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چکیده
توبه در ضمیر خود ،مشتمل بر پیامدهایی است که ماحصل آن در نگرش فقهی حقوقی ،تأثیر
بسزایی دارد .تأثیرگذاری این مفهوم در صیرورت احکام ،وابسته به طرق احراز آن می باشد؛ زیرا نمی
توان اذعان داشت که به صِرف ادّعای توبه ،نتایج این مطلوب حاصل گردد .چالشی که در دست
تحلیل است ،پردازش به این موضوع است که پس از احراز توبه مرتکب ،صالحیّت بازگشت عدالت
در او نمایان می گردد؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است نشان می دهد از
آنجا که توبه واقعی ،صیرورت در ذات شخص را اقتضا دارد پس می توان بازگشت عدالت شخص را
به عنوان اثری مطلوب در هر آن چه عدالت ،شرط ضروری آن است ،نتیجه گرفت .این صیرورت
صفت فسق به عدل ،با تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعی ،تبعیّت حکم از موضوع ،قاعده دفع
ضرر محتمل ،قاعده حسن و قبح عقلی و تبدیل سیّئات به حسنات ،به اثبات می رسد .البته بازگشت
عدالت و پذیرش ادلّه صیرورت ،مشروط به احراز توبه حقیقی از جانب مدّعی توبه می باشد؛ بدین
معنا که هر ادّعای توبه ای را نمی توان مشمول آثاری همچون بازگشت عدالت دانست بلکه توبه
شخص باید نزد مقامات ذیصالح ،احراز گردد؛ لذا ارائه راهکارهای احراز توبه برای هریک از جرم
های ارتکابی ،خألیی قانونی است که واکاوی این مهم ،امری الزامی است.
کلیدواژه :توبه ،صیرورت ،عدالت ،حدّ ،جرم ،راهکار احراز توبه.
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مقدّمه
توبه و تاثیر آن موضوعی است که عالوه بر قانون مجازات اسالمی مصوب ،1361
قانون مجازات فعلی مصوب  ،1392نیز آن را مورد عنایت قرار داده است .توبه از بلیغ
ترین وجوهی است ،که ندامت را در بطن خود به ارمغان می آورد .این ندامت که
برآین د یک تغییر درونی است ،به حوزه آثار عرفی و تغییراتی در موضوعات منجر می
شود .به دیگر بیان توبه ،عالوه بر آثار و نتایجی که در زندگی فردی و اخروی شخص
دارد ،بهره مندی از منزلت های اجتماعی را نیز در بر خواهد داشت ،اما استیفای این
نتایج نیازمند راهکارهایی در جهت احراز این نهاد می باشد .احراز توبه پس از ادعای
مرتکب ،قطعا آثاری را به دنبال خواهد داشت .این که آیا عدالت فرد پس از متصف
شدن به صفت فسق به واسطه انجام اعمال مجرمانه ،باز خواهد گشت یا خیر ،دغدغه
نوشتار حاضر می باشد .از آنجا که عدالت اساسی ترین مفهوم در دین ،سیاست ،فلسفه
اخالق ،فقه و حقوق اسالمی می باشد ،و شرط بسیاری از مباحث حقوقی است ،تالش
در جهت اثبات بازگشت آن پس از احراز توبه ،ضروری قلمداد می گردد.

 -1واژه شناسي صیرورت
قاعدتًا باید تفاوتی بین معنای «الی اهلل ترجع االمور» و «تصیر االمور» باشد ،زیرا
صیر ورت ،رجوع متحوّل است؛ در حالی که همه جا به معنای بازگشت به سوی خدا
معنا شده است .ترجمه ساده و روان واژه رجوع و صیرورت همان بازگشتن و برگشتن
است .در بسیاری از کتب لغت این دو واژگان به صورت مترادف ذکر شده است
(فیومی ،بی تا220:؛ احمد بن فارس .)325 :1404 ،با این وجود در برخی متون ،تفاوت
هایی نیز برای این دو واژه بیان شده است :واژه رجوع به معنای بازگشتن به چیزی
است که آغازش از آنجا بود (راغب اصفهانی .)342 :1404 ،اما صیرورت معنای انتقال
یافتن از حالتی به حالت دیگر است (همان .)498 :برخی معتقدند که به معنای تحول از
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حالتی به حالت دیگر است که حالت دوم از نظر رتبه طولی و متأخّر از اوّلی است .اگر
عالم قبر را مصیر میگویند به این لحاظ است که یکی از تحوّالت زندگی انسانی،
تحوّل به عالم قبر است (مصطفوی.)311 :1402 ،

 -2تبیین عنوان عدالت
عدالت در لغت به معنای استقامت (اردبیلی307/12 :1403 ،؛ دهخدا :1377
 )15764/10و مساوات (راغب اصفهانی )326 :1404 ،است .عدل را چنین دانسته اند
که فطرت انسان به استقامت و درستی آن حکم کند و ضد جور است؛ به این دلیل
عدل یکی از اسماء باری تعالی است ،چرا که او میل به هوی پیدا نمی کند(ابن منظور،
 .)83/9 :1405درباره تعریف عدالت از منظر فقها اتفاق نظر وجود ندارد .برخی عدالت
را به حسن ظاهر تعریف کرده اند (موسوی گلپایگانی .)207/1 :1401 ،گروه دیگر
عدالت را به اسالم و عدم فسق تعریف کردهاند (شیخ مفید 72 :1410 ،؛ شیخ طوسی،
 .)218/8 :1387گروهی دیگر معتقدند عدالت عبارت است از :مجّرد ترک معاصی
(محقق حلّی .)912/4 :1409 ،مشهور فقهای امامیه بعد عالمه یعنی از شهید اول به این
سو ،عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را به تقوا و مروت وا میدارد (عالمه
حلّی.)494/3 :1413 ،
مبحثی که در این مجال ضروری به نظر می رسد ،مفهوم عدالتی است که پس از
احراز توبه ،بازمی گردد .آیا مقصود از عدالت ،ملکه است که در نتیجه با ظهور فسق،
قائل به بازگشت عدالت نباشیم؟ و یا صرف اجتناب است که با زوال فسق معتقد به
عدول آن باشیم؟ عده ای عدالت را ملکه می دانند .و دلیل قول ایشان اصل می باشد.
