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 چکیده 

سیاست  به  اهتمام  ضرورت  به  توجه  حبسبا  و  قضازدایی  توبه های  نهاد  حقوقی،  نظام  در  زدایی 
برای    1392در سال    گذارقانونتواند ابزاری کارآمد جهت کاهش جمعیت کیفری زندانیان باشد. می 
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قانون مجازات اسالمی، پرداختن به قلمرو زمانی توبه و مقاطعی    115  ۀتغییرات قانونی و تصویب ماد
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ر درخصوص هیئت عمومی دیوان عالی کشو  813  ۀ شمار  ۀرویرأی وحدت  با رویکردی انتقادی به
پیش از اثبات   تنهانهمبانی فقهی و قانونی،    بر اساسرسد که  زمان پذیرش توبه، این ادعا به اثبات می

باشد، بلکه پس از اثبات جرم و حتی در  متهم مسقط مجازات می  ۀتعزیری توب   جرایم  ۀجرم، در هم
می نیز،  کیفر  تحمل  استفاده  زمان  نهاد  این  از  ت  کرد توان  نهاد  پذیرش  به  و  مقید  تعزیرات  در  وبه 
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 مقدمه
سیسات فقه اسالمی است که پس از انقالب  أ توبه به معنای ندامت و پشیمانی از گذشته یکی از ت

قرار گرفت. در اصطالح دینی، توبه   گذارقانون در قوانین کیفری جمهوری اسالمی ایران مورد توجه  
از گناه است ی که مرتکب پشیمان شود و تصمیم بگیرد از این به  نحوبه  ، کردن به معنای بازگشت 

 (. 281: 1387/16می، المعارف بزرگ اسالةدائر) بعد، مرتکب گناهی نشود
پوشی از عقوبت اخروی گناهکاران بخشش گناهان و چشم  موجب  بهبنا بر آیات و روایات، تو

آی  در  کریم  قرآن  میۀ  سور  8  ۀاست،  َعنُکم  »  :فرمایدتحریم  َر  ُیَکفِّ أن  َربُُّکم  َعسی  اللِه  إلی  ُتوُبوا 
قرآن و صدها    ۀها آی «؛ دهشما را بپوشاند  خدا توبه کنید امید است خداوند گناهان  سویبهَسیِئاِتُکم:  

سازد. آثار فرماید و آثار و برکات فراوانی را بر توبه مترتب میروایت، مؤمنان را به توبه تشویق می
نیز دارد،   ابعاد اجتماعی  و  در بعد فردی نیست  را اصالح    تنهانهتوبه    چراکهتوبه منحصر  شخص 

تکرا می  برابر  در  را  جامعه  بلکه  توبه کند،  سوی  از  گناه  به  بازگشت  و  جرم  میر  ایمن    سازدکار 
 (. 188: 1395ابراهیمی، )

واقعی در   ۀ، توب رواینازشود، مطابق با مقررات شرعی حتی شدیدترین گناهان با توبه ساقط می
:  1398عبداللهی، ) پذیرفته شود و موجبی برای سقوط مجازات باشد باید این دنیا نیز به طریق اولی  

ماند، بلکه در فقه اسالمی به (. بنابراین، تأثیرگذاری توبه تنها بر عقوبت اخروی منحصر نمی325
که جنب گناهانی  توبه درخصوص  دنیوی همراه    ۀاثبات رسیده است که  عقوبت  با  و  دارد  مجرمانه 

به بررسی آثار توبه   شود. فقها عمدتًا در کتاب الحدوداند از علل سقوط مجازات محسوب میشده
 اند. بر سقوط مجازات اشاره کرده

به جامعه است،  ها  آن  کیفر، اصالح مجرمین و بازگشت  ۀکننداز آنجایی که یکی از اهداف توجیه
تحقق پیدا کرده است. بر   گذارقانوناگر این هدف از طریق دیگری غیر از کیفر، فراهم شود مطلوب 

ز ابزارهایی باشد که در احراز اصالح درونی مرتکب و تصمیم بر  تواند یکی ا همین اساس، توبه می 
جبران گذشته از جانب او به مقامات قضایی یاری برساند. مطابق با مواد قانونی، نهاد توبه هم بر  

بر مجازاتمجازات و هم  امر که کیفرهای  های حدی  این  به  توجه  با  است؛  اثرگذار  تعزیری  های 
  و کیفردهی نظام حقوقی ایران غلبه یافتند و سلب امکان بازگشت به جرم  کیفرگذاری  ۀتعزیری در بدن

، تدقیق هرچه بیشتر در اثربخشی نهاد توبه نسبت  1هدف تعزیر در متون فقهی بیان گردیده   عنوانبه
از آن در راستای    ۀبیشتر این نهاد و استفاد  ییا کارتواند موجب  های تعزیری میبه مجازات درست 

 
 . (497:  1407/5)شیخ طوسی،   ک جز له تریر لم  یردعه إال التعزیر الی االمام بال خالف إال أنه إذا علم أنه ال  یالتعز  .1
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خویش پشیمان بوده و تصمیم   ۀنی شود که دیگر اهداف مجرمانه در سر ندارند و از کرد منافع مرتکبی
 اند. بر جبران مافات گرفته

باشد، قلمرو زمانی تأثیرگذاری توبه  یکی از مسائلی که در استناد به توبه مورد بحث و توجه می
 گذارقانونی مورد تصریح  منابع فقهی با تفصیل بیشتر  تبعبهاست که این مهم در حدود،    جرایمبر  

قرار گرفته است، اما در تعزیرات عامل توبه از نظر زمان تحقق و اثربخشی، دچار ابهاماتی است و  
تخفیف   نظراختالفمنشأ   یا  سقوط  در  توبه  مقررات  اطالق  آیا  که  است  شده  مسئله  این  طرح  و 

برخی با توجه به اطالق پس از محکومیت قطعی سرایت دارد یا خیر؟    ۀمجازات تعزیری به مرحل
مرتکب چه قبل از   ۀاین قانون، احراز توب  114 ۀقانون مجازات اسالمی نسبت به ماد 115 ۀزمانی ماد

رضایی و دیگران،  )  داننداثبات جرم و چه پس از اثبات آن را موجب تخفیف یا سقوط مجازات می 
مند نمودن آن و تحدید  عام، به ضابطه  ۀه از این قاعدسوءاستفاد(، برخی در راستای عدم  107:  1398

( و برخی،  21:  1394رجبی،   و  آبادیحاجی ده )  زمان توبه به قبل از اثبات جرم تعزیری اعتقاد دارند
تبه به  اشاره  توبه حین اجرای مجازاتأرغم  نهاد پسثیر  این  اثربخشی  از   های حدی، درخصوص 

 (. 246: 1394/3اردبیلی، ) اند.محکومیت تعزیری سکوت کرده
نظری ندارد، بلکه آثار    ۀهای تعزیری، صرفًا جنب توجه به زمان توبه و تأثیرگذاری آن بر مجازات

قبل   ۀسو، در مرحلباشد. از یک قبل از اثبات و پس از اثبات بر آن مترتب می   ۀمهم حقوقی در مرحل
ختلف تفاوت وجود  های تعزیری ماز اثبات، مسئله آن است که در صورت تحقق توبه میان مجازات

آثاری که درخصوص زمان پذیرش توبه در تعزیرات    ترینمهمدارد یا خیر، از سوی دیگر، یکی از  
بالفعل در حال  صورت  به  تأمل است، امکان استفاده از این نهاد درخصوص محکومانی است کهقابل

تحت عنوان    ئیهقضا  ۀقو   رئیساخیر    ۀباشند. در همین راستا، در بخشنامتحمل مجازات حبس می
های کلی قضایی مبنی بر اتخاذ  با یکی از سیاستسو هم  »بخشنامه پایش و غربالگری زندانیان« که

حبس رویکرد  با  زندان  مجازات  از  استفاده  در  الزم  تاریخ  تدابیر  در  کلی  10/8/1398زدایی    ۀبه 
غ شده است، با اشاره به ی و تربیتی کشور ابالتأمین  و اقداماتها  واحدهای قضایی و سازمان زندان

محکومان واجد شرایط پذیرش توبه ذیل بند نهم درخواست اقدامات الزم جهت اجرای مواد قانونی 
ای و ابهامات محاکم قضایی درخصوص  مربوطه به عمل آمده است. با توجه به وجود چنین بخشنامه

