فصلنامۀ
علمی پژوهشی
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چکیده

توبــه فراتر از یک آموزۀ دینی ،فقهی و اخالقی بهصورت قاعدۀ نظاممند در سیاســت
حقــوق کیفری ایران به عنوان یک نهاد تأسیســی ـ ارفاقی برای اولینبار در قانون مجازات
اســامی ّ
مصوب  1392مطرح شده اســت .اینرویکرد بدیعو تحســینبرانگیز مقنن در
بازگشت داوطلبانه مجرم به اصالح خود و ترویج عدالت ترمیمی و اصالحی و کیفرزدایی
بهجای عدالت تنبیهی با بهرهگیری از آموزههای قرآنی قابل تقدیر است .بررسی مبانی فقهی
و نظری راجع به این نهاد ارزشی و تبیین موضع سیاست کیفری ایران بعد از سالیان طوالنی
راجع به تأثیر توبه در تمامی تعزیرات که بیشترین سهم را بین جرائم دارد ،مشخص گردیده
اســت .قانونگــذار در جرائم تعزیری با یــک رویکرد افتراقی بین انــواع و درجات جرائم
تعزیری ،سه سیستم جداگانه را برحسب نوع و درجۀ جرائم مورد پذیرش قرار داده است و
تأثیر توبه در ســقوط یا تخفیف مجازات را به درجۀ جرم تعزیری از جهت شدت و ضعف
 .1تاریخ دریافت1397/09/23 :؛ تاریخ پذیرش1397/12/09 :
 . 2دانشآموختۀ دکتری حقوق جزا و جرم شناســـی دانشـــگاه آزاد اســـامی خوراســـگان؛ (نویســـنده مســـئول)؛
رایانامهh.zojaji1343@gmail.com :
 .3دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان؛ رایانامهdr.malmir1@gmail.com :
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مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر منوط دانسته است .بررسی موقعیت
هشت ماده در قانون مجازات اسالمی راجع به این نهاد ارزشی با تکیه بر مبانی و منابع فقهی
در جهت رفع بعضی ابهامات (نظیر محدودۀ تأثیر ســقوط مجازات در تعزیرات منصوص
شرعی) و بیان ایرادات و آسیبشناسی (نظیر شرط احراز اصالح و ندامت توبهکننده برای
پذیرش بدون تعیین ضابطه و روشــی برای احراز آن) و پیشــنهادات کاربردی اصالحی در
جهت تکامل این نهاد ،ضرورت مقالۀ پیشرو را ایجاب کرده است.
کلیدواژههــا :توبه ،تعزیر منصوص شــرعی ،تعزیر غیرمنصوص شــرعی ،ســقوط
مجازات ،تخفیف مجازات.
 .1مقدمه
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توبـه یکـی از مباحـث مشـترک بیـن علـم اخالق ،فقـه و حقـوق اسـت .فقها با
بهرهگیـری از آیـات و روایات ،آثار حقوقی توبه را مورد بررسـی قـرار دادهاند .کلمۀ
«توبه»  87مرتبه در قرآن بیان شـده اسـت که از این تعداد  52مرتبه به انسـان نسـبت
داده شـده اسـت .توبـۀ انسـان بـه معنای بازگشـت از گناه بـه منظور آمـرزش الهی و
زدودن آثـار آن اسـت و از انسـان ،خواسـته شـده که توبـه کند و منظور بازگشـت از
معصیـت و نافرمانـی بـه فرمانبـرداری از خداونـد متعال اسـتَ  :يـا َأ ُّي َها َّالذ َ
يـن َآم ُنوا
ِ
ُ
ُ
ُ َ َ ِّ
ُت ُوبـوا إ َلـى َّاللـه َت ْو َب ًة َن ُص ً
وحا َع َسـى َر ُّبك ْـم أ ْن ُيكف َر َع ْنك ْـم َس ِّـي َئ ِاتك ْم(تحریم .)8/توبه
ِ
ِ
در  35مـورد بـه خداوند نسـبت داده شـده اسـت و منظـور از آن ،بازگشـت لطف و
رحمـت او بـه سـوی انسـان ،بـرای زدودن آثار گناهان اسـت .هر دو معنـای توبه در
ـاب م ْن َب ْعـد ُظ ْلمـه َو َأ ْص َل َح َفـإ َّن َّالل َـه َي ُت ُ
ایـن آیـه اسـتَ  :ف َم ْن َت َ
وب َع َل ْي ِـه إ َّن َّالل َـه َغ ُف ٌ
ور
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َرح ٌ
يـم( مائـده .)39/توبـه امـروزه بـه عنـوان یکـی از مسـائل مهم جرمشناسـی در
ِ
نظـام عدالـت ترمیمـی و عدالت اصالحی مطرح اسـت که به اصلاح مجرم تأکید
دارد و مـورد توجـه خـاص جرمشناسـان واقـع شـده اسـت .نهـاد توبـه ،تأسیسـی در
حقـوق سیاسـت کیفـری اسلام اسـت و در راسـتای کیفرزدایـی و در پرتـو جلـب
همـکاری و مشـارکت بزهـکار در فرآینـد مبـارزه بـا بزهـکاری پیشبینـی شـده
اسـت .بـدون تردیـد ،مؤثرتريـن راه بهمنظـور نيـل بـه اهداف حقـوق جـزا ،اقدامات

داوطلبانـهای اسـت كـه مجـرم بـدون احسـاس اعمـال فشـار از خـارج ،بـرای ترميم
آثـار جـرم ارتكابـی و تغييـر مسـير زندگـی و اصلاح خويش انجـام میدهـد .قانون
ّ
مصـوب  1392در تبعيـت از منابـع فقهـی و موازيـن شـرعی بـا
مجـازات اسلامی
ً
رويكـردی بديـع و نسـبتا بیسـابقهو تحسـینبرانگیز ،تأثير کلـی يا جزیی نهـاد توبه
در سـقوط واكنشهـای كيفـری را مـورد توجه قرار داده اسـت .این تأسـيس امكان
جالـب ّ
توجهـی بهمنظور اصلاح بزهكار از طريق نوسـازگاری داوطلبانـه وی فراهم
كـرده اسـت؛ بهطوریكـه بـا اظهـار توبـه و احـراز آن ،تعقيب يـا ادامه پيگـرد متهم
يـا صـدور حكـم و اجـرای مجازات را نسـبت بـه او منتفی میسـازد.
قانونگذار با تفکیک تأثیر توبه در جرائم مختلف ،تأثير توبه را در سقوط مجازات
حــدی مورد حكم قــرار داده 1و در ماده دیگر آن 2ضمــن تفصيل جرائم تعزيری به
اعتبار شــدت و ضعــف مجازات آنها و با توجه به طبقهبنــدی اين نوع از جرائم به
تعزيراتمنصوص شرعی و غیرمنصوص شرعی ،احكام ناظر به تأثیر توبه در تعزيرات
غیر منصوص را بيان كرده است؛ بهنحوی كه در درجاتی ،توبه موجب سقوط كيفر
قلمداد شده و گاه بر تخفیف آن حكم كرده است.
فقهای امامیه تحقیقاتی راجع به سقوط حدود شرعی با توبه بیان کردهاندّ ،اما در
خصوص تأثیر توبه در تعزیرات به اجمال ســخن گفته شــده است ،درحالیکه این
موضوع در موقعیت کنونی به جهت کثرت و تراکم جرائم تعزیریاز اهمیت بیشتری
برخوردار اســت .عمده جرائم با تنوع مجازاتها ،جرائم تعزیری هســتند و متهمان
ایــن نوع جرائم پس از گرفتاری و در فرآیند دادرســی و صدور احکام اظهار توبه و
ندامت میکنند و تعداد بسیاری از درخواست تجدیدنظرخواهی در محاکم عالی نیز
ف و اظهار ندامت و پیشمانی و اظهار توبه و درخواست پذیرش در این
متضمن اعترا 
خصوص اســت .بنابراین ،پاسخ صریح و بررسی مبانی فقهی در این خصوص برای
قضات محاکم در نظام قضایی بسیار راهگشاست.
 .1ماده  114قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
 .2ماده  115قانون مجازات اسالمی مصوب 1392
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 .2ماهیت و مبانی توبه
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َ
توبه در لغت از ماده ت َو َب و بهمعنای مطلق رجوع و بازگشتن است (ابنفارس،
 )357/1 ،1404و در اصطالح بهمعنای بازگشــت و ندامت از معصیت و نافرمانی و
رفتارهای خالف گذشــته و حرکت بهســوی طاعت و فرمانبرداری از خداوند متعال
یراهه و بازآمدن به راه،
است .صاحب کتاب احیاء العلومالدین :توبه را بازگشتن از ب 
تعریف کرده است؛ سپس گوید :مراد از آن رجوع و بازگشت از جرم و عصیان بهسوی
طاعت و فرمانبری اســت و توبه مرکب از سه چیز میباشــد :علم به مضرات گناه،
ندامت و اراده به عمل (غزالی .)3/4 ،1319 ،برخی از فقها حقیقت توبه را ندامت بر
گذشتۀ زشت به سبب قبح آن و عزم بر اجتناب از مانند آن در آینده دانستهاند (حلبی،
 .)242 ،1362امام خمینیگوید :بدان که برای توبۀ کامله ارکان و شــرایطی است
که تا آنها محقق نشود ،توبۀ صحیحه حاصل نشود .ایشان سپس ندامت و پیشمانی
از گناهان و تقصیرات گذشته را رکن رکین توبه میداند و در ادامه ،بر عزم برای عدم
بازگشت ،برای همیشه تأکید میکند .از نظر ایشان ،این دو در حقیقت ،محقق اصل
توبه و بهمنزلۀ مقدمات ذاتی آن هســتند (خمینــی .)235 ،1413 ،در واقع ،توبه یک
ّ
تحول درونی و حرکت در جهت اصالح و نوســازی داوطلبانهای اســت که مبتنی بر
نســبت به زشــتی جرم و فساد و ندامت از گذشته ،همراه با عزم و اراده پرهیز
معرفت
ِ
ِ
از زشــتیها و تکرار آن جرمهاست و ارکان آن بر سه پایه استوار است .یک معرفت،
دو ندامت و سه عزم و اراده .معرفت مقدمه است و ندامت ذیالمقدمه و عزم ،ثمرۀ
ندامت .برخی عالوه بر ارکان بیان شــده انجام عمل صالح را نیز یکی از ارکان توبه
برشمردهاند و حقیقت توبه را تبدیل رفتار مذموم به اعمال و حرکت پسندیده تعریف
کردهاند (غزالی .)40/4 ،1319 ،در توبه ،گذشــته از ندامت ،قصد ّ
تقرب الیالله نیز
الزم استو رأی مشهور آن است که اصالح رفتار از آثار توبه است و از اجزا و ارکان
آن نیست (مقدساردبیلی694 ،1416 ،؛ نجفی.)113/14 ،1981،
 .3آثار توبه

