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چکیده
توبه از مسائل بسیار مهم اسالم است و در شماری از علوم اسالمي جایگاه بلندی دارد و یکي از واژههای بنیادین
در حقوق جزای اسالمي و از معاذیر قانوني معافیت از مجازات محسوب و از موارد سقوط مجازات شمردهشده و
بهعنوان یک تأسیس حقوقي محسوب ميشود؛ بهگونهای که در سایر مکاتب کیفری امروزی ،نمونه آن به چشم
نميخورد .در اهمیت آن همین بس که یکي از بهترین شیوههای جلوگیری از تکرار جرم و اصالح مجرمین است.
توبه در علم کالم تنها مسقط عام عقاب و کیفر دردناک الهي است ،که مرزی میان حقوق اسالم و سکوالر ایجاد کرده
و بر تعدادی از گزارههای زیرساختي و نیز تصور انسان از خداوند استوار و از قدیم موردتوجه دینپژوهان در دو
حوزه کالم و حقوق اسالمي بوده است .حقوقدانان از منظر سیاست کیفرزدایي آن را یک مسئله حقوقي و متکلمین با
رویکرد تربیتي ،توبه را عامل بازدارنده جرم و مرتبط با برخي صفات الهي دانستهاند .این تحقیق با روش توصیفي
تحلیلي و ابزار مطالعات کتابخانهای به تحلیل فقهي ،فلسفي و کالمي توبه پرداخته و باهدف بررسي نقش توبه در
حقوق کیفری اسالم از منظر فقهي و کالمي تبیین شده است.
کلمات کلیدی :توبه ،حدود ،اسقاط مجازات ،فقه ،کالم.
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مقدمه
توبه یکي از مباحث مهم در آموزههای اسالمي است و تواب ،نامي از نامهای پروردگار است و به وجود نوعي از رابطه میان
انسان و خداونداشاره دارد که در آن پروردگار فضیلتي را به انسان عطا ،یا با رفع موانع او را در مسیر رستگاری تأیید و انساني
که مظهر صفت توابیت الهي قرار ميگیرد از سقوط مجازات دنیوی و عفو و تخفیف کیفر اخروی بهرهمند خواهد شد .درآیات
مختلف قرآن ،توبه خداوند در طول عفو ،هدایت ،غفران و رحمت الهي معلل گردیده و نیز مسبوق بر صفات کریم و حلیم
ذکرشده است .خدایي که حلیم است به بندگان مهلت ميدهد تا با توبه زمینه بازگشت آنها فراهم شود و کریمانه عقوبت آنها
را به تأخیر ميافکند و در برخي آیات ،سخن از آن است که چون کسي توبه کند ،خداوند توبه پذیر است(نساء )16 ،4 ،زیرا
آمرزنده و مهربان است .رحمت و مغفرت خداوند که عذاب اخروی را برميدارد ،مجازات حدی را نیز در برخي از موارد ساقط
ميکند .از سوی دیگر خداوند ،بر اساس حکمت با تشریع حدود و بیان قوانین کیفری برخي را عذاب ميکند و بعضي را
ميآمرزد و چون او قادر است اجرای حدود را از پیامبر صلياهلل علیه وآله ميخواهد و مردم را به پذیرش والیت او و
منصوبانش فراميخواند .خدایي که در حوزه تکوین جایگاه برین دارد در حوزه تشریع نیز چنین است و نظام تشریع با نظام
تکوین هماهنگي کامل دارد و بر این اساس میان جرم و مجازات در نظام کیفری اسالم تناسب برقرار است .قرآن کریم راههای
تشریع را همانند راههای تکوین ،بهصورت مبسوط بیان و رجوع به خداوند ،اصل کلي حاکم بر حیات بشری است .برای اینکه
انسان ،قبل از مرگ طبیعي ،به موت ارادی بمیرد و قبل از ارجاع طبیعي به مراجعه اختیاری رجوع کند ،قرآن کریم راههای
تهذیب روح را ازنظر تشریع ،تبیین کرده است .توبه و انابه نوعي مرگ و رجوع اختیاری است و پیشوایان معصوم علیهماالسالم
فرمودهاند ،قبل از اینکه به مرگ طبیعي بمیرید ،به موت ارادی بمیرید و نیز قبل از اینکه شمارا به محاسبه دعوت کنند،
حسابرس خود باشید .بر این اساس ،تأسیس حقوقي توبه با ماهیت اخالقي و بر مبنای اندیشههای کالمي جهتگیری نظام
کیفری اسالم را ترسیم ميکند و آن اصالح و تربیت انسان بزهکار است و در همین راستا فقها اعمال مجازات در مورد فرد تائب
را تحصیل حاصل و خارج از مدار اهداف شارع مقدس دانستهاند .لذا بر صاحبان بصیرت مخفي نیست که توبه ،شعبهای از
فضل عظیم الهي و دری از درهای رحمت خداوند است که به روی بندگانش گشوده است.
مفهوم شناسی توبه
توبه در لغت معنای گستردهای دارد اما در متون دیني فاقد این اطالق بوده و در مورد یک فرایند به کار ميرود .توبه در منابع
لغت عرب به معنای بازگشتن بهکاررفته است .برخي همین معني را معنای اصلي این ریشه دانسته و اینکه برخي از لغویان توبه
را به معنای بازگشت از گناه گرفتهاند ،باید نوعي کاربرد عام در معني خاص تلقي نمود(.ابن منظور1408 ،ق ،ج ،2ص )61البته
باوجود کوشش برخي دیگر از اهل لغت برای تمایز میان توبه و ندم ،گاه در روایات بر این نکته تأکید شده که پشیماني توبه
است .چنانکه برخي از آیات قرآن نیز در معني بازگشت بنده بهسوی خداوند داللت دارند .لیکن قیود مزبور از خصوصیات
مصداق بوده و در مفهوم توبه مأخوذ نیستند و آنچه در حقیقت توبه دخالت دارد همانا رجوع است و احتمال اشتراک لفظي
درباره آن صائب نیست و بر همین اساس ،معصومین علیهماالسالم نیز در حال رجوع و تقرباند(.جوادی آملي ،1390 ،ص-27
 )28توبه دارای ابعاد فقهي ،اخالقي ،عرفاني و کالمي است ،لذا در شاخههای مختلف علوم اسالمي از فقه و کالم گرفته تا
اخالق و عرفان راهیافته است .ازاینجهت که در توبه مسائلي مطرح ميشوند که به فعل خداوند برميگردد ،مسئله کالمي است
و ازاینجهت که فعل مکلف است متعلق آن ،یا افعال جوارحي و یا افعال جوانحي است .حالت اول مسئله فقهي و صورت دوم
مسئله اخالقي را شکل ميدهد ،اما در این میان متکلمین و دانشوران علم اخالق در تبیین آن نقش بیشتری داشتهاند .محقق
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طوسي در کتاب تجریداالعتقاد و به پیروی از او عالمه حلي در شرح آن ،سیزده مبحث از مباحث توبه را مطرح کردهاند.
همچنان که علمای علم اخالق مانند غزالي در احیاءالعلوم و به دنبال او فیض کاشاني در المحجه البیضاء و شیخ بهایي درکتاب
اربعین نیز در تبیین مسائل توبه تالشي وافر داشته و تحلیلي مبسوط ارائه کردهاند.
در عرفان نیز بحث توبه جایگاهي مهم دارد .برخي مانند مؤلف منازل السائرین ،آن را منزل اول و برخي دیگر منزل دوم از
مقامات و حاالت شخص سالک دانستهاند .همچنان که دانشمندان علم اصول در ادامه مباحث اجتهاد و تقلید و به مناسبت بحث
عدالت از توبه بحث کردهاند .در این میان فقها از منظری دیگر به توبه نگریسته و با الهام از آیات و روایات آثار آن را در دو
بخش احوال شخصیه و فقه جزایي بررسي کردهاند .بر این اساس از دیدگاه حقوق جزای اسالمي توبه در قلمرو ذیل ،یکي از
مسقطات مجازات شمردهشده است .آیا با القای خصوصیت ميتوان گفت حکم حدود دیگر مانند حد عمل منافي عفت ،حد
سرقت ،حد شرب مسکر ،حد سحق ،حد لواط و حد محارب نیز چنین است؟ اختالفنظرهایي میان دانشمندان علم اخالق
وجود دارد .در اصطالح برخي حقیقت توبه؛ علم ،پشیماني و عمل است و برخي دیگر توبه را پشیماني دانسته ،علم را مقدمه و
عمل را ثمره برای توبه ذکر کردهان ،چهبسا ازنظر بعضي دیگر بهصرف ترک گناه توبه اطالق شود(.نراقي ،1388 ،ص )339آنها
در توضیح پشیماني آوردهاند« :وقتي بنده علم یقیني پیدا کرد گناهاني که از او سرزده ،بین او و محبوبش حائل و مانع است ،از
این علم درد و اندوهي در دل او به سبب از دست دادن محبوب برانگیخته ميشود و از گناهاني که از وی صادرشده است
متأسف و اندوهگین ميگردد ،این دردمندی و اندوهناکي ،پشیماني نامیده ميشود»(.همان ،ص)338
تعاریف یادشده که ناظر به توبه انسان است را ميتوان در دو مقوله قرارداد .نخست تعریف موضوعي که به ماهیت و ساختار
توبه ميپردازد و دیگری تعریف غایي که به اهداف و نتایج توبه نظر دارد .مشابه این تلقي در رهیافت متکلمین نیز در مواجهه با
توبه دیده ميشود .آنها نیز از حقیقت توبه به پشیماني تعبیر نموده و در تحلیل آن به ذکر عناصری روی آوردهاند .مثالً
خواجهنصیرالدین طوسي در تعریف توبه آورده است« :توبه عبارت است از پشیمان شدن بر گناه به خاطر گناه بودن آن و
تصمیم بر ترک بازگشت به آن در آینده ،زیرا ترک تصمیم بیانگر پشیمان نبودن از ارتکاب آن است»(.حلي ،1388 ،ص)282
ثمره اول نزاع در مورد کسي است که بر اعمال زشت گذشته پشیمان شود ،ولي به جهت بیماری یا ضعف جسماني عزم جدی
از او به سرانجام نرسد ،که بنا بر قول نخست توبه تحققنیافته است ،برخالف دیدگاههای دوم و سوم که در کنار تحقق حقیقت
