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مبانی کالمی و فقهی توبه در حقوق کیفری اسالم
محمدحسین

فضائلی

استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
(تاریخ دریافت -1394/12/18 :تاریخ تصویب)1396/09/05 :

چکیده
توبه ،یکی ازواژه های بنیادین در حقوق جزای اسالمی و ازمعاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب میشود.این
مقوله که مرزی را میان حقوق اسالم و حقوق سکوالر ایجادمینماید ،برتعدادی گزارههای زیرساختی ونیز تصور
انسان ازخداوند استوارمیباشد و از دیر زمان موردتوجه دین پژوهان دردوحوزه کالم وحقوق بوده است.حقوقدانان
ازمنظرسیاست کیفرزدایی آن را یک مسئله حقوقی تلقی نموده ومتکلمین بارویکرد تربیتی،توبه را عامل بازدارنده جرم
و مرتبط بابرخی صفات الهی دانستهاند .در این مقاله ابتدا به تحلیل فقهی ،فلسفی وکالمی توبه پرداخته و از منظر برون

و رویکرد قوانین جزایی اسالم با نگاه درون دینی نیز بررسی خواهد شد.

کلید واژگان :تربیت ،اسقاط مجازات ،پویائی فقه ،سکوالریزم
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دینی عقالنیت،فراتاریخی و واقع گرایی احکام کیفری اسالم درراستای پویایی فقه تبیین میشود ،در ادامه گستره توبه

مقدمه
تواب ،از یک سو نامی از نامهای پروردگار است (بقره )37 ،و اشاره به وجود نوعی از رابطه
میان انسان و خداوند دارد که در آن خداوند فضیلتی را به انسان عطا نموده یا با رفع موانع او را در
مسیر رستگاری تایید میکند و انسانی که مظهر صفت توابیت الهی قرار میگیرد از سقوط مجازات
دنیوی و عفو و تخفیف کیفر اخروی بهرهمند خواهد شد( .آل عمران )128 ،در آیات مختلف
قرآن کریم ،توبه خداوند در طول عفو ،هدایت ،غفران و رحمت الهی معلل گردیده و نیز مسبوق
بر صفات کریم و حلیم ذکر شده است .خدایی که حلیم است به بندگان مهلت میدهد تا با توبه
زمینه بازگشت آنها فراهم شود و کریمانه عقوبت آنها را به تأخیر میافکند و در برخی آیات،
سخن از آن است که چون کسی توبه کند ،خداوند توبهپذیر است( .نسا )16 ،زیرا آمرزنده و
مهربان است .رحمت و مغفرت خداوند که عذاب اخروی را برمیدارد ،مجازات حدی را نیز در
برخی از موارد ساقط میکند .از سوی دیگر خدای مالک و ملک ،بر اساس حکمت با تشریع
حدود و بیان قوانین کیفری برخی را عذاب میکند و بعضی را میآمرزد و چون او قادر است
اجرای حدود را از پیامبر(ص) میخواهد و مردم را به پذیرش والیت او و منصوبانش فرا میخواند.
همچنین در باب اهمیت و تبیین جایگاه بحث میافزاییم ،خدایی که در حوزه تکوین جایگاه
برین دارد در حوزه تشریع نیز چنین است و نظام تشریع با نظام تکوین هماهنگی کامل دارد و بر
این اساس میان جرم و مجازات در نظام کیفری اسالم تناسب برقرار است .قرآن کریم راههای
حاکم بر حیات بشری است .برای این که انسان ،قبل از مرگ طبیعی ،به موت «ارادی» بمیرد و قبل
از «ارجاع طبیعی» به «مراجعه اختیاری» رجوع کند ،قرآن کریم راههای تهذیب روح را از نظر
تشریع ،تبیین کرده است« .توبه» و «انابه» نوعی مرگ و رجوع اختیاری است و پیشوایان معصوم با
مدد از آن فرموده اند :قبل از این که به مرگ طبیعی بمیرید ،به موت ارادی بمیرید و نیز فرمودهاند:
قبل از این که شما را به محاسبه دعوت کنند ،حسابرس خود باشید .بر این اساس ،تاسیس حقوقی
«توبه» با ماهیت اخالقی و بر مبنای اندیشههای کالمی جهتگیری نظام کیفری اسالم را ترسیم
می نماید وآن 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.
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تشریع را همانند راههای تکوین ،به صورت مبسوط بیان میکند و رجوع به خداوند اصل کلی
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 .1توبه:تبیین مسئله ،جایگاه وچیستی
توبه در لغت معنای گستردهایی دارد اما در متون دینی فاقد این اطالق بوده و در مورد یک
فرایند به کار می رود ،لذا در جایی که موجب سقوط حد است این تردید را ایجاد مینماید که
عنصر اصلی در تحقق این مفهوم چیست؟ اگر عنصری خاص رکن توبه را تشکیل داده است،
نقش عناصر دیگر چیست؟
 .1-1تبیین مسئله
عقیده به توبه به دنبال مساله اساسی و فراگیر دیگری میآید که میتوان آن را در قالب این
سوال مطرح کرد که آیا انسان ضرورت نجات و رهائی را مییابد؟ هرگاه جواب مثبت باشد باید
پرسید که این نجات چگونه و توسط چه شخصی صورت می گیرد و قلمرو آن تا کجاست؟ فقط
به آخرت اختصاص دارد یا دنیا را هم شامل است؟ و در همین راستا با این سوال روبرو هستیم که
آیا مقوله توبه دیدگاه سکوالر را در حقوق اسالمی تایید میکند؟ یا موید دیدگاهی است که با
نگاه حکومتی آن را سیستمی جامع در تنظیم گرایش و رفتار انسان در مسیر سعادت اخروی
میداند؟ آیا دیدگاه اخیر می تواند از دکترین توبه به عنوان مکانیسمی دیگر برای پویایی فقه بهره
گیرد؟ آیا توبه از احکام کیفری اسالم چهرهایی معقول ارائه خواهد داد و پاسخی خواهد بود به
کسانی که شبهه خشونت را القا میکنند؟ مراحل توبه کدام است؟ حقیقت آن درکدام مرحله
چیست؟ پیشفرضهای کالمی ،فلسفی و فقهی آن کدامند؟ آیا بر اساس پیشفرضهای فلسفی
می توان توبه را از عوامل موجهه جرم تلقی نمود؟ اقتضای مبانی کالمی در خصوص شخصی که از
ترس مجازات توبه میکند چیست؟ و باالخره در مقام اثبات ،وظیفه قاضی در مورد شخصی که
ادعای توبه دارد ،چیست؟ موضعگیری مکتبهای گوناگون در برابر این پرسشها متفاوت است:
فلسفههای اگزیستانسیالیستی جدید بدبین هستند و میگویند وجود آدمی تهی از معنا است .آنها
اعتقادی به هیچ گونه هدفی خارج از انسان برای زندگی او ندارند و به این خاطر متهم به
اندیشههای نیستانگارانه هستند (بیات ،1381 ،ص .)35پاسخ ایدئولوژیهای مارکسیستی کامال به
گونهای دیگر است .آنان در عین اعتراف به این که رنجهای انسان مولود نظامهای مسلط اجتماعی
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تحقق می یابد؟ کدام مرحله موجب سقوط مجازات است؟ دیگر آثار فقهی و حقوقی مترتب بر آن

