؛ الفقه االسالمى و ادلته.
181 . هود، 3.

182 . شورى، 25.
183 . توبه، 11.

ج) نهان سازى و اخفاى جرايم
ــم را فراهم  ــازى و اخفاى جراي ــه امكان پنهان س ــيس توب تأس
ــى، زمينه مناسب زدودن زشتيها و تطهير و  مى كند و اين بزه پوش

پاك سازى اجتماعى را موجب مى شود.184
د) اصالح و خودسازى

ــازى  ــت كه بزهكار بتواند به اصالح و خودس ــه فرصتى اس توب
ــته را جبران نمايد و نيز روان درمانى  بپردازد و خطاهاى گذش
ــوب  ــخصيت و رفتار افراد، محس براى ايجاد تعديل يا تغيير ش

مى شود.185
هـ) قبول شهادت

از جمله شرايط پذيرش شهادت در حقوق اسالم، عدالت شهود 
ــهادت مجرم  ــت. از ديگر آثار توبه، پذيرش ش ذكر گرديده اس
ــر مرتكب يكى از جرايم،  ــد. با اين توضيح كه اگ تائب مى باش
ــرگاه بخواهد به  ــود، ه ــته ش توبه كند و توبه وى صحيح دانس
ــهادت او پذيرفته  ــهادت دهد، ش ــاهد در موضوعى ش عنوان ش
ــود. خداوند در رابطه با قذف و شهادت قاذف مى فرمايد:  مى ش
«َوالَِّذيَن َيْرُموَن الُْمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم َيْأُتوا بَِأْربََعِة ُشَهَداَء َفاْجِلُدوُهْم 
ــَهاَدًة َأبًَدا َوُأولَِئَك ُهُم الَْفاِسُقوَن.  َثَماِنيَن َجْلَدًة َوَال َتْقَبُلوا لَُهْم َش
ِإالَّ الَِّذيَن َتابُوا ِمْن بَْعِد َذلَِك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اهللا َغُفوٌر َرِحيٌم»؛186 
ــا دهند، آن گاه  ــبت زن ــى كه به زنان با عفت مؤمن نس «و آنهاي
ــتاد  ــوى خود نياورند، آنها را به هش ــاهد عادل بر دع چهار ش
ــا را نپذيريد كه  ــهادت آنه ــه كيفر دهيد و ديگر هرگز ش تازيان
ــتند. مگر آنهايى كه ]بعد از فسق و بهتان[ به  ــق هس مردمى فاس
ــالح خود برآيند[ در اين  ــدا توبه كرده ]و در مقام اص درگاه خ

صورت خدا آمرزنده و مهربان است».
ــَهاَدًة َأبًَدا» بدانيم و  ــه را از «َال َتْقَبُلوا لَُهْم َش ــتثنا در آي اگر اس
ــوب نماييم و به عبارتى  «واو» بعد از آن را «واو» عطف محس
ــتثنا را شامل دو جمله ماقبل بدانيم، معناى آيه عبارت  ديگر اس
ــهادت وى پذيرفته  ــت از اينكه «اگر قاذف توبه كند، هم ش اس

مى شود و هم از فسق خارج مى گردد».
ــت. اما حنفيه  ــافعيه و حنابله و اماميه بر همين مبناس ديدگاه ش
استثنا را تنها شامل جمله اخير مى دانند كه نتيجه آن عدم قبول 

شهادت است و تنها صفت فسق از وى دور مى شود.187
و) سقوط مجازات

ــالم، ص265. البته اخفاى جرايم لزومًا  184 . سياست جنايى در اس
كار مثبتى نيست و امرى نسبى تلقى مى شود كه مى تواند گاهى اوقات 

چنين كاركردى داشته باشد.
185 . تقريرات درس دوره دكترى حقوق جزا، ص3.

