
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  در حدود و تعزيرات نقش توبه
  

  محمد هادي صادقيدكتر 
  دانشيار دانشكده حقوق دانشگاه شيراز

  
  

برانگيز و در تبعيـت از منـابع شـرعي، تأسـيس      در يك رويكرد تحسين 1392قانون مجازات اسالمي 
لكـن در مـواردي مقـررات آن    . جزاي عمومي مطرح كرده استتوبه را به عنوان يكي از قواعد حقوق 

وري قانونگـذار در تفكيـك   آنـو . خواني و انطباق الزم با موازين شرعي و اصول حقـوقي اسـت  فاقد هم
جرائم تعزيري به اعتبار درجات شدت و ضعف مجازات و پذيرش تأثير توبه تنها در جرائم خفيف نيـز  

اين مقالـه  . گي موازين حقوقي بوده و مخالف ضوابط شرعي استريخت فاقد مباني موجه و موجب بهم
پس از بررسي موقعيت نهاد توبه در قانون مجازات اسالمي و مقررات مربوط بـه آن، وجـوه مغـاير بـا     

رفع ايرادات بسياري كه  كندمباني و موازين حاكم بر اين نهاد را يادآور شده بر اين دريافت تأكيد مي
 كـردن معطـوف   لف متوجه مقررات قانوني حاكم بر توبه در تعزيرات است تنها باهاي مخت كه از جنبه
اسـت  سـابقه   فاقـد  در منـابع شـرعي  هاي پذيرش توبه به آن دسته از جرائم تعزيـري كـه   محدوديت

  .دگرد و با قيد انصراف اين مقررات از تعزيرات شرعي ممكن مي )هاي بازدارندهمجازات(
  

   .سقوط مجازات، مجازاتهاي بازدارنده، تعزيرات شرعي، حد، توبه  :هاكليد واژه
  
 5/6/1392  :  تاريخ دريافت   :لؤوپست الكترونيكي نويسنده مس  

sadeghi@shirazu.ac.ir   19/10/1392  :تاريخ پذيرش نهايي
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  :مقدمه. 1
كـه ناشـي از    هاي مقابله با بزهكاريدر برنامه كيفريحقوق واگذاري نقش فرعي و ثانوي به 

هاي سركوبگرانه سنتي بـه منظـور نيـل بـه اهـداف حقـوق جـزاي         ترديد در اثربخشي روش
  .اسالمي است، تأكيد بر سياست كيفرزدايي را در پي داشته است

هاي مبارزه عليه جرم  م، ضمن نفي انحصار شيوهسياست كيفرزدايي در نظام جزايي اسال
در اعمال مجازات، امكان تمسك به نهادهايي كه به وضـوح از رويكردهـاي سـخت سـركوبي     

  متمايز است را فراهم كرده است
كيفرزدايـي،  نهاد توبه از جمله تأسيساتي است كه در حقوق جزاي اسالمي و در راستاي 

  . بيني شده است با بزهكاري پيش بارزهار در فرآيند مدر پرتو جلب همكاري و مشاركت بزهك
اي اسـت   جزا، اقدامات داوطلبانه بدون ترديد مؤثرترين راه به منظور نيل به اهداف حقوق

كه مجرم بدون احساس اعمال فشار از خارج، براي ترميم آثار جـرم ارتكـابي و تغييـر مسـير     
  .دهد زندگي و اصالح خويش انجام مي

در تبعيـت از منـابع فقهـي و مـوازين شـرعي بـا        1392اسالمي مصـوب   قانون مجازات
هاي كيفري  سابقه، تأثير كلي يا جزيي نهاد توبه در سقوط واكنش رويكردي بديع و نسبتاً بي

اي به منظـور اصـالح بزهكـار از     كننده اين تأسيس امكان خيره. را مورد توجه قرار داده است
هـاي كيفـري را    هم كرده، توقف جريان متعارف دادرسـي طريق نوسازگاري داوطلبانه وي فرا

تعقيب يا ادامه پيگرد مـتهم يـا صـدور    ،به طوري كه اظهار توبه و احراز آن . گردد موجب مي
  .سازد حكم و اجراي مجازات را معلق يا منتفي مي

قانونگذار با تفكيك نقش توبه در جرائم مختلف، تأثير توبه در سـقوط مجـازات حـدي را    
آن ضـمن تفصـيل    115قانون مجازات اسالمي مورد حكم قرار داده و در ماده  114ده در ما

بنـدي ايـن نـوع از     جرائم تعزيري به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها و بدون توجه به طبقه
جرائم به تعزيرات شرعي و مجازاتهاي بازدارنده، احكام ناظر به نقش توبه در تعزيرات را بيان 

گاه توبه موجب سقوط كيفر قلمداد شده و گاه به نوعي ي كه به موجب آنكرده است به نحو
گيـري قانونگـذار در    شـود جهـت   در ايـن مقالـه تـالش مـي    . اثري آن حكم كرده است بر بي
برانگيـزي   هاي تحسين ها و ظرفيت گيري از نهاد توبه، مباني تحديد آثار آن و نيز كاستي بهره

 .مورد ارزيابي قرار گيرد كه در اين رابطه ايجاد شده است،

  
  :عناصر توبه .2

و مـراد از  ) 753 :1319غزالي ( اند تعريف كرده» راهي و آمدن باز راه بازگشتن از بي«توبه را 
 :تـا  شيخ بهايي،  بـي ( آن رجوع و بازگشت است از جرم و عصيان به سوي طاعت و فرمانبري

326(.  
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ساختن دل از معصيت و رجـوع   ا با خاليبازگشت به خد«عالمان اخالق مقصود از توبه را 
  .)399 :تانراقي، بي( اند ذكر كرده» از دوري درگاه الهي به قرب و نزديكي

برخي فقيهان، حقيقت توبه را ندامت بر گذشته زشت به سبب قبح آن و عزم بر اجتناب 
وجه بـه اثـر آن   و برخي با ت 1)242 : تابي ،ابي الصالح حلبي( اند از مانند آن در آينده دانسته

كننـده   كيفـر و رفـع   زايـل كننـده  اند كه آن نامي است براي فعلي كـه   در تعريف توبه آورده
   .)311 /14ج: 1385 قاضي عبدالجبار،( مذمت و اهانت از مستحق آن است

اي است كه مبتني بر معرفت نسبت به زشتي جرم و  توبه، اصالح و نوسازگاري داوطلبانه
همـراه بـا    ،ر مسير كمال قرب الهي و نيز ندامت ناشي از آن معرفـت اگاهي بر لزوم حركت د
  .ها و اجتناب از تكرار جرم است عزم بر احتراز از زشتي

اسـت كـه يكـي بـه      هبنابراين توبه واجد سه عنصر اساسي معرفت، نـدامت و عـزم و اراد  
نيسـت   گذشته، ديگري به حال و سومي به آينده مربوط است زيرا اصالح اختيـاري، ممكـن  

اول آنكه بزهكار بر زشتي رفتار مجرمانه سابق، علـم يافتـه آن را   : مگر به وقوف بر دو معرفت
  . بدان مشتاق گردد ،شر و نامطلوب انگارد و ديگر آنكه بر حقيقت كمال معنوي آگاه شده

معرفت، شرط اساسي در تربيت اصولي بزهكار است چرا كـه هرگونـه تـالش بـه منظـور      
آنكه مسبوق بر معرفت وي نسبت بـه زشـتي رفتـار مجرمانـه باشـد       بي ،هكاراصالح رفتار بز

لذا مجرم بايد بر بطالن و انحراف رفتار سـابق عـارف و بـر    . ترديد محكوم به شكست است بي
  .خير و راستي مسيري كه انتخاب كرده است اطمينان يابد

ر از زشتي تجاوز به ندامت، كه عنصر ديگر توبه است نتيجه معرفت و حاصل انزجار بزهكا
  .هاي اخالقي و حدود الهي است ارزش

آنچه در توبه معتبر است، پشيماني بر عصيان است، به دليـل جـرم و گنـاه بـودن آن؛ از     
اند، بلكه ندامت بر شرب خمر از آن  اثر دانسته برخي توبه ناشي از هراس از كيفر را بي ،رو اين

زيـرا انگيـزه   ) 326: تاشيخ بهايي، بي(اند؛  اشتهجهت كه موجب اضرار نفس است را توبه نپند
هاي انساني و اشتياق  تائب در دوري از جرم، ناشي از باور وي نسبت به زشتي تجاوز به ارزش

  .به بالندگي معنوي نيست
برخي بر اين باورند كه، عدم تأثير طمع پاداش يا ترس از كيفر، در ظهور ندامت و توبـه،  