ُ
کســب طهارت باطنیو ســقوط مجازات و عذاب اخروی و بازگشــت وصف

ب گناهان و معاصی
عدالت بر شــخص نادم ،از آثار توبه اســت .شــخص با ارتکا 
کبیره ،وصف عدالت را از دســت میدهد و به فســق ّمتصف میگردد؛ در نتیجه،
آثاری بر این رفتار مرتکب مترتب میشــود که از آن جمله استحقاق عذاب اخروی
و مجازات دنیوی اســت .اثر حقوقی گناه نیز آن اســت که از شخص فاسق ،ادای
شــهادت و گواهی دادن ،مقبول نیســت .لذا با توبه کردن عذاب اخروی و قسمت
زیادی از مجازاتهای دنیوی از بین میرود و آثار حقوقی آن حسب مورد با شرایطی
در اختیار حاکم است.
در نظام کیفری اســام این اصل پذیرفته شــده اســت که توبــه یکی از عوامل
سقوط مجازات است ،مگر در موارد استثنایی که باید بررسی شود .این مقاله در مقام
پاسخگویی به تأثیر واکنشهای نهاد توبه در جرائم تعزیری است .اثر توبه نظیر قاعدۀ
فقهــی ُ
«جب» یکی از این موارد اســت و باید گفت کــه «التوبة ُتجب ما قبلها من
َّ
َ َ َ
الذنوب و المعاصی» ،و در روایت آمده است کهَّ :
ب ِم َن الذ ْن ِب ك َم ْن ل ذ ْن َب
«الت ِائ ُ 
َ
له» (حرعاملی .)358/11 ،1413 ،نمود عملی و بارز توبه همانا بازگشــت عدالت به
شخص توبهکننده است؛ بنابراین ،توبه آثار قبل از توبه را از بین میبرد و با بازگشت
عدالت ،قبول شهادت محقق میشود؛ چراکه با توبه آثار آلودگی ناشی از گنا ه زدوده
میشود و خود توبه ایجاد پاکیزگی میکند و دل را به حالت پیش از گناه بر میگرداند.
خداوند میفرماید« :من توبهکنندگان را بسیار دوست میدارم»(آلعمران )134/این
ّ
خود یک ّمنت و تفضل بسیار بزرگی است که خداوند متعال بر بندگان نهاده است و
هیچکس نباید مأیوس از رحمت الهی باشد؛ چرا که این خود ،گناه بزرگی است .از
ّ
 چنین سؤال شد که کسی که حد الهی بر او جاری شد ،آیا شهادتش
امام صادق
 فرمودند« :هنگامی که توبه نماید و توبه او این باشــد که از
مقبول اســت؟ امام
آنچه گفته اســت برگردد و خودش را نزد امام و مسلمانان تکذیب کند ،پس در این
هنگام بر امام اســت که شــهادت او را قبول نماید»( 1حرعاملی.)245/28 ،1413 ،
 پس از اقرار شــخصی به زنا ،قبل از اقامۀ حد بــر او فرمود...« :
حضــرت علی
 . 1إذا تاب و توبته أن یرجع ّ
مما قال و یکذب نفسه عند االمام و عند المسلمین ،فاذا فعل ِفان علی االمام ان یقبل شهادته بعد
ذلک(حر عاملی.)245/28 ،1413 ،
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به خدا قســم توبه او میان خود و خدایش بهتر از اقامۀ حد از ســوی من به اوســت»
(حرعاملی .)36/28 ،1413،پیامبر درباره شخصی که نزد آن حضرت اقرار به زنا
کرد ،فرمود« :اگر گناهش را میپوشانید و توبه میکرد برای او بهتر بود(1حرعاملی،
 .)37 /28،1413این آثار و آموزهها نشان میدهد که جایگاه توبه در سقوط مجازات
و برگشت عدالت نشانۀ وسیله بودن مجازات و ّ
اهمیت اصالح مرتکبان جرائم است.
 .4بررسی مبانی اندیشههای فقهی تأثیر توبه در تعزیرات منصوص و

غیرمنصوصشرعی
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قبل از بیان اندیشــههای فقها دو نکته الزم اســت .نخست اینکه فقهای امامیه،
ً
ّ
اند«:کل ماله عقوبة مقدرة ّ
یســمی حــدا ،و ما لیس
تعزیــر را چنیــن تعریف کرده
ً
کذلک ّ
یسمی تعزیرا» (محقق حلی .)932/4 ،1389 ،همچنین شهید ثانی در کتاب
مســالکاالفهام گوید« :تعزیر از جهت لغت همان ادب کردن اســت و از جهت
ً
شرع ،مجازات یا اهانتی است که غالبا در شرع مقدار آن تعیین نشده است و در جای
ً
دیگر گوید« :یعنی اصل در تعزیر تعیین نشدن مقدار آن است و غالبا در مصادیق نیز
چنین است؛ اگرچه گاهی در روایات میزان و مقدار تعزیر آمده است(عاملی،1413 ،
ً
 .)326/14بیــان کلمۀ «غالبا» در عبارت فوق به این جهت اســت که این تعریف
ً
شامل گناهانی که احیانا مجازات آنها مشخص شده نیز بشود؛ مانند مباشرت مرد با
همســر روزهدار خود یا نزدیکی با حیوانات که در شرع مقدس  25ضربه تازیانه برای
آن قرار داده شده است؛ بنابراین ،میتوان گفت تعزیر آن تأدیب و نکوهش یا مجازاتی
ً
است که اندازهای برای آن غالبا از طرف شارع مشخص و تعیین نشده است و امر آن
بر عهده حاکم گذاشته شده است یا به تعبیر شهید ثانی در کتاب مسالک اصل در
ً
تعزیرات ،عدم تعیین مقدار معلوم است و غالبا در افراد و موارد آن ،مقداری مشخص
نمیشود .در موارد غیر اغلب که در روایات تعداد ضربات در برخی از موارد تعزیری
مشخص شده ،به این تعبیر میشود که در مواردی که مقدار ،تعیین و مشخص شده