توبه عزم نیز در صورت به دست آوردن سالمتي قابل فرض است اما در مورد شخصي که با تأخیر توبه ،چنان به مرگ نزدیک
شود که آخرت را مشاهده کند بهگونهای که عزم تقدیری هم در مورد او قابلتصور نباشد ،هیچ دیدگاهي توبه او را محقق
ت التَّ ْوبَةُ لِلَّذینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئاتِ حَتَّي إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ
نميداند و آیه شریفه ناظر بر همین مصداق است که ميفرماید« :وَ لَیْسَ ِ
ت الْآنَ وَ الَ الَّذینَ یَمُوتُونَ َو هُمْ ُکفَّارٌ أُولئِکَ أَعْ َتدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلیماً»(.نساء )18 ،4 ،یعني توبه او تحققنیافته
الْمَ ْوتُ قالَ إِنِّي تُبْ ُ
است زیرا در هنگام مرگ قادر بر عزم نیست .بنابراین ،عزم برخالف ندم ،یک عنصر اختیاری بوده و تحقق آن منوط بر قدرت
است .ثمره دوم بحث به توبه موقت ارتباط دارد و آن پشیماني از گناه برای مدت محدود است .برابر دیدگاهي که عزم را جزء
یا شرط ميداند ،این توبه باطل است .اما اداء حقوق الهي یا قضاء آنها و نیز فارغ ساختن ذمه خویش از حقوق مردم که به
اصالح تعبیر شده است در مقام اثبات و نزد قاضي الزم بوده تا احراز شود .او در ابراز پشیماني صادق است و ازنظر کالمي
نپرداختن به تبعات مزبور در حکم گناه تازهای خواهد بود که شخص باید از آنها توبه مجدد کند(.همان ،ص )289واژههای
مرتبط توبه مانند عفو یا مغفرت ،شفاعت و تکفیر ،از اسباب سقوط مجازات است .عفو یا مغفرت گناهان بزرگ و کوچک را
پوشش ميدهد و موردی را نیز شامل ميشود که فرد مشمول شفاعت نبوده و شرایط توبه را هم احراز نکرده است ،پس رابطه
منطقي آن با دیگر واژهها ،عموم و خصوص مطلق است(.همان ،ص)277
توبه در قرآن کریم
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از موضوعات مهم و اساسي که قرآن کریم به آن توجه و تأکید نموده ،مسئله توبه و بازگشت بهسوی خداوند است ،زیرا انسان
ازآنجاکه موجودی مادی است و در درون او غرایز گوناگوني نهفته است در زندگي دچار لغزشهایي ميگردد و خداوند کریم
برای جبران کجرویهای انسان دری را به نام توبه باز گذاشته است .بنابراین توبه راهي جبراني و وسیلهای امیدبخش است که
انسانهای بيشماری را از خطر سقوط در وادی یأس و ناامیدی و هالکت حفاظت ميکند .قرآن درآیات متعدد ،انسانها را به
ب التَّوابِینَ َو المُتَطَهّرِینَ»(بقره )222 ،2 ،یکي
ح ُّ
توبه تشویق و خداوند توابین را با مطهرین برابر قرار داده و ميفرماید« :انَّ اهللَ یُ ِ
از سورههای قرآن به نام توبه نامگذاری شده و واژه توبه و مشتقات آن ،نود بار و کلمه استغفار و مشتقات آن ،چهلوپنج بار در
قرآن کریم ذکرشده است .لذا با عنایت به تأکید قرآن کریم به وجوب توبه ،به ذکر تعدادی از این آیات اکتفا ميکنیم.
آیات «وَتُوبُواْ إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّ َه الْمُ ْؤمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ .ای اهل ایمان ،همه به درگاه خدا توبه کنید ،باشد که رستگار
شوید»(.نور« ،)31 ،24 ،یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ َکفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ الْیَ ْومَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ .یَآ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَ ْوبَ ًة
نَّصُوحاً عَسَى رَبُّکُمْ أَن یُکَفِّرَ عَنکُمْ سَیِّئَاتِکُمْ .ای کافران ،امروز عذرخواهي مکنید که پذیرفته نیست ،تنها آنچه در دنیا ميکردهاید
به آن مجازات ميشوید .ای مؤمنان ،به درگاه خدا توبه نصوح کنید ،باشد که پروردگارتان گناهانتان را مستور گرداند»(.تحریم،
7 ،66و )8و «وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْهِ یُمَتِّعْکُم مَّتَعاً حَسَناً إِلَى أَجَلٍ مُّسَمّىً .از پروردگارتان طلب مغفرت کنید و بهسوی
او بازگردید تا شمارا به بهرهای نیکو تا مدتى معین که عمر دارید کامیاب کند»(.هود« )3 ،11 ،وَیَقَ ْومِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَیْ ِه
جرِمِینَ .و هود ادامه داد؛ اى قوم من! از پروردگارتان طلب
یُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْکُم مِّدْرَاراً وَیَزِ ْد ُکمْ قُ َّوةً إِلَى قُ َّوتِکُمْ وَلَا تَتَ َولَّ ْواْ مُ ْ
آمرزش کنید ،سپس بهسوی او بازگردید و توبه نمایید تا او از آسمان پيدرپي بر شما باران بفرستد ،چنانکه گویى همه آسمان
در حال ریزش است و نیرویى بر نیروى شما بیفزاید ،و از راه حق به خاطر گناه اعراض نکنید و روى برمگردانید»(.هود،11 ،
« )52وَا ْستَغْفِرُوا رَبَّکُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَ ْیهِ إِنَّ رَبِّي رَحِیمٌ وَدُودٌ .و از پروردگار خود آمرزش بخواهید ،سپس به درگاه او توبه کنید که
پروردگار من مهربان و دوستدار بندگان است»(.هود )90 ،11 ،همچنین «أَفَال یَتُوبُونَ إِلَى اللّهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَهُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحیمٌ .آیا
بهسوی خدا بازنميگردند؟ و از او طلب آمرزش نميکنند؟! درحاليکه خداوند آمرزنده مهربان است»(.مائده )74 ،5 ،و «إِنَّ
ت ثُمَّ لَمْ یَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ َلهُمْ عَذَابُ الْحَرِیقِ .همانا کسانى که مردان و زنان باایمان را
الَّذِینَ فَتَنُواْ الْمُ ْؤمِنِینَ وَ الْمُ ْؤمِنَا ِ
مورد آزار و شکنجه قراردادند و توبه نکردند ،پس براى آنان عذاب دوزخ و همچنین عذاب سوزان است»(.بروج)10 ،85 ،
ن
خداوند بدون واسطه قرار دادن پیامبر برای توبه ،توبهکنندگان ارزشي قائل نیست .لذا در قرآن کریم ميفرمایدَ « :و ما أَرْسَلْنا مِ ْ
ک فَاسْتَغْفَرُوا اللَّ َه وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَ َوجَدُوا اللَّهَ َتوَّاب ًا رَحیماً .و ما
رَسُولٍ إِالَّ لِیُطا َع بِإِذْ ِن اللَّهِ َو لَ ْو أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جا ُؤ َ
ارسال نکردیم رسوالني را اال برای اینکه به اذن خداوند مورد اطاعت قرار گیرند و اگر ایشان بر خویشتن ظلم نمودند و به
سمت تو آمدند و از خداوند طلب مغفرت نمودند و تو نیز برای ایشان طلب مغفرت نمودی هرآینه خداوند را تواب و رحیم
خواهند یافت»(.نساء )64 ،4 ،در این آیه شریفه بهخوبي واضح است که پیامبر صلياهلل علیه وآله ،رحمت است برای همه
گناهکاران؛ و رحمت پیامبر ،مایه امید هر مؤمن فاسقي خواهد بود .همچنین ميخوانیم« :لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ
الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنَّهُ ُه َو الْغَفُورُالرَّحِیمُ .بگو اى بندگانم که زیاده بر خویشتن ستم روا داشتهاید ،از رحمت الهى نومید مباشید،
چراکه خداوند همه گناهان را مىبخشد،که او آمرزگار مهربان است»(.زمر )53 ،39 ،توبه فرد گنهکار باید شرایطي داشته باشد،
که موردقبول درگاه الهي قرار گیرد(.راغب اصفهاني1422 ،ق ،ص )76توبه بر مبنای مفهوم بازگشت با رویکردهای کالمي،
اخالقي و فقهي به خدا و انسان نسبت دادهشده است.
توبه خداوند ،بازگرداندن لطف و رحمت خود بر بندگان و سپس پذیرش توبه آنها ميباشد و در کنار عفو و هدایت ،استغفار و
بخشایش گناهان قرار دادهشده و ميتوان برای آن دو مرحله قائل شد .اولي همراه با هدایت است و دومي در کنار عفو و توأم با
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تضمین بوده و مشتمل بر معنای رحمت است(.مصطفوی1430 ،ق ،ص )43توبه انسان با رویکرد روانشناسي یک نوع انقالب و
قیام دروني علیه خویش است ،بهگونهای که نیروهای مقدس زمام امور انسان را در دست بگیرند(.مطهری ،1378 ،ص )132و با
رویکرد فلسفي در حکم تخلیه دانسته شده و آن را در مرز میان ایمان و تقوا ذکر کردهاند(.سبزواری ،1366 ،ص )355توبه در
فقه جزائي نیز گستردهترین بازتاب را در عرصه کنشهای انساني داشته است(.نجفي ،1368 ،ص )307و درآیات قرآني همراه
باایمان و عمل صالح دیده ميشود.
