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Abstract
In Iranian criminal law, sharia and the documents of international criminal courts, the
institution of repentance is one of the most desirable methods of return and remorse of
criminals and rehabilitation of their personality, which leads to the elimination or
reduction of punishment. This influential institution, which was approved in 2014
following the famous verdicts of Imami jurists in Articles 114 to 119, occurs, without the
need for any special legal formalities, only through the serious and real will of the
offender to leave sin. To enforce it, however, the legislature has enacted rules such as
heartfelt repentance, non-delay, genuine remorse, and a serious determination to seek
redress. But in the documents and verdicts of the international criminal courts, there is no
reference to the institution of repentance, and only remorse is considered as one of the
mitigating qualities, which is very similar to the institution of repentance in Iranian law.
According to the penal code, the scope of repentance is in the majority of hadd offences,
but in tazir offences, it can be applied as mitigation of punishment and rarely as the fall
of punishment. This is provided in the formal rules. Hence, the courts have a clear
position in the face of the institution of repentance.
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چكيده
در حقوق كيفري ايران ،شرع و اسناد محاكم كيفري بينالمللي ،نهاد توبه بـه عنـوان يكـي از
مطلوبترين روشهاي بازگشت و ندامت مجرمـان و بـازپروري شخصـيت آنـان منجـر بـه
سقوط يا تخفيف ميزان مجازات ميشود .اين نهاد تأثيرگذار كه در سـال  ١٣٩٢بـه تبعيـت از
آراي مشهور فقهاي اماميه در ماده  ١١٤تا  ١١٩بـه تصـويب رسـيد ،صـرفاً بـا اراده جـدي و
واقعي مجرم بر ترك گناه و بدون نياز به هيچگونه تشريفات خاص حقوقي اتفاق ميافتد ،امـا
قانونگذار براي اجراييشدنش قواعدي مانند ادبار قلبي از جرم ،عدم تراخي ،نـدامت واقعـي و
عزم و اراده جدي براي جبران را وضـع كـرده اسـت .امـا در اسـناد و آراي محـاكم كيفـري
بينالمللي اشارهاي به نهاد توبـه نشـده ،فقـط نـدامت و پشـيماني يكـي از كيفيـات مخففـه
محسوب شده است كه قرابت شكلي فراوانـي بـا نهـاد توبـه در قـوانين ايـران دارد .گسـتره
عملكرد توبه بر اساس قانون جزا در غالـب جـرايم حـدي اسـت ،امـا در تعزيـرات بـه نحـو
تخفيفات مجازاتي و بهندرت در سقوط مجازات قابل اعمـال اسـت .ايـن موضـوع در قـوانين
شكلي پيشبيني شده است .از اينرو دادگاهها در مواجهه با نهاد توبه وضعيت روشني دارند.
كليدواژهها :توبه ،كيفـر ،كيفيـات مخففـه ،سـقوط مجـازات ،حقـوق جـزاي ايـران ،اسـناد
بينالمللي.
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مقدمه
یکی از ویژگیهای طبیعی زندگی انسان بزهکاری است که همه جنبههای زندگی را متأثر میکنـد.
رهیافت جرمشناسی دورکیمی که بر این اندیشه پافشاری میکند ،به طبیعیبودن بزهکـاری در همـه
زمانها و مکانها باورمند است .از اینرو ،شناسـایی مناسـبتـرین و کارآمـدترین شـیوههـا بـرای
پاسخدهی به جرایم یکی از بنیادیترین وظایف حاکمیتها بوده و ارزیابی جرمشناختی معیارهـای
بهزمامداری و حکمرانی مطلوب نیز از این راه انجام میشود )حسانی و دیگران.(۲۷ :۱۴۰۰ ،
در هنگام برنامهریزی کنشهای نظام عدالت کیفری در برابر پدیدههـای گونـاگون بزهکـاری و
آسیبهای اجتماعی باید در نظر داشت که همه انسانها در طول زندگیشان در ارتکـاب رفتارهـای
جامعهستیزانه مشارکت دارند ) .(Piquero, 2016: 16بنابراین ،ﻻزم است نظامهـای عـدالت کیفـری در
هر زمان مناسبترین پاسخهای کنشی و نیز واکنشی را در برابر این رفتارها از خود نشان دهند تـا از
این راه عدالت در بیشترین میزان خود در جامعه پدیدار شود.
یکی از مهم ترین اهداف حقوق کیفری اصﻼح و بازپروری مجرمان است که در راستای تحقـق
آن نهاد توبه تأثیرگـذاری چشـمگیری دارد ،چراکـه توبـه ،نـدامت درونـی و رویگردانـی از گنـاه،
موجبات تخفیف و حتی سقوط مجازات را فراهم میآورد .در عصر کنونی جامعهشناسان معتقدنـد
از مهمترین شیوههای بازپروری مجرمان نهادینهسازی ارزشهـا و حسـنات اسـت .از ایـنرو توبـه
مجرم که تبلور ندامت و بازگشت او به سمت ارزشها است از کاملترین مصادیق به شمار میآید.