توان سراغ گرفت نه  ط در افراد شايسته و خاصي چون پيامبران ميحالتي متعالي است كه فق
 انـد  هاي الهـي اقتصـار كـرده    لذا اين گروه بر شرط قصد تقرب به ارزش  در ميان مردم عادي،

  .)696: تابي مقدس اردبيلي،(

                                                 
 »الندم علي ماضي القبيح لوجه قبحه و العزم علي اجتناب مثله في المستقبل« .1
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اين عـزم و  : ها ركن سوم در ثبوت توبه، عزم و اراده تائب است بر دوري از جرائم و زشتي
اشي از ندامتي است كه از معرفت حاصل آمده است و در واقع معرفت، مقدمه و عزم، قصد، ن

ثمره ندامت است و مفهوم ندامت، محفوف است به هر دو طرف، يعني ثمر و مثمـر آن، چـرا   
كه ندم، خالي از علم و معرفتي كه آن را موجب شده اسـت و عزمـي كـه در پـي آن اسـت،      

ن آو عزم بر عدم عـود را از مقومـات     وبه را جز ندامت ندانستهرو گروهي ت از اين. نخواهد بود
و  4 /4ج :تـا بـي  ،غزالـي  ؛5 /7ج :تـا فيض كاشـاني، بـي   ؛237: تا،بي، شيخ بهايي(اند نشمرده

  ).346-347 / 14ج :1385قاضي عبدالجبار، 
اند و  هبرخي، عالوه بر عناصر مذكور، انجام عمل صالح را نيز يكي از اركان توبه تلقي كرد

 :تاغزالي، بي( اند؛ اساساً توبه را تبديل رفتار مذموم به اعمال و حركات پسنديده، تعريف كرده
لكن رأي مشهور و مقرون به صواب آن است كه اصالح رفتار از آثار توبه بـوده و از   )40/ 4ج

  /41ج : 1363نجفـي،   و 694: تـا بـي  مقدس اردبيلـي، ( گردد اجزاء و اركان آن محسوب نمي
113(.  

يك از مواد مربوط به توبه مجرم به تعريف و ذكر عناصر توبه نپرداختـه   قانونگذار در هيچ
است لكن از آنجا كه توبه واجد حقيقتي شرعي است، احصـاء اركـان آن، موكـول بـه منـابع      

 و 30 :1386، زراعـت ؛ 115: 1384، داور يـار .رك(شرعي و آراء معتبر فقيهان اسالمي است 
    .)1-36: 1375 ،مرعشي

  
  :هاي حدي آثار توبه بر واكنش .3

هـايي كـه در حقـوق جـزاي اسـالمي       العمل ميزان تأثير توبه بزهكار در هريك از انواع عكس
ها متفاوت بـوده يـا منـوط بـه      بيني شده است متناسب با مباني تقسيم وتنويع واكنش پيش

  .شرايط خاصي شده است
اولي و اساسي كـه در پرتـو تقنـين يـا اجـراي آنهـا       ه اعتبار اهداف ب هاي جزايي، واكنش
هـاي   به واكـنش ) ديات(و جبراني ) كفارات(هاي عبادي  العمل شود عالوه بر عكس تعقيب مي

  .شود تقسيم مي) تعزيرات(و اصالحي ) حدود(برانگيز  انذاردهنده و انصراف
اعمـال  هاي انذاردهنده كه با هـدف اولـي تهديـد تقنينـي و پيشـگيري جمعـي        واكنش

هاي كيفري معموالً شديدي هستند كه از خصوصيات كيفرهاي ارعابي  العمل گردد، عكس مي
گـردد؛ بـديهي    و انصراف برانگيز برخوردار بوده، بر حتميت، قطعيت و فوريت آنها تأكيد مـي 

هاي انذاردهنده منوط به عدم اجراي گسـترده، مكـرر و مسـتمر     است نقش تهديدي مجازات
شود با كمترين اعمال، لكن با بيشترين تبليغ و اعالم جـديت در   رو تالش مي ازاين. آن است

  .اجراي آنها، از خردانگاري مجازاتهاي مذكور در افكار عمومي جلوگيري شود



 

 

157  

 ش و
دود و  

 
 ات

حدود در زمره مجازاتهاي  انصراف برانگيزي اسـت كـه مهمتـرين مقصـود در تشـريع و      
جه به اين هدف موجب شده اسـت برخـي   شايد تو. اعمال آنها، تهديد تقنيني و اجرايي است

فقيهان اسالمي تأثير توبه در اسقاط حد را به ديده ترديد نگريسته يا نقش آن را به كلي نفي 
چنانكه حنفيه، مالكيـه، ظاهريـه و بعضـي از حنابلـه ، توبـه را مسـقط مجـازات حـد         . كنند

اهللا بـن   فضـل  ؛129 /11ج :تابيابن حزم، ؛ 284 /2ج :تابيابن رشد، . رك(اند  محسوب نكرده
لكن بسياري از فرق اسالمي از جملـه   .)316 /10ج: تابيابن قدامه،  و 355 :1362 روزبهان،

اند و در  بر پذيرش تأثير توبه در سقوط كيفر حد نظر داده ،اماميه، شافعيه و گروهي از حنابله
   .از تائب داللت دارد اند كه بر دفع كيفر و رواياتي تمسك جسته 1توجيه رأي خويش به آيات

متأثر از منابع فقـه شـيعي بـر تـأثير توبـه در       1392قانونگذار در قانون مجازات اسالمي 
در جـرائم موجـب حـد بـه     «: چنـين آورده اسـت   114سقوط حد تصريح داشته و در مـاده  

استثناي قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصـالح او بـراي   
  .گردد اضي محرز شود، حد از او ساقط ميق

همچنين اگر جرائم فوق غير از قذف با اقرار ثابت شده باشـد، در صـورت توبـه مرتكـب،     
تواند عفو مجـرم را توسـط رئـيس قـوه قضـائيه از مقـام        حتي پس از اثبات جرم، دادگاه مي

  ».رهبري درخواست نمايد
از طرفـي   ،ر در سقوط مجازاتهاي حديبنابراين قانونگذار ضمن پذيرش نقش توبه بزهكا

تأثير آن را در برخي حدود مقيد ساخته و از جهت ديگر به طور ضمني قائل بـه محـدوديت   
اهللا منحصـر   به مجرد توبه به جرائم حق  زيرا اصوالً سقوط واكنش. قلمرو اين تأثير شده است

  .)338/ 4ج :تابي احمد بن يحيي،(است 
ه بزهكار ممكن است نزد خداوند مورد پذيرش قرار گيـرد امـا   اگرچه توب ،الناس در حقوق
توجهي به ضرورت جبران صدمات وارد بر  ديدگان و بي تواند به تضييع حقوق بزه اين امر نمي

  .آنان منجر شود
ديدگان موجب شده است كـه برخـي، اداء مظـالم و     تأكيد بر لزوم تأمين حقوق خسارت

 :تابي جرجاني،. رك( اجزاء الزم در ثبوت توبه قلمداد كنندترميم صدمات قربانيان جرم را از 
از نشانه هاي  ثار وتبعات توبه وآكه اقدام به جبران زيان وارد بر بزه ديدگان از در حالي. )32

  .ن استآصداقت بزهكار در اظهار 
رو بزهكار تائب، بايد متناسب با جرائمي كه مرتكب شده اسـت، درصـدد تـدارك و     از اين

  ديده را در دفع كيفر جلب كند هاي وارده برآمده، رضايت بزه يم زيانترم

                                                 
 . از سوره مائده 36- 40- 41از سوره  نساء و آيات 16آيه .  1
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نفسه، تجاوز به حقـوق   هرچند اضرار به مردم و تضييع حقوق ديگران با ارتكاب جرم، في
ها  الهي را نيز در خود دارد اما اين وجه از تعدي مجرمانه، با ندامت و تحسر و نيز ترك زشتي

  .)36 /4ج: تابيي، غزال( شود در آينده تدارك مي
اگرچـه بـه روشـني بـه تفصـيل       1ا .م.ق 116و نيز در ماده  114قانونگذار در صدر ماده 

نپرداخته است اما بطور ضمني تأثير توبه را  حق اهللا يا حق الناس بودنجرائم حدي از حيث 
بـه مجـرد توبـه    و محاربـه  الناس دانسته، بر عدم سقوط مجازات حد قـذف   منصرف از حقوق

  .ريح كرده استتص
ديدگان تا آنجاست كه هرگـاه ارتكـاب جـرم حـدي، وقتـي       تأكيد بر صيانت از حقوق بزه

مجازات آن در زمره حقوق الهي قلمداد شده است، به صورتي واقع شود كه اضرار بـه غيـر و   
تواند در اسقاط كيفر حد  تجاوز به حقوق بزه ديده نيز در پي داشته باشد، توبه معتبر تنها مي