ث درخصوص پذیرش توبه اجرای آن، بح ۀمشروعیت و قانونی بودن اجرا کردن این بخشنامه و نحو
 کند.حتی پس از محکومیت و حین اجرای مجازات ضرورت بیشتری پیدا می

متعارض از سوی محاکم، هیئت عمومی دیوان عالی  یبه علت وجود ابهامات فوق و صدور آرا 
مبنی بر   ، نموده است  813  ۀ شمار  ۀرویرأی وحدت  اقدام به صدور  1400مرداد    19کشور در تاریخ  
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او قبل از قطعیت حکم    ۀمرتکب، مستلزم توب   ۀتوب   دلیلبهاینکه سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری  
 متهم هرگاه ، ۱۳۹۲ مصوب  اسالمی  مجازات قانون  ۱۱۸ و ۱۱۵ مواد به عنایت باباشد: »دادگاه می 

 تعزیری  جرایم در شود،  محرز قاضی برای وی اصالح  و و ندامت کند توبه حکم،  قطعیت از قبل

 تواند می  دادگاه تعزیر،  موجب جرایم سایر در و شودمی ساقط مجازات هشت و هفت شش،  درجه

این   شمول  از موضوع حکم،  قطعیت از بعد اما کند اعمال را  مجازات  تخفیف به  راجع مقررات
 مطابق محکومان مجازات  تخفیف یا  عفو حکم،  قطعیت از بعد است، بدیهی است. خارج مقررات

 تبصره  و ۱۱۴ ماده ذیل آنچه مشابه )  ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون دهم و یکصد اصل ۱۱ بند

«. در این مقاله با توجه به مبانی  است... پذیرنامکا است(،  شده مقرر یادشده قانون ۲۷۸ ماده ۲
شد که از لحاظ قلمرو زمانی، نهاد توبه چگونه  فقهی و قوانین موجود به این مسئله پرداخته خواهد  

درخصوص    به این معنا که آیا نهاد توبه برای اثربخشی  ،باشدبر موضع اتهام و محکومیت اثرگذار می
های تعزیری مختلف،  است و در این مورد آیا میان مجازات  یاتهام، محدود به قلمرو زمانی مشخص

انتقادی نسبت بههمچنینتفاوتی وجود دارد؛   نگاه  با  این موضوع فوق  ۀرویرأی وحدت  ،  به  الذکر 
می نیز  قطعی  محکومیت  از  پس  توبه  نهاد  آیا  که  شد  خواهد  تخفیف  پرداخته  یا  سقوط  در  تواند 

 باشد یا خیر؟مجازات محکومین به تعزیر اثرگذار 
 . مبانی فقهی پذیرش توبه در تعزیرات 1 

توان دریافت که پذیرش توبه منحصر به گناه خاصی با نگاه به آیات مربوط به توبه در قرآن کریم می 
 25  ۀ کاران است، برای نمونه خداوند در آی گیرد و باعث آمرزش گناه نشده و تمامی گناهان را در بر می 

الََِّذ فرماید: »سوره شوری می  ُهَو  ِعَباِدِه َو  ی   ی َو  َبَة َعْن  ْو َتْفَعلُوَن: و یَئاِت وَ ی ْعُفو َعِن الَسَّ یْقَبُل الَتَّ ْعلَُم َما 
«. این آیه و داند بخشد و هر چه کنید می پذیرد و گناهان را می اوست خدایی که توبه بندگانش را می 

اند و آن را منحصر به گناه خاصی سیئات سخن به میان آورده  مطلق درخصوص صورت به  آیات مشابه
طریقی جهت رسیدن به مغفرت الهی، این طریق به  ۀ مثاب در تعاریف فقها از توبه به   همچنین اند.  نکرده 

بنا بر تعریف عالم 1گناهان مشخصی محدود نشده است  طباطبایی، توبه از جانب بنده به معنای   ۀ . 
پروردگارش است و از جانب خداوند متعال، توفیق   سوی به رپیچی و برگشت او  پشیمانی، امتناع از س 

 
من  کاالستغفار«، و »التائب من الذنب رة مع  یبکه و آله: »ال ینا األعظم صّلی الّله علیزول اإلثم باالستغفار، لقول نبی. 1

با  ین علی أن االستغفار  یتاب و السنة، الدالتکال  یإلطالقات فال ذنب له«، و لسائر العمومات و ا محو الذنب: گناه 
ماند« و »تائب مانند  ای با استغفار نمیشود به دلیل سخن پیامبرمان که فرموده است »هیچ گناه کبیرهاستغفار زائل می

ب و سنت که داللت بر محو  کسی است که گناهی نکرده است« و به دلیل سایر عمومات و اطالقات موجود در کتا
 (  154و   153:  1413/28گناه به واسطه استغفار دارند )سبزواری، 
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  (.379:  1377عالمه طباطبایی، )  دهد بنده در توبه و آمرزش گناهان او را معنا می 
مجازات درخصوص  مفصاًل  را  توبه  داده فقها  قرار  بررسی  مورد  حدی  باب  های  در  اما  اند، 

اند و تنها معدودی از فقها  ثیر توبه در سقوط کیفر بیان نکردهأخصوص ت  تعزیرات احکام خاصی را در
سنجی  اند، بنابراین ضروری است ضمن واکاوی درمبانی فقهی به امکانمتعرض این موضوع شده

 زمانی این تأثیرگذاری پرداخته شود. ۀ تعزیری و حیط جرایمتأثیر توبه در 
 توبه  ۀ. اطالقات ادل1-1 

فراو  روایات  و  آیات  کارنامدر  شدن  پاک  و  گناهان  بخشش  در  توبه  تأثیرگذاری  بر  عمل    ۀانی 
فقهی »التعزیر لکل عمل محرم«، فعل    ۀشده است. موضوع تعزیر بر اساس قاعد  تأکید  گناهکار 

توبه،   ۀشود. از سوی دیگر، ادلحرام است، بنابراین حکم جواز تعزیر بر ارتکاب فعل حرام مترتب می
اعمال شخص گناهکار باقی   ۀگناهی در صحیفهیچ  تنهانهکه پس از توبه،  دارد    تأکید  بر این مطلب 

الذنب  )  ماندنمی له کالتائب من  (، بلکه خداوند سیئات  (74:  16عة، ج  یالشوسائل)  من ال ذنب 
فرقان((. با مراجعه به   ۀ سور 70 ۀآی ) یبدل الله سیئاتهم حسنات)  نمایدایشان را به حسنات تبدیل می

بلکه این ادله مطلق هستند    ، شود که توبه اختصاصی به گناهان خاص ندارد شرعی مالحظه می  ۀادل
بنابراین، بعد از توبه    گیرد و بر این اطالق هیچ تقییدی وارد نشده است.و تمامی گناهان را در بر می

 د.  مانگناه از شخص، موضوعی برای تعزیر باقی نمیی و امحا
در   چراکهشود،  تر می مدعای اخیر با توجه به نسبت میان موضوع و حکم در دانش اصول روشن

دانش اصول به اثبات رسیده است که نسبت میان موضوع و حکم مانند نسبت میان علت و معلول  
گردد. در بیان برخی  جواز تعزیر( نیز منتفی می)  فعل حرام(، حکم)  است و با منتفی شدن موضوع

  شودیسندگان، صرفًا ادعا شده است که اطالقات موجود در باب توبه، تعزیرات را نیز شامل مینو
( که با توجه به مطالب فوق، صحت 104:  1398؛ رضایی و دیگران،  26:  1375مرعشی شوشتری،  )

 رسد.  این ادعا به اثبات می
مجازات در  توبه  تأثیر  درخصوص  شده  وارد  اثربخشروایات  این  حدی،  به  های  مقید  را  ی 

تعزیری    جرایمحدی، در    درخصوص جرایم  وجود این قیود  رغمعلیهای خاصی کرده است.  زمان
با بررسی آنکه    توبه از این لحاظ نیز دارای اطالق است. نتیجه  ۀبا چنین مقِیدهایی مواجه نیستیم و ادل

بوده و شامل حدود و تعزیرات  ثیرگذاری توبه بر گناهان دارای اطالق  أسو روایات دال بر تادله، از یک
با عدم وجود چنین می  اما  دارد،  تقیید زمانی وجود  تنها درخصوص حدود،  از سوی دیگر،  شود؛ 