186 . نور، 4و5.
ــص75-77؛ بداية المجتهد  ــرح الكبير، ج12، ص 187 . المغنى و الش
ــان، ج2، ص56؛ نقش توبه در  ــة المقتصد، ص754؛ روائع البي و نهاي

سقوط مسئوليت كيفرى، ص59.
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ــقوط مجازاتهاى دنيوى است كه در قرآن  از ديگر آثار توبه، س
ــاره  ــه نقش توبه بعد از ارتكاب گناه اش ــم آيات فراوانى ب كري
ــاى دنيوى از  ــرايط آن مجازاته ــه در صورت احراز ش دارد ك
ــد. در باب تأثير توبه  ــاقط مى كن جمله حدود و تعزيرات را س
در مجازات، ظاهريه معتقدند: توبه در سقوط مجازاتهاي دنيوي 
ــي ندارد. حنفيه، مالكيه، شافعيه (در قول اظهر) و اماميه بر  نقش
ــروط به اينكه  اين باورند كه صرفًا مجازات جرم محاربه را مش
محارب پيش از اقدام و سلطه قواي حكومتي بر وي توبه كرده 
ــاقط مي نمايد و تأثيري در ساير مجازاتها ندارد؛ زيرا  باشد، س
ــبت جرم محاربه نص صريح وارد شده است. حنابله،  تنها به نس
ــهور) و شافعيه (در يكي از اقوال) به استناد  اماميه (در قول مش
ــاير مجازاتها بر محاربه معتقدند كه توبه به  احاديث و قياس س

طور كلي مسقط مجازاتهاي حدي است.188
2) آثار اخروى

بعد از بيان آثار دنيوى حاصل از يك توبه صحيح، به ذكر آثار 
اخروى توبه مى پردازيم:

الف) محبوب شدن نزد خدا
ــبُّ  ــَن َوُيِح ابِي ــبُّ التَّوَّ ــد: «ِإنَّ اهللا ُيِح ــم مى فرماي ــرآن كري ق
ــدگان و پاكان را  ــتى خداوند توبه كنن ِريَن»؛189 «به راس الُْمَتَطهِّ
دوست دارد». عرفا درباره محبت الهى بيش از ديگر نتايج سخن 
گفته اند. به اعتقاد آنان تائب، حبيب و دوست خداست. توبه فرد 
ــود؛ وقتى كه خدا به بنده عنايت پيدا  ــى مى ش از دو محبت ناش
ــت مى دارد.  ــرده، او توبه مى كند، و وقتى توبه كرد، او را دوس ك

پس توبه از محبت برمى خيزد و به محبت مى انجامد.190
ب) بخشش گناهان

ــت.  ــان گناهكار اس ــدن گناهان انس ــيده ش اثر مهم توبه، بخش
ــى  ــى اِهللا َتْوبًَة نَُصوًحا َعَس ــد: «ُتوبُوا ِإلَ ــرآن كريم مى فرماي ق
ــوى خدا توبه كنيد،  َئاِتُكْم»؛191 «به س ــيِّ َر َعْنُكْم َس َربُُّكْم َأْن ُيَكفِّ
ــاند».  ــما را بپوش ــت خداوند گناهان ش توبه اى واقعى، اميد اس
ــاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا ُثمَّ  ــز مى فرمايد: «َوِإنِّي لََغفَّاٌر لَِمْن َت ني
اْهَتَدى»؛192 «من قطعًا مى آمرزم كسانى را كه توبه كنند و ايمان 

بياورند و كارهاى شايسته بكنند و سپس راهياب شوند».
ج) قبول توبه از جانب خداوند

ــت كه توبه را  «َوُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه»193«تنها خداس

ــه مقارن و قانون  ــه در مجازات از ديدگاه فق ــر توب 188 . ر.ك: تأثي
مجازات اسالمى.

189 . بقره، 222.
190 . دانشنامه جهان اسالم، ج8، ص380.

191 . تحريم، 8.
192 . طه، 82.

193 . شورى، 25.