ً
 .1لو استتر ّثم تاب کان خیرا له

ً
اســت ،تعزیر مقدر شرعی یا تعزیر منصوص شــرعی است و قید «غالبا» در تعریف
شهید ثانی ناظر به همین است.
به عالوه ،نکته ظریف این اســت کــه باید بین نوع و مقدار تفاوت قائل شــد.
تعاریف فقها ناظر به مقدار اســت .صاحب جواهر گوید :تعزیر عقوبتی اســت که
مقدار آن در شرع معین نشده است (نجفی)254/41 ،1981،؛ از اینرو ،رکن اصلی
ّ
این کیفرها «عدم مقدر بودن» آنهاست و بر این مسئله ادعای اجماع شده است (شیخ
طوسی )69/8 ،1410،و این تعیین نشدن اندازه متفاوت از عدم تعیین «نوع» مجازات
است و به تعبیر دیگرّ ،
اعم از آن است .بنابراین ،چنانچه نوع مجازات مشخص شده
باشــد و میزان و مقدار دقیق آن تعیین شــده باشد یعنی ســبب آن معین است و نوع
ّ
و مقدار نیز تعیین شــده اســت ،این تعزیر ،مقدر شرعی است .چنانچه «نوع» تعزیر
مشخص شده باشد ،لکن میزان و مقدار دقیق آن تعیین نشده باشد یا بهصورت نسبی
(غیر ثابت) باشد ،این تعزیر منصوص شرعی است و چنانچه نوع و میزانش مشخص
نشــده باشد ،تعزیر غیرمنصوص شرعی اســت؛ در نتیجه ،تعزیر منصوص شرعی و
تعزیر غیرمنصوص شــرعی قســیم و ِعدل یکدیگرند و تعزیر منصوص شرعی اعم
از مقدر و غیرمقدر اســت .نســبت منطقی بین این دو عموم خصوص مطلق است؛
ّ
یعنی اینکه هر تعزیر مقدر یا تعزیر معین ،تعزیر منصوص شرعی است ،ولی هر تعزیر
منصوص شــرعی ،تعزیر مقدر شرعی نیست .کیفرهای نامعین(تعزیرات) گاهی نوع
و میزان آن بهطور کلی نامعین است .در این صورت ،تعزیر غیرمنصوص میباشد و
گاهی نوع آن ،مشــخص و میزان آن نامشخص است که در این صورت ،تعزیر غیر
ّ
مقدر میباشد و گاهی نوع ،مشخص و میزان نیز مشخص است که در این صورت
تعزیر مقدر میباشــد .در دو نوع اخیر ،برای حاکم انعطاف کمتری پیشبینی شده
است و در مجموع ،حاکم با توجه به مصالح فرد و جامعه و مقتضیات زمان و مکان،
شدت جرم و سوابق و ویژگیهای مجرم ،آن مجازات تعزیری را تعیین میکند.
کلمه «منصوص» اسم مفعول از کلمۀ «نص» است و نص یعنی کالم صریح،
شــفاف و آشــکاری که جز یک معنا از آن استنباط نشود .کلمه «شرعی» در تعزیر
منصوص و غیر منصوص قیدی توضیحی اســت؛ چرا که خود کلمۀ منصوص ناظر
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به شــرعی بودن آن است .بنابراین ،قید «شــرعی» در تعزیر منصوص شرعی یا غیر
ً
منصوص شرعی ،ناظر به کلمه منصوص یا غیر منصوص است و صرفا جنبۀ تشریحی
و توصیفی دارد و هر دو قسم مجازات تعزیر ،شرعی و الهی ومشروع است .تعریفی در
کالم فقهای متقدم از اصطالح «تعزیر منصوص شرعی» مشاهده نشده است و فقط
ّ
اشارهای به «تعزیر مقدر» داشتهاند و بر این مبنا مصادیق اندکی برشمردهاند ،لکن این
اصطالح در فقه معاصر مطرح شــده است .خالصه ،تعزیر مقدر زیر مجموعه تعزیر
ّ
ّ
منصوص اســت و تعزیر منصوص ّ
اعم از مقدر و غیر مقدر اســت و به این معناست
که برای یک مجازات تعزیری نص وجود دارد نه اینکه مجازات مقدر و معین باشد.
ّ
نکته دوم اینکه راههای اثبات جرائم حدی و تعزیری در دادگاه عبارت اســت از
شهادت ،اقرار یا علم قاضی ،و تأثیر توبه قبل از اثبات و بعد از اثبات متفاوت است،
ّ
به جهت مقایسه و مثال؛ چنانچه طریق اثبات در جرم حدی شهادت یا اقرار باشد و
اگر ،پیش یا پس از اقامۀ شــهادت ،شخص مجرم توبه کرده باشد وضعیت متفاوت
است .در صورت اول (پیش از شهادت) فقهای امامیه ،اتـفاقنـــظر دارنـد که توبه،
ّ
ت دو م (بعد از شهادت) ،مشهو ر فقهای امامیه بر
حد را ساقط مـــیکند .در صـــور 
ّ
ط نمیشود (نجفی )394/41 ،1981 ،فقهای
این رأی هســتند که حد از مجرم ســاق 
ن گـفتهاند .اما این گفتار راجع به تعزیرات است
ل سـخ 
امامیه درباره حدود ب ه تفصی 
از بررســی مبانیاندیشــههای فقهی در خصوص تأثیر توبه در تعزیرات ،پنج دیدگاه
قابل ّ
تصور است.
اول :تأثیر نداشتن توب ه در سقوط مطلق تعزیرات

اصل بر وجوب اجرای تعزیرات بهعنوان یکی از کیفرهای اسالمی است و انداز ه
و مقــدار تعزیر ،نوع ،کیفیت و عفو آن به اختیار حاکم میباشــد .فقط حاکم با در
ن مصلحت مـیتواند کـسی را که گـناهی کرد ه و یا واجبی را ترک نموده
نظ ر گرفت 
ّ
مســتحق تعزیر شده ،عفو کند یا تعزیر را بر وی جاری نماید؛ چه توبه کرده باشد
و
چ تـــأثیری در سقوط تعزیر ندارد و هم ه نقش و
یا نه؛ از اینرو  ،در واقع  ،تـــوب ه هـــی 
تأثیر اصلی برای نظر حاکم است .مؤلف کتاب الحدود چنین آورده است...« :امـا

التـعزیرات فالظاهر أن أجلها و مقدارها و حدوثها و بقائها بی د الحاکم فله العفو عنها
ت ک ه اصل ،ایجاد و بقای
مطلقا» (منتظری)44 ،1409 ،؛ اما تـعزیرات ظـاهر ایـن اس 
ق میتواند آنها را عف و کند .بر اساس این
ت و بهطو ر مطل 
آنها ،د ر اختیا ر حاکم اس 
نظریه بود که اداره حقوقی در نظریۀ شــمارۀ 1363/8/15-7/5424راجع به اختیار
عفو دادگاه در حقالله قبل از ثبوت (با اقرار) به جهت توبه در مورد تعزیرات پاســخ
داده بودند که حاکم چنین اختیاری را ندارد (شهری.)184/1 ،1375 ،
نقد نظری ۀ اول

ً
اوال کیفــر تعزی ر از حـــد خفیفتر اســت؛ بنابراین ،به قیــاس اولویت توبه در
ّ
مواردیکه ســاقطکنندۀ حد است ،ساقطکنندۀ تعزیر نیز میباشد .فقهای امامیه در
مواردی از حدود الغای خصوصیت و تنقیح مناط کردهاند و بـه قیاساولویـت عـمل
ّ
نمودهاند؛ چرا که ادلۀ ناظر بر سـقوط حـد با توبه ،در خصوص محارب ،زانی ،سارق
و شــارب خمر است ّ
(حر عاملی .)329/18 ،1413 ،و لواط ،سحق ،قیادت و شرب
مســـکر را بر اساس همین اولویت و تنقیح مناط بـــه آنها ملحق کردهاند و اجماع
دارن د که حکم توبه در همه ایـــن موارد یکسان است (مفید )32 ،1410 ،در روایت
ط به قذف که از
ق را با همانآیۀمربو 
 توبه از شهادت به زورو ناح 
از امام صادق
حدود اســت مقایسهمیکند (حر عاملی .)244/28 ،1413 ،میتوان گفت ،فقهای
امامیه ،این وحدت مالک و تنقیح مناط را از روایات استفاده کردهاند.
ً
ثانیا اطالق آیات و روایات زیادی بر قبولی توبه از ناحیه خداوند است« :إ َّن َّاللهَ
ِ
َ ْ ُ ُّ
الذ ُن َ
وب َج ِم ًيعا» و مبنای کیفر تعزیر براســاس گناه اســت ،یکی از آیاتی کـــه
يغ ِفر
َ َّ ُ َ َّ َ ُ َ ْ َ
ُ
بـــر سقوط حد بهوسیلۀ توبه داللت دارد ،این آیه است :والس ِارق والس ِارقة فاقطعوا