برای اولین بار توبه پس از انقﻼب اسﻼمی در نظـام کیفـری ایـران مطـرح شـد ،بـدین شـرح کـه
موجبات سقوط مجازاتهای حدی و نیز به صورت استثنا در مجازاتهای تعزیری بر اساس ضوابطی
ً
بیان شد .اما این موضوع در قانون مجازات اسﻼمی مصوب  ۱۳۹۲عﻼوه بر آنکه عینا در مجازاتهای
حدی پذیرفته شد ،همراه با ضابطه در مجازاتهای تعزیری نیز موجـب سـقوط یـا تخفیـف مجـازات
دانسته شد .آنچه در قانون مصوب  ۱۳۹۲قانونگذار در آن تأمل ،و به آن تصریح کرد احـراز توبـه بـود
که توبه واقعی شناخته شود و از تظاهر به توبه اجتناب گردد .لذا برای تظاهر بـه توبـه ،ضـمانت اجـرا
مقرر شد )حاجی دهآبادی و رجبی .(۸ :۱۳۹۴ ،از همینرو نهاد توبه بـا همـه برجسـتگیهـای اصـﻼحی و
بازپرورانهاش در حال حاضر نمود آشکاری در نظام عدالت کیفری ایران دارد.
بدینترتیب از چشمانداز آموزههای حقوق کیفری عمومی باید خاطرنشان کرد که توبه در مـاده
 ۱۱۴قانون مجازات اسﻼمی ،مشروط به آنکه به باور دادرس کیفری حقیقی و واقعـی باشـد ،سـبب
مجازاتنشدن مرتکب میشود .توبـه در شـرع از معـاذیر قـانونی معافیـت از مجـازات محسـوب
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میشود )طاهری .(۶ :۱۳۸۹ ،البته هم در حقوق کیفری عرفی و هم در دکترین فقه کیفـری ،شناسـایی
نهاد توبه و برآیندهای گوناگونش مستلزم احراز واقعیبودن آن است.
بدینترتیب این نوشتار که با روش توصیفیتحلیلی نگاشته شده در صـدد اسـت بـدین پرسـش
پاسخ دهد که :جایگاه توبه در حقوق کیفری ،شرع و اسناد و آرای محاکم بینالمللی چیست؟ برای
دستیابی به این هدف ،پس از مفهومشناسی توب ه ،جایگاه آن در هر یک از سـازههـای پـیشگفتـه
مطالعه میشود.
» .۱توبه« در لغت و اصطﻼح
توبه از ریشه »ت و ب« و در لغت به معنای »بازگشت یا بازگشـت از گنـاه اسـت« )ابـنفـارس،
 .(۳۵۷ :۱۴۱۱معنای اصطﻼحی توبه نیز قرابت فراوان بـا معنـای لغـویاش دارد .در اصـطﻼح نیـز،
»توبه« یعنی بازگشت مجرم از گناه .توبه تأسیس حقوقی محسوب میشود که بر اساس آن مجرم از
گناه و عمل مجرمانهاش احساس نـدامت واقعـی و حقیقـی میکنـد .از ایـنرو مجـازاتش کـاهش
مییابد و هدف قانون کیفری ،که اصﻼح مجرم است ،تأمین میگردد .نکته در خور اعتنا اینکه ﻻزم
است این پدیده به دور از فریبکاری باشد و صداقت عملی توبـهکننـده در محضـر دادگـاه احـراز
شود .در غیر این صورت تأمین غرض نخواهد شد.
از چشم انداز حقوق تطبیقی باید خاطرنشان شود که در اسناد و آرای بـینالمللـی و نظـامهـای
کیفری سرتاسر جهان تعریفی از »توبه« نشده است .با این حال ،در بسیاری از نظامهای یادشـده از
لفظ »پشیمانی« و »ندامت« استفاده شده است ،بهویژه در بریتانیا نهاد پشیمانی فرد مرتکـب بـزه را
سزاوار برخورداری از تخفیفات دادرس کیفری میکند .به نظر میرسد برای تحقق توبه نیازمنـد دو
عنصر توأمان هستیم .پشیمانی درونی از سویی و عزم و اراده جدی که منجر به تغییر عملکرد شود.
بدین ترتیب ﻻزم است دادرس با استفاده از همه ابزارهای در دسترس به گونـهای مشـروع در راه
احراز ندامت درونی مرتکب بکوشد تا از ایـن راه بتـوان بـه تحقـق مزایـای گونـاگون نهـاد توبـه در
سیاست کیفری اسﻼم و ایران امیدوار بود.
 .۲جایگاه توبه در شرع و رویکردهایش
بیگمان ارزیابی کلی نهاد توبه منوط به مطالعه جایگاهش در کتاب و سنت است تا از ایـن راه
مبانی ،برآیندها و جلوه های اهمیت آشکار این نهاد در دکترین فقهی در نظر گرفتـه شـود .ایـن کـار
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میتواند بهخوبی اهمیت فراوان و آشکار نهاد یادشده را در جامعه نشان دهد.
»توبه« و واژگان همریشهاش  ۸۷مرتبه در قرآن کریم به کار رفته اسـت .عـﻼوه بـر آن ،نهمـین
سوره قرآن نیز »توبه« خوانده شده که البته نام دیگـرش »برائـت« اسـت )انصـاریان .(۱۰۰ :۱۳۹۶ ،در
قرآن ،خود واژه »توبه« هفت مرتبه و فعل امر آن »توبوا« نیز هفت مرتبه به کار رفته است .بیشـترین
کاربردش بهترتیب در سورههای توبه ) ۱۷مرتبه( ،بقره ) ۱۲مرتبه( ،نساء ) ۱۱مرتبـه( و مائـده )پـنج
مرتبه( است .بیشتر آیات مرتبط با توبه در سورههای مدنی آمده است ) ۶۴مرتبه در  ۱۳سوره(.