است ،بر نقش اساسی انسان وکار او و بر گسترش تسلط وی بر طبیعت تاکید میکنند و میگویند
راه رهایی انسان ،در تغییر نظام اجتماعی و اقتصادی و دمیدن روح عدالت و انسانیت در آن است.
(همان ،صص )493 -492اومانیسمهای سکوالر نیز هرگونه تالش ماوراءطبیعی را برای حل
معضالت بشری و تبیین واقعیتهای هستی ،طرد و نفی میکنند و عمده بر عقل و علم ،دموکراسی
و رحم و عطوفت انسانی تکیه میکند( .همان ،ص )46در مقابل این ایدئولوژیها ،اسالم و
مسیحیت مواضعی شبیه به یکدیگر دارند .هر یک از این دو دین میگویند که انسان به نجات
نیازمند است ،با این تفاوت که آئین مسیحیت هرگونه تالش انسانی را محکوم به شکست میداند،
مگر آنکه فیض حق دستگیری نماید( .میشل ،1387 ،ص )88و اسالم ،راه نجات را در بازگشت به
خویشتن و رجوع به خداوند دانسته است و کیفیت آن اعتقاد به مبانی دین و التزام به لوازم آن
می باشد .بر اساس فرضیه اخیر ،که ما در مقام اثبات آن هستیم ،عنایات خداوندی در پرتو سعی و
تالش انسانی این نیاز بشری را برآورده میسازد .لذا یک سوی نجات توبه انسان و سوی دیگر آن
توبه خداوند است .آغاز آن حیات مادی و زندگی دنیوی انسان است و دامنه آن سعادت اخروی
را هم فرا میگیرد.
 .2-1جایگاه
توبه دارای ابعاد فقهی ،اخالقی ،عرفانی و کالمی است .از این رو ،در شاخههای مختلف علوم
مطرح میشوندکه به فعل خدای متعال برمیگردند ،مسئله کالمی است و از این جهت که فعل
مکلف است متعلق آن ،یا افعال جوارحی ویا افعال جوانحی است .حالت اول مسئله فقهی و
صورت دوم مسئله اخالقی را شکل میدهد .اما در این میان متکلمین و دانشوران علم اخالق در
تبیین و عمق بخشیدن به آن نقش بیشتری داشتهاند .محقق طوسی درکتاب تجریداالعتقاد و به
پیروی از او عالمه حلی در شرح آن کتاب ،سیزده مبحث از مباحث توبه را مطرح کردهاند.
همچنان که علمای علم اخالق مانند غزالی در احیاءالعلوم و به دنبال او فیض کاشانی درالمحجه
البیضاء و شیخ بهائی در اربعین نیز در تبیین مسائل توبه تالشی وافر داشته وتحلیلی مبسوط ارائه
کرده اند .در عرفان نیز بحث توبه جایگاهی مهم دارد .برخی مانند مولف منازلالسائرین ،آن را
منزل اول و برخی دیگر منزل دوم از مقامات و حاالت شخص سالک دانستهاند .همچنان که
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اسالمی از فقه و کالم گرفته تا اخالق و عرفان راه یافته است .از این جهت که در توبه مسائلی
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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 نگریستهاند و با الهام از آیات و روایات آثارآن
را در دو بخش احوال شخصیه (احکام اموات) و فقه جزایی بررسی نمودهاند .بر این اساس از
دیدگاه حقوق جزای اسالمی توبه در قلمرو ذیل ،یکی از مسقطات مجازات شمرده شده است .آیا
با القای خصوصیت میتوان گفت حکم حدود دیگر نیز چنین است؟
 ) 1حد عمل منافی عفت ،من تاب قبل قیام البینه علیه سقط عنه الحد بالخالف اجده بل فی
کشف اللثام االتفاق علیه للشبهه( .نجفی ،جواهر الکالم ،ص)307
 )2حد سرقت ،و یسقط الحد خاصه بالتوبه قبل ثبوته کغیره من الحدود بالخالف اجده فیه بل
االجماع بقسمیه علیه( .همان ،ص)539
 )3حد شرب مسکر ،اذا تاب قبل قیام البینه سقط الحد بال خالف( .همان ،ص)468
 ) 4حد سحق ،و یسقط الحد بالتوبه قبل البینه و الیسقط بعدها بل فی کشف اللثام و کذا لو
ادعت التوبه قبلها و لعله للشبهه( .همان ،ص)390
 ) 5حد لواط ،و اذا تاب الالئط قبل قیام البینه سقط الحد( .همان ،ص)387
 ) 6حد محارب ،اذا تاب قبل القدره علیه سقط الحد کغیره من الحدود قال اهلل تعالی اال الذین
تابو من قبل ان تقدروا علیهم فاعلموا ان اهلل غفور رحیم( .مائده()34 ،همان)581 ،

توبه در منابع لغت عرب به معنای بازگشتن به کار رفته است .برخی همین معنی را معنای اصلی
این ریشه دانستهاند( .ابن منظور ،1408 ،ذیل توب) واینکه برخی از لغویان توبه را به معنای
بازگشت از گناه (ندم) گرفتهاند باید نوعی کاربرد عام در معنی خاص تلقی نمود( .همان) البته با
وجود کوشش برخی دیگر از اهل لغت برای تمایز میان توبه و ندم (ابوهالل عسکری،1353 ،
صص ) 195-194گاه در روایات بر این نکته تاکید شده است که پشیمانی توبه است .چنانکه برخی
از آیات قرآن کریم نیز در معنی بازگشت بنده به سوی خداوند داللت دارند .لیکن قیود مزبور از
خصوصیات مصداق بوده و در مفهوم توبه ماخوذ نیستند و آنچه درحقیقت توبه دخالت دارد همانا
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 .3-1در لغت

رجوع است و احتمال اشتراک لفظی درباره آن صائب نیست و بر همین اساس ،معصومین (ع) نیز
در حال رجوع و تقربند (جوادی آملی ،1390 ،صص.)28-27
 .4-1در قرآن
توبه بر مبنای مفهوم «بازگشت» بارویکردهای کالمی ،اخالقی و فقهی به خدا و انسان نسبت
داده شده است .توبه خداوند ،بازگرداندن لطف و رحمت خود بر بندگان و سپس پذیرش توبه
آنها میباشد و در کنار عفو (بقره187 ،؛ شوری ،)25 ،هدایت (طه ،)122 ،تبیین (نسا،)26 ،
استغفار و بخشایش گناهان (مائده74 ،؛ هود90 ،61 ،52 ،3 ،؛ غافر )3 ،قرار داده شده است و
می توان برای آن دو مرحله قائل شد ،اولی همراه با هدایت است و دومی در کنار عفو و توام با
حرف جر «علی» به کار میرود که از باب تضمین بوده و مشتمل بر معنای رحمت است
(مصطفوی ،1430،ص .)43توبه انسان با رویکرد روانشناسی یک نوع انقالب و قیام درونی علیه
خویش است ،بهگونه ای که نیروهای مقدس زمام امور انسان را در دست بگیرند (مطهری،1378 ،
ص ) 132و با رویکرد فلسفی در حکم تخلیه دانسته شده و آن را در مرز میان ایمان و تقوا ذکر
کردهاند (سبزواری ،1366 ،ص .)355همچنانکه دانشوران علم اخالق آن را از فضائل قوای
شهویه ،غضبیه و عاقله شمردهاند (نراقی ،1388 ،ص .)338توبه در فقه جزائی نیز گستردهترین
بازتاب را در عرصه کنشهای انسانی داشته است (نجفی ،1368 ،ص )307و در آیات قرآنی همراه

 .5-1در روایات
توبه در روایات با حفظ معنای رجوع ،ناظر بر مراتبی است که آن را علم و حال و معرفت
دانسته اند .اصولی نامدار شیخ محمدحسین اصفهانی با ذکر اقسام یاد شده به توضیح آن از منظر
روایات پرداخته است( .اصفهانی ،1409 ،صص)117-116
الف) رجوع از جهل به علم « :هر که گناهی کند ،کوچک یا بزرگ و بداند بر من است که او
را عذاب کنم یا ببخشم ،او را میبخشم( ».عاملی ،1416،ابواب جهاد با نفس ،باب  ،82حدیث )6
ب) رجوع از سرور به نفرت« :کسی که کار نیکو خوشحالش کند و کار بد او را آزار دهد
مومن است( ».همان ،باب  ،47حدیث )11
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ج) رجوع از شادی به حزن« :توبه همان پشیمانی است( ».همان ،باب  ،83حدیث )6
د) رجوع از عزم به معصیت به بازگشت از آن« :توبه نصوح این است که انسان از گناهی توبه
کند و هرگز قصد نکند به آن برگردد( ».همان ،باب  ،87حدیث )3
ه) رجوع از طلب معصیت به طلب عفو و مغفرت« :برای هر چیزی دارویی است و داروی
گناهان طلب آمرزش است( ».همان ،باب  ،85حدیث )3
و) رجوع از فعل معصیت به ترک« :انجام دهنده گناه در حالی که از آن توبه کرده است مانند
مسخره کننده (خداوند) است( ».همان ،باب  ،86حدیث )8
ز) رجوع از تقصیر به تدارک و جبران گذشته« :پرداختن حقوق مردم ،چنان که خدا را پاک
دیدار کنی ،که چیزی بر عهده تو نباشد .تمام واجبهای ضایع ساخته را به جا آوری( ».همان ،باب
 ،87حدیث )4
ایشان در ادامه حقیقت توبه را پشیمانی و عزم دانسته است که موجب سقوط مجازات خواهد
شد و سایر مراتب را مقدمه و ثمره توبه میداند( .اصفهانی ،همان ،ص)118
 .6-1ماهیت توبه
اختالف نظرهایی میان دانشوران علم اخالق وجود دارد .در اصطالح برخی حقیقت آن علم،
پشیمانی و عمل است (نراقی ،1388 ،ص )339و برخی دیگر توبه را پشیمانی دانسته ،علم را مقدمه
اطالق شود (همان) آنها در توضیح پشیمانی آوردهاند« :وقتی بنده علم یقینی پیدا کرد گناهانی که
از او سرزده ،بین او و محبوبش حائل و مانع است ،از این علم درد و اندوهی در دل او به سبب از
دست دادن محبوب برانگیخته می شود و از گناهانی که از وی صادر شده است متأسف و
اندوهگین میگردد این دردمندی و اندوهناکی ،پشیمانی نامیده میشود( .نراقی ،همان ،ص)338
تعاریف یاد شده که ناظر به توبه انسان است را میتوان در دو مقوله قرار داد .نخست تعاریف
موضوعی که به ماهیت و ساختار توبه میپردازند و دیگری تعریفهای غایی که به اهداف و نتایج
توبه نظر دارند .مشابه این تلقی در رهیافت متکلمین نیز در مواجهه با توبه دیده میشود .آنها نیز از
حقیقت توبه به پشیمانی تعبیر نموده و در تحلیل آن به ذکر عناصری روی آوردهاند .مثالً خواجه
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و عمل را ثمره برای توبه ذکر کردهاند و چه بسا از نظر بعضی دیگر به صرف ترک گناه توبه