توبه در روایات معصومین علیهماالسالم و اقوال فقها
بازگشت بهسوی خدا ،راه نجات انسان از گمراهيهای ناشي از گناه است ،توبه عملي است که بیش از هر کاری انسان را به
خدا نزدیک ميکند .در روایات معصومین به توبه و اثرات آن بسیار سفارش شده است .پیامبر اعظم صلياهلل علیه وآله دراینباره
ميفرماید « :کسي که از گناه توبه کرده مانند کسي است که گناهي نکرده است»(.بحراني ،1388 ،ص )18همچنین امام رضا
علیهالسالم ميفرماید« :چیزی در نزد خدا محبوبتر از یک مرد یا یک زن توبهکننده نیست»(.قمي1414 ،ق ،ج ،1ص )126در
روایتي از امام علي علیهالسالم آمده است که ایشان فرمودهاند« :عجب دارم از کسي که از رحمت خداوند ناامید ميشود
درحاليکه محوکننده گناهان را در اختیار دارد ،محوکننده گناهان همان توبه و استغفار است» .توبه به عبارتي اقرار به گناه در
برابر خداوند متعال است که سبب رهایي و خالصي از عقوبت گناه ميشود .در روایات برخي از نشانههای توبه را احسان به
والدین ،حج و روزه گرفتن متوالي دانستهاند .یکي از شرایط اساسي توبه حصول پشیماني و ندامت است ازجمله معصیت بودن
عمل انجامشده نه اینکه از ترس ریخته شدن آبرو یا از ترس مجازات باشد(.محقق حلي1423 ،ق ،ص )112از امام کاظم
علیهالسالم روایتشده که آن حضرت فرمود« :خداوند متعال به حضرت داوود وحي کرد که نزد دانیال برو و به او بگو :تو مرا
نافرماني کردی و من تو را بخشیدم .دوباره مرا نافرماني کردی و من تو را بخشیدم باز تو نافرماني کردی و من تو را بخشیدم.
اگر برای چهارمین بار نافرماني کني ،تو را نخواهم بخشید .حضرت داوود علیهالسالم ،نزد دانیال رفت و فرمود :ای دانیال ،من
فرستاده خدا بهسوی تو هستم و خداوند درباره ت و فرمود :تو مرا نافرماني کردی و من تو را بخشیدم .دوباره نافرماني کردی و
من تو را بخشیدم ،باز نافرماني کردی و من تو را بخشیدم ،اگر برای چهارمین بار نافرماني کني ،تو را نخواهم بخشید»(.کلیني،
1407ق ،ج ،2ص )431در روایتي دیگر معاویه بن وهب از امام جعفر صادق علیهالسالم که فرمود« :چون بنده توبه نصوح کند،
خداوند او را دوست خواهد داشت و در دنیا و آخرت بر او پردهپوشي کند .من عرض کردم :چگونه به او پردهپوشي کند؟
فرمود :هرچه از گناهان را که دو فرشته موکل او برایش نوشتهاند ،از یادشان ببرد و به جوارح و اعضای بدن او وحي کند که
گناهان او را پنهان کنید و به قطعه های زمین که در آنجا گناه کرده ،وحي کند که گناهاني را که بر روی شما انجام داده پنهان
کنید .پس او خداوند را آنسان مالقات ميکند که هیچچیز علیه او بر انجام گناهي از سوی او شهادت نميدهد»(.همان،
ص)430
توبه در روایات با حفظ معنای رجوع ،ناظر بر مراتبي است که آن را علم و حال و معرفت دانستهاند .بازگشت بهسوی خدا ،راه
نجات انسان از گمراهيهای ناشي از گناه است .توبه عملي است که بیش از هر کاری انسان را به خدا نزدیک ميکند .انسان
مذنب وقتي از زشتي گناه و معصیت آگاهي یافت و متوجه شد که بین او و آفریدگارش فاصله افتاده ،دچار نوعي پشیماني و
تألم شده بهنحویکه از اندرون دچار تحول و دگرگوني ميگردد .آتش این ندامت در درون فرد ریشه گناهان را سوزانده و
ضمیری پاک و قلب ي سرشار از عشق به مخلوق برای شخص به ارمغان ميآورد .در روایات زیادی پشیماني از ارتکاب گناه توبه
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دانسته شده و آمده است که پشیماني و ندامت واقعي مانع از بازگشت شخص تائب به گناه ميشود .درواقع توبه حقیقي ندامت
و پشیماني را در پي دارد که مانع از تکرار اعمال مجرمانه سابق ميشود .حضرت علي علیهالسالم دراینباره ميفرماید« :پشیماني
بر گناه مانع از بازگشت به گناه ميشود و همچنین اقرار و حسن اعتراف را نیز توبه و اقرار به گناه را موجب بخشش و غفران
دانستهاند(».نوری طبرسي1428 ،ق ،ص )361عالمه طباطبایي دراینباره ميفرماید« :توبه از بنده برگشت اوست بهسوی
پروردگارش با پشیماني و بازگشت از سرپیچي ،و از جانب خداوند نیز توفیق وی به توبه یا آمرزش گناه او(».طباطبایي،1384 ،
ص  )379استاد شهید در این خصوص تعریف ساده و تعبیر زیبایي بهکاربرده ،این محقق فرزانه در کتاب گفتارهای معنوی
مينویسد« :پس توبه عبارت است از یک نوع انقالب دروني ،نوعي قیام از ناحیه خود انسان علیه خود انسان ،قیام و انقالب
قوای فرشته صفت انسان علیه قوای شیطانصفت ،قیام مقامات عالي وجود انسان علیه مقامات داني وجود او(»...مطهری،1394 ،
ص )112شیخ طوسي(ره) در این مورد ميفرماید« :توبه آن است که از قبیح پشیمان شود به خاطر قبیح بودن آن و اگر به غیر
این نباشد توبه نیست .مثل آنکه برای سالمتي بدني و حفظ آبرو از نوشیدن مسکر پشیمان شود توبه نکرده است»(.طوسي،
1421ق ،ص)586
قلمرو فقهی توبه
خداوند در جرائمي که موجب حد شرعي است و به حقوق الهي تعدی ميشود در قلمروی خاص ،اثر دنیوی نیز بر توبه مترتب
نموده و آن را موجب سقوط مجازات ميداند ،با اثبات نقش توبه در این جهان در تنظیم رفتارهای اجتماعي انسان ادعای
آخرتگرایي و سکوالریزه نمودن قوانین اسالم توجیهي نخواهد داشت و نقش هدایتگری دین تمام ابعاد زندگي انسان را
پوشش خواهد داد .بنابراین باید میان حقاهلل و حقالناس تفاوت قائل شد و در جرمي که جنبه حقالناسي آن بر جنبه حقاللهي
غلبه داشته باشد ،توبه قبل از اثبات ،مسقط مجازات نیست و از همینجا حکم توبه در قصاص و برخي تعزیرات نیز روشن
ميشود.
توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم :مشهور فقها معتقدند که اگر کسي مرتکب عمل مستوجب حد شود ولي پیش از آنکه
ثابت شود وی مرتکب آن عمل شده توبه کند ،حد ساقط ميشود .آنها مستندات ،خود را این امور قرار دادهاند :روایاتي مانند
مرسله جمیل بن دراج(فاضل لنکراني1406 ،ق ،ص )108مرسله ابي بصیر(رحمتي ،1374 ،ص )255و روایات فضیلت توبه بر
اقرار(خوانساری ،1366 ،ص )86-85و آیات  33و  34سوره مائده(مکارم شیرازی1418 ،ق ،ص  ،)242همچنین مقتضای
قاعده درء(کریمي جهرمي1412 ،ق ،ص )241نیز اولویت رفع مجازات دنیوی در مقایسه با مجازات اخروی(عاملي143 ،ق،
ص )240و بنای حدود بر تخفیف است(.اردبیلي ،1416،ص )48در مقابل دو تن از فقهای معاصر آیتاهلل خویي و آیتاهلل
تبریزی معتقدند که جز حد سرقت و محاربه که با ادله خاصي ،با توبه قبل از اثبات ساقط ميشوند ،دیگر حدود چنین وضعیتي
ندارند و با توبه قبل از اثبات ساقط نميشوند .آنها به روایت اصبغ بن نباته(خویي ،1396 ،ص )186و اطالق حدود استدالل
کردهاند(.تبریزی1417 ،ق ،ص)96
توبه بعد از دستگیری و اثبات جرم :اگر اثبات جرم با بینه باشد ،مشهور فقها چنین عقیده دارند که توبه باعث سقوط حد نشده
است،بلکه حد باید اجرا شود .ادله آنها عبارتاند از :اطالق ادله حدود و استصحاب(تبریزی ،1417 ،ص )94اطالق معتبره
طلحه ابن زید (فاضل لنکراني1406 ،ق ،ص )109اطالق صحیحه حلبي(کریمي جهرمي1412،ق ،ص )65و اطالق روایات فرار
از گودال رجم(.طباطبائي1422 ،ق ،ص )446اما اگر اثبات جرم با اقرار مجرم صورت گیرد ،همه فقها پذیرفتهاند که اگر کسي به
ارتکاب حدی اقرار نماید ،امام اختیار دارد که او را عفو کند و یا حد بر او جاری سازد .البته از این جمع ،مشهور فقها عفو را
برای امام در صورتي روا ميدانند که اقرار کننده پس از اقرار توبه نماید .مستندات آنها عبارتاند از :معتبره طلحه(شاهرودی،