به ا ین بیان که با صِرف اجتناب از فعل بدون حصول ملکه ،آثار عدالت محقق نمی
شود؛ زیرا عدالت در اموری که شرط است باید احراز گردد .چرا که وقتی شخص
مرتکب فسقی می شود ،ظهور عدالت در وجود او با تردید مواجه می گردد و شک
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در شرط مقتضی شک در مشروط است .لذا کارآمدی مرتکب در خصوص موضوع
شهادت ،مورد تناقض قرار می گیرد (شیخ انصاری.)255 :1364 ،اما این استدالل
مخدوش است زیرا ،عدالت با ارتکاب گناه از بین می رود حتی اگر ملکه همچنان
موجود باشد .در واقع عدالتی که از بین رفته با توبه به صورت تعبدی بازمی گردد .زیرا
عدالت یک مانع فعلی از ارتکاب گناه است و این بدان معنا نیست که شخص در
حبس باشد و عملی را مرتکب نشود ،بلکه مقصود این است که زمینه گناه برای او
فراهم باشد و در عین حال امتناع ورزد .پس با توبه شخص در واقع ،حالتی در او ایجاد
می شود ،که اگر زمینه گناه فراهم شود ،منع فعلی خواهد داشت(همان) .بنابراین می
توان اذعان نمود ،که متعلق عدالت رفتار خارجی شخص است ،زیرا عرف عقال
عدالت را اجتناب می دانند نه اعتقاد .مثالً اگر شخصی در درون خود شجاع باشد اما
در عرف مردمی عمل شجاعانه بروز نداده باشد ،عرف ملکه شجاعت را بر او اطالق
نمی کند .به طور کلّ ،عدالت آن چیزی است که در نفس انسان پدید می آید و اثر
آن در حوزه رفتاری ظهور پیدا می کند .و آن عدالتی که مد نظر مقاله پیش رو است،
همان ظهور ملکات رفتاری و تغییر منش ،پس از ارتکاب جرم با نهاد توبه می باشد.

 -3ارزیابي طرق احراز توبه در راستای بزه
نهاد توبه پس از انقالب اسالمی ،به عنوان ساقط کننده مجازات های حدی و
تعزیری ،وارد نظام کیفری ایران شد .اما این موضوع در قانون مجازات اسالمی مصوّب
 1392عالوه بر پذیرش آن در مجازات های حدّی و تعزیری ،احراز آن مورد تاکید
قرار گرفت و برای تظاهر به توبه ،ضمانت اجرا مقرر شد .با عنایت به ماده  117ق.م.ا
مصوّب  ،1392که اعالم می دارد« :در جهت احراز توبه به صرف ادعای مرتکب اکتفا
نمی شود» و با توجه به این که شکل گیری توبه در باطن و درون فرد است و این
موضوع امر را ،برای مراجع ذیصالح در جهت احراز توبه ،با مشکل روبرو می سازد،
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امارات و قرائنی که نشان از توبه حقیقی شخص دارد ،باید مورد بررسی قرار گیرد.
چرا که توبه اگر در چارچوب شرایط و ضوابط خود تحقق یابد ،اصالح شخص که
نتیجه تغییر در اعمال مجرمانه است را ،در بردارد .بنابراین آنچه در این مجال ضروری
به نظر می رسد ،پرداختن به این مطلب است ،که پس از احراز توبه نزد مرجع
ذیصالح ،می توان قائل به بازگشت عدالت شخص شد؟ اما چالشی که قبل از
پرداختن به این موضوع ،ذهن خواننده را درگیر خواهد کرد ،راهکارهای احراز توبه
می باشد که تحلیل این مبحث از حوصله تحقیق خارج است .لکن از آنجا که
بازگشت عدالت شخص ،ن تیجه احراز و تحقّق توبه است ،به طور اختصار با تکیه بر
اقوال فقها ،حقوقدانان و نظرات پیشنهادی نویسنده ،گریزی بر این مطلب خواهیم
داشت.