نصیرالدین طوسی 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 [بازگشت به گناه]
بیانگر پشیمان نبودن از ارتکاب آن است( ».الحلی ،1388 ،ص )282و نیز در تعریف توبه گفته
شده است « :الندم علی معصیه من حیث هی معصیه مع عزم ان الیعود الیها اذا قدر علیها» (جرجانی،
 ،1419ص )342و برخی دیگر گفتهاند « :ان حقیقه التوبه هوالندم علی مافات علی وجه التوبه الی
اهلل –عزو جل -و شرطها هوالعزم علی ترک المعاوده الی مثل ذلک ا لذنب فی جمیع حیاته».
(المفید ،1413 ،ص ) 85توبه ،بازگشت به سوی خداوند است و شرط آن تصمیم بر عدم تکرار
گناه در مدت زندگی است .بر این اساس ویژگیهای اصلی توبه بدین قرار است :اوالً ،توبه عبارت
از پشیمانی است که فی نفسه نشانه کمال و حسن خلق تلقی میشود و جایگاه تحقق آن نفس و
قلب است و اگرچه آثار قولی و فعلی دارد ،تحقق حقیقت آن متوقف بر قول یا عمل نیست .ثانیاً،
از تحلیل تعاریف یاد شده ،به عنصر دومی در مفهوم توبه میرسیم و آن عزم است .عزم ،که
جهتگیری نفس نسبت به ترمیم گذشته و اصالح آینده میباشد ،عمدهترین شرط بهرهوری از
تو به است .اگر چه عزم از عناصر گوهرین توبه نیست ،ولی توبه بدون عزم ،سود و بهره مطلوب را
در پی نخواهد داشت .بنابراین ادعای توبه بدون عزم گزاف و دروغین است .در توصیف عزم گفته
شده است :پس از آنکه پشیمانی بر دل چیره گشت ،حالت دیگری از آن به نام اراده و قصد
برانگیخته می شود که به ترک گناه در زمان حال و آینده و قصد جدی جبران کاستیهای گذشته
است .عزم در مرتبه مقدم بر اراده است و قصد پس از غلبه بر شهوت و غضب و اطمینان بر وقوع
فعل تحقق مییابد( .اصفهانی ،1409 ،صص )117برای تحقق توبه وجود عزم در حالت اختیار
ضروری است چه بگوییم که توبه از پشیمانی و عزم ترکیب یافته و هر کدام از آن دو جزء توبه
است آن گونه که از ظاهر کالم عالمه به دست میآید (حلی ،همان) ،یا بگوییم که توبه یک امر
بسیط است یعنی پشیما نی نسبت به اعمال گذشته و تصمیم بر ترک ،از جمله شروط آن باشد
آن گونه که شیخ مفید عقیده دارد( .المفید ،همان) یا تصمیم بر ترک را خارج الزم توبه بدانیم
(القوشچی ،122 ،ص ) 57ثمره نزاع در مورد کسی است که بر اعمال زشت گذشته پشیمان شود
ولی به جهت بیماری یا ضعف جسمانی عزم جدی از او متمشی نشود،که بنابر قول نخست توبه
تحقق نیافته است ،برخالف دیدگاه های دوم و سوم که در کنار تحقق حقیقت توبه عزم نیز در
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صورت به دست آوردن سالمتی قابل فرض است اما در مورد شخصی که با تأخیر توبه ،چنان به
مرگ نزدیک شود که آخرت را مشاهده کند به گونهای که عزم تقدیری هم در مورد او قابل
تصور نباشد ،هیچ دیدگاهی توبه او را محقق نمیداند و آیه شریفه ناظر بر همین مصداق است که
میفرماید « :و لیست التوبه للذین یعملون السیات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت االن»
(نساء .)18 ،یعنی توبه او تحقق نیافته است زیرا در هنگام مرگ قادر بر عزم نیست .بنابراین ،عزم
برخالف ندم ،یک عنصر اختیاری بوده و تحقق آن منوط برقدرت است .ثمره دوم بحث به توبه
موقت ارتباط دارد و آن پشیمانی از گناه برای مدت محدود است .برابر دیدگاهی که عزم را جزء
یا شرط میداند ،این توبه باطل است .اما اداء حقوق الهی یا قضاءآنها و نیز فارغ ساختن ذمه
خویش از حقوق مردم که به اصالح تعبیر شده است در مقام اثبات و نزد قاضی الزم بوده تا احراز
شود او در ابراز پشیمانی صادق است و از نظر کالمی نپرداختن به تبعات مزبور در حکم گناه
تازهای خواهد بود که شخص باید از آنها توبه مجدد کند (حلی ،1388 ،ص.)289
 .7-1واژههای همگن
الف) عفو یا مغفرت ،یکی از اسباب سقوط مجازات است که گناهان ،اعم از بزرگ و
کوچک را پوشش میدهد و موردی را نیز شامل میشود که فرد مشمول شفاعت نبوده و شرایط
توبه را هم احراز ننموده است(.حلی ،همان ،صص )278-277پس رابطه منطقی آن با دیگر واژهها
ب) شفاعت ،روزنه ای از امید وآرزو است که آیین اسالم در روز قیامت به روی گنهکاران
گشوده تا از رحمت الهی ناامید نگردند و در اثر بینصیب دانستن خود از آمرزش الهی در گناه و
معصیت فر و نروند .بنابراین ،نکته تشریع شفاعت ،همان نکته تشریع توبه در زندگی دنیاست.
(سبحانی ،1388 ،ص ) 337با این تفاوت که توبه اختصاص به دنیا دارد ،زیرا از نوع عمل صالح
است اما شفاعت گستره ای وسیع داردکه در زندگی دنیوی و اخروی نه تنها رفع مانع نموده بلکه
در تحصیل درجات کمال نیز انسان را یاری خواهد نمود.
ج) تکفیر ،از بین رفتن کیفرگناهان پیشین بهواسطه ثواب طاعات پسین است و چنین کاری
ظلم به شمار نمی آید ،زیرا اوالً ،کیفر دادن حق خداوند است و گذشتن از حق ،احسان و نیکی
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از دریچه عموم و خصوص مطلق قابل بررسی است.

است و ثانیاً ،خلف وعده قبیح است ولی تخلف از وعید و تهدید هیچ قبحی ندارد( .سبحانی،
همان ،ص )376از میان عوامل یاد شده ،عفو و شفاعت به صورت قضیه مهمله هستندکه حکم
موجبه جزئیه را دارند یعنی مشخص نیست که چه گناهی و از چه کسی آمرزیده میشود لذا انسان
را از آلودگی به غرور و ناامیدی باز میدارد اما تکفیر مانند توبه از نوع قضایای موجبه کلیه است.
 .2قلمرو توبه:کالمی و فقهی
 .1-2گستره کالمی
در گناه اعم از حقاهلل و حق الناس ،به مقام ربوبیت خداوند تعدی شده است و نیز گنهکار روح
خویش را آزرده و به آن آسیب رسانده است .یکی از شیوههای تأمین رضای الهی و تطهیر قلب
آلوده که ب ه رفع عذاب اخروی منتهی خواهد شد ،توبه است .این گستره حتی ارتداد را نیز شامل
است؛ زیرا خدای سبحان در یک قضیه موجب کلیه وعده داده است که از گناه گذشته
توبهکنندگان چشم بپوشد( .انعام 54 ،و توبه )17 ،اما شخص تائب در مسیر سعادت اخروی و یافتن
کمال توبه باید از یک سو تا حد امکان در مقام قضای عبادات و انفاقات فوت شده خود برآید و
از سوی دیگر در مقام تدارک حق ضایع شده از مردم و جلب رضایت آنها کوشا باشد .بنابراین
با وجود رفع عذاب اخروی تائب ،مسوولیت اخالقی ،مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی او
همچنان باقی است و توبه آثار وضعی دنیوی را تصفیه نمیکند.

یعنی حقی 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 طریقی که خواست ،از «قصاص» و
گرفتن «دیه» و یا «عفو» ،حق خویش را استیفا نماید و در صورت خطا نیز باید «دیه» بدهد.
 .2-1-2مسوولیت مدنی
منظور تعدیات یا مسامحهکاریهایی است که نسبت به امور مالی مردم داشته و موجب ایجاد
مسوولیت مدنی شده است .در این مورد الزم میباشد ،مجرم با مراجعه به صاحب مال و در
صورت وفات به وارث او دین خود را تادیه نماید .چنان چه دسترسی به آنها ندارد و یا آنها را
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نمیشناسد ،به همان مقدار از حقوق مالی که در ذمهاش است 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 خدا آمرزش گناهان آنان را بطلبد ،تا بدین وسیله ذمه خود را از اشتغال به حق آنان،
برمیگرداند.
 .3-1-2مسوولیت اخالقی
مسئولیت اخالقی؛ تعدی به شرف و حیثیت اجتماعی مردم است .باید در مورد این نوع از
گناهان ،در صورت امکان و ایمنی بودن از حدوث فتنه ،در مقام استحالل و جلب رضایت خاطر
اشخا صی که تعدی بر حریم آن ها 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 آن که آنان مطلع شوند،
وارد گردد .واضح است که مردم در اینگونه موارد ،وعدهی چشمپوشی به ضایعکننده حق
ندادهاند  .خداوند نیز برای مردم حقوقی را قرار داده و هرگز به کسی اجازه نداده است که بیدلیل
حقوق دیگران را پایمال کند ،چون خود اعطای این اختیار ،نوعی ظلم است و خداوند به کسی
ستم روا نمیدارد (یونس.)24 ،
 .4-1-2مسوولیت معنوی
گذارد و مردم را با آن منحرف سازد و علت بیتاثیری توبه در موارد مزبور ،آن است که حقیقت
توبه یعنی رجوع به سوی خدا درباره این گونه افراد تحقق نمییابد ،و در مورد اخیر مجرم
پدیدهای آفریده است که عمر طوالنی دارد ،قهراً آثار بد آن هم فراوان است و نمیتواند آن آثار
را از بین ببرد و از طرفی شائبه حق مردم را در بردارد (المفید ،همان ،صص.)35-34
 .2-2گستره فقهی
خدای سبحان در جرائمی که موجب حد شرعی است و به حقوق الهی تعدی میشود در
قلمروی خاص اثر دنیوی نیز بر توبه مترتب نموده وآن را موجب سقوط مجازات میداند .با اثبات
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مقصود تعدی به حریم عقاید ،اخالق و آداب اجتماعی است که مجرم آن را میان مردم سنت