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 ،1378ص )187صحیحه ضریس کناسي و معتبره طلحه ابن زید(خویي ،1396 ،ص ،)177حدیث تحف العقول(شاهرودی،
 ،1378ص )187صحیحه مالک ابن عطیه(مکارم شیرازی1418 ،ق ،ص )180در این میان ،علم قاضي وجود دارد ،اگر علم قاضي
را ملحق به اقرار بدانیم ،امام حق عفو مرتکب را دارد و اگر ملحق به بینه باشد ،امام چنین حقي ندارد(.شاهرودی،1378 ،
ص)198-197
قلمرو احکام کیفری اسالمی توبه
توبه از بنیادهای حقوق جزای اسالمي است و در سائر مکاتب کیفری امروزی ،نمونه آن دیده نميشود .در حقوق کیفری اسالم،
توبه یکي از معاذیر قانوني معافیت از مجازات محسوب ميشود ،بدین معنا که جرم ،واقعشده و مجرم نیز دارای مسؤولیت
کیفری است ،اما رعایت پارهای از مصالح و اعمال سیاست جنایي مناسب ،ایجاب ميکند که از وی رفع مجازات شود .مثالً،
کسي که عضو گروههای غیرقانوني بوده و پیش از کشف باندش ،خود را تسلیم مراجع ذیصالح قانوني ميکند ،یا مأموری که
در راستای اطاعت از امر مافوق بهاشتباه ،امر وی را قانوني تلقي کرده و در اجرای آن مرتکب جرم شده است ،در این صورت
جامعه بنا به دالیل مختلف ازجمله تشویق افراد عضو گروههای غیرقانوني و برانداز به تسلیم ،یا به خاطر عدم تقصیر مأمور
مرتکب جرم ،از اعمال مجازات صرفنظر ميکند .در مورد شخص تائب نیز قضیه همینگونه است ،یعني باوجوداینکه عمل
ارتکابي جرم بوده و مرتکب جرم نیز دارای شرایط مسؤولیت کیفری است ،اما قانونگذار به علت ندامت و پشیماني حقیقي
مجرم ،از مجازات او صرفنظر ميکند(.اردبیلي ،1395 ،ج ،2ص)201
امروزه ،جرم شناسان معتقدند که مجازات مجرم ،هدف مطلق نیست؛ بلکه وسیلهای برای اصالح و بازپروری و یا ارعاب اوست
و مجازات را باید طوری مقرر نمود که بتواند مجرم را که هر از چند گاهي از ضوابط اجتماعي تخلف ميکند و درواقع از
جامعه ميگریزد ،به ضوابط اجتماعي آشنا و به او تعلیم دهد که الزمه زندگي جمعي ،گردن نهادن به پارهای از مقررات است و
او ناگزیر به پیروی از اوامر و نواهي جامعه خود ميباشد و اگر در این کار موفقیت حاصل شود ،آنوقت است که این فرد رمیده
از اجتماع ،به آغوش جامعه بازخواهد گشت و زندگي مسالمتآمیز خود را با سائر افراد جامعه شروع خواهد کرد .حال اگر با
مجرمي برخورد نماییم که پس از ارتکاب عمل ،از کرده خویش بهشدت پشیمان گشته است ،بهطوریکه دچار عذاب وجدان
شده و مصمم است که دگرباره مرتکب چنین عملي نشود و اشتباه خود را جبران نماید و هرگز از قواعد اجتماعي تخلف نکند،
دستبهکار بیهوده زدهایم؛ زیرا موضوع اعمال مجازات ،درواقع سالبه به انتفاء موضوع شده است و ما بدون اعمال مجازات ،به
هدف خود رسیدهایم .در سیاست جزایي اسالم ،نخستین مرحله مبارزه با جرم توسل به خشونت و کیفر نیست ،بلکه نظام
کیفری اسالم و مجازات حدی آخرین مرحله پاسداری از مصالح فردی و اجتماعي است .توضیح اینکه «بهترین ضمانت
اجرایي قوانین را ميتوان در ساختار قانونگذاری اسالم مشاهده کرد» .ضمانت اجرای هر قانون بر دو امر استوار است؛ یکي
هراس از شرمندگي نزد دیگران و دیگری بیم از کیفر .آنگاه در قانونگذاری اسالم شرمندگي نزد خداوند متعال مطرحشده که
هیچ جلوت و خلوتي ازنظر او پنهان نیست و از سوی دیگر روزی همهچیز آشکار خواهد شد و پردهها کنار خواهد رفت،
بهخودیخود به کژی نخواهد گروید و نوبت به ترس از کیفر نخواهد رسید(.جوادی آملي ،1375 ،ص )247اسالم در وضع
مجازات حدی از روش سهل و ممتنع پیروی کرده است(.مکارم شیرازی ،1362 ،ص)13
کساني که این شبهه را مطرح کرده و ميکنند ،بهطورمعمول در یک قضاوت اجمالي و بدون در نظر گرفتن تمام ابعاد و جوانب
مجازات حدی به این نتیجه رسیدهاند .اینان ،شرایط و قیود حدود اسالمي و راههای اثبات و تخفیف و نتایج نهایي جرائم حدی
و اثرات زیانبار آن را برای جامعه بهکلي ازنظر دور داشتهاند .درحاليکه باید توجه کرد که قوانین کیفری اسالم ،هرچند بهظاهر
سخت و شدید است ،اما در مقابل راه اثبات جرم در اسالم به این آساني نیست و برای آن شرایطي معینشده که در بیشتر
موارد تا گناه علني نباشد آن شرایط حاصل نميشود .برای نمونه ،افزایش دادن تعداد شهود به چهار نفر بهقدری سنگین است که
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فقط افراد بيباک و بي پروا ممکن است مجرم شناخته شوند .چنین اشخاصي باید به اشد مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران
شوند و محیط از آلودگي گناه پاک شود .همچنین برای شهادت شهود شرایطي مانند ،رؤیت و عدم قناعت به قرائن و هماهنگي
در شهادت و مانند آنکه اثبات جرم را سختتر ميکند تعیینشده است .برخي دیگر از جرائم حدی ،مانند سرقت چنان مشروط
به تحقق شروط گوناگون است که جمع شدن همه آنها بسیار بعید است .در قانون مجازات اسالمي که برگرفته از متون فقهي
است ،اجرای حد سرقت متوقف بر بیش از بیست شرط ميباشد(.ق.م.ا ،ماده198و )200بنابراین ،اسالم احتمال یک مجازات
بسیار شدید را در برابر اینگونه گناهکاران قرار داده است و همین احتمال ،ميتواند بر روحیه بیشتر افراد اثر بگذارد .ولي راه
اثبات آن را مشکل قرار داده تا در عمل در اینگونه موارد اعمال خشونت بهطور گسترده انجام نگیرد .در حقیقت ،اسالم خواسته
اثر تهدیدی این قانون کیفری را حفظ کند ،بدون اینکه افراد زیادی مشمول این مجازات شوند .هدف شارع بیشتر جلوگیری از
اشاعه فحشا و علني شدن بزهکاری در جامعه بوده است .البته پس از جمع شدن شرایط ،مجازات با قاطعیت و حتمیت باید به
اجرا درآید .لذا ،ميتوان نتیجه گرفت که روش اسالم در تعیین مجازات حدی و راه اثبات جرم روشي است که بیشترین تأثیر
را در نجات جامعه از آلودگي به گناه دارد .ا گر تنها سقوط مجازات به دلیل توبه یا عفو را در نظام کیفری اسالم در نظر بگیریم،
پي خواهیم برد که از دیدگاه اسالم ،اجرای مجازات موضوعیت ندارد و اگر اهداف موردنظر در اجرای کیفر از راه دیگر تحقق
پیدا کند ،اصراری بر اجرای مجازات نیست .این ویژگي داللت بر انعطافپذیر بودن عدالت کیفری از دیدگاه اسالم نیز دارد و
نشاندهنده این واقعیت است که مجازات باید تأمینکننده مصالح و منافع فرد و جامعه باشد .پس اگر این اهداف با عدم اجرای
مجازات به دست ميآید یا مصالحي که با عدم اجرای مجازات تأمین ميشود ،بر نتایج اجرای مجازات ترجیح داشته باشد،
اجرای مجازات منتفي است .نکته قابل توجه دیگر در پاسخ به این شبهه این است که در تمام امور دارای مصالح و مفاسد،
انسان باید همیشه کاری را که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری دارد مقدم دارد و همین امر را اساس قانونگذاری قرار دهد و
در حالت دو مفسده و دو ضرر نیز عقل و منطق حکم ميکند که انسان مفسده کمتر را اختیار کند .اجرای حدود و دیگر قوانین
کیفری در مورد افراد بزهکار و جنایتکار نیز به همین دلیل است .هرچند اجرای آن همراه با خشونت است و موجب آزار و
اذیت مجرم ميشود ،سرانجام متضمن مصلحتي بسیار بزرگ هم برای مجرم و هم برای جامعه است .تا جایي که در روایات،
ارزش اجرای یک حد را از چهل شبانهروز باران بیشتر ميداند(.حر عاملي1416 ،ق ،ج ،18ص)39
قلمرو کالمی توبه
در گناه اعم از حقاهلل و حقالناس ،به مقام ربوبیت خداوند تعدی شده است و گنهکار روح خویش را آزرده و به آن آسیب
رسانده است .یکي از شیوههای تأمین رضای الهي و تطهیر قلب آلوده که به رفع عذاب اخروی منتهي خواهد شد ،توبه است.