یکی از تشریعهای قرآن توبه است و مسقط حدود محسـوب میشـود .همـانگونـه کـه شـارع
مقدس حدود را به عنوان مجازات متخلفان و گناهکاران پیش بینی کرده ،توبه را نیز برای از بین بردن
حدود یا تخفیفش پیش بینی کرده است .لذا تعبد بـه هـر دو ﻻزم اسـت و نبایـد از اعمـال رحمـت
خداوند خودداری یا مانعتراشی کرد .ناباوری به این اندیشه خود در تنافی آشکار با آموزههای اسﻼم
است .بدینترتیب دیده میشود که نظام عـدالت کیفـری ایـران نیـز در سـال  ۱۳۹۲و در مـاده ۱۱۴
قانون مجازات اسﻼمی با توجه به مبانی مهم و اثرگذار نهاد توبه ،راجع به آن قاعدهگـذاری کیفـری
کرده است.
با وجود شواهد گوناگون در کتاب و سنت ،شاید بتوان برجسـتهترین دلیـل در بـاره توبـه را ایـن
َ َ ﱠ َ َُ ُ ُ َ
ﱠ َ ًَ
ً َ
وبوا ِإلـی الل ِـه ت ْو َبـة ن ُصـوحا ع َسـی
گفتار خداوند متعال دانست که میفرماید» :یا أیها ال ِذین آمنوا ت
َ
ْ
َﱡ ْ َْ ﱢ
کم َج ﱠنات َت ْجری م ْ
ـن َت ْحت َهـا اﻷ ْن َه ُ
کم َو ْیدخ َل ْ
کم َس َیئات ْ
یکف َر َع ْن ْ
ـار؛ ای کسـانی کـه ایمـان
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آورده اید ،سوی خدا توبه خالصانه کنید ،باشد که پروردگارتان گناهانتان را از شما بزدایـد و شـما را
در باغهایی درآورد که از زیر )درختان( آنها نهرها جاری است« )التحـریم .(۸ :در این آیه ،پروردگـار
آشکارا افزون بر تشریع توبه به مؤمنان نوید پذیرش آن را نیز میدهد تا از این راه کسانی کـه بـه هـر
دلیل مرتکب گناه میشوند با امیدواری به بخشایش پروردگار به درگاهش توبه کنند.
از منظر روایات نیز ،خداوند توبه بندهاش را تا زمـانی کـه روحـش بـه حلقـوم نرسـیده اسـت
میپذیرد )ترمذی .(۵۷۴/۵ :۱۴۰۵ ،این گزاره بهخوبی نشان دهنده جایگـاه واﻻی توبـه در آمـوزههـای
اسﻼمی است .رویکرد نظام عدالت کیفری ایران به نهاد توبه در ماده  ۱۱۴قانون مجـازات اسـﻼمی
نیز از این دیدگاه ،مهم به نظر میرسد.
از آثار توبه در منابع اسﻼمی اثر باطنی توبه در زائلشدن گناه است که گناهکار با ادبار قلبـی از
گناه موجبات تعالی روح خود را فراهم میآورد و گناهان پروندهاش را به عمل نیکو تبـدیل میکنـد.
صوفیان معتقدند توبه تنبه و بیداری روح است )مصاحب (۶۶۷/۱ :۱۳۸۰ ،که در پس این بیداری روح
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هوشیار میشود و از جرایم و گناه دوری خواهد کرد .از اینرو میتوان انتظار داشت بـا فراگیرشـدن
اخﻼقیات در جامعه حتی در صورت ارتکاب گناه و جرم ،باز هم مرتکب بـا آگـاهی از بـدیهـای
رفتار خود ،تصمیمی جدی برای ترک واقعی آن بگیرد و بکوشد تا حد ممکن با جبران این وضع ،در
صدد بازگشت به سلوک مد نظر پروردگار باشد .در این صورت تردیـدی نیسـت کـه ماهیـت توبـه
ً
کامﻼ محقق شده است.
اما از دیگر آثار توبه اثر حقوقی و کیفری آن است که ناظر به از بین بردن مجازات یا تخفیف در
آن است .در دکترین فقه کیفری و نیز حقوق کیفری عرفی ایران میتوان گاه عبارت »رویکرد کیفری
توبه« را دید .منظور از این عبارت توبهای است که در پیشگاه دادرس انجام میشـود و در صـورت
وجود شرایط مقرر در قانون ،آثار ویـژهای بـه همـراه خواهـد آورد .آثـار شـناختهشـده نهـاد توبـه و
مؤلفههای مهمی همچون احراز واقعی یا حقیقیبودن آن در دادگاه از طریـق دادرس کیفـری انجـام
میشود .لذا ﻻزم است با پیشبینی بسترهای ﻻزم برای تحقق این رسالت ،مرتکب ،بـزهدیـده و نیـز
جامعه از مزایای گوناگون موجود در نهاد توبه برخوردار شوند.
 .۳شرایط توبه و احراز آن
توبه به عنوان نهادی مهم در فقه و حقوق که سب اجرانشـدن مجـازات بـر مرتکـب مـیشـود
بیگمان باید با شرایط ویژهای همراه باشد تا از این راه بتوان واقعـیبـودنش را احـراز کـرد .مطالعـه
فراگیر هر یک از این شرایط میتواند ماهیت و قلمرو نهاد توبـه را بـهخـوبی نشـان دهـد .از جملـه
شرایط کمال توبه آن است که مرتکب بکوشد آثار کدورت و ظلمت را از دلش بزداید و با عبـادت و
فرمانبرداری از خدا حسنات را جایگزین سیئات کند تا بدین وسیله نور ناشی از عبادت جـایگزین
ظلمت ناشی از گناه او گردد.