ــد: «َألَْم َيْعَلُموا َأنَّ اهللا ُهَو  ــش مى پذيرد». نيز مى فرماي از بندگان
ــت كه  ــُل التَّْوبََة َعْن ِعَباِدِه»؛194 «آيا نمى دانند كه تنها خداس َيْقَب

توبه را از بندگانش مى پذيرد».
د) تبديل سيئات به حسنات

ــرد، خداوند عالوه بر نابودى گناهان،  ــر توبه واقعى انجام گي اگ
ــنات مى كند، چنان كه مى فرمايد:  ــا را تبديل به نيكى و حس آنه
ُل اهللا  ــَك ُيَبدِّ ــَل َعَمًال َصالًِحا َفُأولَِئ ــاَب َوَآَمَن َوَعِم ــنْ َت «ِإالَّ َم
ــَناٍت َوَكاَن اهللاُ َغُفوًرا َرِحيًما»؛195 «مگر كسى كه  َئاِتِهْم َحَس ــيِّ َس
ــام دهد، كه خداوند  ــان آورد و عمل صالح انج ــه كند و ايم توب
ــا تبديل مى كند و  ــان را به خوبيها و نيكيه ــا و گناهان ايش بديه

خداوند آمرزنده و مهربان است».
هـ) مشمول دعا و ثناى فرشتگان الهى بودن

ِهْم  ــِد َربِّ ُحوَن بَِحْم ــبِّ ــْرَش َوَمْن َحْولَُه ُيَس ــوَن الَْع ــَن َيْحِمُل «الَِّذي
ــْيٍء  ــْعَت ُكلَّ َش ــَتْغِفُروَن لِلَِّذيَن َآَمُنوا َربََّنا َوِس َوُيْؤِمُنوَن بِِه َوَيْس
ــِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب  ــا َفاْغِفْر لِلَِّذيَن َتابُوا َواتََّبُعوا َس َرْحَمًة َوِعْلًم
ــي َوَعْدَتُهْم َوَمْن َصَلَح  ــا َوَأْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَِّت ــِم. َربََّن الَْجِحي
يَّاِتِهْم ِإنََّك َأْنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم»؛196  ــْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذرِّ ِمْن َآبَائِِه
ــان كه بردارندگان عرش خدايند و آنان كه گرداگرد آنند به  «آن
ــرگرمند و بدو ايمان دارند  ــپاس و ستايش پروردگارشان س س
ــروردگارا، مهربانى و  ــراى مؤمنان طلب آمرزش مى كنند. پ و ب
ــانى  ــت. پس در گذر از كس دانش تو همه چيز را فرا گرفته اس
ــد و آنان را از  ــو را در پيش مى گيرن ــد و راه ت ــه برمى گردن ك
ــروردگارا، آنان را به  ــون و محفوظ بفرما. پ ــذاب دوزخ مص ع
ــتى داخل گردان كه بديشان وعده  باغهاى هميشه ماندگار بهش
ــته و فرزندان  ــران شايس ــراه با پدران خوب و همس داده اى هم
ــان. قطعًا تو چيره و توانا و داراى فلسفه و حكمت  ــته ايش بايس

هستى».
و) رستگارى ابدى

ــتگارى  ــن آثار اخروى توبه، عاقبت به خيرى و رس از مهم تري
ــت. قرآن كريم مى فرمايد: «َوُتوبُوا ِإلَى اِهللا َجِميًعا َأيَُّها  ابدى اس
الُْمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ»؛197 «اى مؤمنان همگى به سوى خدا 

توبه كنيد، شايد رستگار شويد».
ز) ورود به بهشت پرنعمت

ــتگارى، آسايش ابدى نيز از پيامدهاى توبه شمرده  در كنار رس
شده است: «ِإالَّ َمْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصالًِحا َفُأولَِئَك َيْدُخُلوَن 
الَْجنََّة»؛198 «مگر كسى كه توبه كند و ايمان بياورد و عمل صالح 

194 . توبه، 104.

195 . فرقان، 70.
196 . غافر، 7و8.