نقش توبه در این جهان در تنظیم رفتارهای اجتماعی انسان ادعای آخرتگرایی و سکوالریزه
نمودن قوانین اسالم توجیهی نخواهد داشت و نقش هدایتگری دین تمام ابعاد زندگی انسان را
پوشش خواهد داد .بنابراین باید میان حقاهلل و حقالناس قائل به تفاوت شد و در جرمی که جنبه
حقالناسی آن بر جنبه حق اللهی غلبه داشته باشد ،توبه قبل از اثبات مسقط مجازات نیست و از
همین جا حکم توبه در قصاص و برخی تعزیرات نیز روشن میشود.
 .1-2-2توبه از مجازات قبل از اثبات
الف) مشهور قریب به اجماع فقها معتقدند که اگر کسی مرتکب عمل مستوجب حد شود ولی
پیش از آن که ثابت شود وی مرتکب آن عمل شده توبه کند ،حد ساقط میشود .آنها مستندات
خود را این امور قرار داده اند :اول ،روایاتی مانند مرسله جمیل بن دراج( ،فاضل لنکرانی،1406 ،
ص )108مرسله ابی بصیر (رحمتی ،1374 ،ص )255و روایات فضیلت توبه بر اقرار (خوانساری،
 ،1366صص )86-85دوم ،آیات  33و  34سوره مائده (مکارم شیرازی ،1418 ،ص )242سوم،
مقتضای قاعده درء (کریمی جهرمی ،1412 ،ص )241چهارم ،اولویت رفع مجازات دنیوی در
مقایسه با مجازات اخروی (عاملی(شهیدثانی) )240 ،پنجم ،بنای حدود بر تخفیف (اردبیلی،1416 ،
ص.)48
ب) در مقابل دو تن از فقهای معاصر آیتاهلل خویی و آیتاهلل تبریزی معتقدند که جز حد
ندارند و با توبه قبل از اثبات ساقط نمیشوند .آنها به روایت اصبغ بن نباته (خویی ،1396 ،ص)186
و اطالق حدود (تبریزی ،1417 ،ص )96استدالل کردهاند.
 .2-2-2توبه از مجازات بعد از اثبات
الف) با بینه ،مشهور فقها چنین عقیده دارند که توبه باعث سقوط حد نشده است بلکه حد باید
اجرا شود .ادله آنها چنین است :اطالق ادله حدود (تبریزی ،1417 ،ص ،)94استصحاب (همان)،
اطالق معتبره طلحه ابن زید (فاضل لنکرانی ،همان ،ص ،)109اطالق صحیحه حلبی (کریمی
جهرمی ،همان ،ص )65و اطالق روایات فرار از گودال رجم (طباطبائی ،1422 ،ص)446
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سرقت و محاربه که با ادله خاصی ،با توبه قبل از اثبات ساقط میشوند ،دیگر حدود چنین وضعیتی
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ب) با اقرار ،همه فقها پذیرفتهاند که اگر کسی 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
صورتی روا میدانند که اقرار کننده پس از اقرارتوبه نماید .مستندات آنها عبارتند از :معتبره طلحه
(شاهرودی ،1378 ،ص ،)187صحیحه ضریس کناسی (خویی ،همان ،ص ،)177معتبره طلحه ابن
زید (همان) ،حدیث تحفالعقول (شاهرودی ،همان ،ص )187و صحیحه مالک ابن عطیه (مکارم
شیرازی ،همان ،ص .) 180در این میان ،علم قاضی وجود دارد ،اگر علم قاضی را ملحق به اقرار
بدانیم ،امام حق عفو مرتکب را دارد و اگر ملحق به بینه باشد ،امام چنین حقی ندارد (شاهرودی،
همان ،صص.)198-197
 .3توبه و رویکرد احکام کیفری اسالم
خدای متعال که به اقتضای مقام ربوبیت با قانونگذاری رشد و تعالی انسان را تأمین نموده ،در
وضع قوانین جزائی نیز به تربیت انسان توجه داشته است .مسلمانان در صدر اسالم بر این نکته
واقف بودند لذا علت اقرار و درخواست مجازات را طهارت قلب بیان میکردند .آنان با استقبال از
قوانین کیفری و تمکین در برابر اجرای حدود دست مهربان خداوند را احساس میکردند که
اینگونه زنگارها از دل فرد زدوده شده و رابطه او با پروردگار بر اساس محبت تغییر خواهد کرد .از
برخی روایات استفاده می شود که توبه کردن گنهکار بهتر از اقرار نزد حاکم است و در تأمین
نیز مترتب میشود و استدالل به عکس مستوی آن چنین میشود چنانکه توبه ،طهارت شخص را
در پی دارد اجرای حد نیز باعث طهارت قلب میشود .پس با توبه کردن ،بیآنکه حدی اجرا شود
هدف شارع مقدس تأمین خواهد شد .به برخی از شواهد که داللت بر این ادعا دارند اشاره
میشود:
 ) 1مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ :أَتَى رَجُلٌ
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ -إِنِّی زَنَیتُ فَطَهِّرْنِی فَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ فَقَالَ
أَ یعْجِزُ أَحَدُکمْ إِذَا قَارَفَ هَذِهِ السَّیئَةَ أَنْ یسْتُرَ عَلَى نَفْسِهِ کمَا سَتَرَ اللَّهُ عَلَیهِ فَقَامَ الرَّجُلُ فَقَالَ یا أَمِیرَ
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هدف شارع مقدس استوارتر می باشد .یعنی طهارتی که بر اقرار و اجرای حد مترتب است بر توبه

الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیتُ ،فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ مَا دَعَاک إِلَى مَا قُلْتَ قَالَ طَلَبُ الطَّهَارَةِ قَالَ وَ أَی طَهَارَة افضل
من التوبه (وسائلالشیعه ،ج ،28ص)38
 )2مُحَ مَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوب عَنْ عَلِی بْنِ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ
أَبِی بَصِیر عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَم أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَم عَنْ أَبِیهِ قَالَ :أَتَتِ امْرَأَةٌ مُجِحٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ
یا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَک اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیا أَیسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ الَّذِی لَا
ینْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُک فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیتُ (وسائلالشیعه ،ج ،28ص)103
 )3حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیر جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ رَجُل عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُل سَرَقَ أَوْ
شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ یعْلَمْ ذَلِک مِنْهُ وَ لَمْ یؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ
جَمِیلٌ لَمْ یقَمْ عَلَیهِ الْحَدُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیر -قُلْتُ فَإِنْ کانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ تُقَمْ قَالَ لَوْ کانَ خَمْسَةَ أَشْهُر
أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیهِ الْحُدُودُ( .وسائلالشیعه ،ج ،28ص)37
در روایت اول پس از آن که مرد برخواست و گفت :من زنا کردهام؛ پاکم ساز .حضرت
فرمود :چه چیز باعث این گفتهات شده است؟ گفت :درخواست پاکی .حضرت فرمود :چه
طهارتی از توبه برتر .مشابه آن در روایت دوم نیز آمده است .در روایت سوم حضرت فرمود :اگر
صالح شود و حالت نیکوئی از او دانسته شود ،حد بر او جاری نمیشود.
 .4مبانی فلسفی:تبدیل و انقالب
قانونی تلقی میشوند و یا مانند دفاع مشروع موضوع مسوولیت کیفری را تغییر میدهد و جرم از
بین میرود و برخی دیگر مانند صغر سن با وجود مالک مبغوضیت تکلیف از بین میرود .بنابراین
جرائمی که کودکان مرتکب میشوند جرم محسوب نمیشوند و بعضی مانند اکراه تنها رافع
مسوولیت هستند وجرم همچنان باقی است لکن شارع مقدس برای امتنان بر بندگان خود مسوولیت
را از آنان برداشته است .توبه از کدام قسم است؟ قاعده توبه در جایگاه قسم اول است اما در ادامه
با نگاه فلسفی روشن خواهد شد که از عوامل موجهه جرم میباشد ،زیرا تبدیل سیئه به حسنه در
مقام تکوین ،ماهیت جرم را تغییر میدهد و در حقوق اسالمی تشریع مبتنی بر تکوین است.
 )4-1تبدیل عرض به جوهر ،یا تجسم اعمال که جزای اخروی است.بر اساس آن رابطه میان
اعمال با پاداش و کیفر اخروی ،رابطه تکوینی و عینی است نه صرفاً وضعی وقراردادی.به عبارت
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عواملی که موجب معافیت از مجازات میشوند یا در راستای سیاستهای کیفری از معاذیر
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دیگر،تجسم عمل نوعی عینیت ماهوی را بین پاداش وکیفر اخروی ،با اعمال دنیوی صادر
میکند.از نظر صدرا ،افعال و اعمال صادره از انسان،اگرچه عرضی بوده و بقاء ندارد،تکرار آن
موجب پیدایش صفات و ملکات میشودو همین صفات و ملکات در جهان دیگر ،سبب پیدایش
موجودات آن جهانی خواهد بود.در نتیجه ،پاداشها و کیفرهای اخروی،صورتهایی قائم به نفس
از نوع قیام فعل به فاعل هستند .این صور که همگی از منشئات نفس میباشند ،مانند خود نفس از
شعور وحیات ذاتی برخوردارند،چه اینکه از شئون و تطورات اویند.ایشان با ذکر برخی از عوارض
وآثار مترتب بر صفات جسمانی در این جهان ،ادامه میدهد ،دیگر جای شگفتی و استبعاد نیست
که این صفت نفسانی در جهان دیگر به صورت آتش دوزخ ظاهر و مجسم شود( .صدرالدین،
 ،1379ص ) 94بنابراین عمل جوارحی که عرض است اثرش جوهر است و در صورتی که این اثر
با توبه برطرف نشود ،قوانین کیفری اسالم بخشی از مجازاتی است که در مورد انسان باید اعمال
شود و نزول حوادث طبیعی نیز آن را تکمیل میکند تا اثر جرم به طورکامل برطرف شود .نگاه
مزبورکه مبتنی بر یک جهان بینی خاص است برابر با آن ،انسان با تمرد از شریعت اخاللی را در
نظام تشریع وتکوین ایجاد نموده است که اگر فرد موفق به توبه نشود ،با اعمال مجازات آن کاستی
ترمیم مییابد و این از یک سو از ارتباط عمیق تشریع و تکوین حکایت دارد و ازسوی دیگر از
اصل هماهنگی جرم ومجازات درحقوق اسالم دفاع میکند.
 )4-2انقالب ذات یا تبدیل سیئه به حسنه ،یکی از معارف عمیق قرآنی است و دینپژوهان در
آن را محو گناهان سابق و ثبت طاعتهای مهم بعدی دانستهاند (ابن کثیر ،1419 ،ص )115و
برخی دیگر آن را تبدیل ملکات بد به ملکات خوب تفسیر نموده (کاشانی ،1336 ،ص )394و
بعضی دیگر گفته اند مراد ثواب و عقاب است و خدا از چنین کسانی مثالً عقاب قتل را برداشته و
ثواب جهاد به آنها میدهد (قرطبی ،1364 ،ص .)78عالمه طباطبائی معتقد است حفظ ظاهر آیه
ایجاب میکند ،نفس گناهان گذشته مبدل به حسنه شوند .ایشان تأکید دارند ،این ذات آدمی است
که از راه توبه و عمل صالح و به تعبیری دیگر با موافقت دستورات الهی مبدل به ذاتی طاهر شده
است و الزمه این تبدل آن است ،آثاری که درگذشته مترتب بر ذات بود و ما نام گناه برآن نهاده
بودیم ،با مغفرت و رحمت خدا مبدل به آثاری شوند که با نفس سعید مناسب باشند و سپس عنوان
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رشتههای مختلف به آن پرداختهاند .در این میان توجه مفسرین به متعلق تغییر معطوف است .برخی

سیئه از آن برداشته شود و عنوان حسنه به خود بگیرد (طباطبائی ،1363 ،ص )351تبیین کیفیت این
تبدیل د رمیان حکما به معضلی علمی تبدیل شده است .نظر مشهور آن است که این امر محال
است ،زیراسیئه وحسنه دارای دو ماهیت جداگانه هستندو در تبدیل ،یک عنصر مشترکی در میان
دو شیء وجود دارد که در فاصله میان شیء اول و دوم ،باقی است .اما عدهای از اندیشمندان
معتقدند که این امر محال نیست و اتفاقاً در جهان به دفعات زیاد روی میدهد .مالصدرا از
طرفداران نظر دوم بوده و معتقد است که محال دانستن انقالب ذات ،بر اساس اندیشه اصالت دادن
به ماهیت است .بنابر 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 تبدیل شده است دیگر چیزی وجود ندارد تا بخواهیم بگوییم
که این شیء تبدیل به آن شیء شده است.دیگر چیزی در میان نیست تا بگوییم ذاتی 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 ،همان ،ص )439اما بنابر اصالت دادن به وجود ،انقالب
ذات ،محال نیست .یک شیء می تواند در دو زمان ،دارای دو ذات ،دو ماهیت ،دو جنس و فصل
باشد و یا الاقل میتواند فصلهای یک جنس تغییر بکند و بدین ترتیب این شیء از مقولهای که در
آن است خارج نشود ولی نوعیتش عوض شود و از نظر فلسفی تبدیل به نوعی دیگر شود .بر این
اساس ،تبدیل ذات و یا نوع ،نه تنها محال نیست ،واقع هم شده است؛ یعنی هر کجا که اشتدادی
چون نوعیتها همه ماهیات هستند و از حقیقت وجود انتزاع مییابد و از سوی دیگر ،وجود در هر
مرحله از مراحل حرکت اشتدادی (حرکت در کم و کیف که موجب شدت در کیف و یا در کم
میشود) مصداق یک ماهیت از ماهیات است و در مرحله بعد ،ماهیت دیگری از آن انتزاع می-
گردد؛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 شیء در قبل و بعد از تبدیل چه
چیزی است؟ پاسخ این است که بنابر اصالت ماهیت ،چنانچه گفته شد ،بدین علت که تمام آنچه
خارج را پر کرده است و واقعیت دارد ،ماهیت است ،در صورت تبدیل ،چیزی وجود ندارد تا
بخواهد در لحظه بعد از تبدیل نیز وجود داشته باشد .اما بنابر اصالت وجود حقیقت وجود آن
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روی میدهد ،تبدیل و تبدلی در ذات و یا نوع نیز رخ خواهد داد (صدرا ،همان ،ص .)368بنابراین،
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چیزی است که در مراحل اشتدادی و تکاملی خود ،در هر مرحلهای ثابت است و به نحو تشکیکی
در هر مرحله ای وحدت خود را حفظ کرده و دارای ذاتیاتی است که در مرحله بعد ،تغییر مینماید
(صدرا ،همان) .برابر با دیدگاه مزبور نفس عملی که قبالً گناه بوده است به عملی نیکو مبدل
گردیده است .تبیین مزبور گامی موثر در تقویت اراده بزهکار در راستای تربیت او میباشد و
شاخصی مهم است که نظام حقوقی اسالم را از یک پشتوانه فلسفی و عقلی بهرهمند مینماید تا با
حفظ رویکرد اخروی ،سعادت دنیوی انسان را نیز تأمین نماید.
 .5مبانی کالمی
متکلمین با استناد به برخی گزاره های بنیادین توبه را با قصد بازگشت به سوی خداوند یک
واجب عقلی برای هر انسانی دانستهاند که در پرتو آن حتی در سختترین شرایط نیز خود را در
دام اندیشههای نیهیلیسم ندیده و همچنان راه بازگشت را باز میبیند و با استناد به ادله نقلی قبول
توبه را از سوی خداوند نیز واجب میدانند .با چنین اعتقادی شخص بزهکار به یک عنصر
خطرناک تبدیل نخواهد شد و انگیزه اصالح و ترمیم کاستیها در او هیچگاه از بین نخواهد رفت.
همچنین با اثبات وجوب عقلی توبه از سوی انسان و وجوب پذیرش آن از سوی خداوند ،بازگشت
به سوی خداوند که حقیقت توبه است در تمامی گناهان حدی حتی ارتداد ثابت میباشد.

وجوب عقلی توبه یکی از مسائلی میباشدکه متکلمین به آن پرداختهاند و بر اساس آن هرکس
حسن و قبح عقلی را بپذیرد باید توبه را ،به حکم عقل ،واجب بداند و بنابراین ،ادله نقلی که در
اینباره وجود دارد ارشاد به حکم عقل خواهد بود و حکم عقل استثنا نمیپذیرد.
 .1-1-5دیدگاه متکلمین
مشهور وجوب عقلی توبه را مبتنی بر دو استدالل دانستهاند .عالمه و خواجه اصالت را به دلیل
اول میدهند.
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 .1-5وجوب عقلی توبه