این گستره حتي ارتداد را نیز شامل ميشود؛ زیرا خداوند سبحان وعده داده است که از گناه گذشته توبهکنندگان چشم
بپوشد(.توبه ،آیه )17اما شخص تائب در مسیر سعادت اخروی و یافتن کمال توبه باید از یکسو تا حد امکان در مقام قضای
عبادات و انفاقات فوتشده خود برآید و از سوی دیگر در مقام تدارک حق ضایعشده از مردم و جلب رضایت آنها کوشا
باشد .بنابراین باوجود رفع عذاب اخروی ،مسئولیت اخالقي ،کیفری و مدني او همچنان باقي است و توبه آثار وضعي دنیوی را
تصفیه نميکند .مسئولیت کیفری حقي است که مربوط به جان انسان و یا اعضای بدن اوست که در صورت ارتکاب عمدی،
مجرم باید خود را در اختیار صاحب حق بگذارد تا به هر طریقي که خواست ،از قصاص و گرفتن دیه و یا عفو ،حق خویش را
استیفا نماید و در صورت خطا نیز باید دیه بدهد .منظور از مسئولیت مدني تعدی یا مسامحهکاریهایي است که نسبت به امور
مالي مردم داشته و موجب ایجاد مسئولیت مدني شده است .در این مورد الزم است مجرم با مراجعه به صاحبمال و در صورت
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وفات به وارث او دین خود را تأدیه نماید .چنان چه دسترسي به آنها ندارد و یا آنها را نميشناسد ،به همان مقدار از حقوق
مالي که در ذمه دارد از جانب صاحبان حقوق ،به فقرا صدقه بدهد و اگر از این کار نیز به جهت فقر عاجز باشد ،برای آنان دعا
و به نیابت آنان ،زیارت کرده و از خداوند آمرزش گناهان آنان را طلب کند ،تا بدینوسیله ذمه خود را از اشتغال بهحق آنان،
برگرداند .مسئولیت اخالقي؛ تعدی به شرف و حیثیت اجتماعي مردم است .باید در مورد این نوع از گناهان ،در صورت امکان و
ایمن بودن از حدوث فتنه ،در مقام استحالل و جلب رضایت خاطر اشخاصي که تعدی بر حریم آنها نموده است ،برآید و در
صورت وقوع فساد ،از راه انفاق مال و دادن صدقات و تکثیر خیرات و حسنات به نیابت از صاحبان حقوق ،بدون آنکه آنان
مطلع شوند ،وارد شود .واضح است که مردم در اینگونه موارد ،وعده چشمپوشي به ضایع کننده حق ندادهاند .خداوند نیز برای
مردم حقوقي را قرار داده و هرگز به کسي اجازه نداده است که بيدلیل حقوق دیگران را پایمال کند ،چون خود اعطای این
اختیار ،نوعي ظلم است و خداوند به کسي ستم روا نميدارد(.یونس )24 ،10 ،مقصوداز مسئولیت معنوی ،تعدی به حریم
عقاید ،اخالق و آداب اجتماعي است که مجرم آن را میان مردم سنت گذارد و مردم را با آن منحرف سازد و علت بيتأثیری
توبه در موارد مزبور ،آن است که حقیقت توبه یعني رجوع بهسوی پروردگار درباره اینگونه افراد تحقق نميیابد ،و در مورد
اخیر مجرم پدیدهای آفریده است که عمر طوالني دارد ،قهراً آثار بد آنهم فراوان است و نميتواند آن آثار را از بین ببرد و از
طرفي شائبه حق مردم را در بردارد(.مفید1413 ،ق ،ص)35-34
احکام و آثار توبه
توبه بازگشت بنده بهسوی خداوند سبحان است ،پس قوام آن به این است که علت پشیماني از کارهای زشت گذشته ،همان
زشت بودن آن کارها باشد .بنابراین ،اگر پشیماني گنهکار بهواسطه ضررها و آسیبهایي باشد که آن کارها به بدن ،آبرو و یا
دارایيهایش وارد ساخته است ،او تائب نیست ،زیرا این عمل رجوع و بازگشت بهسوی خداوند نخواهد بود(.حلي،1388 ،
ص )283بحث تنها در این است که اگر گنهکار در اثر ترس از کیفر الهي ،پشیمان شود ،آیا توبه کرده است یا نه؟ محقق طوسي
و عالمه حلي معتقدند که اگر انگیزه کسي از توبه ،تنها ترس از دوزخ باشد ،چنین کسي درواقع توبه نکرده است(همان،
ص )284این کالم تمام نیست ،زیرا اوالً آیات و روایات پیرامون توبه مطلقاند و هر توبهای را که بتوان گفت« :بازگشت بهسوی
خداست» شامل ميشود .ثانیاً توبه عبادت است و مشمول عموم کالم حضرت امیر علیهالسالم است(نهجالبالغه ،حکمت)237
لذا همانطور که عبادتي که از روی بیم و یا رغبت انجام ميشود ،در درگاه الهي پذیرفته است ،توبه از روی بیم و یا رغبت نیز
پذیرفته خواهد بود .متکلمین متفرع بر اصل یادشده اموری دیگر را مترتب نمودهاند ،که عبارتاند از :وجوب توبه فوری است:
زیرا توبه ،اجتناب از استمرار بر قبیح و ترک تداوم برستم است و به تأخیر انداختن آن روا نیست .یاد گناه :انساني که از گناه
توبه ميکند اما پس از مدتي آن را به خاطر ميآورد .برخي معتقدند این شخص شبیه کسي است که آن گناه را مرتکب شده
است ،ازاینرو باید توبه را تجدید کند .محقق طوسي آن را محل اشکال ميداند .زیرا نميتوان یاد گناه را عملي قبیح
دانست(.حلي ،1388 ،ص)290
تبعیض در توبه :پشیماني از برخي گناهان است ،کسي که تنها از گناهي که نزد او بزرگ آمده توبه کرده است و یا فقط از
کارهایي که به قبح آنها باور دارد .متکلمین درباره اینکه آیا چنین پشیماني سودمند است یا نه؟ اختالفنظر دارند .قائلین به
عدم جواز ميگویند سبب توبه ،قبح فعل است و این قبح در همه گناهان محقق است .پس چنان چه از پارهای گناهان توبه کند،
معلوم ميشود که توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است .ازنظر برخي دیگر قبح کارهای زشت یکسان نیست ،پشیماني از آنها
هم یکسان نخواهد بود و لذا توبه مبعض صحیح است(.همان ،ص)288-285
توبه از گناهان صغیره :برخي آن را واجب ندانستهاند .بهزعم اینکه سبب وجوب توبه ،دفع ضرر است و ضرر در گناهان
صغیره وجود ندارد(.عبدالجبار ،بيتا ،ص )789برابر با مبنای مشهور باید قائل به وجوب توبه شویم ،زیرا ترک توبه از گناه
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اصرار بر گناه محسوب ميشود و اصرار بر گناه ،عملي قبیح است .چنانکه عالمه نیز ميفرماید :توبه عمومیت دارد و شامل هر
گناه و ترک واجبي ميشود.
قبولی توبه :مقصود از قبولي توبه سه چیزاست :ابتدا برطرف ساختن آلودگيهای دروني است ،که منشأ شقاوتهای دنیوی و
اخروی است .روح توبهکننده پس از پشیماني و تصمیم بر ترک گناه در آینده ،پاک ميشود و دیگر کیفری نخواهد دید و این
معنا یک امر اتفاقي است .سپس کیفر به سبب توبه برداشته ميشود نه به سبب آنکه توبه ،کاری واجب است که ثواب فراواني
دارد و این ثواب بر کیفر گناه غالب ميآید و آن را برطرف ميسازد .فرض دوم باطل است؛ زیرا بنای آن بر تحابط است و
تحابط باطل است(.حلي ،1388 ،ص  )293و درنهایت پذیرفتن توبه بر خداوند واجب است و آن با دلیل نقلي ثابت ميشود نه
بهوسیله حکم عقلي .طبرسي مينویسد« :آوردن صفت رحیم به دنبال تواب نشان ميدهد که ساقط کردن کیفر پس از توبه،
احسان و تفضلي از ناحیه خداست و این همان چیزی است که امامیه ميگوید ،نه اینکه این بخشودگي بهحکم عقل واجب
باشد،آنطور که معتزله بر آن هستند(.طبری1412 ،ق ،ص)242
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قائالن به سقوط حد با توبه قبل از اثبات ،ادعای عمومیت و کلیت آن را دارند ،بهگونهای که حکم اسقاط را فراتر از موارد ادله
بهتمامي مصادیق حدود تعمیم دادهاند .نظریه رقیب معتقد است جز حد سرقت و محاربه ،سایر حدود چنین وضعیتي ندارند.
قرآن :آیاتي از قرآن به اسقاط مجازات با توبه داللت دارند ،که مي توان به برخي از آنان اشاره نمود« :فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ
أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ یَتُوبُ عَ َلیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ .پس هر که پس از ستمي که کرده توبه نمود و کار خود را اصالح کرد از آن پس
خدا او را خواهد بخشید ،که خدا بخشنده و مهربان است»(.مائده« ،)39 ،5 ،إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِیمٌ .مگر آنهایي که بعد از آن فسق و بهتان به درگاه خدا توبه کنند و در مقام اصالح عمل خود برآیند ،در این صورت خدا
البته بسیار آمرزنده و مهربان است»(.نور )5 ،24 ،و « َو الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَ ْنهُما إِنَّ اللَّ َه کا َن
تَوَّاباً رَحیماً .و هر کس از شما مسلمانان عمل ناشایست مرتکب شود ،چه زن و چه مرد ،آنان را به سرزنش و توبیخ بیازارید،
چنانچه توبه کردند و به کار شایسته پرداختند متعرض آنها نشوید ،که خدا توبه پذیر و مهربان است»(.نساء )16 ،4 ،اما فقط
تعداد معدودی از آنها مستند حکم فقهي قرارگرفتهاند که برخي آن را نشانه مهجوریت قرآن دانستهاند(.جوادی آملي،1390 ،
ص )89همچنین «إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُو َن اللّهَ َو رَسُولَهُ وَ یَسْعَ ْونَ فِي الْأَرْضِ فَساد ًا أَنْ یُقَتَّلُوا َأوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ َو
أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِالف أَوْ ُینْفَوْا مِنَ الْ َأرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِي الدُّنْیا وَ َلهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظیمٌ .إِالَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَ ْبلِ أَنْ تَقْدِرُوا
عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ .کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برميخیزند ،و اقدام به فساد در روى زمین ميکنند،
و به جان و مال و ناموس مردم حمله ميبرند ،فقط این است که اعدام شوند ،یا به دار آویخته گردند ،یا چهار انگشت از دست
راست و پاى چپ آنها ،بهعکس یکدیگر ،بریده شود ،و یا از سرزمین خود تبعید گردند .این رسوایي آنها در دنیاست ،و در
آخرت ،مجازات عظیمى دارند .مگر آنها که پیش از دست یافتن شما بر آنان ،توبه کنند؛ پس بدانید خدا توبه آنها را ميپذیرد،
خداوند آمرزنده و مهربان است»(.مائده33 ،5 ،و )34آیات مذکور سقوط حد محاربه با توبه را بیان ميکند و در مقام استدالل
پذیرش توبه توابین گفتهشده است« :اگر حد محاربه که شدیدتر از برخي اقسام سایر حدود است ،با توبه قبل از دستگیری
ساقط شود بهطریقاولي حدود دیگر با توبه ساقط خواهند شد»(.مکارم شیرازی ،1418 ،ص )242و ازآنجاکه مورد آیه حقاهلل
است ،تأثیر توبه در حدوداهلل را ميتوان بهصورت کلي از آیه استفاده نمود.
روایات :فقها در شبهات موضوعیه به عموم مرسله «ادرؤا الحدود بالشبهات» استناد کرده و به سقوط حد نظر دادهاند ،زیرا یکي
از موارد تحقق شبهه ،عارض شدن شبهه توبه است و احراز قطعي توبه موردنیاز نیست ،بلکه همین مقدار که شبهه توبه وجود
داشته باشد در اسقاط مجازات کافي است و این در حالي است که ميتوان در برابر مجرم به استصحاب عدم توبه استناد کرد،
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ولي بدان عمل ميشود ،زیرا حدود مبني بر تخفیف و مسامحه «درء» تمسک جسته نميشود ،بلکه بهقاعده است مگر آنکه عدم
توبه وی احراز گردد(.بجنوردی1419 ،ق ،ص )34برخي دیگر از اندیشمندان استناد به حدیث مزبور را در موارد مشکوک روا
ندانسته و اخذ بهقدر متیقن را الزم ميدانند(.خویي ،1396،ص )168دو دیدگاه از دو جنبه تقنیني یا قضائي روایت را موردتوجه
قرار دادهاند.