 .۱ .۳ضوابط توبه در اسقاط مجازات
در دکترین حقوق کیفری عرفی و نیز فقه کیفری بر لزوم وجود برخی شرایط برای شناسایی نهاد
توبه تأکید شده است تا از این راه بتوان به تحقق هر یک از برآیندهای تعریفشده برای آن امیـدوار
بود .از اینرو روشن میشود که مجازات موضوعیت ندارد ،بلکـه آنچـه مـراد قـانونگـذار و شـارع
مقدس است تنبه و اصﻼح مجرم است .لذا اگر از مسیری غیر از مجازات بـه هـدف اصـﻼح نائـل
آیند از مجازات صرف نظر میشود .روایات رسیده از اهل بیت  نیز مؤید ایـن مـدعا اسـت کـه
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ندامت مجرم و توبه و اصﻼح بر اجرای حد یا مجازات اولویت دارد ،چنانچه آمده اسـت کـه امـام
علی  پس از اقرار زناکار به گناهش ،قبل از اقامه حد بر او فرمود» :به خدا قسم توبه میان خود و
خدایش بهتر از اقامه حد از سوی من بر او است« )حر عاملی.(۳۱۱/۱۸ :۱۴۱۶ ،
در آیه  ۱۷سوره نساء بر لزوم توبه بدون فوت زمان و تعجیل در آن تصـریح شـده اسـت» :انمـا
التوبة علی الله للذین یعملون السوء بجهالة ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللـه علـیهم و کـان
ً
الله علیما حکیما؛ اما خداوند توبه کسانی را به عهده گرفته که از روی نادانی اعمـال زشـتی انجـام
داده ،آنگاه بدون فاصله توبه کنند و به سوی خدا بـاز گردنـد ،اینهاینـد کـه خـدا هـم بـه سویشـان
برمیگردد و خدا دانایی خردمند است« .قرآن ارکـانی را بـه شـرح زیـر بـرای پـذیرش توبـه احصـا
میکند:
الف .پشیمانی و ادبار قلبی به گناه؛ این عنصر از بایدهای ضروری توبه بـه شـمار مـیآیـد و
خود گویای آگاهی و هوشیاری مجرم از جرم و ماهیت هنجارشکن جرم است .البتـه بـدون احـراز
پشیمانی واقعی نمیتوان به تحقق توبه واقعی امیـدوار بـود ،چراکـه در هـر زمـان امکـان ارتکـاب
دوبارهاش وجود دارد.
قانونگذار در ماده  ۱۱۷قانون مجازات اسﻼمی مصوب  ،۱۳۹۲برای پذیرش توبـه ،پشـیمانی و
اصﻼح توبه کننده را شرط کرده و بر احراز آن تأکید کرده و بیان داشته کـه از جملـه شـرایط پـذیرش
توبه احراز توبه است و صرف ادعای توبه از مجرم پذیرفتـه نیسـت و در صـورتی کـه ادعـای توبـه
کذب باشد و توبه احراز نشود تخفیفات مجازاتی برداشته میشود و مجازات مجرم تثبیت میگردد.
نکته در خور تأمل اینکه از باب تنبیه در صورتی که ماهیت مجازات تعزیری باشـد مجـرم بـه اشـد
مجازات تعزیری و حداکثر آن محکوم خواهد شد.
همچنین ،نهاد توبه ،همانند حقوق کیفری داخلی در قلمرو حقوق کیفری بینالمللی نیز تبلـور
یافته است .نه اساسنامهها و نه هیچکدام از مقررات بین المللی از توبه یا پشیمانی به عنـوان عامـل
مخففه یا مسقط نامی نبردهاند ،اما در همان اسناد بـینالمللـی ،در بنـد دوم هـر دو مـاده  ۲۳و ۲۴
اساسنامه دادگاههای کیفری بینالمللی اختصاصی میتوان این مسئله را برداشت کرد .این مطلب،
همچنین از عمومیت بند ج قاعده  ۱۴۵و حتی بند  ۱قسمت الف ) (aاین قاعده استنباط مـیشـود.
ً
به عبارتی ،از مفهوم عام این بند که امکان وجود و احراز چنین کیفیاتی را که صراحتا مخففه نیستند
اما نزدیکاند ،تجویز میکند ،میتوان فهمید که ادعای پشیمانی جنایتکار بینالمللی نیز میتواند
به عنوان یکی از کیفیات مخففه ارزیابی شود.
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ب .عزم و اراده در بازنگشتن به جرم :ندامت با اوصاف مذکور ،عزم و اراده را برمیانگیزد که
منشأ حرکت و سیر به سوی نیکی ها است؛ زیرا محال است کسـی در انجـامدادن کـاری ،اصـرار و
پافشاری داشته باشد ،و در عین حال پشیمان و نادم هم باشد .خداوند میفرماید» :ولم یصروا علی
ما فعلوا؛ بر آنچه مرتکب شدهاند ،پافشاری ندارند« )آل عمـران .(۱۳۵ :در واقـع ،بـدون اراده آشـکار
ً
ً
مرتکب برای بازنگشتن به جرم اساسا توبهای روی نداده و اقدامات انجامشده صرفا مانعی در برابـر
برقراری عدالت و وسیله به تأخیر انداختنش به شمار میآید.