الف) قاعده حسن و قبح عقلی ،دلیل مزبور وجوب عزم را بیان میکند و به موجب آن تصمیم
بر انجام کارهای زشت و ترک واجبات ،به حکم عقل ،قبیح میباشد ،پس الزم است از آن
اجتناب شود و این جز با توبه حاصل نخواهد شد.
ب) قاعده دفع ضرر محتمل ،توبه ضرر را ـ که همان عقاب است ـ دفع و برطرف میکند و
دفع ضر ر اخروی ،به حکم عقل واجب است .یعنی افزون بر قضای اعمال فوت شده و ادای حقوق
ضایع شده ،زدودن اثر خود گناه واجب است .همانگونه که محقق طوسی در کتاب
تجریداالعتقاد بیان کرده و عالمه حلی هم آن را پذیرفته است ،توبه واجب است و دلیل عقلی بر
آن داللت دارد (حلی ،1388 ،ص.)283
 .2-1-5دیدگاه محقق اصفهانی
ایشان به نظریه مشهور دو ایراد را وارد دانسته است و سپس مبنای جدیدی را انتخاب میکند.
الف) در نقد کالم محقق طوسی میفرماید :انجام معاصی که موجب عقوبت آخرتی میشود،
با مسایل دنیوی پیوندی ندارد تا الزمه آن ،اختالل و فساد نوع باشد ،بلکه اگر ضرری مترتب شود،
در جهان دیگر خواهد بود .حال آنکه حسن و قبح عقلی قضایاییاند که برای حفظ نظام و بقای
نوع ،آرای عقال بر آن ها تطابق دارند و به مسایل آخرت ربطی ندارند( .اصفهانی ،1409 ،ص)119
نقد ایشان تمام نیست ،زیرا با پذیرش مبنای حسن و قبح عقلی ،دفع آنچه عقالً قبیح است ،الزم
مسایل نظام ،حفظ بقا و مسایل اجتماعی اختصاص ندارد تا آن را در مسایل دنیایی خالصه کنیم.
ب) وجوب توبه ،حکم جبلی و فطری است نه جعلی ،یعنی وقتی انسان با فطرت پاک خویش
حقیقت گناه را فهمید که سم یا آتش است ،به حکم فطرت ازگناه باز میگردد .از این رو نیاز
نیست که وجوب توبه با دلیل عقلی ثابت شود( .همان ،ص)121
 .2-5احکام و آثار توبه
از کالم بسیاری از محققین چنین به دست میآید که توبه بازگشت بنده به سوی خدای سبحان
است ،پس قوام آن به این است که علت پشیمانی از کارهای زشت گذشته ،همان زشت بودن آن
کارها باشد و بنابراین ،اگر پشیمانی گنهکار به واسطه ضررها و آسیبهایی باشد که آن کارها به
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می باشد ،خواه در مسایل دنیایی و یا آخرتی باشد و قاعده حسن و قبح از احکام عقلی است و به
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بدن ،آبرو و یا داراییهایش وارد ساخته است ،او تائب نیست؛ زیرا این عمل رجوع و بازگشت به
سوی خداوند نخواهد بود (حلی ،همان) .بحث تنها در این است که اگر گنهکار در اثر ترس از
کیفر الهی ،پشیمان شود ،آیا توبه کرده است یا نه؟ محقق طوسی و عالمه حلی معتقدندکه اگر
انگیزه کسی از توبه ،تنها ترس از دوزخ باشد ،چنین کسی در واقع 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 به سوی خداست» شامل میشود .ثانیاً توبه عبادت است و مشمول عموم
کالم حضرت امیر (ع) است (نهجالبالغه ،حکمت )237بنابراین ،همانگونه که عبادتی که از روی
بیم و یا رغبت انجام می شود ،در درگاه الهی پذیرفته است ،توبه از روی بیم و یا رغبت نیز پذیرفته
خواهد بود .متکلمین متفرع بر اصل یاد شده اموری دیگر را مترتب نمودهاند.
 ) 1تبعیض در توبه ،و آن پشیمانی از برخی گناهان است ،نیز کسی که تنها از گناهی که نزد او
بزرگ آمده توبه کرده است و یا فقط از کارهایی که به قبح آنها باور دارد .متکلمین درباره اینکه
آیا چنین پشیمانی سودمند است یا نه؟ اختالف نظر دارند .قائلین به عدم جواز میگویند سبب توبه،
قبح فعل است و این قبح در همه گناهان محقق است .پس چنانچه از پارهای گناهان توبه کند،
معلوم می شودکه توبه تائب به سبب قبح فعل نبوده است .از نظر برخی دیگر قبح کارهای زشت
یکسان نیست ،پشیمانی از آنها هم یکسان نخواهد بود و لذا توبه مبعض صحیح است (حلی ،همان،
صص.)285-288
معتقدند این شخص شبیه کسی است که آن گناه را مرتکب شده است ،از این رو باید توبه را
تجدید کند .محقق طوسی آن را محل اشکال میداند( .حلی ،همان ،ص )290علت آن این است
که نمیتوان یاد گناه را عملی قبیح دانست.
 )3توبه از گناهان صغیره ،برخی آن را واجب ندانستهاند .به زعم این که سبب وجوب توبه،
دفع ضرر است و ضرر در گناهان صغیره وجود ندارد (قاضی عبدالجبار ،ص .)789برابر با مبنای
مشهور باید قائل به وجوب توبه شویم ،زیرا ترک توبه از گناه اصرار بر گناه محسوب میشود و
اصرار بر گناه ،عملی قبیح است .چنانکه عالمه نیز میفرماید :توبه عمومیت دارد و شامل هرگناه و
ترک واجبی میشود.
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 )2یاد گناه ،انسانی که از گناه توبه میکند اما پس از مدتی آن را به خاطر میآورد ،برخی

 ) 4وجوب توبه فوری است ،زیرا توبه ،اجتناب از استمرار بر قبیح و ترک تداوم برستم است و
به تاخیر انداختن آن روا نیست.
 )5قبولی توبه ،مقصود از قبولی توبه سه چیزاست:
الف) برطرف ساختن آلودگیهای درونی است ،آلودگیهایی که منشأ شقاوتهای دنیوی و
اخروی است .روح توبه کننده پس از پشیمانی و تصمیم بر ترک گناه در آینده ،پاک میشود و
دیگر کیفری نخواهد دید و این معنا یک امر اتفاقی است.
ب) کیفر به سبب توبه برداشته میشود نه به سبب آنکه توبه،کاری واجب است که ثواب
فراوانی دارد و این ثواب بر کیفر گناه غالب میآید و آن را برطرف میسازد .فرض دوم باطل
است؛ زیرا بنای آن بر تحابط است و تحابط باطل است( .حلی ،همان ،ص)293
ج) پذیرفتن توبه بر خداوند واجب است و آن با دلیل نقلی ثابت میشود نه به وسیله حکم
عقلی .طبرسی در تفسیر آیه  160بقره میگوید« :آوردن صفت رحیم به دنبال تواب نشان
می دهدکه ساقط کردن کیفر پس از توبه ،احسان و تفضلی از ناحیه خداوند است ـ و این همان
چیزی است که امامیه می گوید ـ نه اینکه این بخشودگی به حکم عقل واجب باشد،آنطورکه
معتزله برآنند( ».طبری ،1412 ،ص)242
 .6مبانی فقهی:
حکم اسقاط را فراتر از موارد ادله به تمامی مصادیق حدود تعمیم دادهاند .نظریه رقیب معتقد است
جز حد سرقت و محاربه ،سایر حدود چنین وضعیتی ندارند که به بررسی مستندات آنها خواهیم
پرداخت.
 .1-6آیات قرآن
آیاتی از قرآن به اسقاط مجازات با توبه داللت دارند .مانند آیه  39سوره مائده ،آیه  5سوره
نور و آیه  16سوره نساء ،اما فقط تعداد معدودی از آنها مستند حکم فقهی قرارگرفتهاندکه برخی
آن را نشانه مهجوریت قرآن دانستهاند( .جوادیآملی ،1390،ص )89همچنین آیات  33و  34سوره
مائده ،که سقوط حد محاربه با توبه را بیان میکند و در مقام استدالل گفته شده است اگر حد
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قائالن به سقوط حد با توبه قبل از اثبات ،ادعای عمومیت و کلیت آن را دارند ،به گونهای که
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محاربه که شدیدتر از برخی اقسام سایر حدود است،با توبه قبل از دستگیری ساقط شود به طریق
اولی حدود دیگر با توبه ساقط خواهند شد(.مکارم شیرازی ،1418 ،ص )242و از آنجا که مورد
آیه حقاهلل است ،تأثیر توبه در حدوداهلل را میتوان به صورت کلی از آیه استفاده نمود.
 .2-6روایات عام
فقها در شبهات موضوعیه به عموم مرسله «ادرئوا الحدود بالشبهات» استناد کرده و به سقوط
حد نظر داده اند؛ زیرا یکی از موارد تحقق شبهه ،عارض شدن شبهه توبه است و احراز قطعی توبه
مورد نیاز نیست ،بلکه همین مقدار که شبهه توبه وجود داشته باشد در اسقاط مجازات کافی است
و این در حالی است که می توان در برابر مجرم به استصحاب عدم توبه استناد کرد ،ولی بدان
تمسک جسته نمیشود ،بلکه به قاعده «درء»عمل میشود ،زیرا حدود مبنی بر تخفیف و مسامحه
است مگر آنکه عدم توبه وی احراز گردد( .بجنوردی ،1419 ،ص )34برخی دیگر از اندیشمندان
استناد به حدیث مزبور را در موارد مشکوک روا ندانسته و اخذ به قدر متیقن را الزم میدانند.
(خویی ،1396 ،ص ) 168دو دیدگاه مزبورکه اکنون به بیان استدالل آنها خواهیم پرداخت هرکدام
یکی از دو جنبه تقنینی یا قضائی روایت را مورد توجه قرار دادهاند.
الف) دیدگاه اول که منتسب به مشهور است ،ضعف سندی روایت را قابل جبران دانسته و این
کاستی را از طریق شهرت عملیه اصحاب ترمیم نمودهاند( .بجنوردی ،1419 ،ص )153بنابراین،
قاضی باشد یا متهم ،جهل قصوری باشد یا تقصیری ،حکمی باشد یا موضوعی ،چرا که در این
روایت واژه «الشبهات» به کار رفته و افاده عموم میکند چنانکه شهیدثانی با استناد به عموم روایت،
و هم به حلیت را نیز شبهه میداند (عاملی (شهیدثانی) ،ص .)337همچنان که روایت ،کلیه حدود
را نیز در برمیگیرد؛ زیرا واژه «الحدود» دارای الف و الم و مفید عموم است.
ب) دیدگاه دوم که رویکرد روایت را قضائی میبیند ،معتقد است که روایت از حیث سند
تمام نیست و قاعده درء مصطاده میباشد لذا تمسک به عموم «الشبهات» را صحیح نمیداند .بلکه
جمع عرفی میان روایاتی که بر اجرای حد داللت دارند و روایاتی که بر سقوط حد تأکید میکنند،
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دلیل لفظی خواهد بود و بر اساس آن هر شبههای میتواند حد را ساقط کند ،اعم از آنکه شبهه