ؤثر باشد و آنچه به صورت مجازات تعزيري در ازاء عناوين مجرمانه ديگـر، در حـق قربـاني    م
يت كيفـري  مسـؤول جرم، ثبوت يافته است با توبه ساقط نشده و تائب همچنان نسبت به آن 

 ،النـاس  زيرا چنانكه گذشت تأثير توبه در حقوق). 314/ 10ج: تابيابن قدامه، (خواهد داشت 
  .ن حق استآرنده دا رضايتمستلزم 

در زنـا و لـواط هرگـاه    «: ا در اين باره آورده اسـت .م.ق 114قانونگذار در تبصره دو ماده 
ديـده انجـام گيـرد، مرتكـب در صـورت توبـه و سـقوط         جرم به عنف، اكراه و يا با اغفال بـزه 

مجازات به شرح مندرج در اين ماده به حبس يا شالق تعزيري درجه شش يا هـر دوي آنهـا   
  ».شود وم ميمحك

به عالوه مجازات تعزيري مذكور، كه مابازاء سلطه و تصرف به عنف و اكراه، همراه با فعل 
ديده اسـت، مـانع ضـمان مرتكـب نسـبت بـه سـاير حقـوق قربـاني ماننـد            ارتكابي عليه بزه

  2.البكاره، مهرالمثل و مانند آن نخواهد بود ارش
ين ماده مبني بر عدم تأثير توبه در سـقوط  با الغاء خصوصيت از جرائم زنا و لواط، حكم ا

النـاس اسـت، در    مجازات جرم تعزيري كه با ارتكاب جرم حدي همراه شده و در زمره حقوق
  .ديگر موارد نيز جاري است

هـاي   الناس و از جملـه واكـنش   نيز آمده است، حقوق 116بنابراين همانگونه كه در ماده 
گردند با احراز توبـه   ديده اعمال مي ت وارده به بزهجبراني كه با هدف ترميم صدمات و خسارا

                                                 
 ».گردد و محاربه، با توبه ساقط نميديه، قصاص، حد قذف «: دارد ا مقرر مي.م.ق 116ماده  .1

در موارد زناي به عنف و در حكم آن، در صورتي كه زن بـاكره  «: قانون مجازات اسالمي 231به موجب ماده  .2
شـود و در صـورتي كـه     البكاره و مهرالمثل نيز محكوم مي باشد مرتكب عالوه بر مجازات مقرر، به پرداخت ارش

 ».گردد پرداخت مهرالمثل محكوم ميباكره نباشد فقط به مجازات و 
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مرتكب ساقط نشده، بزهكار به دنبال توبه، مكلف است ديه مابـازاء جنايـت را پرداختـه و در    
صورت ارتكاب جنايت عمدي مستلزم قصاص، با تسليم خويش، خود را در معرض كيفر قـرار  

ا فراهم ساخته يا با جلب رضايت آنـان،  ديدگان ر دهد و به اين نحو، امكان استيفاء حقوق بزه
 ؛358 /7ج :1419 بجنـوردي، . رك(آنچه از آثار و تبعات توبه واقعي است را فعليـت بخشـد   

ابـي   ؛694: تـا بـي مقـدس اردبيلـي،    ؛293 و12 /41ج: 1363، نجفي، 44 :تابيشيخ بهايي، 
  .)768 :1319غزالي،  و 243-244 :تابيالصالح حلبي، 

طـور  ه الناس را ب ا آمده و محدوديت تأثير توبه در مجازاتهاي حق.م.ق 116آنچه در ماده 
بلكـه  . مطلق به محاربه نيز تسري داده است مغاير با مـوازين فقهـي و قواعـد شـرعي اسـت     

مبنـي بـر سـقوط     114پذيرش عدم تأثير مطلق توبه در محاربه با منطوق تبصره يك مـاده  
كـه  1.بل از دستگيري يا تسلط بر او، در تعارض اسـت كيفر حد محاربه، با احراز توبه مجرم ق

  به تبصره مذكور مقيد دانست را 116 ن بايد مادهآبراي رفع 
اهللا، برخي از حقوقدانان اسـالمي، بـا توجـه بـه      عالوه بر تحديد دامنه تأثير توبه به حقوق

ر اسـقاط  اهداف مجازاتهاي حدي و نقش آنها در پيشگيري و ارعاب بزهكاران، تـأثير توبـه د  
اين گروه بر اين باورند كه بر تائـب  .اند كيفر حد را به عدم اشتهار جرم ارتكابي، مشروط كرده

اهللا كه خبر آن شهرت و شيوع يافته است به منظور تحمل كيفر نـزد   است تا در جرائم حقوق
ابـن  . و نيـز رك  178 /8ج :تابي ، المبسوط،2شيخ طوسي(حاكم به جرم خويش اعتراف كند 

هـاي تـاريخ فقـه دربـاره      اين رأي به ويژه با بسـياري از گـزارش   .)525 /3ج :1411ريس، اد
به جرم اقرار داشته و ) ع(يا امام علي) ص(اجراي مجازات حد بر كساني كه نزد پيامبر مكرم 

پـس  ) ص(چنانكه وقتي، پيامبر. به رغم توبه، بر آنها حد جاري شده است نيز هماهنگ است
جسد مجرم نماز گذارد، در پاسخ به اين اعتراض كه چرا بر محكوم بـه حـد   از اجراي حد، بر 

                                                 
اجراي آزمايشي آن بـه   25/9/88كميسيون قضايي كه درتاريخ  27/5/88الزم به ذكر است در مصوبه مورخ  .1

حـد قـذف بـا توبـه      ديـه، قصـاص و  «: كند آن تصريح مي) فعلي 116ماده ( 115در ماده . تصويب رسيده است
به شوراي نگهبان ارسال شده است از عدم تـأثير توبـه    9/10/88 در اين مصوبه كه در تاريخ» .گردد ساقط نمي

ود ايـرادي متوجـه   هاي خ در جرم محاربه در ماده مذكور ذكري به ميان نيامده و شوراي نگهبان نيز در بررسي
لكن مجلس شوراي اسالمي اليحه مجازات اسالمي را همراه با رفـع برخـي ايـرادات شـوراي     . آن ندانسته است

آن بدون آنكه مسبوق به ايراد  115كند و در ماده  مجدداً به شوراي نگهبان ارسال مي 7/8/90تاريخ  نگهبان در
ظاهراً از آنجا كه شورا قبالً اين ماده را داراي اشـكال  . شوراي نگهبان باشد كلمه محاربه را نيز اضافه كرده است

 .دهد ر قرار نميشرعي و قانوني اعالم نكرده است بررسي مجدد آن را در دستور كا

الناس فالتوبه، الندم علي ما كـان و العـزم    اما ان كان مشتهراً شايعاً في«: شيخ طوسي در اين باره اورده است .2
  .»علي ان اليعود و ان ياتي االمام و يعترف به عنده ليقيم عليه الحدود
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 :1416 شـهيد ثـاني،  . رك(كنـد   گذاريد، مخاطب را به توبه خالصانه وي متوجه مـي  نماز مي
  .  )431/ 2ج

درباره اظهار توبه بعد از اقرار به جرم حـدي آمـده و بـه     114آنچه در قسمت اخير ماده 
تواند  وارد در درخواست عفو وي از ولي امر مخير شده است نيز ميموجب آن قاضي در اين م

ناشي از وجه ارعابي مجازاتهاي حدي باشد زيرا اين حكم نه به دليل عروض شبهه در احـراز  
توبه به عنوان مبناي اقرار به جرم حدي است زيرا در اين صورت وجهي بـراي ارجـاع آن بـه    

نيست؛ به عالوه اختيـار قاضـي در درخواسـت عفـو     ولي امر يا حاكم سياسي جامعه اسالمي 
زيـرا ايـن اختيـار كـه بـه حـدود يعنـي         مجرم نيز مطلق نبوده و مبتني بر مصـلحت اسـت؛  

رسد كه اخبار  مجازاتهاي ارعابي و انصراف برانگيز منحصر است، در مواردي موجه به نظر مي
آثار جرم ارتكـابي در جامعـه و   از اين رو ارزيابي  جرم واقع شده، در جامعه شايع نشده باشد؛

كـه معمـوالً    - سنجش مصالحي كه در راستاي پيشگيري جمعي بايد مورد توجه قرار گيـرد 
به حاكم سياسـي واگـذار شـده اسـت تـا در صـورت        - مستلزم يك بررسي غيرقضايي است
هـاي مـذكور    به كاهش نقش تهديدي و ارعابي واكنش ،اقتضاي مصلحت و به نحوي كه عفو

   1.)777 :1417شيخ مفيد، (شود اقدام كند منجر ن
از موجبـات سـقوط كيفـر اسـت      -به جز حد قذف  -بنابراين توبه در جرائم موجب حد 