َ
ُ ْ َ َ َ
ــبا َن َك ًال م َن َّالله َو َّالل ُه َعز ٌيز َحك ٌيم َ.ف َم ْن َت َ
أ ْيد َي ُه َما َج َز ًاء ب َما َك َس َ
اب ِم ْن َب ْع ِد ظل ِم ِه َوأ ْصل َح ف ِإ َّن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َّ َّ َ َ ُ
ٌ
َ
ٌ
الله يتوب علي ِه ِإن الله غفور ر ِحيم( مائده )38-39/استداللایناست که خـداوند

در صدر آیه از کیفر ســارق ســخن میگوید ،اما ذیل آن فقط ناظر به سارق نیست؛
لذا بـر پایـه ظـــاهر آیه ،هرکس پس از ظلم توبه کند ،خدا توبهاو را میپذیرد ،چـه
ی دار د و همه گناهان
ی گستردها 
ایـن ظلم سرقت باشد و چه غیرسرقت .ظـلم مـعنا 
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تعزیری را نیز شامل میشود .دلیل بر ایـــن استدالل آن است که در موار د دیـــگر 
ی
کـ ه توبه پس از مـاده ظـلم آمـده است ،بدون اختالفنظر ،ظلم بـهمعنای گناه است
ن جهت تفاوتی بین توبه از
(آلعمران135/؛ نحل11/؛ اعراف .)154 ،147/د ر ایـــ 
ّ
موجب حد و توبه از موجب تعزیر نیست.
ً
ثـــالثا قاضی باید بر اســاس مصلحت متهم و حقوق او تصمیم بـــگیر د و طبق
عدالت و مصلحت عمل کند .اگر در مواردی برای او ثابت شــود ک ه متهم مستحق
تـــعزیر ،توبه کرده است ،مصلحت د ر عف و اســت و این یک مصلحت ملزمه برای
اوست و خروج از این موجب سلب عدالت از اوست .با احراز توبه یک حق مکتسبه
برای متهم بدست میآید و قاضی نمیتواند آن را نادیده بگیرد .خالصه ،از مجموع
روایات توبه مـیتوان اسـتفاده کـرد که در توبه مجر م د ر مواردی خاص برای
آیات و
ِ
اسالم و شخص متهم مصلحت بزرگی نهفته است و باید به آن مصلحت ملزمه و نیز
حق مکتسبه تائب توجه کرد.
ً
رابعا هدف ،علت و حکمت تعزیر همانا باز داشتن و من ع گناهکار اسـت .چنانچه
مجرم توبه کند ،دیگر زمینه و موضوعی برای تعزیر نمیماند؛ چرا که هدف از تعزیر
ردع و مـن ع گناهکا ر بوده است؛ لذا وقتی با توبه منع و ّتنبه حاصل شد ،دیگر جایی
ی د ر النهایة
برای تعزیر نمیماند و در واقع ســالبه بانتفاء موضوع میشود .شیخ طوس 
درباره رباخواری مینویسند ...«:عوقب علی ذلک حتی یتوب منه» (طوسی،1410 ،
ً
ً
ل من ترک واجبا أو فعل محرما قبل
 )97و شهیدثانی در روضه میگوید«:و ُی ّعز ر ک 
أن یتوب ،بما یراه الحاکم( »...عـــاملی)193/9 ،1403 ،؛  ...تعزیر میشود قبل از
ّ
شهیداول اضافه کرده
اینکه توبه کند .قید «قبل أن یتوب» را شهیدثـــانی بـر کـالم
است و مـعنایش ایـن اسـت که اگر مجرم توبه کرد ه باشد ،جایی برای تعزیر نیست؛
چرا که تعزیر قبل از توبه است ،نه بعد از آن.
ّ
دوم :تأثیر توبه در سقوط تعزیر بر اساس ادلۀ اثباتی

ل حدود اســت
س ایندیدگاه ،تعزیراعماز منصوص و غیرمنصوص مث 
بر اســا 
ل ا ز
و مــاک تفاوت در طریق اثبات و نیز قبل یا بعد از دادگاه اســت؛ یعنی اگ ر قب 

ً
س از اثبات
اثبات جرم در دادگاه ،توبه کند تعزی ر ا ز وی مطلقا سـاقط اسـت و اگـر پ 
جرم توبه کند ،چنانچه راه احراز جرم ،شــهادت باشد ،باید تعزی ر جاری شود و اگر
ی اختیار دارد ،اگر مصلحت در تعزیر وی باشد ،او را
احراز جرم با اقرار باشــد ،قاض 
ت در عفو باشد ،او را ببخشد.
مـجازات کند و اگـ ر مصلح 
َ
ّ
ّ
َ
َ
گوید«:من تـــاب مـــن ش َ
ـــرب الخمر و غیره مما یوجب الحد
شیخ در النهایة
ّ
البینة علیه سقط عنه الحد .فـــإ ن تـــاب بـع د قیا م ّ
ل قیام ّ
البین ة علیه أقیم
ب قب 
و التأدی 
ِّ
ّ
الحد علی کل حال .و إن کان ّ
أقر علی نفسه و تـــاب بـــعد اإلقرار ،جاز لإلمام
علیه 
ّ
ّ
العفــو عن ه و یجوز ل ه إقامة الحد علیه» (طوســی .)97 ،1410کلمه «حد» در جمله
ّ
ّ
ن را د ر باب
ن سخ 
«سقط عنه الحد» اعم از حد و تعزیر است .دلیل دیگر اینکه او ای 
تـــعزیرات آورده اسـت و نـــه حدود و دیگر اینکه واژۀ «التأدیب» در صدر عبارت
ت
بهکار گرفته شده است که ناظر بر تعزیر است .صاحباناین نظریه گویند که روایا 
ّ
متعددیاست که در آنها «حد» بهمعنای مطلق عـــقوبت آمـــده اســـت و شامل
َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ
ل
ل ِلك 
 چنین روایت شده است«ِ :إ ن الل ه قد جع 
ق
تعزیر نیز میشود .از امام صاد 
ِ
َ ّ ً َ َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ َ ً
َ
ن روایت،
شيْ ٍء حدا ،و ِلمن تعدى الحد حدا» (عـــاملی .)310/18 ،1403 ،و در ای 
ّ
 آمده موقعیت توبه در نظام
عـنوان «حـد» بر تعزیر اطـالق شده است .در روایت دیگری از امام صادق
حقوقی کیفر تعزیرات
ّ
ٌ ًّ
ّ
است :قال أمیرالمؤمنین ،لیس یصیب أحد حدا ،فیقام علیه ،ثم یـتوب إال جازت 153
ن اطالق
 ضم 
شهادته» (عاملی .)283 ،1413 ،به عالوه در بعضی از روایات ،امام
ّ
«حد» بر تعزیر ،حکم و کیفیت توبه از «حد» و «تعزیر» را بهگونهای یکسان مقرر
میدارد و یک آیه از قرآن را بـــر هـــر دو مورد حد و تعزیر اطالق میکند .صدوق
َ ُ ُ َ ُّ ُ ْ َ ُ َ ّ ً َ َ ْ ٌ
ون َحدا ل ْي َس ل ُه َوقت
ور يجلد 
از امام صادق
 چنین روایت میکند«ِ :إ ن شــهود الز ِ
َ َ َ ْ
ذ ِلك ِإلى ِال َمام»(عاملی .)244 ،1413 ،ظاهر این حدیث و روایات مشابه آن ،داللت
ی مانن د توب ه قاذف
دارد که توبه شــاهد دروغگو که اســتحقاق تعزیر دارد ،از جهات 
 همان آیه
ی پس از توبه پذیـرفته اسـت و امام
بوده و نظیر قـذف کننده شهادت و 
ت منصوص
مربوط به قذف را که از حدود است ،بر مورد شهادت زور ک ه ا ز تعزیرا 
شرعی است ،تطبیق میدهد.
خالص ه استدالل این است که عنوا ن «حد» در روایات موضوع احکام متعددی از