نظریه مشورتی (شماره  7/3611مورخه  )64/8/16در این خصوص بیان می دارد:
« مرجعی که وظیفه احراز توبه پس از ادعای مرتکب بر عهده اوست ،قاضی می باشد
که اگر احراز پیش از اثبات جرم اتفاق بیفتد ،موجب سقوط حد می گردد ،خواه نزد
حاکم ابراز و اظهار شود یا نشود» .لذا قاضی در حیطه احراز توبه ،اختیار زیادی دارد و
آنچه مهم است اینکه طهارت وجدان تائب ،برای قاضی محرز شود .حتی در این مورد
گروهی از ف قیهان احراز توبه در موارد تردید را ضروری می دانند (نظریه مشورتی
شماره  7/411مورخه  .)76/7/9در ذیل شاهد مثال قرآنی در خصوص محاربه «اِلّا
الّذین تابوا منْ قبلِ أنْ تقْدروا علیهِم فاعلموا أنّ اللّه غفُور رحیم» (مائده 33 :و ،)34تنها
توبه و اقرار زبانی مقصود شارع مقدس نبوده است .احراز توبه و روش پیدایش آن،
امری مهم تر در مسائل قضایی قلمداد می گردد .به عنوان مثال ،روشنگری ادمین ها و
فعاالن شبکه با ذکر ویژگی هویتی در خصوص جرم های سایبری ،ناکام گذاشتن
مراحل ارتکاب بزه در جرم های مستمرکه در ذیل چند مرحله صورت می گیرد،
راهکاری بر احراز توبه محارب تلقی می گردد .برخی پایان دادن به فعل مجرمانه،
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یعنی ترک محاربه با اختیار و تسلیم خود به مراجع ذیصالح را ،شرط احراز توبه دانسته
اند (الجزائری .)486 :1402 ،عده ای دیگر بیان داشته اند،که محارب خود را نزد
حاکم تسلیم کرده و آن چه را که از طریق محاربه بدست آورده ،ترک کند (ابن
رشد.)375/2 :1425 ،
همچنین بر اساس آیه« ،و اللّذانِ یأْتیانها منْکُم فآذُوهما فإِنْ تابا و أصلحا فأعرِضُوا
عنْهما إِنّ اللّه کان توابا رحیما» (نساء .)16-15 :پذیرش قول زانی نسبت به توبه اش ،در
صورتی کاشف از عدالت خواهد بود که شخص زانی و سایر ملحقات (لواط ،سحق،
مساحقه) در معرض گناه قرار گرفته و مرتکب نشود .به عالوه شرایط اثبات جرمی
مانند زنا ،آن چنان به لحاظ عدد ،کیفیّت و محتوا سختگیرانه است که از این دشواری
اثبات می توان به عدم اشتیاق و عالقه شارع به اجرای مجازات و تحقق چنین جرائمی
پی برد .علت این سختگیری ،حفظ کرامات انسانی و جلوگیری از اشاعه فحشاء است
(عیسی زاده و دیگران .)224 :1399 ،بنابراین در صورت ردّ این فعل ،در می یابیم که
توبه او حقیقی بوده است (شهید ثانی.)101 :1393 ،
و یا با استناد به آیه « :فمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أصْلحَ فإِنّ اللّهَ یَتُوبُ عَلیْهِ إِنّ اللّهَ
غفُورٌ رَحِیمٌ» (مائده 38 :و  ،)39ردّ مال مسروقه گواه بر تحقق توبه فرد است .در همین
راستا ،برخی عبارت «فمن تاب» را در آیه  39سوره مائده ،به معنی استرداد مال مسروقه
و عبارت «من بعد ظلمه» را ،به بعد از سرقت معنی کرده اند (صادق البلعید:1385 ،
 .)199بند ذ ماده  268قانون مجازات اسالمی :سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط
زیر باشد موجب حد است« :صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد» .با
عنایت به این ماده ،و تحلیل آیه ،با توجه به اینکه سرقت از مسائل حق الناس می باشد،
در صورتی که سارق توبه کند و از لحاظ جنبه حق الناسی نیز اقدام به کسب رضایت
مالک با برگرداندن یا مصالحه و بخشش مالک مال نماید ،توبه او احراز می
گردد.همچنین امتناع از پخش و به اشتراک گذاری مکتوبات با تکیه بر ماده  23قانون
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حمایت از حقوق مؤلفان ،مصنفان و هنرمندان ،راهی بر احراز توبه از سرقت علمی
محسوب می گردد .همچنین ماده  12قانون جرائم رایانه ای ،سرقت رایانه ای را مورد
جرم انگاری قرار داده است .بنابراین در جایی که مرتکب اظهار ندامت از اعمال خود
کند ،مقام قضایی می تواند با تعویق صدور حکم تحقق توبه واقعی شخص را مورد
بررسی قرار دهد .مطابق ماده  41ق.م.ا در تعویق ساده ،مرتکب به طور کتبی متعهد می
شود که در مدت تعیین شده به وسیله دادگاه ،مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی
پیش بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی شود .قید پیش بینی در آینده طبق
ماده مذکور ،نشان از این مطلب می باشد که در مدت تعویق ،قاضی می تواند با عدم
تکرار جرم توسط سارق ،به این موضوع دست یابد که ،توبه او حقیقی بوده است.