دیدگاه اول که منتسب به مشهور است ،ضعف سندی روایت را قابل جبران دانسته و این کاستي را از طریق شهرت عملیه
اصحاب ترمیم نمودهاند(.بجنوردی1419 ،ق ،ص )153بنابراین ،دلیل لفظي خواهد بود و بر اساس آن هر شبههای ميتواند حد
را ساقط کند ،اعم از آنکه شبهه قاضي باشد یا متهم ،جهل قصوری باشد یا تقصیری ،حکمي باشد یا موضوعي ،چراکه در این
روایت واژه «الشبهات» بهکاررفته و افاده عموم ميکند چنانکه شهید ثاني با استناد به عموم روایت و هم به حلیت را نیز شبهه
ميداند(.عاملي1413 ،ق ،ص )337دیدگاه دوم که رویکرد روایت را قضائي ميبیند ،معتقد است که روایت از حیث سند تمام
نیست و قاعده درء مصطاده ميباشد لذا تمسک به عموم «الشبهات» را صحیح نميداند .بلکه جمع عرفي میان روایاتي که بر
اجرای حد داللت دارند و روایاتي که بر سقوط حد تأکید ميکنند ،آن است که نگاه بهقاعده عقالئي باشد و بر اساس آن روایت
قابلیت ندارد که بیانگر یک قاعده باشد.
در طول روایات عام از روایات خاص نیز ميتوان برای توبه بهره جست .درجایي که پس از توبه ،شبهه حکمیه مبني بر سقوط
حد وجود دارد و به تعبیری دیگر در تعارض میان استصحاب عقوبت و اسقاط مجازات ،کدام مقدم است؟ دیدگاهي که اعتبار
روایات عام را ازنظر سند و داللت تمام ميداند و آن را بهعنوان یک قاعده پذیرفته است با حاکم نمودن اماره بر اصل به عدم
عقوبت اذعان دارد و دیدگاه رقیب استصحاب استحقاق عقوبت را مقدم و حد را جاری ميکند .لذا محدوده داللت ادله خاصه
بررسي ميشود .از برخي روایات استفاده ميشود که توبه کردن گنهکار از گناه ،بهتر است از اقرار گناه نزد حاکم و چنانکه
اجرای حد ،طهارت شخص را در پي دارد ،توبه نیز باعث طهارت ميشود .علي علیهالسالم به مردی که اقرار به زنا کرد ،فرمود:
«چه چیز باعث شده که به گناهت اقرار کني؟ مرد پاسخ داد :طلب الطهاره؛ حضرت فرمود :وای الطهاره افضل من التوبه» .این
روایت صراحت در این دارد که توبه از اقرار بهتر است؛ زیرا دارای اثر مشترک هستند و آن تحصیل طهارت است که البته این
هدف را توبه بیشتر تأمین خواهد نمود(.کریمي جهرمي1412،ق ،ص)64
مرسله ابي بصیر از امام جعفر صادق علیهالسالم درباره مردی که شهود بر ضد او به ارتکاب زنا شهادت ميدهند ،ولي او پیش از
آنکه حدی بر او جاری شود فرار ميکند نقل ميکند که حضرت فرمود :اگر توبه کند ،چیزی بر عهده او نیست و اگر در دست
امام واقع شود(دستگیر شود) حد را بر او جاری ميسازد و اگر جا و مکان او را بداند ،برای دستگیری و اجرای حد ،گروهي را
به سراغ وی ميفرستد .عبارت «ان تاب فما علیه شيء» در روایت را بر پیش از شهادت شهود حمل کردهاند(.همان ،ص )243و
ازنظر سند در زمره روایات مسند ارزیابيشده است(.رحمتي ،1374 ،ص )255روشن است این دو روایت برابر با مبنائي که
عمل مشهور را جابر ضعف سند نميداند ،قابلیت استناد را ندارند(.تبریزی1417 ،ق ،ص )96همچنین صحیحه عبداهلل بن سنان
از امام جعفر صادق علیهالسالم نقل ميکند که حضرت فرمود :سارق اگر خود بیاید و در پیشگاه خدا توبه نماید و مال مسروقه
را به صاحبش برگرداند مجازات قطع عضو بر وی جاری نميشود .این روایت بهخوبي داللت دارد بر اینکه توبه سارق قبل از
اثبات سرقت ،باعث سقوط مجازاتش ميشود .نکته باقیمانده آن است که این روایت گرچه درباره سرقت است ،اما با القای
خصوصیت ميتوان گفت حکم حدود دیگر نیز چنین است(.کریمي جهرمي1412،ق ،ص )64در مقابل برخي القای خصوصیت
از روایت را روا ندانسته و حکم آن را مخصوص باب سرقت ميدانند(.خویي1396 ،ق ،ص)186-185
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عواملي که موجب معافیت از مجازات ميشوند یا در راستای سیاستهای کیفری از معاذیر قانوني تلقي ميشوند و یا مانند دفاع
مشروع موضوع مسئولیت کیفری را تغییر ميدهد و جرم از بین ميرود و برخي دیگر مانند صغر سن باوجود مالک مبغوضیت
تکلیف از بین ميرود .بنابراین جرائمي که کودکان مرتکب ميشوند جرم محسوب نميشود و بعضي مانند اکراه تنها رافع
مسئولیت هستند و جرم هم چنان باقي است لکن شارع مقدس برای امتنان بر بندگان خود مسئولیت را از آنان برداشته است،
توبه از کدام قسم است؟ با نگاه فلسفي روشن خواهد شد که از عوامل موجهه جرم است ،زیرا تبدیل سیئه به حسنه در مقام
تکوین ،ماهیت جرم را تغییر ميدهد و در حقوق اسالمي تشریع مبتني بر تکوین است .تبدیل عرض به جوهر ،یا تجسم اعمال
که جزای اخروی است .بر اساس آن رابطه میان اعمال با پاداش و کیفر اخروی ،رابطه تکویني و عیني است نه صرف ًا وضعي و
قراردادی؛ بهعبارتدیگر ،تجسم عمل نوعي عینیت ماهوی را بین پاداش و کیفر اخروی ،با اعمال دنیوی صادر ميکند .ازنظر
صدرا ،افعال و اعمال صادره از انسان ،اگرچه عرضي بوده و بقاء ندارد ،تکرار آن موجب پیدایش صفات و ملکات ميشود و
همین صفات و ملکات در جهان دیگر ،سبب پیدایش موجودات آن جهاني خواهد بود .درنتیجه ،پاداشها و کیفرهای اخروی،
صورتهایي قائم به نفس از نوع قیام فعل به فاعل هستند .این صور که همگي از منشئات نفس ميباشند ،مانند خود نفس از
شعور و حیات ذاتي برخوردارند ،چه اینکه از شئون و تطورات اویند .ایشان با ذکر برخي از عوارض و آثار مترتب بر صفات
جسماني در این جهان ،ادامه ميدهد ،دیگر جای شگفتي و استبعاد نیست که این صفت نفساني در جهان دیگر بهصورت آتش
دوزخ ظاهر و مجسم شود(.صدرالدین ،1379 ،ص )94بنابراین عمل جوارحي که عرض است اثرش جوهر است و
درصورتيکه این اثر با توبه برطرف نشود ،قوانین کیفری اسالم بخشي از مجازاتي است که در مورد انسان باید اعمال شود و
نزول حوادث طبیعي نیز آن را تکمیل ميکند تا اثر جرم بهطور کامل برطرف شود .نگاه مزبور که مبتني بر یک جهانبیني خاص
است برابر با آن ،انسان با تمرد از شریعت اخاللي را در نظام تشریع و تکوین ایجاد نموده است که اگر فرد موفق به توبه نشود،
با اعمال مجازات آن کاستي ترمیم ميیابد و این از یکسو از ارتباط عمیق تشریع و تکوین حکایت دارد و از سوی دیگر از
اصل هماهنگي جرم و مجازات در حقوق اسالم دفاع ميکند.
انقالب ذات یا تبدیل سیئه به حسنه ،یکي از معارف عمیق قرآني است و دینپژوهان در رشتههای مختلف به آن پرداختهاند .در
این میان توجه مفسرین به متعلق تغییر معطوف است .برخي آن را محوکننده گناهان سابق و ثبت طاعتهای مهم بعدی
دانستهاند(.ابن کثیر1419 ،ق ،ص )115و برخي دیگر آن را تبدیل ملکات بد به ملکات خوب تفسیر کردهاند(.کاشاني،1336 ،
ص )394و بعضي دیگر گفتهاند که مراد ثواب و عقاب است و خدا از چنین کساني مثالً عقاب قتل را برداشته و ثواب جهاد به
آنها ميدهد(.قرطبي ،1364 ،ص)78
عالمه طباطبائي معتقد است حفظ ظاهر آیه ایجاب ميکند ،نفس گناهان گذشته مبدل به حسنه شوند .ایشان تأکیددارند ،این
ذات آدمي است که از راه توبه و عمل صالح و به تعبیری دیگر با موافقت دستورات الهي مبدل به ذاتي طاهر شده است و الزمه
این تبدل آن است ،آثاری که درگذشته مترتب بر ذات بود و ما نام گناه بر آن نهاده بودیم ،با مغفرت و رحمت خدا مبدل به
آثاری شوند که با نفس سعید مناسب باشند و سپس عنوان سیئه از آن برداشته شود و عنوان حسنه به خود بگیرد(.طباطبائي،
 ،1363ص )351تبیین کیفیت این تبدیل در میان حکما به معضلي علمي تبدیلشده است .نظر مشهور آن است که این امر محال
است ،زیرا سیئه و حسنه دارای دو ماهیت جداگانه هستند و در تبدیل ،یک عنصر مشترکي در میان دو شيء وجود دارد که در
فاصله میان شيء اول و دوم ،باقي است .اما عدهای از اندیشمندان معتقدند که این امر محال نیست و اتفاقاً در جهان بهدفعات
زیاد روی ميدهد .مالصدرا از طرفداران نظر دوم بوده و معتقد است که محال دانستن انقالب ذات ،بر اساس اندیشه اصالت
دادن به ماهیت است .بنا بر اصالت ماهیت ،این حرف درست است؛ زیرا بر این اساس ،هر چه در خارج و واقعیت هست ،همان
ذات و ماهیت است و وجود امری اعتباری است .بنابراین اندیشه ،اگر انقالب روی بدهد ،چون ماهیت ،عوض و تبدیلشده
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است دیگر چیزی وجود ندارد تا بخواهیم بگوییم که این شيء تبدیل به آن شيء شده است.دیگر چیزی در میان نیست تا
بگوییم ذاتي را رها کرده و ذات دیگری را از نو دارا شده است .هر چه هست ،همان ذات است که حاال از بین رفته و ذات
دیگری را به دست آورده است(.سبزواری ،1366 ،ص )439اما بنا بر اصالت دادن به وجود ،انقالب ذات ،محال نیست .یک
شيء ميتواند در دو زمان ،دارای دو ذات ،دو ماهیت ،دو جنس و فصل باشد و یا الاقل ميتواند فصلهای یک جنس تغییر
بکند و بدین ترتیب این شيء از مقولهای که در آن است خارج نشود ولي نوعیتش عوض شود و ازنظر فلسفي تبدیل بهنوعي
دیگر شود .بر این اساس ،تبدیل ذات و یا نوع ،نهتنها محال نیست ،واقع هم شده است؛ یعني هرکجا که اشتدادی روی ميدهد،
تبدیل و تبدلي در ذات و یا نوع نیز رخ خواهد داد .بنابراین ،چون نوعیتها همه ماهیات هستند و از حقیقت وجود انتزاع
ميیابد و از سوی دیگر ،وجود در هر مرحله از مراحل حرکت اشتدادی(حرکت در کم و کیف که موجب شدت در کیفیت و یا
در کمیت ميشود) مصداق یک ماهیت از ماهیات است و در مرحله بعد ،ماهیت دیگری از آن انتزاع ميگردد؛ یعنى در مرحله
قبل تحت یک نوع و یک ذات بود و یک جنس و فصل داشت ،در مرحله دوم یک جنس و فصل دیگر و یک ماهیت دیگرى
دارد(.مطهری ،1369 ،ص )439مطلب قابل تذکر این است که آن عنصر مشترک در میان دو ماهیت و دو شيء در قبل و بعد از
تبدیل چه چیزی است؟ پاسخ این است که بنا بر اصالت ماهیت ،چنانچه گفته شد ،بدین علت که تمام آنچه خارج را پرکرده
است و واقعیت دارد ،ماهیت است ،در صورت تبدیل ،چیزی وجود ندارد تا بخواهد در لحظه بعد از تبدیل نیز وجود داشته
باشد .اما بنا بر اصالت وجود حقیقت وجود آن چیزی است که در مراحل اشتدادی و تکاملي خود ،در هر مرحلهای ثابت است
و به نحو تشکیکي در هر مرحلهای وحدت خود را حفظ کرده و دارای ذاتیاتي است که در مرحله بعد ،تغییر مينماید .برابر با
ال گناه بوده است به عملي نیکو مبدل گردیده است .تبیین مزبور گامي مؤثر در تقویت اراده
دیدگاه مزبور نفس عملي که قب ً
بزهکار در راستای تربیت او و شاخصي مهمي است که نظام حقوقي اسالمي را از یک پشتوانه فلسفي و عقلي بهرهمند مينماید
تا با حفظ رویکرد اخروی ،سعادت دنیوی انسان را نیز تأمین کند.