197. نور، 31.
198. مريم، 60.
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1. قرآن كريم.
2. آلوسى، محمود، روح المعانى، بيروت، داراحياء التراث العربى، 

چاپ چهارم، 1405ق.
ــد و نهاية المقتصد،  ــد، بداية المجته ــد، محمد بن احم 3. ابن رش

بيروت، دارابن حزم، 1420ق.
ــالم  ــم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالس ــارس، احمد، معج 4. ابن ف

محمد هارون، بيروت، دارالجيل، 1411ق.
ــرح الكبير، بيروت،  ــه، محمد بن عبداهللا، المغنى و الش 5. ابن قدام

دارالكتاب العربى، 1403ق.
6. ابن قيم، محمد بن ابى بكر، مدارج السالكين، بيروت، دارالكتب 

العلميه، چاپ دوم، 1408ق.
ــنن ابن ماجه، تحقيق: محمد فؤاد  ــه، محمد بن زيد، س 7. ابن ماج

عبدالباقى، بيروت، دارالفكر، بى تا.
ــان العرب، بيروت،  8. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لس

داراحياء التراث العربى، 1408ق.
9. ابوزهره، محمد، الجريمة، بيروت، دارالفكر، بى تا.

10. احمد بن حنبل، مسند االمام احمد بن حنبل، قاهره، مؤسسه 
قرطبه، بى تا.

ــك ياس،  ــت، قم، اش ــى، مكتب بازگش ــماعيلى، مصطف 11. اس
1386ش.

12. اميني، جهاندار، تأثير توبه در مجازات از ديدگاه فقه مقارن 
ــد، تهران،  ــالمى، پايان نامه كارشناسى ارش ــون مجازات اس و قان

دانشگاه مذاهب اسالمى، 1389ش.
ــى از قرآن،  ــى در زمينه كلمات ــى، تحقيق ــازرگان، عبدالعل 13. ب

شركت سهامى انتشار، چاپ دوم، 1376ش.

ــح المختصر،  ــماعيل، الجامع الصحي ــارى، محمد بن اس 14. بخ
ــر، چاپ دوم،  ــروت، دارابن كثي ــب البغا، بي ــق: مصطفى دي تحقي

1407ق.
ــريع، بيروت، منشورات الحلبى  15. بلعيد، صادق، القرآن و التش

الحقوقيه، 1425ق.
ــوعة الجنايى فى الفقه المقارن،  ــى، احمد فتحى، الموس 16. بهنس

بيروت، دارالنهضة العربيه، 1421ق.
ــر  ــة النش ــت اهللا، معجم الفروق اللغوية، قم، مؤسس ــات، بي 17. بي

االسالمى، 1412ق.
ــير البيضاوى، بيروت، مؤسسة  18. بيضاوى، عبداهللا بن عمر، تفس

األعلمى للمطبوعات، 1410ق.
ــنن الترمذى،  ــى، الجامع الصحيح س 19. ترمذى، محمد بن عيس
ــراث العربى،  ــروت، داراحياء الت ــاكر، بي تحقيق: احمد محمد ش

بى تا.
20. جام، مفتاح النجاة، المكتبة الشاملة، االصدار الثانى.

ــاح اللغة، تحقيق: احمد  ــماعيل بن حماد، صح 21. جوهرى، اس
عبدالغفور عطار، بيروت، دارالعلم، بى تا.

ــالم، تهران، بنياد  ــنامه جهان اس 22. حدادعادل، غالمعلى، دانش
دايرة المعارف اسالمى، 1383ش.

23. حرعاملى، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، تحقيق: عبدالرحيم 
ربانى شيرازى، بيروت، داراحياء التراث العربى، 1403ق.

24. حسنى، توبه در قرآن و سنت.
25. حسينى دشتى، سيد مصطفى، معارف و معاريف (دايرة المعارف 

جامع اسالمى)، تهران، مؤسسه فرهنگى آريا، 1379ش.
ــاملة، االصدار  ــير الحقى، المكتبة الش ــماعيل، تفس 26. حقى، اس

  كتابنامه

انجام دهد. پس آنان داخل بهشت مى شوند».