ج .عنصر تأخیر عمدی در توبه :بر پایه آموزههای برخاسته از کتاب و سنت ،مادامی کـه فـرد
گناهکار عزم توبه دارد نباید در انجام دادنش تعلل ورزد و آن را به تـأخیر بینـدازد ،چنانچـه در قـرآن
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الموت قال ِإنی تبت اﻵْن وﻻ ال ِذین یموت
ِ
ِ
خداوند تنها برای کسانی است کـه از روی نـادانی مرتکـب گنـاه میشـوند ،سـپس بـهزودی توبـه
میکنند .ایناناند که خدا توبهشان را میپذیرد و خداوند دانای حکیم است و توبه کسـانی کـه گنـاه
میکنند تا وقتی که مرگ یکی از ایشان در رسد میگوید اکنون توبه کردم پذیرفته نیست و ]نیز توبه[
کسانی که در حال کفر میمیرند پذیرفته نخواهد بود .آنانا نـد کـه برایشـان عـذابی دردنـاک آمـاده
کردهایم« )نساء.(۱۸-۱۷ :
د .جبران گذشته؛ شرط دیگر قبـولی توبـه ،جبـران گذشـته اسـت .در واقـع ،بیـان باورمنـدی
مرتکب به نادرستی رفتارش هنگامی پذیرفتنی است که وی در صدد جبران گذشـته نیـز باشـد و در
عمل و به طور واقعی به این کار مبادرت ورزد .در غیر این صورت میتـوان اظهـارات وی و ادعـای
ً
توبه را صرفا گامی برای دورماندن از فرآیند کیفری و سرانجام ضمانت اجرای کیفری مقرر در قانون
برای جرم ارتکابی وی دانست.
در مقام مصداقشناسی »جبران« ،قرآن به نمونههایی تصریح کرده است:
ً
 .١ضرورت اصﻼح توبهکننده؛ قطعا صرف ندامت قلبی موجبـات تحـول مجـرم را
فراهم نمیآورد و ضروری است تائب گامی در راستای اصﻼح و تغییـر خـود بـردارد و در
صدد جبران مافات برآید .از اینرو با توجه به ماهیت جرم مرتکبشـده و بـه اقتضـای آن،
جبران خطا میکند.
در قرآن واژه »توبه« بعد از برخی جرایم مانند سرقت ،قذف و ارتداد به کار برده شـده
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است .از اینرو روشن است که توبه پس از سرقت زمانی شکل میگیرد که تائب اقدام بـه
عودت مال مسروقه کند و عمل مجرمانهاش را عﻼوه بر ندامت به جبران تکمیل کند یـا در
قذف ،حیثیت از دست رفته فرد را جبـران کنـد و رضـایت خـاطر فـرد را بـه دسـت آورد.
قانون گذار نیز در پذیرش نهاد توبه به این نکته توجـه داشـته و اقـدام اصـﻼحی و جبرانـی
تائب را مﻼک تخفیف مجازات برمیشمرد ،چنانچه در ماده  ٣٧قانون مجـازات اسـﻼمی
مصوب  ١٣٩٢آمده است» :کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جـرم یـا اقـدام وی بـرای
جبران زیان ناشی از آن« )نک :.امینی و طاهری .(۱۳ :۱۳۹۳ ،در واقـع ،هـر یـک از نهادهـای
کیفری نظیر توبه باید هماننـد ارتکـاب گنـاه و جـرم ،خـود نیـز دارای برآینـدهای عملـی
ً
آشکاری باشند تا از ایـن راه برقـراری عـدالت کـامﻼ محـرز شـود .لـذا بازسـازی کامـل
خسارات گذشته اهمیتی افزون مییابد.
 .٢اعتراف ناشی از ندامت؛ برخی معتقدند مـادامی کـه فـرد اعتـراف بـه گنـاه نکنـد
ندامت در درونش شکل نگرفته اسـت )ابـنقـیم جوزیـه (۳۱۶/۱ :۱۴۰۸ ،و چـون نـدامت شـرط
تحقق توبه و مقدمه تخفیف مجازات اسـت ،اعتـراف از ارکـان محـل توجـه مقـنن و شـارع
مقدس است .قانونگذار نیز در مـاده  ٣٧قـانون مجـازات اسـﻼمی ،مصـوب  ،١٣٩٢آورده
است» :ب .همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان ،تحصیل ادله یا کشف اموال و
اشیای حاصله از جرم یا بهکاررفته برای ارتکاب آن«؛ »ت .اعﻼم متهم قبل از تعقیب یا اقـرار
مؤثر او در حین تحقیق و رسیدگی« .همانگونه که در بند ب نیز آورده شده است ،همکـاری
باید مؤثر باشد ،وگرنه گاهی رفتارها و عباراتی که با عنوان همکاری انجـام مـیشـود جـز بـه
تأخیر انداختن اجرای عدالت و سرگردانی نظام عدالت کیفری سودی ندارد.
 .۲ .۳شیوههای احراز توبه
ماده  ۱۱۷قانون مجازات اسﻼمی ،مصوب  ،۱۳۹۲بیان میدارد» :در مواردی که توبه مرتکـب،
موجب سقوط یا تخفیف مجازات میگردد ،توبه ،اصﻼح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعـای
مرتکب اکتفا نمی شود .چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه ،ثابت شود که مرتکـب تظـاهر
به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفتهشده ملغا و مجازات اجـرا میگـردد .در
این مورد چنانچه مجـازات از نـوع تعزیـر باشـد مرتکـب بـه حـداکثر مجـازات تعزیـری محکـوم
میشود« .یکی از دشواریها ی پیش روی قوانین حوزه توبه ،فقدان ضـابطه روشـن در اثبـات توبـه
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است که به نظر میرسد ﻻزم است قانون گذار برای اثباتش قواعد و مﻼکاتی را بـه منظـور پرهیـز از
تشتت آرا و ایجاد وحدت رویه پیشبینی کند تا در مسیر اثبات توبـه تعیـینکننـده باشـد .از ایـنرو
همکاری تائب در روشنشدن ابعاد جرم یا مجرمان ،یا تﻼش او برای جبران خسارات ناشی از جرم
میتواند به عنوان راهکار محل توجه قرار گیرد.