مشروط بر آنكه تا قبل از اثبات جرم اظهار شود لكن در محاربه، توبه تا قبل از دسـتگيري و  
  .سلطه بر وي مؤثر خواهد بود

اسقاط كيفر حد مؤثر نيست لكن اگر جرم حدي، بـه  نفسه در  بعد از اثبات جرم، توبه في
موجبي براي درخواسـت   - در صورت اقتضاي مصلحت - تواند اقرار اثبات شده باشد، توبه مي
  . عفو مجرم از سوي ولي امر شود

 /18ج  :تـا بـي  حرعـاملي، (اگرچه بنا بر قول مشهور فقيهان اسالمي با استناد به روايـات  
رار محدود شـده اسـت لكـن گروهـي بـر ايـن باورنـد كـه امكـان          ، حكم مذكور به اق2)331

درخواست عفو محكوم، پس از اثبات جرم به موارد اظهار توبه مسبوق به اقرار، منحصر نبوده، 
توانـد   قاضي مـي  ،و هرگاه جرائم حدي به شهادت نيز ثابت شده باشد در صورت توبه بزهكار

  .)777: 1417 شيخ مفيد،. رك(عفو مجرم را تقاضا كند 
  
  

                                                 
 »...المصلحه في ذلك و الهل االسالم كان لالمام الخيار في العفو عنه او اقامه الحد حسب مايراه من ... « .1

 »اذا قامت البينه فليس لالمام ان يعفوا« .2
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  :هاي تعزيري توبه در واكنش .4
هايي كه هدف اولي در تقنين و اعمال آنها تربيت و اصـالح بزهكـار اسـت تحـت      العمل عكس

تعزير كه در لغـت بـه   . گيرد عنوان تعزيرات، بخش وسيعي از حقوق جزاي اسالمي را دربرمي
 )يحـي، مجمـع البحـرين   الطر(بازداشـتن و زدن  ) جوهري، صحاح اللغه(معني توقير و تكريم 

ابن (بند و مقيد ساختن  و پاي )مفرداتراغب اصفهاني، (نصرت و ياري كردن همراه با تعظيم 
واكنشي است كه نوع و ميزان آن در شـرع مشـخص    ،آمده در اصطالح)  منظور، لسان العرب

  .گردد نشده و به منظور اصالح و تأديب متخلف، به وسيله دادرسان تعيين و اعمال مي
تـرين و مـؤثرترين    كه اصوالً مناسـب  - تشخيص و تعيين جنس و ميزان واكنش تعزيري

اي اسـت كـه از ظرائـف امـور      فرآينـد پيچيـده   - تدبير در اصالح و ردع و منع بزهكار اسـت 
اي مورد توجه قرار دهـد   دادرسي بوده و به موجب آن قاضي بايد معيارهاي متنوع را به گونه

  .هاي مذكور باشد زن از رعايت مالكبرآيندي متوا ،كه تعزير
از قبيـل سـن،   (هاي شخصيتي بزهكار  عالوه بر نوع و شدت و ضعف جرم ارتكابي، ويژگي

، ضـرورت تـرميم   )جنس، قوت بدني، وضعيت روانـي، موقعيـت اجتمـاعي و سـوابق رفتـاري     
ايي هـ  الناس و نيز لحاظ مصالح اجتمـاعي از جملـه مـالك    ديده در حقوق صدمات وارد بر بزه

است كه دادرس مكلف است با توجه به آنها به اجتهاد كارآمدترين واكنش به منظور تأديـب  
  .و تربيت متخلف و مجرم بپردازد

هاي تعزيري موجب شده است، برخي تأثير توبه در  توسعه اختيار قاضي در اتخاذ واكنش
  .)58و44: 1409 ،منتظري(سقوط اين نوع از مجازاتها را به ديده ترديد و انكار بنگرند 

لكن با توجه به آنچه در اعمال تعزير مقصود است پذيرش تأثير توبه در سقوط ايـن نـوع   
اولي از قبول تأثير توبه در حد است چرا كه هرگـاه اقـدام اختيـاري بزهكـار در      ،ها از واكنش

العمل بر مرتكـب در پـي توبـه     اصالح و نوسازگاري خويش احراز شود، تحميل هر نوع عكس
گـردد   زيرا تعزير اصوالً با هدف تربيت و ردع و منع بزهكار اعمال مـي . موجه نخواهد بود وي

و به مجرد حدوث توبـه تمـام مقصـود     )236: تابي ماوردي،و  416: تابي ابي الصالح حلبي،(
  .حاصل است

رويكرد افتراقي خاصي در خصـوص تـأثير توبـه در     1392قانون مجازات اسالمي مصوب 
  .در منابع فقهي فاقد سابقه است برخي آز آنهاري برگزيده است كه جرائم تعزي
در جرائم تعزيري درجـه شـش، هفـت و هشـت     «: دارد قانون مذكور مقرر مي 115ماده 

چنانچه مرتكب توبه نمايد و ندامت و اصـالح او بـراي قاضـي محـرز شـود، مجـازات سـاقط        
مقررات راجـع بـه تخفيـف مجـازات را      تواند دادگاه مي ،در ساير جرائم موجب تعزير. شود مي

  .»اعمال نمايد
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به موجب تبصره دو ماده فوق، اطالق مقررات اين ماده شامل تعزيرات منصـوص شـرعي   
بنـدي جـرائم    هاي تعزيـري مسـتلزم توجـه بـه دسـته      بررسي تأثير توبه بر واكنش. شود نمي

زيرا چنانكه پـيش از   تعزيري و تفصيلي است كه در منابع فقهي و قانوني صورت گرفته است
تواند در هريك  نحوه و حدود تأثير توبه مي ،به مواردي اشاره گرديد به صورت ضمنياين نيز 

  .از انواع جرائم تعزيري متفاوت باشد
شود، تعزيرات  تقسيم مي 1تعزيرات به دو گروه عمده تعزيرات شرعي و تعزيرات حكومتي

  .شرعي ممكن است منصوص يا غيرمنصوص باشد
تواند در  حق در تعقيب يا اعمال تعزير، مي چنين جرائم تعزيري به اعتبار موقعيت ذيهم

  .اهللا يا حقوق الناس قرار گيرد زمره حقوق
النـاس باشـند لكـن     اهللا يا حق شوند ممكن است حق جرائمي كه تعزير شرعي قلمداد مي

الناس، بر ايـن   حقوقو همه آثار و احكام ناظر بر   الناس محسوب تعزيرات حكومتي همه، حق
در مـواردي كـه    –انگـاري   كه جـرم طور همان ،نوع از جرائم نيز حاكم است، به عبارت ديگر

بـه منظـور تـأمين مصـالح متنـوع ملـي و اجتمـاعي، در چـارچوب          -شارع مقرر نكرده است
تعزيرات حكومتي از حقوق حكومت و در زمره حقوق الناس است؛ واكنش مابازاء اين نـوع از  

موجبـات   ،بـه عـالوه  . شـود  ئم نيز از جهت جنس و ميزان به وسيله حكومت تعيـين مـي  جرا
سقوط مجازات يا موارد تشديد، تخفيف و نحوه اجرا يا توقـف مجازاتهـاي بازدارنـده نيـز بـر      

  .گردد وسيله حكومت مشخص ميههاي سياست كيفري ب گيري اساس جهت
توبه صورت گرفتـه بـه اعتبـار شـدت و     تفصيل ديگري كه از جرائم تعزيري در رابطه با  

ضعف مجازات است كه از ابداعات قانون مجازات اسالمي بوده و جرائم تعزيري را با توجه بـه  
تقسـيم كـرده   » ششم تا هشتم«و » اول تا پنجم«قانون به دو گروه تعزيرات درجه  19ماده 
  .است

امـا   ،تعزيري را پذيرفته استهاي  نقش توبه در واكنش در ابتدابنابراين، قانونگذار اگرچه 
بدون توجه به مباني و آثار گونه هاي تعزيرات در فقه جزايي، در اين باره به نوآوري غيرقابل 

تـوجهي قانونگـذار نسـبت بـه اخـتالف       حاكي از بي 115اطالق ماده . دفاعي دست زده است
اسـت بـه نحـوي     )مجازاتهاي بازدارنده(موازين حاكم بر تعزيرات شرعي و تعزيرات حكومتي 

كه عدم انصراف اين ماده از تعزيرات شرعي، مفاد آن را از جهت حقوقي و شرعي بـا ايـرادات   
  :گردد بسياري مواجه كرده است كه ذيًال برخي از موارد آن را متذكر مي