ّ
ت و روایات
قـبیل «الحـدود تدرأ بالشبهات» یا «عدم الیمین فیالحد» واق ع شد ه اس 
فوق گویای این است که «حد» بهمعنای اعـم است؛ از ایـنرو  ،د ر این احکام تفاوتی
ن احکام است .پس
میان حد و تعزیر نیست و سقوط حد و تعزیر با توبه در زمر ه همی 
ط تـــعزیر بـا تـوبه نیز
هـــمه ّادلهای که داللت بر سقوط حد با توبه میکرد ،ب ر سقو 
داللت دارد (موســویاردبیلی)54 ،1413 ،؛ چرا که واژه حد ،اگر بدون قرینه به کار
ی آنهـــمین معنای مطلق و عام است (حسینی.)125 ،1374 ،
ی حقیق 
رود ،به معنا 
نقد نظریه دوم
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نتیج ه دلیل اول این بود کهعنوا ن «حد» بر اعـم از تـعزیر و حد در روایات اطالق
شده است ،لکن در اینجا مؤثر نیست؛ چرا کـه در آن موارد قـرینهای است که مراد
ّ
از حد در این موارد همان عـقوبت خـاص است و نه عقوبت عام .به عالوه ،احکام
ی از موارد در روایات بر عـنوان کـلی حد مترتب نشده است ،بـلکه بـر
توبه بهج ز برخ 
سرقت ،زنـا ،لواط و شرب خمر مترتب شـده اسـت .افـزون ب ر این ،د ر موارد سـقوط
حد با توب ه قرینه ،بلکه تصریح داریم که مراد از حد عقوبت خاص است و اثـــبات
ی عـا م امری
اســـتعمال حقیقی «حد» در صورتیکه بدون قـرینه بـــاشد ،بـ ر مـعنا 
دشوار و بـدون دلیـل است.
ّ
سوم :تأثیر توبه در سقوط تعزیرات

توبه ،تـــعزیراتی را که بر اساس گناهان جعل شده باشند ساقط میکند ،چرا که
ّ
دلیلــی بر انحصار توبه به جرایم حدی وجود نــدارد و فقط توبه مجرم در حقالناس
ش از شــهادت و اقرار باشد و چه پس از آن .شهید ّاول در
پذیرفته نمیشــود ،چ ه پی 
کتاب القواعد و الفوائد مینویسد« :فرق دیگر ح د بـا تـعزیر ایـن است که توبه بهطور
ط حـــد با
مطلق تعزیر را ساقط میکند ولی در مورد حد اینطور نیست ،زیرا ســـقو 
ن توبه پیش از ّ
بـــینه حـد را سـاقط
توبه در همه حدود مورد اتفاق نیست ،افزون ب ر ای 
میکنــد ،نه پس از آن» (عاملــی .)142/2 ،1403،در تأیید این نظریه ،پاســخهایی
مطرح است که در نظریه اول بیان شد.

نقد نظریه سوم

به ایـــن نظریه دو ایراد وار د شده است :اول اینکه در این نـــظر اخـتیارات مهم
قاضی و نقش ویژه آ ن د ر تعزیرات مـــاحظه نـــشده اســت که با ادلۀ «التعزیر بما
ً
ط تـــعزیر بـا توبه ظاهرا دلیلی
یرا ه الحاکم» منافات دارد .دوم آنکه برای اثبات سقو 
ّ
حد آمده است،
ص 
وجود ندارد ،زیرا اگر دلیل ،روایات توبه است کـــه در خـــصو 
پس از اقـامه ّبینه و اقرار مجرم را در بر نمیگیرد و اگـ ر مراد  ،روایات عام باب تـوبه
َّ
َ َ َ َ
از قبیلَّ :
ــب ِم َن الذ ْن ِب ك َم ْن ل ذ ْن َب له» (کلینی )435/2 ،1401 ،اســت ،این
«الت ِائ ُ 
ً
ف است و نـه عـقوبت دنیوی
ی منصر 
روایات ظاهرا به جنبه مـعنوی و عـقاب اخـرو 
(حسینی.)134 ،1374 ،
چهارم:تأثیر توبه در سقوط تعزیرات منصوص شرعی

نظر به اینکه تعزیرات منصوص شرعی (اعم از اینکه بر مبنای نص معصوم باشد
یا به جهت فقدان شــرایط حد و جایگزینی قهری تعزیر) دارای یک سابقه تحریمی
است که سپس توسط شارع تجریم شده است و در مقام جرمانگاری ،نوع مجازاتش
توسط شارع منصوص و مشخص شده است .بنابراین ،تعزیر منصوص شرعی بسیار
شــبیه و قرین با حدود شــرعی است؛ در نتیجه ،اصل بر این اســت که همان آثار و
احکام حدود بر این مصادیق تعزیرات منصوص نیز مترتب میشــود مگر اینکه دلیل
قطعی یا اصول و عمومات دیگری برخالف آن باشــد .در اینجا ادعا این اســت که
همان احکام توبه که بر حدود بار میشــود بر تعزیر منصوص شرعی نیز بار میشود
و اصول و عموماتی برخالف آن در بین نیســت .دالیل این نظریه به اختصار به قرار
زیر است:
اول :آیــات قرآنی و روایات بســیار زیــادی که بر قبولی توبــه از ناحیه خداوند
َ
َّ ّ َ
َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ات َو َي ْعل ُم َما
وارد شــده است؛ نظیر :وهو ال ِذي يقبل التوبة عن ِعب ِاد ِه و يعفو ع ِن الس ِيئ ِ
َت ْف َع ُل َ
ون(شوری.)25/
دوم :روایات متعددی که در آنها حد به معنای مطلق عقوبت آمده است و حد
ًّ
َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ
َّ
ل شــيْ ٍء َحداَ ،و ِل َم ْن َت َعدى
ل ِلك 
شــامل تعزیر منصوص نیز استِ « :إ ن الل ه قد جع 
ِ
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ْ َّ ً
 نقل
ال َحد َحدا»(عـــاملی )310/18 ،1403 ،یــا روایتی که صدوق از امام صادق
َ ُ ُ َ ُّ ُ ْ َ ُ َ
ون َح ّد ًا َل ْي َس َل ُه َو ْق ٌت َذل َك إ َلى ْال َمام َو ُي َط ُ
اف ِب ِه ْم

ور يجلد
کرده استِ «:إ ن شهود الز
ِ
َ ِ ُ ِ ِ
ِ
ْ
َ
ً
ُ
َّ
َ
ُ َ
ًَ َ َ
َ ُ ُ
َ َّ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ
فاسقون
َّحتى يع ِرفهم الناس و قوله عز و جل -و ال تقبلوا لهم شهادة أبدا ْو َأو ِلئك هم ال ِ
ْ
ُ ْ
إل َّالذ َين ُتابوا ُق ْل ُت ب َم ُت ْع َر ُف َت ْو َب ُت ُه َق َال ُي َك ِّذ ُب َن ْف َس ُه َع َلى ُر ُ
وس الش َه ِاد َح ْيث ُيض َر ُب
ء
ِ ِ
ِ
ْ ِ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
َ
َّ
َ
ــرت ت ْوبته» ّ
َو َي ْســتغف ُر ربه عز و جــل فإن ه َو فعل ذ ِلك فثم ظه َ
(حر عاملی،1413 ،
ِ
ِ
شاهد دروغگو
 .)422/28ظاهر این حدیث و روایات مشابه آن ،داللت دارد که توبۀ
ِ
ی مانن د توب ۀ قاذف بوده و نظیر قـذفکننده شهادت
که استحقاق تعزیر دارد ،از جهات 
او پس از توب ه پذیـــرفته میشود و حضرت همان آیه مربوط به قذف را که از حدود
ت منصوص شرعی است ،تطبیق میکند؛
اســت ،بر مورد شهادت زور ،ک ه ا ز تعزیرا 
ّ
نتیجه اینکه تعزیر منصوص خود نوعی محدودیت و حدی از تعزیر است که از ناحیه
شارع تعیین شده است.
ســوم :یکســان بودن وحدت مالک حدود و تعزیرات که با الغای خصوصیت
و تنقیح مناط ،بهدســت میآید که حکم حد و توبه مثل حکم تعزیر و توبه اســت
(نجفی.)259/1 ،1981 ،
چهارم :موضوع اولویت است مبنی بر اینکه اجماع بر این است که تعزیر عقوبتی
اســت سبکتر از حد و آنچه مسقط حد باشد ،بهطریق اولی مسقط تعزیر نیز هست
(نجفی.)258/41 ،1981،
پنجم :امر به توبه به عنوان یک واجب عقلی ارشادی یا شرعی ،مستلزم تأثیرپذیری
آن اســت؛ زیرا امر به چیزی که اثری بر آن مترتب نباشد ،بیفایده و لغو و از حکیم
به دور است.
ششم :توجه به اهداف و فلسفه تعزیر که بهمنظور بازداشتن و رد و منع گناهکار
اســت و با توبه دیگر موضوعی باقی نمیماند که موجب تعزیر شود؛ چرا که آن فرد
گناهکار سابق ،دیگر تبدیل به شخص بیگناهی شده است و تعزیر شخص بیگناه،
ً
ً
عقال و شــرعا جایز نیســت و از عدالت به دور است و سالبه بانتفای موضوع است.
بنابراین ،از مجموع این دالیل ،این نظریه تقویت میشود که در موارد تعزیر منصوص
شرعی با توبه مجازات ساقط میشود و مؤید این دالیل اصول دیگری نظیر اصل عدم