 باشد. مستوجب تعزیر، با اطالق مواجه می جرایمتقییدی، زمان توبه در 



 6 1401 تابستان /  هجدهمیکصد و مارۀ / ش ششمهشتاد و  دورۀ /                                  

 . اختیارات حاکم در تعزیرات1-2 
یکی از قواعد مسلم فقهی، »قاعده التعزیر بما یراه الحاکم« است. بر اساس این قاعده، تعیین میزان 

به شرط آنکه کمتر از  ، باشد که بنا بر صالحدید خود نسبت به تعیین مجازاتحاکم می  ۀ تعزیر بر عهد 
می  اقدام  باشد،  قاعدحد  می   ۀ نماید.  مخیر  کاماًل  را  اسالمی  حاکم  بحث،  قلمرو سا مورد  در  که  زد 

تعزیرات بنا بر صالحدید خود و در راستای مصلحت مجرم و جامعه هرگونه اقدام صوابی را انجام دهد 
تا مجرم از ارتکاب بزه خود بازداشته شود و نظم جامعه دچار اختالل نگردد، فقط اقدامات او مقید به 

 مات شرعی اختصاص یابد.این است که میزان آن از حد بیشتر نباشد و تنها به ارتکاب محر 
از سوی دیگر، مشهور فقها اعتقاد دارند که اختیار حاکم حتی درخصوص اصل تعزیر هم جاری  

حدود واجب نیست و اگر حاکم تشخیص دهد، بدون اجرای    برخالف است، یعنی اجرای تعزیر  
. شیخ  کشد، ضرورتی بر اجرای تعزیر وجود ندارد تعزیر، مرتکب دست از ارتکاب مجدد جرم می

تعزیر واجب نیست، اگر    ۀطوسی تصریح کرده است که تعزیر موکول به نظر امام است، بر او اقام
کند، خواه نزد او، مجرم  کند و اگر ترک تعزیر را مصلحت ببیند آن را ترک میاجرا می را  بخواهد آن  

این بازدارندگی حاصل  تنها با اجرای تعزیر از ارتکاب مجدد، بازداشته شود خواه با غیر از تعزیر هم 
از ارتکاب مجدد گناه بازداشته نمی از  شود،  گردد، هرچند احوط است که اگر مجرم جز با تعزیر 

 (.69: 1387/8شیخ طوسی، )  اجرای آن را واجب بدانیم
  فقها   ه عموماً ک یاست به طور  یفر نگاه غالبکیه در مورد حدود نگاه به بزه و  ک یبنابراین، در حال

مثل    ییحد(، هرچند وجود نهادها  یوجوب اجرا  ۀقاعد)  دانندیرا پس از ثبوت، واجب م حد    یاجرا 
بر تنّبه    یمبتن  یتیو ترب  یرد اصالح یک رو   ش از اثبات جرم و نقش آن در سقوط حد، یپ  ویژهبهتوبه  
ن هدف در بخش  یاند، اینمایم  محض،   ۀانیفرگرا کیرد  یک م به بازگشت را مقدم بر رویو تصم  یدرون
ر مطرح است  ی جواز تعز  ۀقاعد  وجوب حد،   ۀقاعد  قابله در مکی  نحو بهانعطاف است،  قابل  رات، ی تعز

تأثیر را دای و اصواًل تعز ن  یاند، چه بسا با ات قرار دادهیبر اصالح و ترب  یرگذاریرمدار مصلحت و 
 یحداقل  ی رد در حد ضرورت و امیر را بای ن جهت تعزیشود و از ا  یر منتفی تعز  یهدف ضرورت اجرا

(. با این نگاه به تعزیر، پر واضح است که وقتی مرتکبی  32:  1400/2برهانی،    و  الهام )   ف نمودیتوص 
گردد، دیگر ضرورتی شود و اصالح او عیان میکند، پشیمان می پس از محکومیت قطعی، توبه می 

 گیری بر او وجود ندارد.  مجازات تعزیری و سخت ۀبر ادام
عفو مرتکب جرم تعزیری پس از تحقق توبه، مقید به قید زمان  درخصوص    این اختیار حاکم

باشد، بر این اساس، حاکم قبل از اثبات و یا بعد از اثبات هم در عدم اجرای تعزیر دارای  اثبات نمی
اختیار است. یکی از فقهای معاصر بیان داشته است که »اگر مجرم بعد از قیام بینه توبه کند، عفو او 
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در حدود بنا بر قول مشهور   چراکهنظر امام است و در این مورد فرق است بین تعزیر و حد،    موکول به
  عفو مجرم در صورت توبه بعد از اقامه بینه، موکول به نظر امام نیست و اجرای حد بر او واجب است« 

کند، حاکم  (. بنابراین چنانچه تعزیر با بینه اثبات گردد و بعد از آن مرتکب توبه  75:  1435صافی،  )
او پس از اثبات   ۀمخیر است بین تعزیر مجرم و عفو او و تعزیر یا عدم تعزیر مرتکب به دنبال توب 

 (. 80: 1404صافی، ) جرم، مطلقًا به نظر امام موکول شده است
شتم( یا ضرب،  ) الناس تعلق گرفته باشد مثل فحاشیالبته باید توجه داشت که اگر تعزیر به حق

تعزیر    ۀرا به واسطها  آن   تواند حق مشتوم یا مضروب را ساقط کند و باید حقحاکم با عفو خود نمی
توبه    چراکهمرتکب بستاند، مگر آنکه مجرم قبل از اثبات جرم و ارجاع امر به حاکم توبه کرده باشد،  

شود که گناهی انجام نداده  کسی می  کند و او مانندگناهانی که تائب تا قبل از آن انجام داده پاک می
قبل از اثبات جرم، فرقی نیست که متعلق تعزیر،    ۀ(. بنابراین، در توب 77و    76:  1404صافی،  )  است

 الله و در صورت تحقق توبه در این مرحله، تعزیر، مطلقًا ساقط خواهد شد.  حق الناس باشد یا حق
ن یومت اسالمی اک مفهومی باشد، به ح  ۀسع  ول الی االمام« دارای اطالق وک ر موی وقتی »التعز

ابی را  ک م ارتیهای مناسب با جرا ش انواع مجازاتی د خوی ه حسب مورد و با صالحدکدهد  حق را می
 اگر در تعزیر او مصلحتی نباشد.   ، نماید نظرصرف د و یا از تعزیر مرتکب ین و اعالم نماییتع

تاریخی وجود دارد؛ برخی فقها   نظر اختالف حاکم یک    ۀ الزم به ذکر است درخصوص معنای کلم 
را قاضی صادرکنند و حاکم اسالمی می رأی    ۀ حاکم  والی  را  از حاکم  اما برخی دیگر، منظور  دانند، 

داماد،  )   دانند می  این  236:  4/ 1406محقق  الیح  نظر اختالف (.  تصویب  زمان  محل   ۀ در  تعزیرات 
نظر دوم مورد پذیرش نظام تقنینی ایران قرار گرفت، بنابراین   ، اما با گذشت زمان، 1مناقشه قرار گرفت

های احراز سازوکار با استفاده از    تواند اکنون منظور از حاکم، کلیت حاکمیت اسالمی است که می هم 
متهمان و یا محکومان در هر مرحله چه پیش از صدور حکم و چه پس از آن، چنانچه ضرورت   ۀ توب

می را در مقام صدور حکم یا اجرای مجازات منتفی دانست، به معافیت مجر درخصوص    اعمال تعزیر
ی است که خصوصًا در مورد نحوبه های مذکور  سازوکار او از کیفر یا تخفیف مجازاتش اقدام نماید.  

توبه، پشیمانی و اصالح   تر توانند راحت ها می زندانیان، قضات اجرای احکام و یا دادیاران ناظر بر زندان 
 مرتکب زندانی را احراز نمایند و در راستای معافیت او از مجازات قدم بردارند.