آیه در خصوص قذف می فرماید« :إلّا الّذین تابوا منْ بعد ذلک و أصلحوا فانّ اللّه
غفُور رحیم» (نور4 :و .) 5نشان دهنده تحقق فسق با انجام قذف است اما با توجه به ماده
 114ق.م.ا ،توبه در جرم قذف مجازات را ساقط نمی کند .دلیل این سخن ،این است
که حد قذف از جمله حقوق الناس می باشد .ماده  255به صراحت مقرر می دارد« :حد
قذف حق الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است .در
صورت گذشت مقذوف در هر مرحله ،حسب مورد تعقیب ،رسیدگی و اجرای
مجازات موقوف می شود» .ماده  116قانون مجازات اسالمی هم به صراحت مقرر می
دارد« :حدّ قذف با توبه ساقط نمی گردد» .اماخروج از فسق و بازگشت عدالت وابسته
به احرازتوبه است .در خصوص چگونگی احراز توبه قاذف ،شرایطی مطرح گردیده
است :عده ای بر این عقیده اند با عنایت به اینکه جایگاه توبه در مجموعه مسائل حق
الناسی است ،قاذف باید در جهت کسب حاللیت از مقذوف گام بردارد و تحقق
رضایت مقذوف منوط به تکذیب سخنان خود و ذکر خیر ،نزد کسانی که او را قذف
کرده ،می باشد (صادقی .)276 :1373 ،حضرت امام خمینی(ره) در این مورد مقرر می
دارد« :توبه قذف کننده چنین است که خود را نزد کسانی که در حضور آنان قذف
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کرده است یا نزد گروهی از مسلمانان یا نزد هر دو دسته تکذیب کند .پس هرگاه خود
را تکذیب کند و توبه نماید ،شخص صالح می گردد ،از فسق بیرون آمده و شهادتش
پذیرفته می شود» (خمینی .)442 : 1408 ،به نظر می رسد بی مباالتی در امر دین
مهمترین آسیب در جهت افترا محسوب می شود .این مورد می تواند اشاره به یک
واقعیت روان شناختی به نام مکانیسم فرافکنی داشته باشد .وگاه اتفاق می افتد که
گفتار قاذف در واقع صادق باشد ،اما از آنجا که آبرو در نظر شارع امری ارزشمند
تلقی می گردد ،ریختن این آبرو در زمره حدود مطرح شده است .چنان چه از پیامبر
اکرم نقل شده است «:حرمت حیثیت و آبروی مومن همانند حرمت جان و مال اوست»
(تویسرکانی .) 23/5 :1413 ،احراز توبه در این رابطه عذرخواهی ،حاللیت گرفتن و
جبران خسارات معنوی که از این طریق بر او وارد شده ،می باشد.
توبه از ارتداد با عنایت به آیه« :إِلّا الّذِین تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِکَ وَ أصْلحُوا فإِنّ اللّهَ غفُورٌ
رَحِی مٌ  ...إِنّ الّذِین کفرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْرًا لنْ تُقْبَل توْبَتُهُمْ وَ أُولئِکَ هُمُ
الضّالُّون» (آل عمـران ،) 90- 86 :به شرط شیء مورد پذیرش شارع واقع می گردد .با
این توضیح که آیه در ادامه بیان می دارد« ،اِنَّ الذِین کفرُوا  »...مگر کسانی که بعد
ایمان کفر ورزیده و بر کفر خود افزودند که توبه این گروه مورد پذیرش قرار نمی
گیرد .به این علت که شرط قبول توبه ،اصالح فرد و احراز آن برای ذیصالح است و
این شخص با افزودن بر کفر خود ثابت نموده ،که صالح در او رخنه نکرده و این توبه
فضای روح او را شستشو نداده است .لذا در صورتی می توان احکام ارتداد را درباره
مرتد جاری دانست ،که مرتد ارتداد و کفر خود را با گفتار یا عملی کفرآمیز اظهار و
اعالن کند .داللت التزامی این کالم می گوید :نتیجتاً در موردی که شخص ادعای
توبه از ارتداد کند ،باید در گفتار ،تمام آنچه را که مورد انکار قرار داده ،اقرار کند.
همچنین در مرحله عمل نیز ،با مالک عرفی ثابت شود که اعمال کفر آلود از وجود او
رخت بسته و در حال اصالح گذشته خویش است .لذا حاالت ظاهری او ،راهی برای
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احراز توبه نزد مقامات ذیصالح محسوب می شود .زیرا اعمال ظاهری برگرفته از
اعتقادات درونی است .و از آنجا که پی بردن به اعماق باطنی افراد در حیطه انسان ها و
مقام قضایی نیست ،رفتار و گفتار ظاهری در این زمینه قابل پذیرش واقع می شود .لذا
بر اساس طهارت او ،کفر و فسق زایل شده و نتیجتا عدالت او باز می گردد.