نتيجه گيرى
ــان به ويژه انسان امروزى  ضرورت و اهميت توبه در زندگى انس
ــان از جهات مختلف مورد هجمه  ــود كه اين انس آنجا ديده مى ش
ــرار مى گيرد و در  ــيطان و ابزارها و مظاهر انحراف ق ــس و ش نف
ــود و هيچ راه نجاتى براى خود  وادى تاريك گناه غوطه ور مى ش
ــه مى تواند نجات بخش وى در  ــت كه درگاه توب نمى بيند؛ اينجاس
دنيا و آخرت باشد. توبه فرايندى است كه شامل بازگشت همراه 
ــت به آن، طلب  ــيمانى، دورى از گناه و عزم بر عدم بازگش با پش
ــتاى جبران گذشته، مى باشد.  مغفرت از خداوند و تالش در راس
ــان از اهميت  ــويق گناهكاران به آن، نش تأكيد فراوان قرآن و تش
ــك و به اتفاق دانشمندان علوم اسالمى، توبه  توبه دارد. بدون ش

ــقوط مجازات  ــروط و اركان آن، عامل س ــه با رعايت ش صادقان
ــمول غفران الهى خواهد بود؛ زيرا از نظر ديني كفاره  اخروى و ش
ــان را محو مي كند. خداوند متعال  ــاب مي آيد و گناه گناه به حس
ــد:  «َفَمْن َتاَب ِمْن بَْعِد ُظْلِمِه َوَأْصَلَح َفِإنَّ اهللا َيُتوُب َعَلْيِه  مي فرماي
ــوٌر َرِحيٌم»؛199 «هركس پس از ظلم و گناهي كه انجام  ِإنَّ اهللا َغُف
داده، توبه كند و خود را اصالح كند، خداوند توبه او را مي پذيرد، 
ــت». همچنين در دنيا  ــتي كه خداوند بخشنده مهربان اس به درس
ــقوط مجازاتهاى دنيوى و اصالح و خودسازى مجرمان  عامل س

خواهد شد.

199. مائده، 39.
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الثانى.
ــة، اهتمام: محمود دبير  ــن، ملحض اللغ 27. خطيب كرمانى، حس
ــفى، تهران، مركز انتشارات علمى و  ــين يوس ــياقى و غالمحس س

فرهنگى، 1362ش.
ــوه و النظائر، قاهره، وزارة  ــين بن محمد، الوج 28. دامغانى، حس

االوقاف، 1412ق.
ــردات الفاظ القرآن،  ــين بن محمد، مف 29. راغب اصفهانى، حس

تحقيق: صفوان عدنان داوودى، دمشق، دارالقلم، 1416ق.
ــروت، داراحياء  ــاج العروس، بي ــدى، محمد مرتضى، ت 30. زبي

التراث العربى، 1386ق.
ــر احسان،  ــالمى و ادلته، تهران، نش 31. زحيلى، وهبه، الفقه االس

1427ق.
ــات و تعبيرات عرفانى،  ــجادى، جعفر، فرهنگ اصطالح 32. س

تهران، طهورى، 1378ش.
ــوف، تحقيق:  ــى التص ــر، اللمع ف ــى، ابى نصي ــراج طوس 33. س
ــرور، قاهره، مكتبة الثقافة  ــم محمود و طه عبدالباقى س عبدالحلي

الدينية، بى تا.
ــئوليت كيفرى،  ــقوط مس ــلطانيان، مريم، نقش توبه در س 34. س

پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه تربيت معلم، 1386ش.
35. شرباصى، احمد، دايرة المعارف اخالق قرآنى، ترجمه محمد 

بهاءالدين حسينى، سنندج، تافگه، بى تا.
ــون، تحقيق: احمد  ــادر، التوبة و التّواب ــيخ ابراهيم، عبدالق 36. ش

عبداهللا فرهود، حلب، دارالعلم العربى، 1422ق.
ــروت، دارالفكر،  ــان، بي ــع البي ــى، روائ ــى، محمدعل 37. صابون