                                                 
مراد از تعزيرات حكومتي در اينجا همان مجازاتهاي بازدارنده است و نه تعزيراتي كه به اعتبار مرجع اعمـال   .1

 .گيرد آنها در برابر تعزيرات قضايي قرار مي
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  :مباني متعارض .1.4
از و تبصـره دو ذيـل آن آورده اسـت جـرائم تعزيـري       115بر اساس آنچه قانونگذار در ماده 

  :جهت تأثيري كه توبه بزهكار بر آنها دارد به سه گروه زير تقسيم شده است
بينـي شـده و در    جرائمي كه مجازات آنها در قوانين مختلف تا دو سال حبس پيش -الف

  .شوند زمره تعزيرات درجه شش، هفت و هشت محسوب مي
سال حبس مقرر  جرائم تعزيري كه در قوانين موضوعه براي آنها مجازات بيش از دو -ب

قـانون مجـازات    19شده و شامل تعزيرات درجه يك، دو، سه، چهار و پنج مـذكور در مـاده   
  .اسالمي است

جرائم تعزيري كه نوع و ميزان مجازات آنها در شرع مقدر شده و به عنـوان تعزيـرات    -ج
  .شوند منصوص شناخته مي

 را متفـاوت دانسـته اسـت؛    قانون مجازات اسالمي تأثير توبه در هريك از جـرائم مـذكور  
قانون گذار در جرائم با مجازات حبس دو سـال و كمتـر از آن و نيـز در تعزيـرات منصـوص      
هرچند مجازات آنها بيش از دو سال حبس و يا به منزله آن باشد توبه را موجب سقوط كيفر 

و دانسته است لكن در جرائم تعزيري شديدتري كه حداقل مجـازات قـانوني آنهـا بـيش از د    
توبه را فاقد تـأثير در اسـقاط تعزيـر شـمرده      ؛سال و حداكثر بيست و پنج سال حبس است

در اين موارد توبه بزهكار ممكن است از جهات مخففـه قلمـداد    ،به موجب ماده مذكور .است
  توانند بنا به صالحديد و تشخيص خود، مجازات تعزيري را تخفيف دهند شده، دادرسان مي

به محدوديت نقش توبه در مجازات جرائم تعزيري شديد، در قسـمت   قانونگذار با تصريح
زيرا به موجب . در واقع، به نفي تأثير توبه در اين نوع از جرائم پرداخته است 115اخير ماده 

امكان اعمال تخفيف بـه احـراز توبـه بزهكـار منـوط       ،قانون مجازات اسالمي 38بند ث ماده 
از جهات اختياري تخفيف قلمداد شده است و از آنجـا   ،نشده و بلكه ندامت و پشيماني مجرم

با اظهار و احراز  ،كه ندامت با توبه مالزمه نداشته و تنها يكي از اجزاء الزم در تحقق آن است
آمده است تقليل داده يا  ا.م.ق 37تواند مجازات تعزيري را موافق آنچه در ماده  قاضي مي ،آن

  .تري تبديل كند به كيفر خفيف
راين به مجرد ندامت، جهت تخفيف محقق است و امكان اعمال آن نيازمند احراز توبه بناب

بزهكار نخواهد بود و اين به معني عدم پذيرش تأثير توبه در سقوط كلي يا جزيـي كيفـر در   
در حالي كه در تعزيرات درجه شـش، هفـت و هشـت، نـدامت از     . جرائم شديد تعزيري است

  .ت سقوط كيفر استجهات تخفيف و توبه از موجبا
تزلزل مباني قانونگذار در اين رويكرد بي سابقه، هرگونه تـالش بـه منظـور توجيـه آن را     

  :سازد زيرا غيرممكن مي
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فيه فاقد مبناي شـرعي و توجيـه    اين نحو از تفصيل تعزيرات غيرمنصوص، در مانحن: اوالً
گرچه حقوقدانان اسـالمي در  ا .يي و نظريات فقهي فاقد سابقه استعقالني بوده، در منابع روا

آراء و فتاوي خود به بزرگي و كوچكي جرائم تعزيري توجه داشـته، آن را يكـي از معيارهـاي    
، )472 :1403 مقداد سيوري، و 143 /2ج :تابي شهيد اول،(اند  تعيين واكنش مناسب دانسته

  .اند اما هيچ يك از آنان تأثير توبه را با اين نحو از تفكيك مرتبط نكرده
حـر   ؛4352  /2ج :1365كلينـي،  ( و روايـاتي  1عمومات و اطالقات ادله توبه از آيات: ثانياً

كه بر تأثير توبه در سقوط مجازات داللت دارند، از پذيرش ) 3603و 358  /11ج :تاعاملي، بي
 ،رو ايـن  امتنـاع دارد و از  - از حيث شدت و ضـعف جـرم   - هرگونه تفصيل در جرائم تعزيري

در تعزيرات شديد،  -حتي پيش از ارجاع امر به حاكم -ر مطلق توبه در اسقاط كيفرعدم تأثي
  . گردد غيرقابل توجيه قلمداد مي

فقيهان اسالمي نيز در مواضع متعدد بر تأثير توبه در سقوط مطلق تعزير اعم از انكـه در  
اوتي قائـل  نهـا تفـ  آداشته و در اين خصوص بين  تأكيد –زمره صغائر يا كبائر محسوب شوند 

  /1ج  :تـا شهيد اول، بي(» التوبه بشروطها تزيل الكبائر و الصغائر«: اند نشده بلكه تصريح كرده
  .)333 /7ج :1419 بجنوردي،؛ 530 :1403مقداد سيوري،  ؛228

بنابراين نفي سقوط مجازات در اينگونه جرائم و واگذاري اختيار يكي از دو وجه تخفيـف  
با احكام و موازين شرعي مخالفت  ،ادرسان، به رغم احراز توبه بزهكاريا اعمال تمام كيفر به د

  .دارد
مستلزم پذيرش تأثير آن است زيرا  ،امر به توبه به عنوان يك واجب عقلي يا شرعي: ثالثاً

منابع اسالمي، توبه را واجب شـمرده   .امر به چيزي كه اثري بر آن مترتب نيست مهمل است
ذشت از مؤاخذه مرتكب جرم و معصيت، به مجرد احراز توبه، چنان و به دنبال آن بر عفو و گ

. اند كه آن را مرتكب نشـده اسـت   كننده از گناه را مانند كسي شمرده اند كه توبه تأكيد كرده
  .)351 /7ج :1419 بجنوردي،(

ان و نه به دليل استحقاق تائـب  نّمعالوه هرچند سقوط مجازات ناشي از تفضل خداوند هب
به روشـني   ،كردن تائب از فضل و بخشش خداوند در برخي از جرائم تعزيري محروم اما ؛است

  .باره مخالفت دارد كريم و روايات دراين گيري قرآن با جهت

                                                 
 – 54/ انعام: و نيز رك»  اصلح، فان اهللا يتوب عليه، ان اهللا غفور رحيم فمن تاب من بعد ظلمه و«: 39/مائده .1

 ...و  53/زمر -110/نساء -119/نحل -153/اعراف -71-70/فرقان -82/طه – 60/مريم

 »التائب من الذنب كمن ال ذنب له« .2

 »...توبوا الي اهللا من جميع ذنوبكم : ... قال رسول اهللا«. 3
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ر توبه در جرائم تعزيري شديد به سقوط مجازات اخـروي نيـز ادعـايي    ادعاي انحصار تأثي
آنچه موجـب سـقوط    ،عالوههب. بدون دليل و مغاير با اطالقات ادله و در تعارض با سنت است

ن فالّ«: گردد به طريق اولي سقوط كيفر دنيوي را نيز در پي خواهد داشت عقوبت اخروي مي
  .)358 /14ج :1419 ،شهيد ثاني(» فعقوبه الدنيا اولي التوبه تسقط الذنب و عقوبه االخره،

بنابراين رويكرد قانونگذار در تفكيك جرائم تعزيري و نفي تـأثير توبـه در برخـي از ايـن     
مثـال زيـر يكـي از    . جرائم به وضوح با ادلـه شـرعي و آراء فقيهـان اسـالمي در تضـاد اسـت      

تكب جرم ربا، كه يكي از جرائم شديد حقوقدانان اسالمي توبه مر: هاي اين تعارض است نمونه
در حالي كـه   .)97: 1410 شيخ طوسي،(اند  تعزيري است، را موجب سقوط كيفر وي دانسته

شمارد زيرا  ر كيفر مياقانونگذار، توبه رباگيرنده را قابل پذيرش ندانسته، وي را همچنان سزاو
بينـي شـده    ل حـبس پـيش  قانون تعزيرات، مجازات رباگيرنده تا سه سا 595به موجب ماده 