عالوه بر راهکارهای اختصاصی در خصوص جرم های مستقلّ ،می توان
راهکارهای عمومی ارائه داد که در تمامی جرم ها قابلیّت اجرا دارد .به عنوان مثال ،با
عنایت به ماده  211ق.م.ا ،که بیان می دارد« :علم قاضی عبارت است از یقین حاصل از
مستندات بیّن در امری که نزد وی مطرح شود» ،قرائن و اماراتی که به واسطه آنها،
قاضی علم به تحقق توبه مرتکب حاصل می کند ،به عنوان یکی از طرق احراز توبه
راهگشاست .البته اعتبار حصول علم در جایی است ،که از طریق اسباب و شناخت
بدست آمده باشد ،چنانچه عروه الوثقی حصول عدالت،که نتیجه توبه حقیقی است را،
منوط به این دانسته که فرد از اهل خبره باشد (طباطبائی .)631/1 :1421 ،این شناخت
طبق ماده  199ق.آ.د.م که بیان می دارد« :درکلیه امور حقوقی دادگاه عالوه بر
رسیدگی به دالیل مورد استناد طرفین دعوا ،هگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف
حقیقت الزم باشد انجام خواهد داد» ،با حکم قاضی حاصل خواهد شد .به این ترتیب
که قاضی با استفاضه مفید علم (تحقیق از افرادی که با مرتکب در ارتباط بوده و
اصالح او بعد توبه را گزارش می دهند) ،نظریه کارشناس مبنی بر تغییر عملکرد
مرتکب پس از ادعای توبه ،اخبار عادل واحد ،به شواهد و قرائنی دست پیدا خواهد
کر د ،که طبق آنها می تواند توبه مرتکب را احراز کرده و بازگشت عدالت او را
خاطرنشان سازد.
یکی دیگر از راه های احراز عدالت ،می تواند در چارچوب حسن ظاهر افراد
نمایان شود .صاحب جواهر این گونه بیان می کند« :هوطریق الیها» (نجفی:1374 ،
 .)299/13یکی از طرق احراز عدالت ،حسن ظاهر افراد است .قطعاً مرتکب با اعمال
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مجرمانه خود ،باعث زوال عدالت شده است .بازگشت این عدالت که نتیجه تحقق توبه
است ،با حسن ظاهر او محقق می شود .با این بیان ،که عدالت یک امر درونی و نفسانی
است ،و از آنجا که پی بردن به درون اشخاص مساله ای دشوار قلمداد می گردد،
ظهور این ملکات نفسانی را باید از طریق آثار آنها شناسایی کرد و حسن ظاهر فرد به
عنوان آثار ملکات نفسانی ،می تواند قرینه ای بر احراز توبه و بازگشت عدالت او
محسوب گردد.
اماره دیگری که در این مجال می تواند برای قاضی راهگشا باشد ،اصل صحّت
است .دکتر محقق داماد در این زمینه بیان می دارد :اصل صحت مطابق با فطرت بشر
است ،زیرا اعمال قبیح که در قالب جرم وگناه مطرح می شوند ،برگرفته از علل
خارجی و عارضی است نه این که جزو فطرت او باشد .زیرا انسان با فطرتی پاک خلق
شده که اقتضا دارد از مسیر حق منحرف نگردد (محقق داماد .)207 :1397 ،از آنجا که
مرتکب پس از اعمال ارتکابی قبیح ،متّصف به فسق گردیده ،نمی توان گفت مطابق
قاعده صحّت ،ادعای او مبنی بر توبه را حمل بر صحّت کرد؛ زیرا پس از توبه فرد،
باید در جهت احراز حقیقی این توبه و بازگشت عدالت ،سختگیری بیشتری نسبت به
گذشته داشت .اما روشی که در این مورد می تواند گامی در جهت احراز برای قاضی
مورد توجه قرار گیرد ،این می باشد که تغییر اعمال فرد پس از ادعای توبه را حمل بر
صحت کند .یعنی مدت زمانی که الزم است اصالح فرد برای ذی صالح روشن
گردد ،اعمال و اقوال صالح فرد را ،مشمول اصل صحّت تلقّی نمود.