مبانی کالمی قائالن به اسقاط مجازات به وسیله توبه
آیا ازنظر اسالم ،مجازات صرفاً برای برقراری عدالت و سزا دادن به مجرم است؟ و مالک آن نیز استحقاق مجرم و میزان بدی
حاصل از عمل اوست؟ بهعبارتدیگر آیا ازنظر اسالم مجازات بهسوی گذشته جهتگیری دارد و باید دقیقاً متناسب با جرم
ارتکابي باشد ،یا اینکه دیدگاه اسالم در مورد مجازات ،یک دیدگاه کارکردی و غایتگرا است و صرفاً برای رسیدن به آثار و
نتایج فردی و اجتماعي است که مجازات مجرمین روا دانسته ميشود؟ یا اینکه اصوالً ،فلسفهی مجازات از دیدگاه اسالم ،یک
فلسفه ترکیبي و دوگانه است؟ اگر چنین است این فلسفهی ترکیبي چگونه قابل تبیین است؟ آیا در همه انواع مجازات ،اعم از
حدود ،قصاص و تعزیرات ،ميتوان هم به استحقاق مجرم و میزان بدی حاصل از عمل او توجه کرد و هم به سودمندی
مجازات و آثار و نتایجي که هم برای خود مجرم و هم برای جامعه بر آن مترتب ميشود؟ بهعبارتدیگر؛ آیا ميتوان گفت همه
مجازاتهایي که در نظام کیفری اسالم پیشبینيشده است ،درعینحال که عدالت کیفری را در باالترین حد ممکن تأمین
ميکنند ،بهگونهای طراحيشدهاند که دارای نتایج مطلوب فردی و اجتماعي نیز هستند و موجب اصالح و تربیت مجرم و
بازداشتن او و دیگران از ارتکاب جرم نیز ميشوند؟ و یا اینکه هرکدام از انواع مجازاتها دارای توجیه و مشروعیت خاص
خود است؟ و مثالً قصاص بهمنظور تأمین عدالت کیفری و عقوبت مجرم تشریع شده است ،ولي در حدود و تعزیرات هدف
اصلي اصالح و تربیت مجرمین ،بازداشتن آنها و دیگران از ارتکاب جرم و حفظ بنیانهای اخالقي و دیني در جامعه ميباشد و
به همین دلیل اینگونه مجازاتها بهگونهای طرحریزیشدهاند [حدود] و باید بشوند [تعزیرات] که بتوانند این نتایج را بهخوبي
تأمین کنند(.محمدی1423 ،ق ،ص )43وقتيکه مبنای مجازات در اسالم را رحمت به انسانها ،تأمین مصلحت ایشان و دفع
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مفسده از آنان دانستیم ،اصولي اساسي بر آن مترتب ميگردد که لزوماً باید در مجازاتهای اسالمي رعایت شود تا هدف اساسي
آن تحقق یابد.
متکلمین با استناد به برخي گزارههای بنیادین توبه را با قصد بازگشت بهسوی خداوند یک واجب عقلي برای هر انساني
دانستهاند که در پرتو آن حتي در سختترین شرایط نیز خود را در دام اندیشههای پوچانگاری ندیده و همچنان راه بازگشت را
بازميبیند و با استناد به ادله نقلي ،قبول توبه را از سوی خداوند نیز واجب ميدانند .با چنین اعتقادی شخص بزهکار به یک
عنصر خطرناک تبدیل نخواهد شد و انگیزه اصالح و ترمیم کاستيها در او هیچگاه از بین نخواهد رفت .همچنین با اثبات
وجوب عقلي توبه از سوی انسان و وجوب پذیرش آن از سوی خداوند ،بازگشت بهسوی خداوند که حقیقت توبه است در
تمامي گناهان حدی حتي ارتداد ثابت ميباشد.
وجوب عقلی توبه
وجوب عقلي توبه یکي از مسائلي ميباشد که متکلمین به آن پرداختهاند و بر اساس آن هرکس حسن و قبح عقلي را بپذیرد
باید توبه را ،بهحکم عقل ،واجب بداند و بنابراین ،ادله نقلي که دراینباره وجود دارد ارشاد بهحکم عقل خواهد بود و حکم
عقل استثنا نميپذیرد .اقتضای فطرت انسان ،حرکت در مسیر خداوند و راه راست و انجام کارهای نیک است .اما گاهي عوامل
شیطاني انسان را از مسیر خداوند و راهي که فطرت خداداد برای انسان ترسیم کرده منحرف ميسازند و انسان را به بدی و
انجام گناه وادار مي کنند .در این صورت ،توبه به معنای بازگشت به مسیر صحیح و راهي است که خداوند برای انسان تعیین
کرده و پاسخ دادن به ندای فطرت ميباشد .بيشک توبه و بازگشت از گناهان و لغزشها هم ازنظر عقل واجب و قابل اسقاط
است .دالیل وجوب عقلي توبه عبارتاند از:
وجوب شکر منعم :توبه متضمن شکر منعم است؛ چه اینکه نافرماني و سرپیچي از دستورات الهي مصداق بارز ناسپاسي و
نافرماني است و بهترین سپاس و شکرگزاری خداوند ،اطاعت از خداوند و انجام دستورات اوست .برای بازگشتن به سپاس و
شکر خداوند بایسته و شایسته است که انسان توبه کند .گناهان مانند سمهای ضرر رساننده به بدن ميباشد .همانگونه که
برخورنده سم واجب است در معالجه خود شتاب کند تا بدنش هالک نشود و از بین نرود بر گنهکار نیز واجب است تا ترک
گناه کند و در توبه سرعت عمل به خرج دهد تا دینش ضایع نگردد .گنهکاری که در توبه مسامحه کند و بهوقت دیگری اندازد
و یا تأخیر کند ،خود را بین دو خطر بزرگ قرار داده است که اگر از یکي سالم بماند به دیگری مبتال خواهد شد(.شیخ بهایي،
1415ق ،ص641و)642
دفع ضرر عقال واجب است :گرفتار شدن به کیفر و عذاب الهي ،که بهوسیله نافرماني خداوند حاصل ميشود ،بزرگترین
ضرری است که متوجه انسان ميگردد .برای دفع این ضرر خطیر و بزرگ ،انسان باید توبه کند.