هاي ذيل آن، از جملـه   قانون مجازات اسالمي و تبصره 19است كه اين كيفر، بر اساس ماده 
در ايـن مـوارد، توبـه، در     115مجازاتهاي تعزيري درجه پنج قلمداد شده و به دسـتور مـاده   

  .اسقاط تعزير بالاثر است
  

  :غفلت از اهداف تعزير .2.4
نجفي،  ؛18 :تا حسيني همداني، بي(اند  معروف و نهي از منكر دانستهتعزير را از مراتب امر به 

و همچنان كه وجـوب ايـن دو بـر سـودمندي آن      1)344 :تاميرفتاح، بي و 10 /40ج :1363
صـافي،  (و مصـلحت آن اسـت    بودن متوقف است، جواز تعزير نيز منوط به تأثير و احراز نافع

رو فايده فـردي   تأديب و تربيت است و از اين ،رچرا كه ماهيت و هدف تعزي .)81-80 :1363
  .سازد و يا در مواردي سودمندي اجتماعي آن است كه اعمال تعزير را موجه مي

تأكيد بر ضرورت سودمندي تعزير موجب شده است كه برخي، عدم نفـع و مصـلحت، در   
جازات بيش اعمال تعزير متناسب با استحقاق بزهكار را ، موجب سقوط كيفر بدانند هرچند م

از استحقاق وي، سودمند تشخيص داده شود؛ زيرا در اين صورت سودمندي كيفر منـوط بـه   
اهللا ابـن   فضـل (تجاوز از ميزان استحقاق بزهكار بـوده و كمتـر از آن فاقـد سـودمندي اسـت      

  .)216 /1ج :تابي قرافي، ؛ 392: 1363روزبهان، 
گـرد هرچنـد    بدون جهت قلمـداد مـي  اجراي تعزير بدون آنكه واجد منفعتي باشد، ايذاء 

  .موجب آن، رفتار مجرمانه باشد

                                                 
 .»و من جمله افراده تعزير المعاصي... و الوجه فيه عموم مادل علي النهي عن المنكر... « :نويسدمير فتاح مي .1
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بديهي است هرگاه هدف از تعزير محقق شده باشد، به ويژه آنكه بزهكار خود، با اقـدامي  
گـردد، بـه تربيـت و     ترين تأثير مبتني بر معرفت و ندامت محسـوب مـي   داوطلبانه كه عميق

است زيرا پس  الزم وشني از موارد تعذيب غيراصالح خويش پرداخته باشد، اعمال تعزير به ر
از حصول مقصود واكنش، هرگونه تالش در اين باره، عاري از هرگونه مصـلحت و سـودمندي   
بوده و مصداق تحصيل حاصل است و پس از آن اجراي هر واكنشي با تمسـك بـه كيفـر يـا     

  .يگري استهاي مختلف، ايذاء بدون دليل و تحميل رنج بالوجه بر د ايجاد محدوديت
هـاي تعزيـري در برخـي     برانگيز واكنش  ممكن است گفته شود نقش تهديدي و انصراف

كننده مشروعيت اعمال تعزير به رغم توبه بزهكار است زيرا يكـي از معيارهـاي    موارد، توجيه
هـاي شخصـيتي و خصوصـيات جسـمي و روانـي      هاي تعزيري، عالوه بر ويژگي اتخاذ واكنش

رو نوسازگاري داوطلبانه بزهكـار، تنهـا    ازاين. اجتماعي و مانند آن است بزهكار، لحاظ مصالح
توانـد مـانع تـأثير توبـه در      لكن اين امر نيز نمي. بخشي از اهداف تعزير را تأمين خواهد كرد

سقوط تعزير باشـد؛ زيـرا قانونگـذار در تبعيـت از مـوازين فقهـي، خـود، بـر نقـش توبـه در           
هدف تهديد تقنيني يا اجرايي و پيشگيري جمعي اعمـال مـي    مجازاتهاي حدي، كه اصوالً با

شوند، تأكيد داشته، با شرائطي آن را موجب سقوط حد دانسته است پس به طريق اولي توبه 
در سقوط مجازتهاي تعزيري كه مقصود اولي در آن تربيـت و اصـالح اسـت نيـز بايـد مـؤثر       

  .شمرده شود
توانـد وجـه    در مجازاتهاي تعزيري شـديد، نمـي  توجهي قانونگذار به نقش توبه  مبناي بي

 -تهديدي كيفر در اين موارد و در راستاي مصالح اجتماعي قلمداد شود چرا كه اگر ايـن امـر  
اين نـوع از جـرائم    -بود مورد نظر قانونگذار مي -مانند آنچه در مجازاتهاي حدي مطرح است

  .نستدا تعزيري را از جهت نقش توبه در آنها ملحق به حدود مي
بنابراين پذيرش تأثير توبه در سقوط مجازاتهاي حدي كه معموالً با توجه به نقش ارعابي 

تري كـه بـا هـدف     و عدم تأثير توبه در جرائم خفيف -و انصراف برانگيز آنها مقدر شده است 
اصالح مقرر شده و وجه ارعابي آنها ، بسيار كمتر از كيفرهـاي حـدي اسـت كـامالً غيرقابـل      

  .رسد مغاير با موازين فقهي و حقوقي به نظر ميتوجيه و 
  
  :موازين متغاير .3.4

اگرچه قانونگذار مالك تأثير توبه در تعزيرات را درجه وخامت جرم ارتكـابي قـرار داده اسـت    
نظر از شدت و ضعف جرم حـدي،   لكن همين مالك را در جرائم حدي معتبر ندانسته، صرف

  .رستي مجازات حد را ساقط كرده استبا احراز توبه و اصالح بزهكار به د
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بنابراين قانونگذار بدون آنكه بر تمسك به موازين واحد و يكنواخت تأكيد داشته باشـد و  
 -توبه را در جرائم شديد مشمول حـد  ،بدون آنكه دليل فقهي يا منطقي موجهي داشته باشد

ري، موجـب سـقوط   و نيز در جـرام خفيـف تعزيـ    -مانند زنا، لواط و محاربه با حصول شرايط
مجازات محسوب كرده است اما در جرائمي كـه بـه لحـاظ ميـزان زشـتي و خطرنـاكي و يـا        
ازجهت شدت درجه عقوبت بين اين دو قرار دارند، اثر توبه را منتفي شمرده است؛ در حـالي  
كه به طور منطقي، پذيرش نقش توبه در اسقاط كيفرهـاي شـديد حـدي، بـه طريـق اولـي       

انـد   ر آن در اسقاط مجازاتهاي تعزيري كه اخـف از حـدود قلمـداد شـده    مقتضي پذيرش تأثي
بـراي ديـدن راي   و  190 /10ج :تاابن قدامه، بي ؛338 /ج :تابي ،احمد بن يحيي(خواهد بود 
  .)119-138 :1374، حسيني .خالف رك

عدم لحاظ معيار واحد و فقدان مباني موجه در تفصيل مذكور در قانون مجازات اسالمي، 
هم ريختگي موازين برخورد منطقـي بـا بزهكـاران، در جـرائم مختلـف را فـراهم       هجبات بمو

ارزشي  چنانكه بر اساس ضوابط موجود، هرگاه سارق پس از هتك حرز، مال كم. ساخته است
قـانون تعزيـرات، توبـه وي     656را بربايد سپس توبه نمايد، با توجه به مجازات مقرر در ماده 

اهد بود لكن اگر مال بيشتري كه ارزش آن بـه نصـاب سـرقت حـدي     ساقط كننده كيفر نخو
هرچند درجـه شـناعت جـرم    !!! گردد رسد بربايد، توبه سارق موجب سقوط مجازات او مي مي

  .!ارتكابي و شدت مجازات آن بيشتر از جرم ديگر است
آنچـه در  تأثير غيرمتوازن توبه، در برخي جرائم مذكور در ساير مواد اين قانون نيز، مانند 

توجه به مـوازين شـرعي و اصـول     به طوري كه قانونگذار بي. آمده تكرار شده است 652ماده 
حقوقي، رويكردي دوگانه و غيرمنطقي برگزيده؛ با اتخاذ مباني متغـاير، احكـام متعارضـي را    

  .موجب شده است
مجـازات  قانونگذار از طرفي توبه در جرائم تعزيري شديد درجه يك تا پنج كه براي آنهـا  

حبس بيش از دو تا بيست و پنج سال مقرر شده است را بالاثر قلمداد كرده و از سوي ديگـر  
به نقش توبه در اسقاط مجازات برخي از همين جرائم تصريح كرده است بدون آنكـه ويژگـي   

در اين باره باشـد؛ بلكـه در مـواردي     115كننده استثناء آنها از حكم كلي ماده  خاص توجيه
اكي و زيان حاصل از اينگونه جرائم كه بعضاً امنيت و آسايش عمـومي را تهديـد   شدت خطرن