از دیگر طرق که می توان برای احراز توبه ،در متون فقهی مورد اشاره قرار داد،
اختبار و آزمایش در ظهور عدالت است .طبیعی است که یکی از راه های شناخت
انسان و افراد ،امتحان و آزمایش نمودن است؛ زیرا با آزمایش و اختبار آن حالت
واقعی فرد کشف می شود .در زندگی انسان ها وقایع تاریخی و شواهد بسیاری برای
این مورد وجود دارد .حتی خداوند که بی نیاز از این چیزها است ،برای اتمام حجّت
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امتیاز خوبان از مسأله امتحان ،در نظام ربوبیّت اش استفاده کرده است (الهام:1387 ،
 .)62شهید ثانی می نویسد« :و تعلم باالختبار  ...و شهادت عدلین و شیاعهما و اقتداء
عدلین» (شهید ثانی .)222/1 :1410 ،بنابراین بازگشت عدالت که اثر توبه حقیقی
است ،با اختبار و آزمایش احراز می شود همان گونه که با شهادت دو شاهد عدل و
شیاع عملکرد صحیح فرد احراز می شود .آزمایش و امتحان مکرر شاهد می تواند
کاشف ازعدالت و ی باشد؛ زیرا با آزمایش و امتحان ،فهمیده می شودکه بروز عدالت
و حسن رفتار و گفتار وی از روی ملکه و پایداری اخالق و عدالت در نفس وی
بوده ،و یا این که از روی تظاهر و ریا می باشد .استفاضه یا شیاع در خصوص عدالت،
یکی دیگر از دالیلی است که می توان در جهت آزمایش و اختبار جهت اثبات توبه،
به آن استناد کرد؛ یعنی فرد در بین مردم آن قدر به عدالت مشهور شود که بتوان گفت
وی به عدالت معروف گشته است (حلی .)70/4 :1403 ،صاحب جواهر در باب شیاع
می گوید :استفاضه که شیاع نیز نامیده می شود ،آن است که از طریق آن غالباً قبل از
حاصل شدن مقتضای شک ،اطمینان خاطر و آرامش نفس پیدا می شود و این امر سیره
مشهوری است که در جریان است (نجفی ،بی تا .)222/1 :بنابراین بازگشت عدالت
فرد در غالب استفاضه ،گواه بر توبه واقعی او است.
تصمیم و عزم بر عدم بازگشت به گناهان یکی دیگر از شرایط احراز توبه تلقی می
گردد .تحقق این شرط در مرحله عمل ،با اقرار زبانی است .یعنی شخص عالوه بر نیت
و تصمیم قلبی ،باید توبه خود را نزد مقامات ذی صالح ،به صورت لفظی بیان کرده و
به زبان آورد .به استناد حدیث «کفی بالندم التوبه» از امام باقر علیه السالم ،اظهار توبه به
لفظ برای سقوط مجازات کافی است (داوریار .)18 :1384 ،البته با بررسی در کالم
فقها ،چنین ظاهر می شود که اعالم توبه شرط نیست زیرا ماهیت توبه جنبه ای درونی
دارد (رستمی غازانی .)62 :1394 ،اما از آنجا که توبه فرد باید نزد قاضی تحقق یابد و
برای او احراز گردد ،اظهار آن شرط است.
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ردّ حقّ الناس و ادای واجبات ،شرط دیگری در جهت تحقق توبه است .عده ای از
فقها با توجه به آیه « ...تابَ وَ آمَن وَ عَمِل صَالِحَا فاولئِکَ یُبَدِلُ ( »...فرقان )70 :و «فمَن
تابَ مُن بَعدِ ظُلمِهِ وَ اصلحَ» (مائده ،)39 :عالوه بر شروط گفته شده ،انجام عمل صالح
را برای احراز توبه الزم دانسته اند (اسالم پور .)96 :1383 ،اگر در اثر ارتکاب جرم،
مرتکب حقی از مردم تضییع کرده باشد ،باید درصدد جبران آن برآید .عده ای دیگر
اظهار توبه نزد همسایه و رفت و آمد به مسجد در انظار دیگران و نیز عدم خروج از
منزل را شرط توبه دانسته اند .گروهی راضی ساختن کسانی که با آن ها در حال نزاع و
درگیری باشد ،راضی ساختن مجنی علیه ،اعاده نمازهای فوت شده ،روزه گرفتن،
دوری از شهوات و تواضع بین مردم را شرط احراز توبه می دانند (مجلسی:1403 ،
.)35

 -4راهبردهای تثبیتي صیرورت عدالت بر مبنای سجل احراز توبه
با استناد به برخی از گزارههای بنیادین میتوان اثبات نمود که ،صیرورت یک امر
قابل قبول و دارای حجیت عقلی می باشد .منابع فقهی -حقوقی حاضر همگی گواه بر
این مطلب هستند که در تمامی مسائل و احکام نوعی انقالب و تحول امکان پذیر
است .شارع مقدس احکام را در هر قسمت با تبصره ،عناوین ثانوی و قواعدی
همچون؛ الضرر ،الحرج و  ...تخصیص زده است و این تخصیص و تعمیم ها خود بر
این مطلب اذعان دارند که حکم نسبت به مکلف ،شرایط دخیل در زمان و مکان و
موقعیت های گوناگون ،قابلیت تغییر دارد .آنچه در این جایگاه باید مورد بررسی قرار
گیرد مبحث توبه به عنوان یک انقالب و صیرورت در احکام مرتبطه فقهی -حقوقی
می باشد .به دیگر بیان ،آنچه در این مقام حائز اهمیت است ذکر این مطلب می باشد
که ،صیرورت عدالت چگونه قابل اثبات است .تا نتیجتا بتوان گفت پس از احراز توبه
واقعی شخص ،فسق او تبدیل به عدل گشته و این انقالب درونی ،حضور تائب را در
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مواردی که عدالت شرط ضروری آن است ،نقش آفرین سازد .به نظر می رسد ادله
اثبات صیرورت می تواند در مصادیق زیر ،تحقق یابد که به بررسی آن ها خواهیم
پرداخت.