 قیاس اولویت . 1-3 
آن   در  که  فرع  و  اصل  میان  است  قیاسی  اولویت،  در  قوی  دلیلبهقیاس  حکم  علت  بودن  تر 

 
 . (1368، : مهرپور)نکبرای اطالع بیشتر در خصوص این مناقشه . 1
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به عبارت دیگر، در مواردی   گردد، شود و حکم آن استنباط میاصل به فرع سرایت داده می  حکم فرع، 
تر از اصل موجود باشد، حکم اصل نیز به طریق اولی بر  که علت حکم اصل در فرع به صورتی قوی 

با توجه به تعریف قیاس اولویت    .(205و    204:  1430/2مظفر،  )   کندفرع بار شده و به آن سرایت می
های حدی را ساقط نماید، به طریق  تتواند مجازا توان این ادعا را مطرح کرد که وقتی توبه می می 

 ۀهای تعزیری را نیز از بین ببرد. وجه اولویت در این قیاس، آن است که ادلقادر است مجازات  اولی  
دهد،  سقوط آن را نمی  ۀ فراوان بر ضرورت اجرای حد تصریح داشته و به افراد اجاز  تأکید  حدود با

تواند حد را ساقط نماید، به طریق اولی درخصوص  یای باز هم توبه محال وقتی با وجود چنین ادله
 تواند تأثیرگذار باشد.تر از حد است نیز می مشروعیت تعزیر بسیار کمتر و ضعیف ۀتعزیراتی که ادل

سقوط   در  توبه  بر  حاکم  مقررات  اولویت،  قیاس  به  استناد  با  فقها  از  تعدادی  راستا،  این  در 
اند. یکی از فقهای معاصر، با استناد به  های تعزیری حاکم دانستهحدی را در مجازات  هایمجازات

با این بیان که برخی از احکام حدود به    .توبه در تعزیرات توجه نموده است  ۀقیاس اولویت به مسئل
رار توبه عفو که اگر مجرم بعد از اثبات حد با اق  ۀمسئل یابد، مانند  در تعزیر هم جریان می  طریق اولی  

، امام اختیار  کرده باشد برای امام در حدود جایز است او را عفو نماید، در تعزیر نیز به طریق اولی  
 (. 17: 1418مکارم شیرازی، ) عفو خواهد داشت

 بهکه تو  همان طوررسد: اول اینکه  از جریان قیاس اولویت در تعزیرات دو برداشت به نظر می
تواند موجب سقوط تعزیر هم باشد و به عبارت دیگر،  می  ولی  سقوط حد است، به طریق ا  موجب

اینکه منظور از جریان قیاس  کلی میطور  بهتوبه   تواند ضرورت اجرای تعزیر را منتفی نماید. دوم 
اولویت آن است که همان مقررات تفصیلی توبه که در حدود مقرر شده، درخصوص تعزیرات جاری  

از اثبات جرم و اثبات آن از طریق اقرار یا بینه و اختیار یا عدم    است، یعنی همان احکام قبل و بعد
  ۀ مستوجب تعزیر حتی بعد از اقام  جرایمبا توجه به این امر که توبه در    .اختیار حاکم در عفو مرتکب

»التعزیر    ۀکند و در بند قبل بدان اشاره شد و با توجه به قاعدبینه برای حاکم موجبی برای عفو فراهم می
یراه الحاکم« که ضرورت اجرای تعزیر یا عدم آن بنا به صالحدید حاکم تعیین خواهد شد، ظاهر    بما

باشد و با صالحدید حاکم، توبه مطلقًا و به هر نحوی که او  تر می آن است که برداشت اول صحیح
ه و  یر تنبی زتواند عاملی برای انتفای تعزیر باشد. بنابراین، از آنجایی که هدف از تعاختیار کند، می
ت از  امکرار جرم است، هنگامی  ک منع مجرم  باشیه  نخواهد شد، ک مرت   م مجرم مجدداً یدوار  آن  ب 

نه ثابت شده باشد،  یبا بهرچند  ند،  کتواند او را عفو  م میک ر وجود ندارد و حای لی برای ادامۀ تعزیدل
حّق   م شرع مطلقاً ک رات حای است و در تعز نه مخصوص به حدود شرعیین اقرار و بیل بیتفص چراکه

 (. 129:  1425مکارم شیرازی،  )  ند کن اقتضا  یمصلحت چناینکه    عفو و بخشش دارد، البته مشروط به
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 . مبانی قانونی مربوط به قلمرو زمانی توبه در تعزیرات 2 
 114د  ای عام ذیل موا احکام توبه در قالب قاعده   1392با تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  

مبحث پنجم با عنوان »توبه مجرم« از فصل یازدهم قانون با عنوان »سقوط مجازات« مورد اشاره   119تا  
قرار گرفته است. قبل از بیان این قواعد عام، باید بدانیم در حال حاضر با توجه به مقررات جزایی حاکم، 

 ت از مجازات باشد:تواند موجبی برای تخفیف یا معافی نهاد توبه از چهار طریق ذیل می 
توبه بر کیفر باشد یا در قالب یکی از معاذیر مخففه و یا در    ۀدهندثیر تخفیفأچنانچه قرار بر ت

نماید. معاذیر مخففه، عذرهایی مصرح در قالب یکی از علل قضایی تخفیف نقش خود را ایفا می 
  2  ۀمورد تخفیف قرار بگیرد؛ در تبصر  بایدقانون هستند که در صورت تحقق، مجازات مرتکب الزامًا  

مرتکب زنا و لواط به عنف، مجازات حدی را به حبس یا شالق    ۀمی توب قانون مجازات اسال  114  ۀماد
دهد. علل قضایی تخفیف نیز موجباتی هستند که کاهش میها  آن  شش یه هر دوی  ۀتعزیری درج

  115  ۀاختیار دارد تا مجازات مرتکب را مشمول تخفیف قرار دهد که در مادها  آن  قاضی با توسل به
تح اسالمی،  در  قانون مجازات  توبه  درج  جرایمقق  تا    ۀتعزیری  را مخیر ساخته  دادگاه  پنج  تا  یک 

 مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.  
عاملی جهت معافیت از کیفر یا در قالب معاذیر قانونی و یا به    عنوانبه ثیر توبه  أاز سوی دیگر، ت

معاف قضایی  معاذیر  معافشکل  قانونی  معاذیر  بود.  خواهد  عذرهایی کننده  مجموعه  کیفر،  از  یت 
 ۀنمایند؛ توب هستند که بنا بر تصریح در قانون مقام قضایی را مکلف به معافیت مرتکب از کیفر می

تعزیرات قانون مجازات    کتاب  512  ۀ ماد  ۀو تبصر  521قبل از دستگیری یا دستیابی نظام ذیل مواد  
قانون مجازات اسالمی، عذری قانونی    115و    114مرتکب مطابق با حکم صدر مواد  ۀ  اسالمی و یا توب 

آید؛ اما معاذیر قضایی آن عواملی هستند که در صورت تحقق،  جهت سقوط مجازات به حساب می
الزامی جهت سقوط مجازات مرتکب برای مقام قضایی به دنبال ندارند و تنها منشأ این اختیار برای  

قانون مجازات اسالمی، توبه   114  ۀماد  وی هستند که مرتکب را از تحمل کیفر، معاف سازد؛ ذیل
کند تا عفو مرتکب را توسط موجب حد از طریق اقرار، دادگاه را مخیر می  جرایم مرتکب پس از اثبات  

 از مقام رهبری درخواست نماید.  قضائیه  ۀقو رئیس
ثیر توبه در  أکه برای ت 1392مصوب قانون مجازات اسالمی حال با توجه به مبحث پنجم قانون   

مستوجب    جرایمدر    گذارقانون گذاری کرده است،  عام قاعدهصورت  به  خفیف یا سقوط مجازاتت
در جرم محاربه(،  )  قبل از دستگیری یا تسلط بر مرتکب  ،زمانی اشاره کرده است: اول  ۀحد به سه باز

 بعد از اثبات جرم.  ، قبل از اثبات جرم و سوم ، دوم 
  گذارقانونشود که  تعزیری مالحظه می  جرایماز سوی دیگر، با مراجعه به مقررات قانونی توبه در  
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تأثیرگذاری آن اشاره نکرده است و این سکوت آگاهانه و    ۀ به باز زمانی خاصی درخصوص توبه و 
تفسیری، می  ۀنحو قواعد  بر اساس  آن  در نظام حتفسیر  بسیار مهمی  نتایج  آثار و  قوقی  تواند منشأ 

باشد و  باشد. مدعای این مقاله آن است که توبه مرتکب جرم تعزیری در تمامی مراحل تأثیرگذار می
زمانی خاصی نمود. بنابراین، بررسی شمول تأثیرگذاری توبه نسبت به دو    ۀ آن را محدود به باز  بایدن