سلطنت افراد بر یکدیگر و در نتیجه عدم تجویز تعزیر است .دلیل مؤید دیگر قاعدۀ
ً
درء اســت که طبق آن تعزیر جایز نیست .خصوصا اینکه قاعدۀ درء برتری بر اصل
ّ
تقدم و ّ
تفوق اماره بــر اصل عملی دارد و همچنین
اســتصحاب عدم توبه به جهت
اصل تفســیر مضیق در مجازات که از اصل برائت گرفته شده ،مؤید دیگری است.
ترجیح خطا در عفو بر عقاب اصل دیگری است و همچنین اصل صحت و اصلما
ال یعلم اال من قبله ،مؤیــدات دیگری در پذیرش توبه در همه موارد تعزیر منصوص
شرعی هستند.
پنجم :عدم تأثیر توبه در سقوط تعزیرات غیرمنصوصشرعی(حکومتی)و

حقوق مردم

مصادیــق عمده تعزیرات غیرمنصوص(چه بر مبنای حقالناس باشــد یا بر مبنای
حکومــت و مصلحت و حقــوق جامعه یا بر مبنای بازدارندگی از مفاســد) موجب
نمیشــود که با توبۀ مجرم ،آن تعزیر معاف و ســاقط گــردد؛ چرا که در خصوص
حقالناس باید گفت که اگر مرتکب جرم دارای جنبه حقالناسی باشد ،مانند :ایراد
ضرب و جرح یا توهین و ســایر جرائم قابل گذشت (ماده  104ق.م.ا ).و مجرم توبه
نماید ،توبۀ او موجب ســقوط تعزیرش نمیگردد (حلبی ،)420 ،1362 ،خواه قبل از
اثبات جرم باشد و خواه بعد از آن ،مورد تعزیر با شهود ثابت شده باشد یا با اقرار .در
تمام این موارد ،استیفای تعزیر یا عدم آن مربوط به نظر صاحب حق است ،چنانکه
در این موارد حتی با عفو حاکم هم ساقط نمیشود.
در مورد توبه محارب که به اجماع فقها ،ســبب سقوط مجازات میگردد ،جنبۀ
حقالناســی در آن با توبه از بین نمیرود (مقدساردبیلی .)298/13 ،1416 ،مستند
این نظریه سیرۀ عقالست؛ چرا که این حق دیگری است و به تشخیص عقل ،تصمیم
در مورد آن حق ،به صاحب حق وابســته اســت .بهعالوه ،روایات متعددی در این
خصوص وارد شده است (عاملی)454/18 ،1413 ،؛ بنابراین ،چنانچه حقالناس در
بین باشد ،در هیچ صورتی به مجرد توبه مرتکب ،توبه ساقطکنندۀ مجازات نیست.
تعزیر بر مبنای حکومت و مصلحت و نظم عمومی نیز با توبه ساقط نمیشود؛ چرا که
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این نیز از حقوق حاکمیت است و بهمیزان اثر آن جرم بستگی دارد که نظم عمومی
را مختل کرده است.
منظور از تعزیر بر مبنای حکومت ،آن مجازاتی است که بهوسیله حاکم اسالمی
 و در زمان غیبت ،فقیه جامعالشرایط (ولی
به معنای عام کلمه ،یعنی پیامبر ،امام
فقیه) یــا مجلس قانونگذاری برای تخلف از اموری که مخالفت با آنها بر خالف
مصالح و نظم عمومی مملکت اســت ،وضع و اعمال میشود ،گرچه ممکن است
ّ
این امور با عنوان اولی حتی حرام شــرعی نیز نباشــد؛ نظیر قوانین گمرکی ،تخلفات
راهنمایی و رانندگی ،مقررات ورود و خروج از کشــور و ...و هیچ عقل سلیمی این
را نمیپذیرد که در تمامی مواردیکه جنبۀ عمومی و حاکمیتی دارد ،با توبه مجازات
ی توبه موجب سقوط مجازات حدی در
ساقط شود .بر این اســاس ،حتی در موارد 
خصوص زنا قبل از اثبات جرم یا به سبب اقرار حتی پس از اثبات جرم هم میشود،
لکــن مقنن به جهت اهمیت جرایمی که از نوع زنا و لواط بهصورت عنف ،اکراه یا
اغفــال بزهدیده انجام گرفته ،در تبصره ماده  114ق .م .ا .مقرر کرده اســت که در
صورت توبۀ مرتکب ،مجازات اعدام از او ساقط شود و او به حبس یا شالق تعزیری
درجه شــش یا هر دو محکوم گردد .قانونگذار به جهــت حتمیت و تأثیرگذاری و
مجازات جایگزین را بهرغم توبۀ مرتکب،
بازدارندگی از چنین جرایم و مفاسدی این
ِ
پیشبینی کرده است.
 .5جایگاه توبه در قانون مجازات اسالمی مصوب 1392

قانون نســبت به تأثیر توبه در جرایم تعزیــری ،با یک رویکرد افتراقی بین انواع و
درجات جرایم تعزیری ،ســه سیستم جداگانه را بر حسب نوع و درجه جرایم ،مورد
پذیرش قرار داده اســت .تأثیر توبه به درجه جرم تعزیری از جهت شــدت و ضعف
مجازات و منصوص شرعی یا غیرمنصوص بودن تعزیر بستگی دارد.
ماده  -115دربارۀ جرایم تعزیری درجه شــش ،هفت و هشت ،چنانچه مرتکب
توبه نماید و ندامت و اصالح او برای قاضی محرز شــود ،مجازات ساقط میشود و
در ســایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتوانــد مقررات راجع به تخفیف مجازات را