 .1-4تبعیت حکم از موضوع
الزمه صدور حکم وجود موضوع است ،اثبات حکم بدون وجود موضوع اصال
معنا و مفهومی ندارد ،باید موضوعی وجود داشته باشد تا اقتضاء حکم خاصی را داشته
باشد و به تبع ،حکم خاصی بر آن بار شود .مثل این که حکم حرمت بدون فرض
موضوع خاصی که بر آن مترتب شود هیچ معنا ،مفهوم و ثمرهای ندارد ،اما تحقق یک
موضوع مثل ،شرب خمر وجود آن را توجیه میکند و حکم حرمت بر شرب خمر بار
می شود .تغییراتی که در ذات موضوع ،وصف و یا عنوان آن ممکن است رخ دهد
موجب تغییر حکم خواهد شد (عابدیان .)108 :1381 ،به بیان اصولی ،اگر مشیّت سببی
تغییر یافت ،ثابت ماندن مسبّب ،نامفهوم است و ممکن است در این حالت ،حکم مسأله
به کلّی منقلب گردد .در موضوع مورد بررسی ،موضوعی که سبب حکم فسق شده
است ،ارتکاب اعمال مجرمانه می باشد .با توجه به قاعده تبعیّت حکم از موضوع ،اگر
موضوع دستخوش تغییر شود ،حکم نیز تغییر خواهد کرد .بنابراین وقتی بواسطه توبه
عن وان فاسق از فرد برطرف شود ،حکم آن هم که عدم عدالت باشد تغییر خواهد کرد
واین تایید می شود به آیاتی از قرآن که به مسئله غفور بودن خداوند اشاره نموده
است « :نبِّئْ عِبادِی أنِّی أنا الْغفُورُ الرّحِیمُ :اى پیامبربه بندگانم خبر ده که همانا من خودم
بسیار بخشنده و مهربانم» (حجر« .)49 :قُلْ یَا عِبَادِیَ الّذِین أسْرفُوا عَلى أنْفُسِهِمْ لاتقْنطُوا
مِنْ رَحْمَهِ اللّهِ إِنّ اللّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا إِنّهُ هُوَ الْغفُورُ الرّحِیمُ :ای رسول رحمت بدان
بندگانم که به عصیان اسراف بر نفس خو د کردند بگو :هرگز از رحمت نامنتهای خدا
نا امید مباشید ،البته خدا همه گناهان را چون توبه کنید خواهد بخشید ،که او خدایی
بسیار آمرزنده و مهربان است» (زمر .)53 :مراد قرآن از این که مىفرماید :خداوند همه
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گناهان را مىبخشد ،آن نیست که انسان گناه کند و بگوید خدا مىآمرزد ،بلکه مراد
آن است که همه گناهان هر قدر هم بزرگ باشند قابل آمرزش است و نباید از رحمت
الهى مأیوس بود و طبیعتا راه دریافت آمرزش الهى ،توبه و جبران گناه است که در آیه
بعد آمده است (قرائتی :1383 ،ذیل آیه) .خداوند می فرماید :ای بندگان من که با گناه
و شر ک بر نفس خود تجاوز و ستم نموده اید ،از رحمت اخروی ومغفرت پروردگار
ناامید نشوید و بدانید آنچه را که در جانب پروردگار کوتاهی نموده اید می توانید با
توبه جبران کنید ،چون خدا همه گناهان حتی شرک را هم با وجود توبه حقیقی می
آمرزد ،چون او اهلل است که آمرزنده و مهربان می باشد ،پس مغفرت خداعام است ،اما
آمرزش گناهان هر کس سبب می خواهد و به گزاف و بیهوده صورت نمی گیرد و
سبب مغفرت به فرموده قرآن دو چیز است  -1 :توبه؛  -2شفاعت .ولی چون این آیه
خطابش متوجه عموم مردم اعم از کافر و مؤمن است ،و به طور مسلّم ،شفاعت به کفار
ی ا مشرکین تعلق نمی گیرد ،لذا فقط یکی از این دو سبب باقی می ماند که همان توبه
است چون شرک جز با توبه آمرزیده نمی شود به خالف سایر گناهان که با توبه یا
شفاعت و یا هر دوی آنها مشمول مغفرت الهی قرار می گیرند (طباطبائی :1375 ،ذیل
آیه) .بنابراین تائب مورد غفور و رحیم بودن خداوند ،قرار می گیرد و این یعنی گناه و
جرم که علت سقوط عدالت بود دیگر وجود خارجی نداشته ،لذا با منتفی شدن گناه
که موضوع است ،فسق که حکم این موضوع بوده ،نیز منتفی خواهد شد .و با پدیدار
شدن موضوع جدید که اصالح فرد باشد ،حکم عدالت که مناسبت با این موضوع
دارد ،نمایان خواهد شد.