یری قبل از اثبات تعز  جرایمشمول قواعد توبه در    (الف  .دلیل است  ۀمرحله نیازمند بررسی و اقام
 تعزیری بعد از اثبات جرم.   جرایمشمول قواعد توبه در  (جرم، ب

 شمول قواعد توبه در جرایم تعزیری قبل از اثبات جرم  .2-1 
قانون مجازات اسالمی برای جریان مقررات توبه در   114  ۀضمن ماد  گذارقانونبا وجود اینکه   

 ۀقبل و بعد از اثبات جرم شده است، لکن در ماد  ۀمیان مرحل  تفکیکبهمستوجب حد قائل    جرایم
  ۀ تأمل آن است که نقطقابل  سؤالقرار نگرفته است. اما    گذارقانونبینی  چنین تفکیکی مورد پیش   115

درخصوص    تواند در ما نحن فیه مثمر ثمر باشد؟اثبات جرم چه زمانی است که قبل و بعد از آن می 
 مال وجود دارد:زمان اثبات جرم دو احت

آن   دلیلبهست که این قطعیت  االجراالزم احتمال اول آنکه منظور از اثبات، صدور حکم قطعی  
است که زمان اعتراض به حکم بدوی گذشته یا به آن اعتراض نشده و یا حکم بدوی مورد اعتراض  

تمال دوم آنکه  قرار گرفته و در مرجع صالح پس از رسیدگی به اعتراض، اتخاذ تصمیم شده است. اح
بدوی است. هرچند احتمال اول،    ۀ اثبات، اتمام دادرسی و صدور حکم در مرحل  ۀمنظور از مرحل

باشد، اما باید گفت با توجه به مبانی شرعی و عدم موضوعیت داشتن منطبق بر تفسیر به نفع متهم می
می تعویق در اجرای اسال  یتجدیدنظر از لحاظ فقهی، احتمال دوم متعین است. در نظام قضا  ۀمرحل

یا  به همان حاکم  ترافع  بردن و  اول، شکایت  از حکم حاکم  ندارد و پس  حکم صادر شده، سابقه 
(، بنابراین با فقدان مفهوم تجدیدنظر از لحاظ فقهی،  329:  1418/1خوئی،  )  حاکم دیگر جایز نیست

ت  ۀبرای توجه به مرحل یک تأسیس   عنوانبه   ثیرگذاری در مقررات مربوط به توبهأاثبات جرم جهت 
آن را ناظر به صدور حکم بدوی دانست. این رویکرد، برخالف نظری است که دیوان عالی    بایدفقهی  

بیان شده است:  رأی    در بخشی از  چراکهاتخاذ کرده است،    813  ۀ شمار  ۀ رویرأی وحدت  کشور در
«؛  شود... محرز قاضی برای وی اصالح  و و ندامت کند توبه حکم، قطعیت از قبل متهم هرگاه»

از واژ از سوی قضات  ۀاستفاده  امر که   هیئت  »قطعیت«  به این  توجه  عمومی دیوان عالی کشور و 
ممکن نیست دیوان عالی از این واژه معنایی غیر از معنای اصطالحی و تخصصی رایج در ادبیات  

نظر که  دارد  آن  بر  داللت  باشد،  داده  قرار  مدنظر  را  دیو  هیئت  حقوقی  بر عمومی  کشور  عالی  ان 
رسد قضات دیوان با خلط دو  محوریت قطعیت یا عدم قطعیت حکم مبتنی شده است. به نظر می
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اند، در حالی که چنانچه گذشت، قطعیت  مفهوم اثبات و قطعیت، احکام اثبات را بر قطعیت بار نموده
 . سیسی فقهی تحمیل نمودأ امر غیرفقهی را بر ت بایدفقهی نیست و ن  ۀدارای سابق

حدود، توبه پیش از   برخالفاند که در تعزیرات  برخی بر این عقیده  115و    114مواد    ۀبا مقایس
رفیع زاده،    و  صابر)  پس از اثبات جرم ندارد   ۀاثبات جرم، از جهت تأثیر در مجازات تفاوتی با توب 

صادره از سوی دیوان عالی کشور نیز با تحدید قلمرو زمانی پذیرش    ۀرویرأی وحدت  (82:  1394
پذیرش یک نظریه،    ۀتوبه در تعزیرات به مرحل پیامدهای    ی نحوبهقبل از قطعیت حکم، از لحاظ 

مستوجب تعزیر    جرایمنسبت به    115  ۀدر نهایت، مقررات ماد  چراکه باشد،  با نظر اخیر میسو  هم
قبل از    ۀگردد و تفکیک میان مرحلوجه به درجات جرم ارتکابی اعمال مییکسان و صرفًا با تطور  به

 ۀتواند در اعمال مقررات این ماده اثرگذار باشد، اما در مقام تفسیر ماداثبات جرم و بعد از اثبات نمی 
شش و هفت و هشت با    ۀتعزیری درج  جرایمبا وجود اطالق ظاهری ماده و تفکیکی که میان    115

بعد از اثبات    ۀرسد این تفکیک اختصاص به مرحلعزیری به عمل آمده است، به نظر میت  جرایم سایر  
قبل   ۀتوان حکم این ماده را به مرحلرسیدگی جرم نزد قاضی دارد و نمی   ۀجرم و به عبارت دیگر مرحل

 : چراکهاز اثبات جرم تسری داد 
قبل از اثبات جرم نیست چه  اواًل، با رجوع به منابع فقهی شکی در سقوط مجازات در اثر توبه  

مستوجب تعزیر چنانچه مرتکب تا  جرایمدر حدود و چه در تعزیرات. این تصریح وجود دارد که در 
قبل از قیام بینه توبه نماید، تعزیر او مطلقًا جایز نیست و در تعبیری دیگر، اگر مجرم تا قبل از رفع 

او نیست    ۀالناس، چیزی بر عهدد و چه از نوع حق الله باشامر نزد حاکم توبه کند چه تعزیر از نوع حق 
(. بنابراین  78:  1404صافی،  )   و تائب در این مورد همانند کسی است که گناهی مرتکب نشده است

قبل از اثبات ممکن نیست و توبه    ۀمرحلدرخصوص    با وجود مستندات فقهی، تمسک به اطالق ماده
 زیری مختلف، موجب سقوط مجازات است.  تع  جرایمپیش از اثبات جرم، بدون تفاوت میان 

مرتکب جرم مستوجب حد را پیش از اثبات جرم   ۀبا پیروی از منابع فقهی، توب   114  ۀثانیًا، ماد
وقتی در حدود، توبه پیش از اثبات   رواینازای عام موجب سقوط حد دانسته است،  قاعده  عنوانبه

در تعزیرات نیز چنین اثری خواهد داشت و منطقی به    کند، به طریق اولی  جرم، مجازات را ساقط می
پیش از اثبات جرم، حد را ساقط کند اما تعزیر را نه! فلذا  ۀرسد که مقام قضایی با احراز توب نظر نمی

جهت پیروی از سیاست کیفری یکسان و منسجم هم در حدود و هم در تعزیرات توبه قبل از اثبات  
 ست.  جرم، عاملی برای سقوط مجازات ا 

گذاری عام درخصوص  و قاعده  1392ثالثًا، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسالمی مصوب  
موردی در بخش تعزیرات قانون مصوب  صورت  به  ،115  ۀتعزیری با حکم ماد  جرایمثیر توبه در  أت
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 قبل از دستگیری و قبل از دستیابی نظام به مجرم، مجازات را منتفی  ۀ تصریح شده بود که توب   1375
علیه امنیت داخلی و خارجی   جرایم بخش تعزیرات برخی از    521  ۀو ماد  512  ۀماد  ۀکند. در تبصرمی 

قلب که از نظر میزان مجازات یکسان نیستند و برخی  ۀ  مربوط به تهیه و ترویج سک   جرایم کشور و  
ستگیری و قبل از د ۀای از آن، توب پیش از اثبات جرم که مرحلهۀ شدید و برخی خفیف هستند، با توب

قرینه    ۀاند و هنوز قابلیت اجرایی دارد. مواد مذکور نیز به مثابدستیابی است، معاف از کیفر تلقی شده
پیش از اثبات جرم داللت دارند و کاشف از مراد   ۀباشد که بر سقوط تعزیر به دنبال توب و مؤیدی می 