 .۳ .۳لزوم توبهکردن قبل از قطعیت حکم
ماده  ۱۱۸قانون مجازات اسﻼمی مقرر میدارد» :متهم می تواند تا قبل از قطعیـت حکـم ،ادلـه
مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نمایـد« .مـاده مـذکور بـر لـزوم
توبهکردن تا قبل از صدور نهایی حکم تصریح دارد .از این رو پس از تحقق جرم ،مادامی که مجـرم
در فرآیند رسی دگی ،اعم از مراحل اولیه و مقدماتی یا مراحل پایانی دادسرا یا دادگـاه ،اسـت امکـان
بهره گیری از نهاد توبه را دارد ،اما به محض صدور حکم قطعی این امکـان از او سـلب مـیشـود و
امکان تقاضای دادرسی مجدد بعد از توبه فراهم نیست .ماده  ۱۳قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
سال  ۱۳۹۲بیان میدارد» :تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شـده اسـت و همچنـین اجـرای
مجازات موقوف نمیشود ،مگر در موارد زیر :الف .فوت متهم یا محکوم علیه؛ ب .گذشت شـاکی
یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ پ .شمول عفو؛ ت .نسخ مجازات قانونی؛ ث .شـمول
مرور زمان در موارد پیشبینیشده در قانون؛ ج .توبه متهم در موارد پـیشبینـیشـده در قـانون؛ چ.
اعتبار امر مختوم«.
این ماده معادل ماده  ۶قانون  ۱۳۷۸است ،با این تفاوت که در آن ماده به توبه متهم اشاره نشـده
است .لذا تکلیف دادسرا در صورت توبه معافکننده متهم با وجود تمام شرایط قانونی ،صدور قرار
موقوفی تعقیب است .اما اگر توبه در دادگاه محقق شود ،تکلیف دادگاه چیست؟ به نظر میرسد بـا
توجه به عمومیت ماده  ۱۳و همچنین با توجه به اینکه قرار موقوفی تعقیب نیز مطابق تبصـره  ۲مـاده
 ۴۲۷قانون آیین دادرسی کیفری  ۱۳۹۲و تبصره مـاده  ۲۳۲قـانون  ،۱۳۷۸میتوانـد از جملـه آرای
صادره در دادگاه باشد ،دادگاه هم باید قرار موقوفی تعقیب صادر کند و توبه در دادگاه محـل صـدور
حکم برائت نیست؛ امری که در حال حاضر هم در رویـه محـاکم کیفـری دیـده مـیشـود )صـابر و
رفیعزاده .(۷۱ :۱۳۹۴ ،ماده  ۱۱۹بیان میدارد» :چنانچه دادستان مخالف سقوط یـا تخفیـف مجـازات
باشد ،میتواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند« .دادستان به عنوان نماینده جامعه این حـق را دارد
که به برائت یا تخفیف مجازات بیوجه متهم اعتراض کند .مخالفت دادسـتان میتوانـد بـه دﻻیلـی
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همچون احرازنشدن اصﻼح و ندامت متهم یا فقدان دیگر شـرایط قـانونی بـرای اعمـال توبـه باشـد
)آقایینیا .(۳۹۷ :۱۳۹۳ ،این ظرفیت میتواند راهبردی مناسب برای توبههـای دروغـ ین یـا غیرواقعـی
باشد که در آن مرتکب به منظور گریز از روند سزادهی جامعه بدان متوسل میشود.
 .۴توبه و کیفیات مخففه
مطالعه نهاد کیفری توبه از چشمانداز گونههای کیفیات مخففه نیز اهمیـت دارد .لـذا در ادامـه
پس از ارزیابی فشرده کیفیات پیشگفته ،توبه از دیدگاه هر یک از این گونهها مطالعه میشود.
 .۱ .۴کیفیات مخففه قانونی
قانونگذار در هنگام قاعدهگذاری کیفری وجود کیفیات خاصی را در هنگام ارتکاب جرم بـرای
تخفیف در مجازات مرتکب ﻻزم میداند .از جهت اینکه کیفیات مخففه قانونی ،مخصوص قـانون
است و وعده قانون گذار ،لذا به جرایمی اختصاص دارد که در متن قانون احصا و به آن تصریح شده
است )ولیدی .(۱۲۳ :۱۳۹۳ ،بدینترتیب در راستای حاکمیت قانون و پاسداشت اصـل قـانونیبـودن
جرم و مجازات ﻻزم است کیفیات پیشگفته نیز در هنگام تعیین واکنش اجتمـاعی بـه جـرم ،محـل
توجه دادرس کیفری قرار گیرد .زیرا نقش توبه ،تخفیف در مجازات متعلق به مجـرم نیسـت ،بلکـه
فی نفسه موجب حذف مجازات از جرم است .در عین حال ،باید تصریح کرد که معـاذیر مخففـه و
ً
توبه ،اصوﻻ بعد از وقوع جرم حاصل میشوند و انصرافی به زمان قبل از ارتکاب ندارند .به عبـارت
بهتر ،جایگاه پدیداری هر یک از نهادهای کیفیات مخففه و نیز توبه در بازه زمانی پساجرم است که
در پی آن ،در روند واکنش اجتماعی به رفتار مجرمانه تعدیﻼتی انجام میشود.
 .۲ .۴کیفیات مخففه قضایی
در مق ابل گونه قانونی ،کیفیات مخففه قضایی اصول کلی برای تخفیف مجازات معین میکند و
کاربریاش منوط به استنباط قاضی است )همان .(۱۲۴ :بـه عبـارت دیگـر ،در ایـن امـور ،بـرخﻼف
کیفیات مخففه قانونی ،دادرس کیفری اختیار دارد در صورت اسـتنباط وجـود شـرایط خـاص آن را
اعمال کند .لذا تفاوت ماهوی آشکار میان این دو گونه از کیفیات مخففه دیده میشود.