اي را در پذيرش توبـه اقتضـاء دارد، همچنانكـه شـارع      كند، اتخاذ برخوردهاي سختگيرانه مي
  .درباره توبه محارب چنين روشي را برگزيده است

جـرائم موضـوع مـواد    تعزيـرات، دربـاره    –قانون مجازات اسالمي  521قانونگذار در ماده 
اين قانون كه در خصوص مرتكبين جرائم تهيه  ترويج سـكه قلـب اسـت     520و  518-519

ـ  طـور كلـي آن را موجـب سـقوط مجـازات      هتوبه بزهكار را از جهات تخفيف ندانسته، بلكه ب
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در حالي كه كيفر جرائم مـذكور از جملـه مجازاتهـاي درجـه چهـار محسـوب       . شمرده است
  .براي اسقاط كيفر است 115مذكور در ماده  و فاقد شرط 1.شده

قـانون   512ماده (و به همين نحو است هركس مردم را تحريك به جنگ و كشتار كرده 
و يـا بطـور كلـي بـه هـر      ) 508ماده (يا با دول متخاصم عليه كشور همكاري كند ) تعزيرات

نانچـه جـرم   چ) 509مـاده  (طريق مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي شـود  
  .ارتكابي مصداق محاربه نباشد و قبل از دستگيري توبه نمايد مجازات نخواهد شد

بنابراين قانونگذار در جرائم شديدي كه عليه امنيت كشور انجام شده و مجازات آن تا ده 
سال حبس تعيين شده است توبه را از موجبات سقوط كيفر شـمرده اسـت لكـن در جـرائم     

آنها ممكن است كمي بيش از دو سال حبس باشد، توبه مرتكب جرم تري كه مجازات  خفيف
  .را بالاثر دانسته است

از طرف ديگر در قانون مجازات اسالمي در جرائم عليه امنيت، وقتي جرم در زمره حدود 
گيري شـده  در پذيرش توبه بزهكار، نسبت به ساير جرايم حدي سخت) محاربه(قلمداد شود 

گردد اما اگر جرمي كه عليه امنيت داخلـي   ري بدون اثر قلمداد ميو توبه وي پس از دستگي
-نه فقط در پذيرش توبـه وي سـخت   –يا خارجي مرتكب شده است تعزيري محسوب شود 

شود بلكه برخالف ساير جرائم تعزيري كـه بـراي آنهـا همـان ميـزان از مجـازات        گيري نمي
گردد زيرا  به دسـتور تبصـره مـاده     بيني شده از تخفيف و تسامح بيشتري برخوردار مي پيش
 ،به عبارت ديگر. كننده كيفر خواهد بود قانون تعزيرات توبه مرتكب، در اين موارد ساقط 512

باشد كه ) محاربه(توبه بزهكار قبل از اثبات مسقط حد است مگرآنكه جرم حدي عليه امنيت 
توبه موجب سقوط كيفـر  توبه او تا قبل از دستگيري مؤثر است لكن درجرائم شديد تعزيري 

  !!!نيست مگر آنكه جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد
  

  :الناس توبه و حق .4.4
ديده و جلـب رضـايت وي از    چنانكه پيش از اين گذشت، ضرورت جبران صدمات وارد بر بزه

النـاس   شرايط پذيرش توبه بزهكار و تأثير آن در سقوط مجازاتي اسـت كـه در زمـره حقـوق    

                                                 
و ) 519(و ) 518(هرگاه اشخاصي كه مرتكب جرايم مذكور در مواد : دارد قانون تعزيرات مقرر مي 521ماده  .1
يـا در ضـمن تعقيـب بـه     مي شوند قبل از كشف قضيه، مأمورين تعقيب را از ارتكاب جرم مطلع نمايند ) 520(

واسطه اقرار خود موجبات تسهيل تعقيب سايرين را فراهم آورند يا مأمورين دولت را به نحو مـؤثري در كشـف   
جرم كمك و راهنمايي كنند بنا به پيشنهاد رئيس حوزه قضايي مربوط و موافقت دادگاه و يا با تشخيص دادگاه 

سب مورد از مجازات حبس معاف مي شوند مگر آنكه احراز در مجازات آنان تخفيف متناسب داده مي شود و ح
 .شود قبل از دستگيري توبه كرده اند كه در اين صورت از كليه مجازاتهاي مذكور معاف خواهند شد
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هرچند در قانون مجازات اسالمي به لزوم اين شرط تصريح نشده اما ماده . گردد يمحسوب م
ه منظور ب اين قانون، با لحاظ وجوب تأمين رضايت دارنده حق 114ماده  2و نيز تبصره  116

 115با وجود اين امر، اطالق صدر مـاده  . احراز توبه معتبر و مؤثر تدوين و تصويب شده است
در سقوط مجازاتهاي تعزيري درجه شش، هفـت وهشـت بـدون تفكيـك      مبني بر تأثير توبه

زيرا به موجب ايـن  . الناس در تعارض با ضوابط و قيود مذكور است جرائم حقوق اهللا از حقوق
شـود بـدون توجـه بـه      قانون در مواردي كه توبه از موجبات سقوط كيفر تعزيري قلمداد مي

ت وارده، با احـراز توبـه بزهكـار، حـق وي نيـز      ديده و لزوم ترميم صدمات و خسارا حقوق بزه
در حالي كه بنا بر قواعد، پـذيرش توبـه در حقـوق النـاس منـوط بـه جلـب        . گردد ساقط مي

 :تـا بـي  شيخ طوسي، المبسوط، ؛356 /7ج :1419 بجنوردي،. (شده است رضايت دارنده حق
  .)523-524  /3ج :1411، ابن ادريس و 177 /8ج

در قـوانين مربـوط بـه توبـه بزهكـار، موجـب شـده اسـت بـا           عدم لحاظ موازين شرعي،
به طور مثال . اي كه فاقد هرگونه توجيه منطقي است با بزهكار برخورد شود معيارهاي دوگانه

اگر كسي مرتكب جرم افترا شده و شديدترين جرائم مانند قتـل، محاربـه، سـرقت، منافيـات     
نسبت دهد و سـپس توبـه كنـد از آنجـا كـه      عفت غير از زنا و لواط و مانند آن را به ديگري 

تعزيرات، تا يك سال حبس تعيين  –قانون مجازات اسالمي  697مجازات آن به موجب ماده 
بـوده   115لذا مشمول حكـم صـدر مـاده    . گردد شده، جرم درجه شش تعزيري محسوب مي
هكـار، بـه   در حالي كه اگـر بز . شود ديده ساقط مي تمام مجازات وي بدون توجه به حقوق بزه

زيرا سقوط مجـازات بـه   !!! ديگري نسبت زنا دهد، و پس از آن توبه كند حد ساقط نمي شود
النـاس   توبه مجرم، موجب اسـقاط حـق   1ديده منوط شده دنبال توبه وي، به جلب رضايت بزه

  .گردد نمي
شـوند اگرچـه در    اهللا قلمـداد مـي   هاي تعزيري اصوالً حـق  ممكن است گفته شود واكنش

ديـده و ظهـور عـدم رضـايت وي نسـبت بـه        تعقيب و پيگرد بزهكار، به شكايت بـزه  مواردي
اهللا بودن مجازات تعزيري نخواهد  كننده حق است لكن اين امر نفيتصرفات مجرم منوط شده

اهللا قلمداد شـده و بعـد از ثبـوت آن، اراده     همچنانكه در سرقت حدي نيز، مجازات، حق. بود
اط آن بالاثر است هرچند به حركت درآمدن امر پيگرد متوقـف بـر   ديده در تخفيف يا اسق بزه

  .درخواست و اراده او شده است

                                                 
الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منـوط   حد قذف حق«: دارد قانون مجازات اسالمي مقرر مي 255ماده  .1

صورت گذشت مقذوف در هر مرحله حسب مورد تعقيب رسيدگي و اجراي مجازات  به مطالبه مقذوف است، در
 .»شود موقوف مي
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اهللا شـمردن   توانـد حـق   هاي تعزيري و هـدف اساسـي در اعمـال آن مـي     ماهيت واكنش
مجازاتهاي تعزيري را توجيه كند و شايد به دليل تكليف دادرسان به اصالح و تربيـت مجـرم   

ديده در اين باره است كه شيخ طوسي، تعزيـر   م شايستگي دخالت بزهدر جرائم تعزيري و عد
و به طور مطلق بر صالحيت . ) 78 :1363صافي، (را به طور كلي از حقوق الهي شمرده است 

ظاهر ) 3/223 :بي تا شيخ طوسي، (قاضي در اجراي تعزير يا ترك تعقيب تصريح كرده است 
النـاس بـوده    بين جرائمي است كه موجـد حـق  عبارات شيخ حكايتگر عدم تفصيل و تفكيك 