1416ق.
ــالم، پايان نامه  ــت جنايى در اس 38. صادقى، محمدهادى، سياس

دكترى، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، 1373ش.
ــها از ديدگاه اسالم،  39. طبارة، عفيف عبدالفتاح، گناهان و لغزش
ــان، چاپ سوم،  ــر احس ــعيدى، تهران، نش ترجمه محمدصالح س

1386ش.
ــير القرآن، تهران،  ــين، الميزان فى تفس 40. طباطبايى، محمدحس

دارالكتاب االسالميه، چاپ سوم، 1379ش.
ــردات الفاظ القرآن  ــير مف ــميح، معجم تفس 41. عاطف الزين، س

الكريم، داراالفريقية، 1422ق.
42. عرب زاده، مهوش، استغفار و توبه، تهران، توژ، 1378ش.

ــرة، بيروت،  ــوعة العربية الميّس ــفيع، الموس 43. غربال، محمد ش
دارالنهضة العربيه، 1408ق.

44. غزالى، محمد، احياء علوم الدين، بيروت، بى نا، 1406ق.
45. همو، مختصر احياء علوم الدين، ترجمه محمدصالح سعيدي، 

سنندج، بي نا، چاپ دوم، 1380ش.

ــير الكبير، المكتبة الشاملة،  46. فخررازى، محمد بن عمر، التفس
االصدار الثانى.

ــر  ــف، توبه، ترجمه احمد نعمتى، تهران، نش 47. قرضاوى، يوس
احسان، 1380ش.

ــكام القرآن، تحقيق:  ــن احمد، الجامع ألح ــى، محمد ب 48. قرطب
هشام سمير البخارى، رياض، دار عالم الكتاب، 1423ق.

ــيرى، المكتبة  ــير القش ــيرى، عبدالكريم بن هوازن، تفس 49. قش
الشاملة، االصدار الثانى.

50. همو، الرسالة القشيرية، المكتبة الشاملة، االصدار الثانى.
ــيد، اسالم و صلح جهانى، ترجمه هادى خرمشاهى  51. قطب، س
ــالمى، چاپ ششم،  ــر فرهنگ اس و زين العابدين قربانى، دفتر نش

1374ش.
ــر  52. همو، فى ظالل القرآن، ترجمه مصطفى خرم دل، تهران، نش

احسان، چاپ دوم، 1387ش.
ــائرين، ترجمه على  ــرح منازل الس ــانى، عبدالرزاق، ش 53. كاش

شيرمرانى، بى جا، بى نا، 1379ش.
54. مالك، الموطأ، المكتبة الشاملة، االصدار الثانى.

ــه فرهنگى  ــرآن، قم، مؤسس ــردات ق ــد، مف ــدى، حمي 55. محم
دارالذكر، 1382ش.

56. محمدى، على، شرح كشف المراد، قم، دارالفكر،1370ش.
ــن، تقريرات درس دوره دكترى حقوق  ــى، محمدحس 57. مرعش

جزا، تهران، مدرسه عالى شهيد مطهرى، بى تا.
58. مسلم بن حجاج نيشابورى، صحيح مسلم، بيروت، دارالجيل؛ 

داراآلفاق، بى تا.
ــى، تهران،  ــارف فارس ــين، دايرة المع ــب، غالمحس 59. مصاح

اميركبير، چاپ دوم، 1380ش.
ــوف، لوئيس، فرهنگ بزرگ جامع نوين ترجمه المنجد،  60. معل

ترجمه احمد سياح، تهران، اسالم، چاپ چهارم، 1382ش.
ــاپ دوم،  ــل، چ ــت، ذات السالس ــة، كوي ــوعة الفقهي 61. الموس

1408ق.
ــى بخش جزا، تهران،  ــوى بجنوردى، محمد، فقه تطبيق 62. موس

سمت، 1384ش.
ــد بن محمد، مثنوى معنوى، چاپ  63. مولوى، جالل الدين محم

رينولد آلن نيكلسون، تهران، موال، بى تا.
ــوب، تصحيح:  ــف المحج ــى بن عثمان، كش ــرى، عل 64. هجوي

ژوكونسكى، تهران، طهورى، 1376ش.
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