اعمال نماید.
تبصره یک :مقررات راجع به توبه دربارۀ کسانیکه مقررات تکرار جرائم تعزیری
در مورد آنها اعمال میشود ،جاری نمیگردد.
تبصــره دو :اطالق مقــررات این ماده و همچنین بند (ب) مــاده ( )7و بندهای
(الــف) و (ب) مــاده ( )8و مــواد ( )94( ،)93( ،)46( ،)45( ،)40( ،)39( ،)27و
( )105این قانون ،شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
بایــد گفت تبصره دو با متن خود ماده قرابــت و انطباقی ندارد و عملکرد مقنن
در تبصره بهگونهای اســت که مراد و منظور مقنن را برای مجریان قانون در هالهای
از ابهام قرار داده است؛ بهعبارت دیگر ،ظاهر تبصره بهگونهای تنظیم شده است که
بسیاری از خوانندگان قانون و حتی برخی از شارحان آن تصور کردهاند که مقنن در
این تبصره ،شمول توبه را همچون سایر نهادها و تأسیسهای موضوع مواد یادشده ،در
ً
آن تبصره از منصوصات شرعی منع کرده است و اساسا توبه را در تعزیرات منصوص
ً
ً
شــرعی نپذیرفته است ،در حالیکه قطعا مراد و منظور مقنن این نبوده است و صرفا
خواسته است که آن اطالق ،محدود شود و اینکه توبه در تعزیرات منصوص شرعی
تابع احکام خاص خودش است؛ بهعبارت دیگر سایر جرایم تعزیری (درجات یک تا
پنج) توبه موجب تخفیف مجازات آنها میشود و نیز اطالق حکم مندرج در تبصره
یک این ماده مبنی بر «تکرار مانع بهرهبرداری از آثار توبه است» از شمول تعزیرات
منصوص شــرعی خارج اســت و توبه در آنها تابع احکام خاص خود میباشد .از
منطوق ماده  115ق.م.ا .میتوان گفت که تأثیر توبه در جرائم تعزیری به ســه گروه
ذیل تقسیم شده است:
 .1جرایم تعزیری که مجازات آنها در قوانین مختلف تا دو سال حبس پیشبینی
شــده است ،در درجه تعزیرات شش و هفت و هشــت هستند .در اینگونه جرایم،
توبه تأثیرگذار و ساقطکنندۀ مجازات تعزیری است .مقنن در این قسم جرایم تعزیری
شدت و ضعف مجازاتها را نشانه گرفته است .مقنن مجازات جرایم درجۀ شش و
هفت و هشت را سبک و ضعیف فرض کرده است و توبه را تأثیرگذار در سقوط آن
مجازاتها میداند و در صورت احراز توبه مرتکب ،قاضی دادگاه باید به استناد این
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ماده ناظر به بند ج ماده  13ق.ا.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.
 .2جرایمی که مجازات آنها در قوانین مختلف برای آنها بیش از دو تا بیســت
و پنج ســال حبس پیشبینی شده اســت و در درجه یک تا پنج هستند .در اینگونه
ً
ّ
جرایم توبه تأثیرگذار در حد تخفیفدهنده مجازات اســت و مجازات را راسا ساقط
نمیکند .این قسم جرایم در نظر مقنن ،از مجازات سنگین و شدید برخوردار هستند
اهمیت و ّ
و حاکمیت به این نوع جرایم ّ
حتمیت بیشــتری قائل اســت و تأثیر توبه در
ّ
مخفف است و قاضی دادگاه میتواند در صورت احراز توبه مرتکب به
حد نسبی و ِ
استناد این ماده و با رعایت ماده  37ق.م.ا .مجازات مرتکب را تخفیف دهد.
 .3جرایمی که به عنوان تعزیرات منصوص شــرعی شــناخته میشوند .این نوع
تعزیرات منصوص شرعی بهمثابۀ حدود شرعی هستند و مالک تأثیر توبه مرتکب ،به
زمان توبه قبل از اثبات جرم و یا بعد از اثبات جرم و نحوه و طریق اثبات جرم بستگی
دارد .چنانچــه توبه مرتکب ،قبل از اثبات جرم باشــد ،توبه مؤثر و مجازات تعزیری
منصوص شرعی را ساقط میکند و لو اینکه مجازات تعزیری ،حبس بیش از دو سال
(درجه پنج و )...باشــد و چنانچه توبه مرتکب بعد از اثبات و از طریق شهود باشد،
در این موقعیت ،توبه تأثیرگذار نیست و مجازات تعزیری منصوص شرعی ولو اینکه
حبس کمتر از دو سال پیشبینی مقنن باشد ،ساقط نمیگردد و چنانچه توبه مرتکب
پس از اقرار او در دادگاه باشد ،در این موقعیت دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط
رییس قوۀقضائیه از مقام رهبری درخواســت کند؛ چــه این امر از اختیارات رهبری
نظام است و چنانچه اثبات جرم تعزیری منصوص از طریق علم قاضی باشد و سپس
مرتکب توبه کند ،مقنن تکلیف آن را مشخص نکرده است .دو احتمال یعنی ملحق
کردن علم به بینه و ملحق کردن به اقرار ،محتمل است ،لکن در مجموع با عنایت به
قاعده درء و اصل تفســیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل ترجیح خطا بر عفو بر
خطا در مجازات ،شایسته است که علم را ملحق به اقرار کنیم و توبه مرتکب را مؤثر
در مقام بدانیم و او را از مجازات تعزیری منصوص معاف نماییم.
در اینجا الزم است نسبت به کوتاهی مقنن به عدم تصریح راجع به توبه مرتکب
در جرائم تعزیری که مشــمول حقالناس و جرایم قابل گذشــت هستند ،با توجه به

مالک ماده  116قانون مجازات اســامی که بیان کرده که دیه ،قصاص ،حد قذف
و محاربه با توبه ساقط نمیگردد و نیز تبصره دو ماده  114این قانون ،چنین اظهارنظر
گردد که در این موارد ،توبه مرتکب ،موجب ســقوط مجازات نخواهد شــد و فقط
با تأمین رضایت دارنده این حق که صاحب حق میباشــد ،مجازات مرتکب ساقط
میگردد و کلید این تأثیرگذاری در ســقوط مجازات در دست صاحب حق است.
البته در صورت عدم حصول رضایت و با فرض احراز توبه مرتکب ،قاضی نیز اختیار
در تخفیف مجازات او را در حد تقلیل یا تبدیل دارد .بنابراین ،توبه مرتکب چنانچه
راجع به موارد منصوص شــرعی باشــد به مثابه حدود شرعی باید عمل کرد و اصل،
سقوط مجازات تعزیری است و چنانچه راجع به تعزیر غیرمنصوص باشد باید حسب
درجات جرم تعزیری و مالحظه مرز و جدایی بین درجه پنج و شــش از جهت عدم
ســقوط و سقوط مجازات عمل کرد و چنانچه تعزیر بر مبنای جرایم قابلگذشت و
حقالناسی باشد ،اصل بر عدم تأثیر در سقوط مجازات و متوقف بر ادای حقوق مردم
است.
دیگر به مقنــن در این بخش ،عدم تصریح راجع بــه جرایم تعزیری قابل
ایــراد
ِ
گذشــت ،مصادیق منــدرج در ماده  104ق.م.ا .اســت کــه از مصادیق حقالناس
محسوب میشود .مقنن در مادۀ  115این قانون به نحو اطالق راجع به تأثیر توبه حسب
درجات جرایم سخن گفته است ،بدون اینکه تفکیکی بین حقالله و حقالناس قائل
شــود و این با ضوابط و لزوم عدم تأثیر توبــه در تعزیرات در موارد حقالناس تعارض
دارد .به موجب اطالق این ماده ،توبه در کلیه جرایم درجۀ شــش و هفت و هشــت
موجب ســقوط مجازات اســت در حالیکه بنا بر قواعد پذیرفته شده در فقه امامیه،
پذیرش توبه در حقوقالناس ،متوقف بر جلب رضایت بزهدیده اســت ،خواه قبل از
اثبات جرم باشد و خواه بعد از آن و خواه مورد تعزیر با بینه شرعیه ثابت شده باشد یا
با اقرار یا با علم .در تمام این موارد اســتیفای تعزیر یا عدم آن به صاحب حق مربوط
است و عفو حاکم موجب سقوط مجازات نخواهد شد .در کلیه تعزیرات منصوص
شــرعی که بر مبنای حقالناس هستند ،به صرف توبه مرتکب تعزیر ساقط نمیشود
ً
و حتما جلب رضایت بزهدیده الزم اســت؛ بنابراین ،نمیتوان قائل به این شــد که به
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مجرد توبه چنین مرتکبی ،مجازاتش ساقط یا تبدیل یا تخفیف یا سایر نهادهای ارفاقی
درباره او اعمال خواهد شــد؛ بنابراین ،شرط تأثیر توبه برای سقوط مجازات تعزیری
آن اســت که رضایت و گذشت صاحب حق را کســب نماید .اگر مجرم نسبت به
ّ
معاصی دارای جنبۀ حقالناســی ،ضمن اظهار ندامت و پشیمانی و تصمیم جدی بر
تــرک آن در آینده ،رضایت صاحب حق را نیز جلــب نماید ،چنین توبهای موجب
ســقوط تعزیر میگردد؛ لذا با توجه به اهمیت حقالناس در فقه و قانون و جلوگیری
از تعارض در توجیه و تفســیر قوانین ،این قید در ماده  115قانون مجازات اسالمی یا
ماده  116پیشنهادی اضافه میشود که توبه در جرایم قابل گذشت نیز موجب سقوط
مجازات نمیشود و به این ترتیب ماده پیشنهادی این قید نیز اضافه میگردد که «به
غیر تعزیرات منصوص شــرعی و جرائم قابل گذشت در جرائمتعزیری درجه شش
تا هشــت ،مجازات ساقط و در سایر درجات موجب تخفیف آن میگردد ».و یا در
تبصره  2ماده  ،115باید اینگونه نگارش شود« :در جرایم تعزیری منصوص شرعی،
در صورت احراز توبه مجازات ســاقط میشــود مگر آنکه جرم تعزیری از مصادیق
حقالناس باشد» (توجهی.)171 ،1393 ،
 .6ادعا یا احراز توبه و اصالح