وي ضـمن  . انـد  مانند ضرب و شتم و اهانت و جرائمي كه در زمره حقوق الهي محسوب شده
شوند قاضـي را بـه    الناس قلمداد مي بيان موجبات تعزير، با ذكر جرائمي كه برخي از آنها حق

خير دانسته تا هريـك  منظور تأديب مجرم در انتخاب مجازات يا واكنش مناسب غيركيفري م
 شـيخ طوسـي،  (را كه متضمن سودمندي و مصلحت بيشتري است مـورد حكـم قـرار دهـد     

ديده را در رأي خـويش   بدون آنكه ملزم باشد تمايل و خواست بزه .)66 /8ج: تابي المبسوط،
  .دخالت دهد

 - حتي اگر آن، حق الناس محسوب شود - بنابراين هرگاه بزهكار نسبت به جرم تعزيري
  .تواند مجازات را ساقط كند ديده مي توبه كند قاضي بدون توجه به اراده بزه

ديـده حكايـت دارد در    اين رأي كه بر جواز ترك تعقيب بزهكار به رغـم درخواسـت بـزه   
شود چنانكه فضل اهللا بن روزبهـان در پاسـخ بـه     برخي آثار مؤلفان سني مذهب نيز ديده مي

حق آدمي باشد و او طلب كند آيا اقامت واجب اسـت يـا    اين پرسش كه اگر تعزير متعلق به
  .)392 :1363 فضل اهللا بن روزبهان،(نه؟ به وجود قائلين به هر دو نظر تصريح كرده است 

اگر امام يا نايب امام مصلحت را در عفو مجرم از تعزيـر ديدنـد   «ابن اخوه نيز آورده است 
النـاس و غيـر آن    ن اينكه تفاوتي ميـان حـق  شيخ ابو حامد بدو. اين كار براي آنها جايز است

  .)192 :1360ابن اخوه، (بگذارد متذكر اين مورد شده است 
كند اما مبـين جـواز    الناس بودن برخي از جرائم تعزيري را نفي نمي اگرچه آراء اخير حق

  .عدم اعمال تعزير در صورت احراز توبه بزهكار است
ديده و اسقاط مجازات تعزيـري بـه مجـرد     زهتوجهي قانون مجازات اسالمي به حقوق ب بي

اهللا شمردن همه جرائم تعزيـري از سـوي قانونگـذار تلقـي      تواند ناشي از حق توبه بزهكار نمي
همين قانون برخـي جـرائم تعزيـري را بـه عنـوان جـرائم قابـل         100كرد زيرا خود در ماده 

جـرائم شـروع و ادامـه     كند كه در اين گونه گذشت قلمداد كرده و در تبصره يك تصريح مي
. تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منـوط بـه شـكايت شـاكي و عـدم گذشـت وي اسـت       
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بـه   103الناس را برشمرده است و در مـاده   برخي جرائم تعزيري حق 104قانونگذار در ماده 
  1.سابقه اين امر در منابع شرعي تصريح كرده است
مغاير بـا   ،تعزيري بدون توجه به دارنده حق بنابراين پذيرش يكساني تأثير توبه در جرائم

  .استاتخاذ كرده ديگر  جاهايقانونگذار در  است كهموازين شرعي و مباني 
  

  :گيرينتيجه .5
در تبعيت از فقه جزايي و در رويكردي تحسين برانگيز بر تأثير  1392قانون مجازات اسالمي 

اي اولين بار توبـه را بـه عنـوان يـك     نوسازگاري داوطلبانه مجرم در مجازات تصريح كرده، بر
  .تأسيس عام در حقوق كيفري مورد توجه قرار داده است

اين قانون و مطابق با ضوابط شـرعي، توبـه مگـر در حقـوق النـاس       114به موجب ماده 
توبه محارب را بطـور مطلـق در    116موجب سقوط كيفر حد است اگر چه قانونگذار در ماده 

ته است و از اين جهت بايد اطالق ايـن مـاده را بـه تبصـره يـك      سقوط مجازات بي اثر دانس
  .مقيد شمرد  114ماده

كه به نقش توبه در تعزيرات پرداخته با تفصيلي بديع و بر خالف اطالقات ادله  115ماده 
شرعي، تأثير توبه را تنها در تعزيرات درجه شش، هفت و هشت پذيرفته است و در تعزيـرات  

هات تخفيف كيفر قلمداد كرده است در حالي كـه تخفيـف مجـازات در    شديدتر، توبه را از ج
  .اين مورد مستلزم توبه نبوده و صرف ندامت مي تواند موجب تخفيف باشد

هرگاه هدف كيفر قبل از اعمال آن، با اقدامات داوطلبانه بزهكـار حاصـل آمـده     ،به عالوه
ف، به نـوعي تحصـيل حاصـل و    مندي وي از تخفيمحكوم كردن بزهكار هرچند با بهره ؛باشد

تعذيب بالجهت و بدون دليل است لذا عدم تأثير توبـه در سـقوط مجـازات جـرائم تعزيـري      
  .درجه اول تا پنجم از اين حيث نيز خالف موازين فقهي و منطقي است

، و 115ثر از دسته بندي جرائم تعزيري مذكور در مـاده  متأ همچنين اين نحو از تكليف،
موجب بهم ريختگي و پريشـاني ضـوابط و مقـررات     كيفري، دارندگان حقنيز بي توجهي به 

مربوط به تأثير توبه در مواردي شده است كه جرائم از وجوه مشتركي برخوردارند به نحـوي  
  .كه امكان توجيه منطقي اختالف تأثير توبه در جرائم را منتفي ساخته است

اليحـه   114هاي اوليه خود ماده سيشايد به دليل ايرادات مذكور، شوراي نگهبان در برر
: را به ايـن شـرح بـا احكـام شـرعي مغـاير دانسـته اسـت        ) فعلي 115ماده (مجازات اسالمي 

                                                 
چنانچه قابل گذشت بودن جرمي در قـانون تصـريح نشـده    «قانون مجازات اسالمي آمده است  103در ماده  .1

 ».الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد شود مگر اينكه از حق باشد غيرقابل گذشت محسوب مي
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تبصره يك قانون (در خصوص ساير جرائم و همچنين تبصره ذيل آن  114مفهوم ذيل ماده «
زين شـرع  در مجازاتهاي منصوص شرعي در صورت احراز توبه قبل از اثبات، خالف موا) فعلي

  1».شناخته شد
تصريح مـي كنـد    115ماده  2قانونگذار به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان طي تبصره 

و به اين نحو درصدد رفع . اطالق مقررات اين ماده شامل تعزيرات منصوص شرعي نمي شود
استثناء مذكور اشـكاالت   ،ايراد شوراي نگهبان است در حالي كه چنانكه پيش از اين گذشت

ايـراد   ،از اين رو .شده است را مرتفع نمي سازد 115عي و عقلي بسياري كه متوجه ماده شر
و نـه   - شوراي نگهبان تنها با تصريح به اينكه اطالق ماده مذكور منصرف از تعزيرات شـرعي 

گردد كه اين امر احياناً در مكاتبات و تفهيم آن مغفول است بر طرف مي - تعزيرات منصوص
  .واقع شده است

تفصــيل و  –منصــرف از تعزيــرات شــرعي قلمــداد شــود  115بنــابراين چنانچــه مــاده 
بندي جرائم تعزيري و احكام مذكور در صدر و ذيل ماده و نيـز تبصـره يـك آن موجـه      دسته

بوده و با مباني شرعي و موازين حقوقي كامالً سازگار خواهد بود زيرا نقض احكـام حكـومتي   
الناس بوده و حق حكومـت شـمرده    است حق) ازات بازدارندهمج(كه مستلزم مجازات تعزيري

تواند با لحاظ مصالح جامعه اراده خود را در توقـف پيگـرد و    اساس حاكم مي  بر اين. شود مي
  .اجرا يا عدم اعمال تمام يا جزيي از مجازات دخالت دهد

ر مـواردي،  از اين رو در صورت توبه بزهكار در تعزيرات حكومتي، قانونگذار ممكن است د
ادامه رسيدگي را متوقف كرده و مجازات را به طور كلي ساقط كند و يا توبه را موجبي بـراي  

  .تخفيف كيفر تلقي نمايد
توبه تنها شرط سقوط يا تخفيف مجازات است و نه علت آن؛ زيرا اسـقاط كلـي    ،بنابراين

ر اينجا حكومت بوده حق موكول است كه دارنده حق كيفري ددارنده به اراده  ،يا جزيي كيفر
  .و اراده آن طي مواد قانوني مربوطه اظهار شده است
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