   وی نیز، نسخ نشده است.ی که با بیان مؤخر نحوبهدر این موضوع است،  گذارقانون پیشینی 
ثیر توبه در  أبرای ت  115  ۀبا تأمل در دالیل فوق این نتیجه منطقی است که تفکیک قید شده در ماد

قبل   ۀپس از اثبات جرم اختصاص دارد و توب   ۀهای تعزیری، تنها به مرحلسقوط یا تخفیف مجازات
ای که باشد،  را از هر نوع یا درجه از اثبات جرم چنانچه برای مقام قضایی محرز گردد، کیفر تعزیری 

این اساس هرچند ظاهرًا رویکرد   بر  تعزیر در    جرایمدر    گذارقانونمنتفی خواهد نمود.  مستوجب 
با   بیان که چگونه جرایم    نقدقابل  مستوجب حد، ممکن است  جرایممقایسه  این  با  برسد،  نظر  به 

شوند، به واسطۀ توبه ها یعنی حدودی که منجر به مرگ مرتکب میمستوجب شدیدترین مجازات
آن )  یک تا پنج تنها امکان تخفیف  ۀهای تعزیری درجگردند، اما مجازاتکلی ساقط میشخص به  

دهندۀ عدم انسجام  تواند نشان ؟ و این امر می کنندهم تخفیف قضایی و نه تخفیف قانونی( را پیدا می 
(، اما با  302:  1400/2برهانی،    و  الهام )  استفاده از نهاد توبه باشددرخصوص    در سیاست کیفری

نقش توبه   چراکه ،  رسد، چنین انتقادی وارد به نظر نمی115  ۀتفسیر فوق از قلمرو زمانی ماد  ۀمالحظ
مذکور   ۀ، خروج موضوعی دارد و اساسًا ماد 115  ۀج در مادقبل از اثبات جرم تعزیری از حکم مندر

 ثیرگذاری توبه قبل از اثبات جرم تعزیری، هیچ حکمی را بیان نکرده است.  أدرخصوص ت
 شمول قواعد توبه در جرایم تعزیری بعد از اثبات جرم . 2-2

اول، قلمرو   دو نگاه محتمل است: نگاه 115 ۀکه بیان شد در تفسیر اطالق زمانی ماد همان طور
پیش از اثبات جرم از جهت تأثیر در سقوط یا تخفیف   ۀی که توب نحو بهداند  زمانی را کاماًل مطلق می

  جرایمپس از اثبات جرم ندارد، اما در نگاه دوم، تفکیک به عمل آمده میان    ۀمجازات تفاوتی با توب 
  جرایم تخفیف مجازات به تر و خفیف جرایممذکور و اختصاص سقوط مجازات به  ۀ تعزیری در ماد

از نوع جرم و    نظرصرف پیش از اثبات جرم،    ۀپس از اثبات جرم است و توب   ۀشدیدتر، مربوط به توب 
 آن، موجب معافیت از کیفر خواهد بود.  ۀدرج

پس از اثبات جرم است،    ۀ آنچه در هر دو رویکرد مشترک است و جای بحث دارد اطالق مرحل
توان با احراز  مجرم پس از اثبات جرم باشد، تا چه زمانی می   ۀبه این معنا که اگر قرار بر اثربخشی توب 
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ندامت و اصالح او، مجازاتش را منتفی نمود یا مورد تخفیف قرار داد؟ آیا پس از محکومیت قطعی 
  ۀوجبی برای تخفیف مجازاتش باشد؟ در مادتواند مجازات را از او بردارد یا ممرتکب نیز توبه می

تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به متهم میقانون مجازات اسالمی مقرر شده است: » 118
 گذارقانون بیان    ۀ«. فارغ از اینکه نحوتوبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید

تواند« در متن ماده استفاده شده است، برخالف  و از لفظ »می  آور و امری نیستمذکور، الزام   ۀدر ماد
و استناد به عبارت »تا قبل از قطعیت حکم« در   813  ۀ شمار  ۀرویرأی وحدت   استدالل مذکور در 

  ۀی است که مادنحوبه 115 ۀرسد با توجه به دالیلی که خواهد آمد، اطالق ماد ، به نظر می118 ۀماد
 اشد.تواند مقِید آن بنمی 118

توبه    ۀگذاری عام در زمینتصمیم بر قاعده  1392  مجازات اسالمی  با تصویب قانون  گذارقانون
در    115  ۀبا وجود آنکه ضمن ماد  رواینازگرفت و فصلی را به مقررات مربوط به آن اختصاص داد،  

ممنوعیت اثربخشی توبه پس از    بایدمستوجب تعزیر بوده و    جرایممقام بیان شرایط تحقق توبه در  
اعالم می را  قطعی  مادمحکومیت  و  اما سکوت کرده  اطالق تصویب شده    نحوبهمذکور    ۀنموده، 

قبل از اثبات    ۀ ثیرگذاری توبه در حدود را به مرحلأت  114  ۀدر ماد  گذارقانونکه    همان طور  1است. 
جرم و بعد از اثبات آن تفکیک نموده و سقوط مجازات در اثر توبه پس از اثبات جرم ناشی از اقرار  

توانست همین تفکیک مراحل و همین تقیید به عفو رهبری پس را منوط به عفو رهبری کرده است، می
با ترجیح سکوت  بیان نماید، اما ظ  115  ۀتعزیرات نیز ضمن ماددرخصوص    از اثبات جرم را  اهرًا 

 بیان، مهر تأییدی بر عدم موضوعیت زمان توبه در تعزیرات زده است.   جایبه
پس از اثبات جرم چنانچه اثبات از طریق اقرار مجرم باشد، موجبی   ۀ، صراحتًا توب 114  ۀدر ماد

را    118  ۀتوان ماد، نمی114  ۀبرای درخواست عفو مرتکب از رهبری تلقی شده است، با توجه به ماد 
  چراکهدلیلی بر عدم پذیرش توبه پس از محکومیت قطعی چه در حدود و چه در تعزیرات دانست،  

پس از محکومیت قطعی ممکن    ۀاواًل چنانچه اثربخشی توبه در حدود پس از اثبات جرم و در مرحل
ی مربوط  امکانی منتفی نیست؛ با توجه به مستندات فقه  چنین  همدر تعزیرات    باشد، به طریق اولی  

 
تحقق   اللهی قائل نشده و مطلقاً الناسی و حقگذار حتی تفکیکی میان جرائم حق. اطالق ماده به نحوی است که قانون 1

  7/92/952توبه را عاملی برای سقوط یا تخفیف مجازات قرار داده است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره  
قانون مجازات اسالمی    ۱۱۵با توجه به اطالق ماده  در تفسیر این اطالق چنین بیان داشته است: »  26/5/92در تاریخ  

جه شش، هفت و هشت اعم از قابل گذشت یـا غیر قابل گذشت است در یمقررات این ماده شامل کلیه جرایم تعزیر 
 «. شود قاضی محرز شود، مجازات ساقط می یکـه اگر مرتکب این جرائم توبه نماید و ندامت و اصالح او برا
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مستوجب حد، ندامت و پشیمانی مرتکب پس از اثبات جرم از طریق اقرار، بدون   جرایمبه توبه در  
این تصریح وجود دارد   278  ۀماد  2  ۀمحدودیت زمانی موجبی برای عفو مجرم است. ثانیًا در تبصر

از ارتکاب سرقت حدی در مرتب  که در ابد ناشی  شمول  هایی که مسوم و سایر حبس  ۀمورد حبس 
هر نیست،  تعزیر  را   عنوان  او  آزادی  رهبری  مقام  و  نماید  توبه  مجازات  اجرای  حین  مرتکب  گاه 

تواند مجازات او را به شود؛ همچنین مقام رهبری میمی   مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد
تحقق توبه پس از محکومیت   با توجه به این تبصره صراحتاً   .مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید

را    114  ۀزمانی پس از اثبات در ماد  ۀ قطعی و حین اجرای مجازات منشأ اثر تلقی شده است و باز
از محکومیت قطعی دانست نمی قبل  به  بنابراین  1توان محدود  ماد  همان طور،  تواند  نمی  118  ۀ که 