در دکترین بین المللی آیین دادرسی کیفری ،مفهـوم »اختیـارات صـﻼحدیدی دادرس کیفـری«
اهمیت بسیار دارد و میتواند بهخوبی زمینه مناسبی برای ِاعمال کیفیات مخففه قضایی فراهم کنـد.
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در نتیجه مناسب است که با استفاده از ابزارهای گوناگون در راه ُپررنـگکردن ایـن ویژگـی کوشـش
شود .افزون بر این ،منشأ اصول مفروض که مبنای اعمال کیفیات مخففه است همچنان کـه ممکـن
است قبل از حدوث جرم ،موضوعیت داشته باشد چهبسا بعد از حدوث جرم موضوعیت پیدا کند و
حتی این کیفیات میتواند به اوضاع و احوال حاکم در زمان ارتکـاب جـرم مربـوط باشـد ،از قبیـل
رفتار تحریکآمیز مجنیعلیه و وجود انگیزه شـرافتمندانه و ) ...افراسـیابی .(۳۰۳/۲ :۱۳۸۹ ،امـا توبـه
ً
صرفا بعد از وقوع جرم م تصور است و حدوث آن در زمان وقوع با قبل از آن بیمعنا است .از سـوی
دیگر ،کیفیات مخففه جنبه الزامی ندارد و اختیار قاضی با وجود استنباط شرایط مذکور ،انکارناپذیر
است )نوربها .(۱۴۲ :۱۳۹۳ ،همچنین ،کیفیات مخففـه حـداکثر موجبـات تنزیـل مجـازات را فـراهم
ً
میآورد ،ولی به هیچ وجه موجب حذف مجازات نخواهد شد .متقابﻼ توبه جنبه الزامی دارد و اگـر
دادرس احراز کند مجازات را از روند سزادهی حذف خواهد کرد .بنابراین ،آنچه نکته تمایز اساسـی
است اختیاریبودن ِاعمال کیفیات مخففه قضایی است ،در حالی که با وجود احراز توبه و حصـول
شرایط ،ترتب اثر توبه حتمی است.
این استدﻻل خدشهپذیر است .مجازات زمانی محقق میشود که محکومیتی اثبات شود ،زیـرا
در فرض عدم محکومیت طبیعت ،استحقاق مجازاتی وجود نخواهد داشت تا توبه عامل رفـع آن و
وسیله سقوطش شود .لذا همانگونه که در کیفیات مخففه قضایی ِاعمال تخفیف بدون محکومیـت
منتفی است در توبه نیز چنین است.
 .۳ .۴انصراف ارادی به عنوان عذر مخففه
شاید بتوان در مفاهیم عرفی حقوق جزا که در مباحث مربوط به شروع جرم و انصـراف ارادی از
اتهام جرم بررسی میشود ،گریز و تقابلی راجع به توبه ایجاد کرد .با توجه به اینکـه انصـراف ارادی
از اتمام جرم ،گاه از موجبات تخفیف محسوب میشود ،بنابراین توبه مستلزم وقوع فعل مجرمانه و
ً
ً
حصول اوضاع و احوال نفسانی و کیفیات روحی و نهایتا حصول توبه است ،ولـی مسـلما انصـراف
با وجود تشابه در برگشت متصرف در مراحل مربوط به قبل از اتمام جرم است که حتی ممکن است
وصف شروع به جرم نیز به عملیات انجامشده نتوان اطﻼق کرد.
 .۴ .۴عذرهای معافکننده
عذرهای معاف کننده نوعی از اسـباب و عوامـل معافیـت از مجـازات اسـت کـه بنـا بـر فوایـد
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اجتماعی و ِاعمال سیاستهای تعیینشده در امـور کیفـری ،کـه بـه جـرایم تصـریحی قـانونگـذار
اختصاص دارد ،موجب معافیت بزهکار از مجازات میشود و این معاذیر در صورت احـراز دادگـاه
نمیتواند بیثمر و بدون تأثیر گذاشـته شـود .نفـوذ الزامـی آنهـا مفـروض قـانونی اسـت و معـاذیر
معافکننده از این جهت با نهاد توبه حداقل در مرحله پیش از اثبات جـرم همگـن اسـت .بـا ایـن
تفاوت که این معاذیر هرچند همانند توبه ممکن است به زوال کامل مجازات بینجامد ،ولی چهبسـا
در زمان قبل از وقوع جرم یا در حین وقوع جرم وجود داشته باشد ،بـرخﻼف نهـاد توبـه کـه قبـل از
وقوع جرم یا در حین وقوع جرم تحققپذیر نیست و زمانی توبهکردن میسور است که جرم واقع شده
باشد )محسنی.(۱۳۸ :۱۳۸۴ ،
 .۵توبه به عنوان کیفیت مخففه در اسناد و آرای محاکم کیفری بینالمللی
با توجه به اینکه نهاد توبه ،تأسیسی اسﻼمی است در اسناد بینالمللی به این نهاد پرداخته نشده
ً
و با جستوجو در اسناد و آرای محاکم کیفری با اصطﻼح »پشیمانی« که تقریبا مشـابه »توبـه« در
ّ
حقوق کیفری است مواجه خواهیم شد .باید گفت اسـاسنامـهها و مقـررات آیـین دادرسـی و ادلـه
ّ
دادگاههای کیفری بینالمللی همچون دیوان از »پشیمانی« به عنوان یکی از ّ
کیفیات مخففه سـخنی
به میان نمیآورند .با این همه ،میتوان این موضوع را از بند دوم هـر دو مـاده  ۲۳و  ۲۴اسـاسنامـه