حکم عقل به وجوب ندامت از کار قبیح و ترک واجب :عقل چنین حکم ميکند که انسان عمل زشت را زشت بداند و عمل
صالح را صالح و از اینکه در عمل مخالفت کرده است ،افسوس خورد .شیخ الطائفه دراینباره ميگوید« :توبه واجب است به
این دلیل که توبه دفع ضرر ميکند و به خاطر وجوب ندامت و پشیماني بر هر کار زشتي و یا اخالل به امر واجبي»(.طوسي،
 ،1398ص)585
مشهور متکلمین وجوب عقلي توبه را مبتني بر دو استدالل دانستهاند .عالمه و خواجه اصالت را به دلیل اول ميدهند .قاعده
حسن و قبح عقلي ،دلیل مزبور وجوب عزم را بیان ميکند و بهموجب آن تصمیم بر انجام کارهای زشت و ترک واجبات،
بهحکم عقل ،قبیح است ،پس اجتناب از آن الزم است و این جز با توبه حاصل نخواهد شد .قاعده دفع ضرر محتمل ،توبه ضرر
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را که همان عقاب است دفع و برطرف ميکند و دفع ضرر اخروی ،بهحکم عقل واجب است .یعني افزون بر قضای اعمال
فوتشده و ادای حقوق ضایعشده ،زدودن اثر خود گناه واجب است .همانگونه که محقق طوسي در کتاب تجریداالعتقاد بیان و
عالمه حلي هم آن را پذیرفته است ،توبه واجب است و دلیل عقلي بر آن داللت دارد(.حلي ،1388 ،ص )283محقق اصفهاني به
نظریه مشهور دو ایراد وارد دانسته و سپس مبنای جدیدی را انتخاب ميکند .در نقد کالم محقق طوسي ميفرماید :انجام معاصي
که موجب عقوبت آخرتي ميشود ،با مسائل دنیوی پیوندی ندارد تا الزمه آن ،اختالل و فساد نوع باشد ،بلکه اگر ضرری مترتب
شود ،در جهان دیگر خواهد بود .حالآنکه حسن و قبح عقلي قضایایي هستند که برای حفظ نظام و بقای نوع ،آرای عقال بر
آنها تطابق دارند و به مسائل آخرت ربطي ندارند(.اصفهاني1409 ،ق ،ص  )119نقد ایشان تمام نیست ،زیرا با پذیرش مبنای
حسن و قبح عقلي ،دفع آنچه عقالً قبیح است ،الزم ميباشد ،خواه در مسائل دنیایي و یا آخرتي باشد و قاعده حسن و قبح از
احکام عقلي است و به مسائل نظام ،حفظ بقا و مسائل اجتماعي اختصاص ندارد تا آن را در مسائل دنیایي خالصه کنیم .وجوب
توبه ،حکم جبلي و فطری است نه جعلي ،یعني وقتي انسان با فطرت پاک خویش حقیقت گناه را فهمید که سم یا آتش است،
بهحکم فطرت از گناه بازميگردد .ازاینرو نیاز نیست که وجوب توبه با دلیل عقلي ثابت شود(.همان ،ص)121
مبانی حقوقی قائالن به اسقاط مجازات به وسیله توبه
در قانون وقتي صحبت از توبه ميشود ،فرض بر این است که جرمي واقع شده و فرد دارای مسئولیت کیفری ،جرمي را با تمااام
ارکان و شرایط مقرره مرتکب گشته است ،ولي پارهای از مصالح اجتماعي و فردی ایجاب ميکنااد کااه از مجاارم رفااع مجااازات
شود .از جنبه حقوقي ،توبه یکي از اسباب شرعي سقوط مجازات است که بهعنوان یک مبحث از فصل یازدهم با عنااوان سااقوط
مجازات از مواد  114تا  119به آن پرداخته است که این امر بیانگر میزان اهمیت نهاد فقهي توبه ،نزد تدوینکنندگان ایا ن قااانون
است .توبه در جرائم مستوجب حد ،چنانچه قبل از اثبات جرم باشد ،موجب اسقاط مجازات خواهد شااد .البتااه مطااابق شاارع و
قانون جدید ،توبه در مواردی مجازات حدی را به تعزیری تبدیل خواهد کرد ،ازجمله تبصااره  2ماااده  114قااانون جدیا د ،توبااه
شخص زاني و الئط را که به عنف مرتکب جرم زنا یا لواط شده باشند به مجازات حبس یا شالق تعزیری تبدیل ميکند .پس به
لحاظ حقوقي توبه در حقوق جزای اسالمي بهعنوان یکي از موارد سقوط مجااازات شمردهشااده اساات ،بهگونااهای کااه در سااایر
مکاتب کیفری امروزی ،همانند آن کمتر به چشم ميخورد .در اهمیت آن ،همین بس که یکي از بهترین شاایوههای جلااوگیری از
تکرار جرم ميباشد.
یکي از اهداف مجازات در نظامهای کیفری ،اصالح مجدد مجرم است .برای همین در میزان ،نوع و کیفیت مجازات باید به ایا ن
موضوع توجه کرد که مجرم باید بار دیگر اصالح و جامعهپذیر شود .با در نظر گرفتن ایا ن هاادف ،بایا د پااذیرفت کااه منصاافانه
نیست مجرمي که پیش از اعمال مجازات و بعد از ارتکاب جرم ،از جرم خود پشیمان شده و برای جبران آن پیشقاادم ميشااود،
با دیگر مجرمان به یک اندازه مجازات شود .در قانون مجازات اسالمي ،برای چنین مجرماني که آثااار پشا یماني و اصااالح را در
خود نشان دادهاند ،تخفیفهایي در نظر گرفتهشده است .برخي از حقوقدانان مرور زمان را مبنای سقوط مجازات ميدانند .آنها
معتقدند ترس از مجازات موجب ميشود که بزهکار در مدت مرور زمان همیشه با ناراحتيهای روحي به سر برد و آرامش خود
را از دست بدهد و اگر این مدت طوالني باشد تا حدی سبب تهذیب اخالق و رفتار متهم ميگردد(.آخوناادی ،1368 ،ص)216
لکن از دیدگاه حقوق جزای اسالمي در غیر از احکام حکومتي مرور زمان کاشف از توبه ميباشد و این توبه است کااه موجااب
سقوط مجازات است .واضح است که با تحقق توبه فرد بزهکار به فردی صالح تبدیلشده و دیگر دنبال گناه و بزه نخواهد رفاات.
لکن صرف گذشت زمان و عدم ارتکاب جرم بدون تحقق پشیماني و ندامت واقعي نميتواند نشانه اصالح بزهکااار باشااد ،چااه
اینکه ممکن است فرد مذکور در طي آن مدت امکان ارتکاب بزه را نداشته و از این باب مرتکب جرم و گناه نشده باشااد .پااس
مرور زمان بدون احراز توبه موجب سقوط مجازات نخواهد شد.
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نتیجهگیری
توبه واجب است و واجب نیز آن چیزی است که بر فعل آن ثواب و بر ترکش عقاب مترتب ميشود .بنابراین اولین
حکمت و فلسفه مشروعیت توبه همان حصول ثواب به خاطر انجام آن و ترک عقاب و مجازاتي است که بر ترک آن
مترتب ميشود .اگر توبه نبود گناهان تکرار و استمرار پیدا ميکرد و بدون شک مفاسد بيشماری به بار ميآمد .سقوط
مجازات در پرتو تأسیس کالمي توبه از واقعیتي گزارش ميدهد که خداوند در جعل قوانین کیفری رویکرد تربیتي داشته و
اعمال مجازات در بعد دنیوی آن ،جلوهای از غضب الهي را آشکار ميسازد تا رفتار اجتماعي انسان را نظام بخشد .با تأمل
درآیات و روایات مربوط به توبه استنباط ميشود که برای توبه ،ندامت حقیقي و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافي است
و انجام توبه نیاز به لفظ خاص یا اعمال خاص ندارد .از منظر حقوق اسالمي نیز ،بازگشت مجرم به جامعه با جبران
کاستيها و اصالح ضعفها هدفي است که قانونگذار از وضع قوانین جزائي دنبال ميکند و حال که در پرتو یک انقالب
دروني فرد بزهکار به این تنبه نائلآمده و به یک فرد صالح تبدیلشده ،اعمال مجازات تحصیل حاصل است ،زیرا توبه مزبور
از تحول و تولد جدید او در زندگي حکایت دارد و محبوبیت نزد خداوند ،تبدیل سیئه به حسنه ،طول عمر و وسعت
زندگي ،استجابت دعا ،ورود به بهشت ،بازیابي شخصیت ،مشمول دعا و ثنای فرشتگان ،قبول شهادت و سقوط مجازات ،از
آثار توبه به شمار ميآیند.
توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم ،موجب سقوط مجازات و بعد از دستگیری درصورتيکه اثبات جرم با اقرار مجرم
باشد ،قاضي ميتواند از ولي امر برای مرتکب ،تقاضای عفو نماید .شایانذکر است توبه فقط مجازات را از بین ميبرد و
چهبسا بر مجرم ،اقدامات تأمیني و تربیتي اعمال شود .بر اساس نظر مشهور فقیهان امامیه ،توبه در مجازات حدی چه
حقاهلل صرف و چه حقالناس درصورتيکه شاکي خصوصي گذشت نماید تأثیر دارد و توبه باغي و محارب قبل از
دستگیری قابلقبول و موجب سقوط مجازات و حد است ،لیکن در قذف به لحاظ اینکه فقط با شکایت شاکي خصوصي
شروع ميشود ،تأثیری ندارد و چنانچه محاربه و بغي با اقرار ثابت شود امام در عفو و یا اقامه مجازات مجرم مخیر است.
بنابراین توبه آسانترین راه اصالح و تربیت در مجازات برای بازگشت مجرم به دامان اجتماع و یکي از بهترین شیوههای
جلوگیری از جرم و اصالح مجرمین است .بنابراین بر قانونگذار الزم است که درباره سقوط مجازات بهوسیله توبه که در
قوانین موضوعه راهیافته ،تحقیق و فروعات آن را نیز در متون قانوني پیشبیني نماید .اگرچه بر اساس قانون مجازات
اسالمي تأثیر و نقش توبه فقط باعث معافیت مجرم از حیث جنبه کیفری بزه ميباشد و نه جنبه حقوقي بزه انتسابي و
جبرانخساراتمالي ،لیکن احراز توبه برای قاضي به علت عدم تعیین مالک مشخص ،کار سادهای نیست و درنتیجه در
مرحله اجرا و عمل با مشکل مواجه ميشود .تغییرات روحيرواني ،رفتار متواضعانه و پشیماني آنگونه که رویکرد اخالقي،
عرفاني و فقه اسالمي یادآور ميشود ميتواند اطمینان قاضي را در وصول به حقیقت توبه مجرم آسانتر نماید.
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Abstract
Repentance is one of the most important issues in Islam and has a high place in a number
of Islamic sciences. It is one of the basic words in Islamic criminal law and is one of the legal
excuses for exemption from punishment and is considered as a case of falling and is considered
as a legal establishment. There are no other criminal schools today. In its importance, it is
enough that one of the best ways to prevent the recurrence of crime and correct criminals.
Repentance in theology is the only general Muscat of the eagle and the painful punishment of
God, which has created a boundary between Islamic and secular law and is based on a number
of infrastructural propositions as well as human imagination of God. From the point of view of
the policy of decriminalization, jurists have considered it a legal issue, and theologians with an
educational approach have considered repentance as a deterrent to crime and related to some
divine attributes. This research has analyzed the jurisprudential, philosophical and theological
analysis of repentance with a descriptive-analytical method and the tools of library studies and
has been explained with the aim of examining the role of repentance in Islamic criminal law
from a jurisprudential and theological point of view.
Keywords: repentance, limits, punishment, jurisprudence, theology.
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