م باشد،  در حدود  قطعی  از محکومیت  توبه پس  پذیرش  بر عدم  در  مانعی  است که    جرایم نطقی 
 شود. مستوجب تعزیر نیز دلیل بر چنین ممنوعیتی محسوب نمی

قانون اساسی، قاضی موظف است در موارد سکوت یا نقص یا    167، با عنایت به اصل  همچنین
را   فتاوای معتبر، حکم قضیه  یا  منابع معتبر اسالمی  به  مراجعه  با  قوانین مدونه،  تعارض  یا  اجمال 

ثیرگذاری نهاد توبه بر أکه در بخش مبانی فقهی پذیرش توبه بیان شد، ت  همان طورید.  استنباط نما
تواند محدود به قلمرو زمانی خاصی باشد های تعزیری مطابق با مقررات فقهی نمی سقوط مجازات

حاکم   صالحدید  با  او  مجازات  مرحله،  هر  در  مرتکب  توبه  احراز  با  در    قابل و  حتی  انتفاست، 
باشد، همان مقررات مربوط به پذیرش ترین نظریات فقهی که مورد قبول نگارندگان نمی گیرانهسخت

قبل از اثبات و بعد از اثبات جرم، درخصوص    ۀتوبه در حدود و تفکیک اثربخشی آن نسبت به مرحل
تعزیر ثیر نهاد توبه در أاین نظر که تتأیید  مبنای فقهی براییابد، بنابراین هیچ تعزیرات نیز جریان می

 قبل از اثبات باشد، موجود نیست.  ۀباید محدود به مرحل
هاست مصلحت عدم تعزیر با توجه به تورم جمعیت کیفری زندانیان که  از سویی دیگر، مدت 

ها هستند  تعزیری در حال گذران مدت محکومیت خود در زندان  جرایمبه علت ارتکاب ها آن ۀقاطب
است، بنابراین برای    کرده  ، ضرورت بیشتری نسبت به گذشته پیدا زدایانه های حبسآن سیاست  تبعبهو  

و دستگاه قضا عذر موجهی است تا با توسل به ابزارهای کارآمد در راستای سیاست کاهش    گذارقانون
قدم بردارند، یکی از این ابزارها، نهاد توبه و احراز تحقق آن در محکومین    هاجمعیت کیفری زندان

 
که جرم مستوجب حد بـا اقرار ثابت شده    یآیت االله بهجت در این زمینه به سوالی چنین پاسخ دادند: »در موارد   .1
تواند حتی پس از قطعیت حکم نیز ادله توبه خود را ارائه نماید« )مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، اشد، متهم می ب

 (.9184: سؤال 1390
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ی که پشیمانی و اصالح  نحوبهبه حبس است. چنانچه محکومین در دوران تحمل حبس توبه نمایند،  
 گذران حبس برای این افراد فاقد ضرورت خواهد بود. ۀاز رفتارشان مشخص باشد، ادام

راستا،   همین  تاریخ    قضائیه  ۀقو  رئیسدر  در  غربالگری  ۀ  بخشنام  10/8/1399اخیرًا  و  پایش 
بر اساس    ها ابالغ کرده است تا واحدهای قضایی و زندان  ۀزدایی به کلیزندانیان را با رویکرد حبس

این بخشنامه مقرر شده    9شده نسبت به پایش زندانیان اقدام نمایند، در بند  بندی تعیینبرنامه زمان
حکومان واجد شرایط تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط، در خصوص م»  است:

سامانه نظارت  تحت  و  آزادی  الکترونیکی  توبههای  تقاضای  پذیرش  شورای  ها  آن  که  سوی  از 
  ای به زندان ابالغ نشده و یا با درخواست بندی زندان به مراجع مربوط ارسال و تاکنون نتیجهطبقه

قانون مجازات    ۱۱۹تا    ۱۱۴،  ۶۲،  ۵۸،  ۵۶،  ۴۶ه است، در راستای اجرای مواد  مخالفت شدها  آن 
 .«دادرسی کیفری اقدام گردد آیین قانون ۱۲ج( ماده ) و بند اسالمی

پس از اثبات جرم برای اثربخشی توبه در   ۀبا تأمل در نکات فوق، جای تردیدی در اطالق مرحل 
ماند و در قانون مجازات اسالمی باقی نمی   115  ۀسقوط یا تخفیف مجازات تعزیری مطابق با ماد

نسبت به وی    115ۀ  محکوم پس از محکومیت قطعی به مجازات تعزیری، احکام ماد  ۀصورت توب 
باشد،  نیز مؤید اطالق ماده می   115  ۀاعمال خواهد بود. اقتضای اصول تفسیری در تفسیر مادقابل

قبل از قطعیت حکم، اصل تفسیر به نفع   ۀدر مقام شک میان اطالق ماده یا تقیید آن به مرحل  چراکه
متهم مقتضی آن است که اعمال مقررات توبه در تعزیرات به بعد از محکومیت قطعی نیز سرایت  

 نماید.  
 نتیجه 

از تأسیسات فقه    برای اثربخشی در  اسالمی است که در قالب قاعدهتوبه یکی    جرایم ای عام 
قرار   گذارقانونمورد توجه    1392مستوجب تعزیر، نخستین بار در قانون مجازات اسالمی مصوب  

گرفت. با توجه به مبانی فقهی و قانونی در استفاده از نهاد توبه برای سقوط یا تخفیف کیفر تعزیری و  
پیش از اثبات جرم مطلقًا چه در حدود و    ۀبرآمد این مقاله چنین است که توب با بررسی دالیلی چند،  

تحقق توبه پس از اثبات جرم در تعزیرات    همچنینچه در تعزیرات موجب سقوط مجازات است،  
  115  ۀحتی پس از محکومیت قطعی( تابع مقررات ماد )  زمانی خاصی  ۀمطلقًا و بدون تقیید به مرحل

 . باشدمیقانون مجازات اسالمی 
مربوطه به توبه، قیاس اولویت و اختیار حاکم در تعیین   ۀاز نظر مبانی فقهی با استناد به اطالق ادل

باشد و عفو مرتکب  بر حدود در تعزیرات نیز منشأ اثر می   عالوه  بهتوان ادعا نمود که توتعزیر، می
 است. او پس از اثبات جرم موکول به نظر امام یا حاکم اسالمی ۀتوب  تبعبه
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قانونی جهت عفو یا تخفیف   لحاظبهبا نگاه به مواد قانونی حاکم بر موضوع بحث، هیچ منعی  
و   ندارد  است، وجود  توبه کرده  قطعی  از محکومیت  مرتکبی که پس  تعزیری   گذارقانونمجازات 

توبه در تعزیرات را مطلقًا بدون محدودیت    1392قانون مجازات اسالمی مصوب    115  ۀضمن ماد
 تعیین کرده است.   نی موجبی برای معافیت از کیفر یا تخفیف آنزما

رسد احکام مربوط به توبه در این ماده اختصاص به  ، به نظر می115 ۀبا وجود اطالق زمانی ماد
بدوی در دادگاه دارد و چنانچه مرتکب  رأی    پس از اثبات جرم و به عبارت دیگر پس از صدور  ۀمرحل

ندام با  مرحله  این  از  اعمال مجازات  قبل  باشد،  و اصالح کرده  توبه کرده  رفتار گذشته خود  از  ت 
 ای که باشد، منتفی خواهد بود. تعزیری او از هر نوع و درجه

پس از اثبات جرم بدون هیچ منع شرعی و قانونی شامل دوران پس از محکومیت قطعی    ۀمرحل
ح مرتکب از طرق دیگر است و  یی که وجوب تعزیر منوط به عدم اصالآنجا   شود و ازکیفری نیز می

باشد، تحقق توبه پس از محکومیت قطعی تعیین و اجرا میقابلتعزیر بنا بر صالحدید حاکم اسالمی  
  115  ۀبرد و موجبی برای عمل به مادتعزیر را از بین می   ۀو در دوران اجرای مجازات ضرورت ادام

 آورد. فراهم می
از افراد همان  با این نگاه که بزهکار، بیگانه از جامعه و غیرخودی فرض نمی شود، بلکه یکی 

باید   او  انحراف و بزهکاری  بازپروری دارد، مدیریت  امکان  انحراف شده و  جامعه است که دچار 
او  نحوبه اساسی  حقوق  که  باشد  مداخلهمچون  ی  از  و    ۀمصونیت  دیگران  و  دولت  غیرضروری 