دادگاههای کیفری بینالمللی اختصاصی استنباط کرد .این امر ،همچنین از عمومیت بنـد ج قاعـده
 ۱۴۵و حتی بند  ۱قسمت الف ) (aاین قاعده توجیهشدنی است .به عبارتی از مفهوم عام ایـن بنـد،
ً ّ
که امکان وجود و احراز چنین ّ
کیفیاتی را تجویز میکند که صراحتا مخففه نیستند ،امـا نزدیکانـد،
میتوان فهمید که ادعای پشیمانی جنایتکار بینالمللی نیـز میتوانـد بـه عنـوان یکـی از ّ
کیفیـات
ّ
مخففه ارزیابی شود .در هـر صـورت بـه نظـر می رسـد کـاربرد ایـن اصـطﻼح در حقـوق کیفـری
بینالمللی به استفاده از اصطﻼح »توبه« در حقوق کیفری داخلی شییه باشد .در واقع ،همـانطـور
که توبه طبیعت خﻼفکارانه جرم را پاک و حذف نمیکند و فقط قاضـی خواهـد توانسـت آن را بـه
عنوان عاملی برای تخفیف کیفر در نظر بگیرد ،پشیمانی هم در حقـوق کیفـری بـینالمللـی چنـین
نقشی دارد )رضویفرد.(۲۳ :۱۳۹۵ ،
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نتيجه
سازمان دهی پاسخ در برابر جرم یکی از الزامات مهم جوامع انسانی در برابر پدیده مجرمانـه اسـت
که در هر زمان میتواند برآیندها یا پیامدهای گوناگونی پدید میآورد .لذا هر یک از سازههای نظـام
حقوقی شامل دکترین ،قانون گذار و رویه قضایی باید در روندهای عملیاتیشان به بهینهسـازی ایـن
عملکرد مبادرت ورزند .با عنایت به هدف شارع مقدس در اصﻼح و بازپروری مجرمان ،فقها و بـه
تبع ایشان قانون گذار به نهاد توبه توجه کرده است .قانون مجازات اسﻼمی در سـال  ۱۳۹۲در مـواد
 ۱۱۴تا  ۱۱۹ضوابط این نهاد را تبیین کرد.
یکی از مهمترین کارکردهای توبه ،سقوط مجازات است .توبه از عوامل بازگشت به سوی خـدا
است که عﻼوه بر آثار اخروی گاه موجب سقوط مجازاتها میشود .شرع و قانون مجازات اسﻼمی
 ۱۳۹۲در رویکردی تحسینبرانگیز و در تبعیت از منابع شرعی ،تأسیس توبـه را بـه عنـوان یکـی از
قواعد حقوق جزای عمومی مطرح کرده است .مشهور فقهای امامیه توبه قبل از دستگیری و اثبـات
جرم ،و حتی بعد از اقرار را موجب سقوط مجازات میدانند ،اما اگر جرم بـا شـهادت شـهود ثابـت
شده باشد آن را بیاثر لحاظ میکنند .قانون گذار ما هم در این موضوع از نظر مشهور فقهای امامیـه
ً
پیروی کرده است .طبق این دیدگاه ،توبه صرفا موجب سقوط مجازاتهـایی اسـت کـه جنبـه حـق
اﻻهی محض دارند و در حقالناس فاقد اثر است .لذا در مجازات قذف و محاربه بعـد از اثبـات و
تسلط بر مجرم از موجبات تخفیف و سقوط مجازات نیست .نهادهای مختلفی وجود دارد که شـبیه
نهاد توبه است ،از جمله »جهات مخففه کیفر« که در شرع و مقررات جزایی ایران بـدانها پرداختـه
شده است .امـا در اسـناد و آرای محـاکم کیفـری بـینالمللـی ،نـامی از »توبـه« نیسـت و فقـط از
»ندامت« و »پشیمانی« سخن به میان آمده و یکی از کیفیات مخففه جرم دانسته شده است.
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جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران« ،در :پژوهشنامه حقوق کیفری ،س ،۱۲ش ،۲۳ص.۵۲-۲۷
رضوی فرد ،بهزاد )» .(۱۳۹۵کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آرای محاکم کیفری بینالمللـی« ،در :پـژوهش حقـوق
کیفری ،ش ،(۱۴) ۴ص.۳۴-۹
صابر ،محمود؛ رفیعزاده ،علی )» .(۱۳۹۴مقررات ماهوی و شکلی توبه در نظام قانونگذاری کیفری ایـران« ،در:
دیدگاههای حقوق قضایی ،ش ،۷۱ص.۹۴-۷۳
طاهری ،حبیبالله )» .(۱۳۸۹نقش توبه در اسقاط حدود« ،در :پژوهشهای فقهی ،ش) ،۲ (۶ص.۲۷-۵
محسنی ،محمد )» .(۱۳۸۴مقایسه و تطبیق مفهوم توبه و آثار آن با مفاهیم مشابه حقوق جزای عمـومی« ،در :فقـه و
مبانی حقوق ،ش ،۳ص.۱۴۱-۱۳۱
مصاحب ،غﻼمحسین ) .(۱۳۸۰دائرةالمعارف فارسی ،تهران :امیرکبیر.
نوربها ،رضا ) .(۱۳۹۳زمینه حقوق جزای عمومی ،تهران :دادآفرین.
ولیدی ،محمدصالح ) .(۱۳۹۳حقوق جزای عمومی ،تهران :داد.
Piquero, Alex (2016). The Handbook of Criminological Theory, London: Sage Publication.
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