آن است که نگاه به قاعده عقالئی باشد و بر اساس آن روایت قابلیت نداردکه بیانگر یک قاعده
باشد.
 .3-6روایات خاص
در طول روایات عام از روایات خاص نیز میتوان برای توبه بهره جست .درجایی که پس از
توبه ،شبهه حکمیه مبنی بر سقوط حد وجود دارد و به تعبیری دیگر در تعارض میان استصحاب
عقوبت و اسقاط مجازات،کدام مقدم است؟ دیدگاهی که اعتبار روایات عام را از نظرسند و
داللت تمام می داند و آن را به عنوان 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 میکند.
پس الزم است محدوده داللت ادله خاصه را بررسی کنیم.
الف) مرسله جمیل ابن دراج :أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیر جَمِیعاً عَنْ
جَمِیلِ بْنِ دَرَّاج عَنْ رَجُل عَنْ أَحَدِهِمَا عفِیرَجُلسَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَى فَلَمْ یعْلَمْ ذَلِک مِنْهُ وَ
لَمْ یؤْخَذْ حَتَّى تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یقَمْ عَلَیهِ الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِی عُمَیر قُلْتُ فَإِنْ کانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یقَمْ عَلَیهِ الْحَدُّ قَالَ لَوْ کانَ خَمْسَةَ أَشْهُر أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ
جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیه حد (عاملی ،1416 ،ص )37جمیل ابن دراج از مردی و او از یکی از دو امام باقر
یا امام صادق (علیهماالسالم) نقل میکند که درباره شخصی سوال شد که دزدی کرده یا شراب
میکند وشخص صالحی شود ،حکم او چیست؟ امام(ع) در پاسخ میفرماید« :اگر شخص صالحی
شود و به کاری نیک شناخته شود ،حد بر او جاری نمیشود» .این روایت به صراحت داللت دارد
که اگر کسی مرتکب زنا ،سرقت یا شرب خمر شود و جرم وی ثابت نشود واو دستگیر نشود و
توبه کند ،حدی بر او جاری نمیشود ،با القای خصوصیت از این روایت میتوان چنین نتیجه
گرفت که توبه قبل از اثبات در مورد هر حدی ،باعث سقوط آن میشود (کریمی جهرمی،1412 ،
ص ) 63و از نظر برخی مفاد این روایت عام است و اختصاص به توبه قبل از بینه ندارد و حتی در
مورد اقرار و علم قاضی نیز جریان دارد (فاضل لنکرانی ،1406 ،ص )108این روایت از حیث
داللت تمام است ،اما مشکل آن مرسله بودن است.این اشکال را چنین پاسخ دادهاند که مراسیل
جمیل در حکم مسانید است( .مکارم شیرازی ،1418 ،ص )242زیرا جمیل جزء اصحاب اجماع
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خورده یا زنا کرده است ،ولی این جرم اثبات نمیشود و او دستگیر هم نمیشود تا اینکه توبه
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است.افزون بر این مشهور فقها به این حدیث عمل کردهاند و عمل مشهور جبران کننده ضعف سند
روایت است.
ب) مرسله ابی بصیر :أَبُو عَلِی الْأَشْعَرِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یحْیى عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیر عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عفِیرَجُلأُقِیمَتْ عَلَیهِ الْبَینَةُ بِأَنَّهُ زَنَى ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یضْرَبَ
قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیهِ شَی ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیهِ الْحَدَّ وَ إِنْ عَلِمَ مَکانَهُ بَعَثَ إِلَیهِابی .بصیر
از امام صادق(ع) درباره مردی که شهود بر ضد او به ارتکاب زنا شهادت میدهند ،ولی او پیش از
آنکه حدی بر او جاری شود فرار میکند نقل میکند که حضرت(ع) فرمود :اگر توبه کند ،چیزی
بر عهده او نیست و اگر در دست امام واقع شود (دستگیرشود) حد را بر او جاری میسازد و اگر
جا و مکان او را بداند( ،برای دستگیری و اجرای حد ،گروهی را) به سراغ وی میفرستد .عبارت
«ان تاب فما علیه شیء» در روایت را بر پیش از شهادت شهود حمل کردهاند (کریمی جهرمی،
 ،1412ص )243و از نظرسند در زمره روایات مسند ارزیابی شده است (رحمتی ،1374 ،ص.)255
روشن است این دو روایت برابر با مبنائی که عمل مشهور را جابر ضعف سند نمیداند ،قابلیت
استناد را ندارند (تبریزی ،1417 ،ص.)96
ج) صحیحه عبداهلل بن سنان :مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوب عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

٘هَا
سِنَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَى اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَى صَاحِب
فَلَا قَطْعَ عَلَیه .در روایتی عبداهلل بن سنان از امام صادق(ع) نقل میکند که حضرت فرمود:سارق اگر
وی جاری نمیشود (عاملی ،1416 ،ابوب حد سرقت ،باب  ،31حدیث  .)1این روایت بهخوبی
داللت دارد بر اینکه توبه سارق قبل از اثبات سرقت ،باعث سقوط مجازاتش میشود.نکته
باقیمانده آن است که این روایت گرچه درباره سرقت است،اما با القای خصوصیت میتوان گفت
حکم حدود دیگر نیز چنین است (کریمی جهرمی،1412 ،ص .)64در مقابل برخی القای
خصوصیت از روایت را روا ندانسته و حکم آن را مخصوص باب سرقت میدانند( .خویی،1396 ،
صص)186-185
د) روایات فضیلت توبه بر اقرار :از برخی روایات استفاده میشود که توبه کردن گنهکار از
گناه بهتر است از اقرار گناه نزد حاکم و چنانکه اجرای حد ،طهارت شخص را در پی دارد ،توبه
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خود بیاید و در پیشگاه خدا توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش برگرداند مجازات قطع عضو بر