زاده،  )  وق سایر شهروندان حفظ شودحق  همچنین در نظر گرفتن حقوق  45:  1395لطفعلی  با   .)
تواند در  دولت تنها در موارد ضروری می بنیادینی نظیر حق بر مجازات نشدن و حق بر مجرم نبودن، 

متضمن    های کیفری، اجرا ضمانتهای اشخاص مداخله کند. نباید فراموش کرد که  حقوق و آزادی
.. است و بنابراین برای موجه بودن . دارایی وآزادی،    ار از منافع بنیادینی مانند حیات، محرومیت بزهک
برقراری توازن میان آن محرومیت از منافع و نقض منفعتی که مجرم مرتکب شده    این محرومیت، 

ی و تدوین مقررات گذارقانون(؛ بدین ترتیب حتی اگر 208: 1393وستایی، )ر است ضرورت دارد 
آخرین راهکار باشد و ثانیًا به قدر متیقن آن کفایت شود   عنوانبهن زمینه توجیه گردد، اواًل باید  در ای

خود، توبه کرده و    ۀهنگامی که مجرمی با پشیمانی از گذشت  رواینازو در حداقل موارد به کار برود،  
ازات وی، معافیت  مجازات او وجود ندارد و با انتفای ضرورت مج ۀاصالح شده، توجیهی برای ادام

 رسد.  از کیفر، موجه به نظر می
گرفتن   نظر  در  مادبرایندبا  بر  که  انتقاداتی  مقاله،  این  نبودن  ضابطه  لحاظبه  115  ۀهای  مند 

در سال  قاعده تعزیرات  در  توبه  عام  نظر    گذارقانون از سوی    1392گذاری  به  وارد  آمده،  به عمل 
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زی به تحدید ندارد. منافع محکومین خصوصًا زندانیانی مذکور نیا  ۀرسد و قلمروی زمانی مادنمی
اند، اقتضای آن را دارد که ابزارهای کیفری در شده  که پس از محکومیت قطعی، نادم گشته و اصالح 

بینی کرده باشد تا در مجازات این محکومین بازنگری  قانون این امکان را برای مقامات قضایی پیش
مرتکب پس از محکومیت قطعی از طریق قضات اجرای احکام، دادیاران  ۀ  ب کنند. بنابراین با احراز تو

پیشنهاد تجدیدنظر در مجازات یا معافیت او از    بایدها و یا با درخواست خود مرتکب  ناظر بر زندان
   کیفر به دادگاه صادرکننده حکم جهت بررسی موضوع ارائه گردد.

زدایی های حبسبا سیاستسو  هم  های اخیر ولزندانیان در سا  ۀبا توجه به معضل جمعیت فزایند
ها، مقرراتی از این دست که امکان بازنگری در مجازات را فراهم  جهت کاهش جمعیت کیفری زندان

 انتقادقابلاز جهت گستردگی قلمرو و رعایت حقوق و منافع متهمین و محکومین    تنهانهآورد،  می 
تری بر اطالق  با بیان شفاف  گذارقانوننیست، بلکه از جهتی دیگر، جای این انتقاد را دارد که چرا  

اعمال این مقررات  ۀی در نحونظراختالفنماید تا راه را برای بروز هرگونه نمی تأکید احکام  گونهاین
 ها را به حداقل برساند. نظر اختالف گونهاینسد کند و یا 

نه با   19/5/1400مورخ    813  ۀ شمار  ۀرویرأی وحدت  الب فوق مشخص شد کهبا عنایت به مط
متون کیفری   تفسیری  اصول  بر  منطبق  نه  و  قانونی،  مواد  با ظواهر  نه  و  دارد  فقهی سازگاری  مبانی 

توب   چراکهباشد،  می  پذیرش  برای  تبیین گردید هیچ منعی  فقهی،  مبانی  از   ۀبا بررسی  محکوم پس 
قانون مجازات    115  ۀاطالق ماد  ازجملهتعزیری وجود ندارد و ظواهر قانونی    جرایماثبات جرم در  

سازد.  اسالمی و اصل تفسیر به نفع متهم، پذیرش توبه پس از اثبات را با منع قانونی نیز مواجه نمی 
ی راهکاری  وجوجستاصرار ورزیدن بر کیفر رساندن مجرمان، در    جای بهدر نهایت، مناسب است  

عفو و بخشودگی هستند و در این مسیر اگر در    ۀ محکومینی باشیم که شایست  دسته از  برای رهایی آن
 . به خطا برویمها آن عفو این افراد مرتکب خطا و اشتباهی شویم ترجیح دارد تا در مجازات کردن
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 .  71، شماره های حقوق قضاییدیدگاه 

افشین ▪ دادگاه 1398)  عبداللهی،  آرای  موردی  مطالعه  با  توبه  احراز  »کیفیت  آموزه ها«،  (،  حقوق مجله  های 
 . 18شانزدهم، شماره ۀ ، دورکیفری

محمدحسین ▪ طباطبایی،  قم:  المیزان  تفسیر(،  1377)  عالمه  چهارم،  چاپ  موسوی،  محمدباقر  سید  ترجمه   ،
 دارالکتب االسالمیه. 

، مبانی اعطای حق انتخاب مجازات به مجرم و آثار آن در حقوق کیفری ایران،  (1395)  لطفعلی زاده، الهه ▪
 نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.  پایان 

 ، جلد چهارم، چاپ دوازدهم، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی. قواعد فقهق(،  1406)  سید مصطفیمحقق داماد،   ▪
(، »توبه و نقش آن در سقوط مجازات از دیدگاه حقوق جزای اسالمی«،  1375)  مرعشی شوشتری، محمدحسن ▪

 .3 ۀ ، سال اول، شمارهای حقوقیفصلنامه دیدگاه
، چاپ اول، قم: انتشارات مدرسة اإلمام علی بن أبی طالب  ه آنتعزیر و گستر ق(، 1425مکارم شیرازی، ناصر ) ▪

 علیه السالم.
 . 2؛ نگارش گنجینه استفتائات قضایی(؛ 1390) مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا ▪
 .148و  147، شماره کانون وکال(، »سرگذشت تعزیرات«، 1368) حسین ،مهرپور ▪

 عربی
 ، قم: مؤسسه آل البیت علیهم السالم.16، جلد الشیعهوسائلق(،  1409حر عاملی، محمدحسن ) ▪



 1۹ زادهبرهانی و لطفعلی /... وانید یعموم ئتیه 813 ۀشمار  یۀرووحدت  یرأ  بر دیتأک  با رات؛یتعز  در توبه یزمان قلمرو

، چاپ اول، قم: مؤسسة إحیاء آثار 1، جلد  موسوعة اإلمام الخوئیق(،    1418خوئی، سید ابوالقاسم موسوی ) ▪
 .اإلمام الخوئی ره 

، چاپ چهارم، قم:  28، جلد  الل و الحراممهّذب األحکام فی بیان الحق(،    1413سبزواری، سید عبداألعلی ) ▪
 مؤسسه المنار. 

، چاپ اول، قم: وحده النشر العالمیه آیه الله العظمی  الرسائل الفقهیهق(،  1435صافی گلپایگانی، لطف الله ) ▪
 الصافی الگلپایگانی. 

 االسالمی. ، چاپ اول، قم: مؤسسه النشر التعزیر أحکامه و حدودهق(، 1404صافی گلپایگانی، لطف الله ) ▪
، جلد پنجم، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته  الخالف ق(،  1407طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن ) ▪

 .به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
جلد هشتم، چاپ سوم، تهران: المکتبة    ،المبسوط فی فقه االمامیهق(،    1387طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن ) ▪

 .جعفریة المرتضویة إلحیاء اآلثار ال
، جلد دوم، چاپ پنجم، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة  اصول الفقهق(، 1430مظفر، محمدرضا ) ▪

 . المدرسین
وابسته به   ، چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسالمیالمقنعهق(،  1413مفید، محمد بن محمد بین نعمان عکبری ) ▪

 . جامعه مدرسین حوزه علمیه قم
قم: انتشارات مدرسة ، چاپ اول، کتاب الحدود و التعزیرات  -أنوار الفقاهةق(،  1418مکارم شیرازی، ناصر ) ▪

 .اإلمام علی بن أبی طالب علیه السالم