آیا احراز توبه به صرف ادعای مجرم ،یعنی با اظهار لفظی او کافی است یا خیر؟
بهنظر میرســد صرف ادعا یا اظهار لفظی کافی نباشد و بر این اساس نیز قانونگذار
صرف اظهار یا ادعای توبه مرتکب را کافی ندانســته اســت ،بلکه قاضی را مکلف
کرده است تا چنانچه مرتکب توبه نماید ،توبه و ندامت و اصالح او را احراز نماید.
از آیات قرآن مجید و روایات و فتاوای فقها نیز همین امر برداشــت میشود که از هر
یک این دالیل به یک نمونه اکتفا میشود .خداوند در سورۀ مائده آیۀ  39میفرماید:
َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ َ ُ ُ َ
َّ َ ُ
وب َعل ْي ِه ِإ َّن الل َه غف ٌور َر ِح ٌيم و نیز در سوره
 ...فمن تاب ِمن بع ِد ظل ِم ِه وأصلح ف ِإن الله يت
انعام آیه  ، 54سوره فرقان آیه  ،70مریم آیه  ،60طه آیه  82و ...شاهد کلمه «أصلح»
است که بعد از ظلم و نافرمانی آمده است.
 در روایتی میفرماید« :اگر خود را اصالح کرد و کار نیک از او
امام صادق

 حتی زمان نیز برای
صادر شده است حد بر او جاری نمیشود» 1و در ادامه امام
این امر تعیین میکند و میفرماید:چنانچه پنج ماه یا کمتر از ارتکاب جرم بهوســیلۀ
ّ
حدی بر او جاری نمیشودّ 2
(حر
وی گذشته باشد و کار نیک از او صادر شود ،هیچ
عاملی.)327 ،1413،
شیوۀ عقالیی و رعایت مصالح اجتماعی و جلوگیری از سوء استفاده از این آموزه
دینی و اخالقی همین امر را اقتضا میکند و این توبه و اصالح توسط دادگاه از طریق
ادله قانونی یا ادله معنوی باید احراز شود .صدر ماده  117ق.م.ا به این مطلب تصریح
کرده است و گوید« :توبه ،اصالح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب
اکتفا نمیشــود» .نکته دیگر راجع زمان و مکان اثبات توبه اســت و اینکه منظور از
اثبات جرم زمانی است که ادله معتبر شرعی نزد قاضی رسیدگیکننده مطرح شده و
قاضی علم به خالف آنها پیدا نکند (ماده  161ق.م.ا) و اینکه مکان احراز توبه باید
در دادگاه باشــد و حتی در صورت توبه مجرم در مرحله تعقیب ،کیفرخواست وی
باید صادر شود و توبه وی باید در مرحله رسیدگی دادگاه احراز گردد.
.7نتیجهگیری

مبانی پنج دیــدگاه بیان گردید .یکی از مباحث مهمی که تاکنون پژوهشــی در
خصوص آن صورت نگرفته ،راجع به توبه در تعزیرات منصوص شرعی است بیان شد
که این نوع تعزیرات منصوص شرعی بهمثابۀ حدود شرعی هستند و مالک تأثیر توبه
مرتکب ،بستگی به زمان توبه قبل از اثبات جرم و یا بعد از اثبات جرم و نحوه و طریق
اثبات جرم دارد .چنانچه توبه مرتکب ،قبل از اثبات جرم باشد توبه موثر و مجازات
تعزیری منصوص شــرعی را ساقط می کند حتی اگر مجازات تعزیری ،حبس بیش
از دو ســال (درجه یک تا پنج) باشد و چنانچه توبه مرتکب بعد از اثبات و از طریق
شهود باشد در اینصورت ،توبه تأثیرگذار نیست و مجازات تعزیری منصوص شرعی
یعنی حبس اگر کمتر از دو ســال پیشبینی مقنن باشد ،ساقط نمیگردد و چنانچه
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 .2ل ْو كان خ ْم َسة أش ُه ٍر أ ْو أقل َو قد ظ َه َر ِم ْن ُه أ ْم ٌر َج ِميل ل ْم ُتق ْم َعل ْي ِه ال ُحدود
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توبــه مرتکب پس از اقرار او در دادگاه باشــد در ایــن موقعیت دادگاه میتواند عفو
مجرم را توســط رییس قوۀقضائیه از مقام رهبری درخواست کند و این از اختیارات
رهبری نظام است .چنانچه اثبات جرم تعزیری منصوص از طریق علم قاضی باشد و
سپس مرتکب توبه کند ،مقنن تکلیف آن را مشخص نکرده است .در این صورت،
احتمال ملحق کردن علم به بینه و ملحق کردن علم به اقرار وجود دارد ،لکن در
دو
ِ
مجموع با عنایت به قاعدۀ درء و اصل تفســیر به نفع متهم و تفســیر مضیق و اصل
ترجیح خطا بر عفو بر خطا در مجازات ،شایسته است که علم را ملحق به اقرار کنیم
و توبــه مرتکــب را مؤثر در مقام بدانیــم و او را از مجازات تعزیری منصوص معاف
نماییم .در مورد تعزیر غیرمنصوص ،توبه در ســقوط مجازات بهجز حقالناس و حق
حکومت ،مؤثر است.

جستارهای
فقهی و اصولی

سال پنجم ،شماره پیاپی14
بهار 1398

164

منابع
•قرآن کریم
•قانون مجازات اســامی مصوب  ،1392به کوشش دکتر هوشنگ شامبیاتی ،تهران :مجمع
علمی و فرهنگی مجد.
ّ
.1إبنفـارس ،احمد 1404( .ق) ،معجم مقاییس اللغة 6 ،مجلد ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
.2اردبیلی(محقق) ،احمد 1416( .ق) .مجمع الفائدة و البرهان ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.
.3الجبعی العاملی ،زین الدین(.شهید ثانی) 1403( ،ق) ،الروضة البهیة (شرح لمعه) 10 ،مجلد،
ح محمد کالنتر ،بیروت :داراحیاء التراث.
با تصحی 
.4توجهی ،عبدالعلی ،)1393( .آسیب شناسی قانون مجازات اسالمی ،تهران :مرکز مطبوعات
و انتشارات قوۀ قضائیه.
.5حســینی ،سیدعلی« .توبه و ســقوط تعزیر» ،مجله دین و ارتباطات ،زمستان  ،1394شماره
.138-119 ،2
ح ربانی شیرازی ،بیروت:
.6حر عاملی ،محمد 1413( .ق) .وسایل الشیعة 20 ،مجلد ،با تـصحی 
ّ
دار احیاء التراث العربی.
.7حلبــی .ابوالصــاح .)1362(.الکافی فی الفقه ،ترجمه رضا اســتادی ،اصفهان :کتابخانه
امیرالمومنین.

 .8حلی ،إبنادریس 1410( .ق) ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم :مؤسسه النشر االسالمی
التابعة لجماعة المدرسین بقم.
.9حلی(محقق) ،جعفر بن حسن .)1389( .شرایع االسالم ،نجف اشرف ،مطبعة المعارف.
ّ
.10حلی(محقق)( .بیتا) .شرایع االسالم ،کتاب الحدود و التعزیرات 4 ،مجلد ،قم :دارالهدی.
.11خمینی ،روح الله 1413( .ق) .چهل حدیث ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
.12شــهری ،غالمرضا ،ســتوده (ســروش) .)1375( .نظریههای اداره حقوقی قوه قضائیه در
مسائل کیفری ،جلد دوم ،تهران :انتشارات روزنامه رسمی.
.13طوسی ،محمدبن الحسن 1410( .ق) .النهایة ،قم :انتشارات قدس محمدی.
.14غزالی ،محمد .)1319( .احیاءالعلوم ،بیروت ،مؤسسه الرساله.
.15کلینی ،محمدبن یعقوب 1401( .ق) .الکافی ،بیروت :دارالصعب و دار التعارف.
.16مجلسی ،محمدباقر .)1368( .حدود و قصاص و دیات ،قم :مؤسسه نشر آثار اسالمی.
.17محمد بن نعمان (شیخ مفید) 1410( .ق) .المقنعه ،قم :مؤسسه النشر االسالمی.
.18المکی العاملی ،محمد( .بیتا) ،القواعد و الفوائد 2 ،مجلد ،با تحقیق دکتر سید عبدالهادی
الحکیم ،قم :مکتب ة المفیدة.
ت دارالفکر.
.19منتظری ،حسینعلی 1409( .ق) .الحدود ،قم :انتشارا 
.20موسوی اردبیلی ،سید عبدالکریم 1413( .ق) .فق ه الحدو د و التعزیرات ،قـــم :انـتشارات
کتابخانه امیرالمؤمنین.
.21نجفی ،محمد حسن 1981( .م) .جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم 43،مجلد ،بیروت:
داراحیاء التراث العربی.

موقعیت توبه در نظام
حقوقی کیفر تعزیرات

165