نیز باعث طهارت میشود .برخی از اخبار یاد شده بدین قرار است :علی(ع) به مردی که اقرار به زنا
کرد ،فرمود :چه چیز باعث شده که به گناهت اقرار کنی؟ مرد پاسخ داد :طلب الطهاره .حضرت
فرمود:وای الطهاره افضل من التوبه (عاملی ،1416 ،ابوب مقدمات حدود،باب  ،16حدیث  .)6این
روایت صراحت در این دارد که توبه بهتر از اقرار است؛زیرا دارای اثر مشترک هستند و آن
تحصیل طهارت است که البته این هدف را توبه بیشتر تأمین خواهد نمود (کریمی جهرمی،همان).
 .7مبانی حقوقی
برخی ازحقوقدانان مرور زمان را مبنای سقوط مجازات میدانند.آنها معتقدند ترس از مجازات
موجب میشود که بزهکار در مدت مرور زمان همیشه با ناراحتیهای روحی بهسر برد وآرامش
خود را از دست بدهد و اگر این مدت طوالنی باشد تا حدی سبب تهذیب اخالق و رفتار متهم
میگردد (آخوندی ،1368 ،ص  .)216لکن از دیدگاه حقوق جزای اسالمی در غیر از احکام
حکومتی مرور زمان کاشف از توبه میباشد واین توبه است که موجب سقوط مجازات است.
واضح است که با تحقق توبه فرد بزهکار به فردی صالح تبدیل شده ودیگر دنبال گناه و بزه
نخواهد رفت .لکن صرف گذشت زمان و عدم ارتکاب جرم بدون تحقق پشیمانی و ندامت واقعی
نمی تواند نشانه اصالح بزهکار باشد ،چه اینکه ممکن است فرد مذکور در طی آن مدت امکان
ارتکاب بزه را نداشته و ازاین باب مرتکب جرم وگناه نشده باشد .پس مرور زمان بدون احراز توبه
منجر خواهد شد که یک رویکرد سکوالر است .ثانیاً با اعتقاد به توحید در قانونگذاری خداوند
تقابل جدی دارد ،زیرا به موجب اعتقاد مزبور حق وضع مجازات و اسقاط آن از حقوق اختصاصی
خدای متعال است .ثالثاً با اصل خاتمیت و جهانشمولی دین مغایرت دارد .اصل یاد شده بر فراگیر
بودن احکام شریعت و اجرای آن در شرایط زمانی و مکانی مختلف داللت دارد و مرور زمان دین
را به مقاطع زمانی خاص محدود میکند .رابعاً از تعبیر امام(ع) در مرسله جمیل بن دراج «عُرِفَ مِنْهُ
أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یقَمْ عَلَیهِ الْحَدُّ» و تعبیر دیگر در روایت ابن ابی عمیرکه فرموده است« :لوکان خمسه
اشهر اواقل وقد ظهر منه امر جمیل لم تقم علیه حد» استفاده میشود که مالک عدم اجرای حد این
است که بزهکار به ف رد صالحی تبدیل شده باشد و آن دلیلی بر موضوعیت توبه و دخالت مرور
زمان در حد یک اماره است .خامساً پذیرفتن مرور زمان و اعتقاد به عدم قابلیت اجرائی برخی از
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موجب سقوط مجازات نخواهد شد ،زیرا اوالً به حذف بخشی از دین و حاکمیت قوانین موضوعه
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احکام شریعت در بعضی مقاطع زمانی ،مصداق نوآوری منفی تلقی شده و ادله بدعت محرم آن را
شامل خواهد شد؛ زیرا اخراج مافی الدین من الدین نیز نوعی بدعت است .البته در محدوده احکام
حکومتی مرور زمان را می توان پذیرفت ،زیرا احکام مزبور در ثبات و بقاء تابع مصلحتی میباشند
که آنها را به وجود آورده است که البته تشخیص و تصمیم آن به عهده ولی امر میباشد .در احکام
شریعت نیز هر گونه محرومیت از اصل حق یا محدودیت در اعمال آن که از سوی شارع باشد مانند
فوریت در خیار عیب مشروعیت دارد ،اما تعمیم آن به مرور زمان مستند شرعی ندارد.
نتیجه
یک -با نگاه معرفت شناسی ،سقوط مجازات در پرتو تأسیس کالمی توبه از واقعیتی گزارش
میدهد که خدای متعال در جعل قوانین کیفری رویکرد تربیتی داشته است و اعمال مجازات هر
چند در بعد دنیوی آن ،جلوهای از غضب الهی را آشکار میسازد تا رفتار اجتماعی انسان را نظامی
بخشد ،اما افراد ژرف اندیش با عبور از آن به رحمت پروردگار خواهند رسید .آری ،او که رب
ناس ،ملک ناس و اله ناس است بر اجرای حدود آثاری را جعل نموده ،که سعادت دنیوی و
اخروی فرد بزهکار را در پی خواهد داشت .شواهدی ارائه گردید که ضمن اثبات این ادعا ،توبه را
از مرور زمان متمایز نمود و مرزی را میان حقوق اسالم و حقوق غرب ایجاد مینماید .مبانی
کالمی و فلسفی توبه از یک سو عقالنیت مفاهیم حقوقی را با ایجاد یک سیستم در راستای
به عنوان فرد جایگزین حدود ،جایگاه تربیتی اجرای حدود و هدف شارع در وضع قوانین کیفری
احراز میگردد .نکته قابل توجه این است که اوالً ،ادعای ما را تنها تسری توبه به درون نظام
حقوقی به نحو موجبه جزئیه ثابت میکند و در این راستا تفاوتی میان نظر مشهور و دیگران وجود
ندارد .ثانیاً ،با نگاه درون دینی و اثبات آثار سازنده تربیتی که مبتنی بر احکام کیفری اسالم
میباشد جهانشمولی و فراتاریخی بودن قوانین جزائی نیز برهانی خواهد شد.
دو -توبه ،مانند قاعده الضرر بر قوانین دیگر حاکم است .با این تفاوت که الضرر بر تمام
قوانین اسالمی ،اعم از عبادات و معامالت و اخالقیات حاکم و ناظر است وآنها را تفسیر میکند اما
توبه از احکام اولی بوده و فقط برخی از قوانین کیفری را کنترل میکند .بنابراین با توجه به قواعد
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سعادت دنیوی و اخروی انسان ثابت میکند و از سوی دیگر با بهرهگیری از شیوه برهان «لم ّ» ،توبه

کنترل کننده ،احکام در اوضاع و شرایط مختلف و نسبت به افراد گوناگون ،متفاوت خواهند بود.
این نیز عاملی است که موجب انعطاف قوانین اسالمی در شرایط مختلف و باعث انطباق اسالم با
مقتضیات زمان و مکان خواهد بود.
سه -از منظر حقوق اسالمی نیز ،بازگشت مجرم به جامعه با جبران کاستیها و اصالح ضعفها
هدفی است که قانونگذار از وضع قوانین جزائی دنبال میکند و حال که در پرتو یک انقالب
درونی فرد بزهکار به این تنبه نائل آمده و به یک فرد صالح تبدیل شده است ،اعمال مجازات
تحصیل حاصل بوده ،زیرا توبه مزبور از تحول و تولد جدید او در زندگی حکایت دارد.
فهرست منابع
قرآن کریم
ابن کثیر،اسماعیل بن عمر( ،)1419تفسیرالقران الکریم ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
ابن منظور ،محمدبن مکرم( ،) 1408لسان العرب،بیروت :داراحیاءالتراث العربی.
ابوهالل عسکری ،حسن( ،)1353الفروق اللقویه ،قاهره :بی نا.
آخوندی ،محمود( ،)1368آیین دادرسی کیفری ،تهران :انتشارات وزار ت فرهنگ وارشاداسالمی.
اردبیلی ،مولی احمد( ،)1416مجمع الفائده والبرهان،قم :موسسه النشراالسالمی.
االصفهانی ،محمدحسین( ،)1409بحوث فی االصول،قم :موسسه النشراالسالمی.

بیات ،عبدالرسول ( ،)1381درآمدی برمکاتب واندیشه های معاصر:فرهنگ واژه ها،قم :موسسه اندیشه
وفرهنگ دینی.
تبریزی ،میرزاجواد( ،)1417اسس الحدودوالتعزیرات،قم :بی نا.
جرجانی ،میرسید شریف ( ،)1419شرح المواقف،ج  ،8بیروت :دارالکتب العلمیه.
جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1390تسنیم ،تفسیرقران کریم،ج ،18قم :نشراسراء.
الحلی ،جمالالدین حسن بن یوسف بن مطهر( ،)1388کشف المرادفی شرح تجریداالعتقاد،تقدیم وتعلیق
جعفرالسبحانی،قم :موسسه االمام الصادق (ع).
خوانساری ،سیداحمد( ،)1366جامع المدارک،قم :اسماعیلیان.
خوئی ،سیدابوالقاسم( ،)1396مبانی تکمله المنهاج،ج1و،2قم :بی نا.

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-10-04

بجنوردی ،سیدمحمدحسن( ،)1419القواعدالفقهیه،قم :الهادی.

مبانی کالمی و فقهی توبه در حقوق کیفری اسالم 27 /
محمدحسین فضائلی

رحمتی ،محمد (،)1374کتاب الحدود،قم :مولف.
سبحانی ،جعفر( ،)1388الهیات،ج،4قم :موسسه االمام الصادق(ع).
سبزواری ،مالهادی ( ،)1366شرح المنظومه،قم :دارالعلم.
شاهرودی ،سیدمحمود( ،)1378بایسته های فقه جزا،تهران :نشرمیزان.
طباطبائی ،سیدعلی ( ،)1422ریاض المسائل،قم :موسسه النشراالسالمی.
طبری ،ابوجعفرمحمدبن جریر( ،)1412جامع البیان فی تفسیرالقران،ج ،1بیروت :دارالمعر.
عاملی ،زین الدین بن علی ( ،)1416وسائل الشیعه ،قم :موسسه آل البیت(ع).
عاملی ،زین الدین بن علی (بی تا)،مسالک االفهام ،ج،2چاپ سنگی.
فاصل لنکرانی ،محمد( ،)1406تفصیل الشریعه،کتاب الحدود،قم :بی نا.
قرطبی ،محمدبن احمد( ،)1364الجامع الحکام القرآن،تهران :انتشارات ناصرخسرو.
القوشجی ،عالءالدین علی بن محمد (بی تا)،شرح التجرید،قم :منشورات الرضی.
کاشانی ،مالفتح اهلل( ،)1336منهج الصادقین فی الزام المخالفین،تهران :انتشارات علمی.
کریمی جهرمی ،علی ( ،)1412الدرالمنضودفی احکام الحدود ،ج  ،1قم :دارالقران الکریم.
ــــــــــــــــــــــــــ ( ،)1414الدرالمنضودفی احکام الحدود ،ج  ،2قم :دارالقران الکریم.
مصطفوی ،حسن( ،)1430التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،ج  ،1بیروت ،دارالکتب العلمیه.
مطهری ،مرتضی ( ،)1378آزادی معنوی،قم :صدرا.

المفید ،محمدبن النعمان ( ،)1413اوائل المقاالت ،الموتمرالعالمی للشیخ المفید ،قم :بی نا.
مکارم شیرازی ،ناصر( ،)1418انوارالفقاهه :کتاب الحدودوالتعزیرات،قم :مدرسهاالمامعلیبن ابی طالب(ع).
میشل ،توماس(،)1387کالم مسیحی،ترجمه حسین توفیقی،قم :انتشارات دانشگاه ادیان ومذاهب.
نجفی ،محمدحسن ( ،)1368جواهرالکالم،ج،41تهران :دارالکتب االسالمیه.
نراقی ،مهدی ( ،)1388جامع السعادات ،ترجمه کریم فیضی ،قم :انتشارات قائم آل محمد(ص).
همدانی ،عبدالجبار( ،)1422شرح اصول الخمسه ،بیروت :داراحیاءالتراث العربی.

] [ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-10-04

ـــــــــــــــــــــ ( ،)1369حرکت وزمان درفلسفه اسالمی،تهران :حکمت.

[ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-10-04 ]

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

[ Downloaded from jlviews.ujsas.ac.ir on 2022-10-04 ]