 .2-4تبدیل سیئه به حسنه
انقالب ذات یا تبدیل سیئه به حسنه یکی از معارف عمیق دینی است .استاد
طباطبایی معتقد است این ذات آدمی است که از راه توبه و عمل صالح و به تعبیری
دیگر با موافقت دستورات الهی ،مبدل به ذاتی طاهر شده است و الزمه این تبدیل آن
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است که آثاری که در گذشته مترتب بر ذات بود و ما نام گناه بر آن نهاده بودیم با
مغفرت و رحمت خدا مبدل به آثاری شوند که با نفس سعید مناسب باشند و سپس
عنوان سیئه از آن برداشته شود و عنوان حسنه به خود گیرد (طباطبائی.)351 :1363 ،
آیاتی از قرآن نیز به این مسئله اشاره دارد «:إِلّا مَنْ تابَ وَ آمَن وَعَمِل عَمَلًا صَالِحًا
فأُولئِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ وَ کان اللّهُ غفُورًا رَحِیمًا :مگر آن کسانی که از گناه
توبه کنند و عمل صالح به جای آرند ،پس خدا گناهان آنها را بدل به حسنات گرداند،
و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است» (فرقان .)70 :امام رضا علیه السالم فرمود :به
پیامبر صلى اهلل علیه و آله گفته شد :فالنى انسان بدبختى است ،زیرا بسیارى از گناهان
را مرتکب شده است .پیامبر فرمود :هرگز چنین نیست که شما مىگویید ،بلکه او
نجات یافت و به حسن عاقبت رسید و گناهانش از بین رفت و به حسنات تبدیل شد.
زیرا او روزى از راهى مىگذشت ،مؤمنى را دید که عورتش پیدا بود و خود متوجّه
نبود .گویا خواب بوده است این شخص بدن او را پوشاند و براى آن که خجالت
نکشد او را با خبر نکرد ( قرائتی .)285/6 :1383 ،امام رضا در جای دیگر می فرماید:
روز قیامت خداوند متعال که مؤمنین را در موقف و برای حساب قرار میدهد و
اعمالش را بر او عرضه میکند مؤمن به پروندهی اعمال خود نگاه میکند اول چیزی
که در آن میبیند ،سیّئات و گناهان است؛ چهرهاش دگرگون و ناراحت میشود،
بندبند بدنش میلرزد .پس از آن حسناتش عرضه میشود و خوشحال و مسرور
میگردد .دراینهنگام خداوند متعال به مأمورین خود دستور میدهد که سیّئات و
گناهان او را تبدیل به حسنات و نیکی بگردانید و به خالیق نشان دهید پس از این
لطف الهی مردم که چنین میبینند میگویند :آیا این مؤمنین یک گناه هم نداشتند که
تمام پروندهشان حسنات است؟ و این است معنای آیه شریفه که میفرماید« :یُبَدِّلُ اهللُ
سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ» (مجلسی .)242/68 :1403 ،طبق این نظریه و آیات مرتبط ،چنان چه
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گناهکار یا مجرم توبه کند ،سیئات او تبدیل به حسنات می شود و از آثار این انقالب،
بازگشت عدالت خواهد بود.
 -4-3قاعده حسن و قبح عقلي
اصل حسن و قبح عقلی به عنوان مبنا و شالوده بحث های عدل در کالم اسالمی
جاری است .به موجب این قاعده ،از نظر عقل افعال فاعل های آگاه و مختار با توجه به
عناوین ثانویه آن ها یا صفت حسن دارند و یا قبح .و انسان مستقل از شرع با عقل خود
قادر به تشخیص آن می باشد .از آنجا که ارتفاع عمل قبیح جز با توبه حاصل نخواهد
شد ،اگر عقاب به وسیله توبه ساقط نشود(مقدم) ،دعوت گناهکار و مجرم به توبه باطل
خواهد بود(تالی) .از آنجا که تالی اجماعا باطل است ،مقدم نیز همانند آن باطل خواهد
بود (تفتارانی .)166 :1412 ،در نتیجه کسی که مرتکب جرم و گناه شده در واقع فسق
در وجود او ظاهر گردیده و با توبه این فسق مبدل به عدالت خواهد شد ،زیرا انجام
فعل حسن ،به منقلب گشتن قبح و عمل قبیح ،به انقالب فعل حسن ،منتهی می شود.
اگر قائل به بازگشت عدالت شخص بعد از توبه نباشیم ،و همچنان روی فاسق بودن او
پافشاری کنیم ،در واقع به انقالب فعل قبیح (فسق) ،به واسطه توبه و احراز فعل حسن
(بازگشت عدالت) ،خدشه وارد ساخته ایم .در حالی که موضوع انقالب سیئات و
حسنات ،امری مسلّم و پذیرفته شده در ابواب فقهی محسوب می گردد.
 -4-4قاعده دفع ضرر محتمل
این قاعده ،از قواعد عقلی است که مضمون آن حکم عقل به دفع ضرر محتمل و
یا مظنون است؛ بنابراین اگر انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد ،از نظر عقل ،دفع
آن ضرر محتمل واجب است .موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل جایی است که
ا حتمال ضرر باشد ،یعنی جایی که به لحاظ دنیوی احتمال ضرر و خطر و یا به لحاظ
اخروی احتمال کیفر و عقاب باشد ،عقل حکم به دفع این احتمال می دهد (خوئی،
215/2 :1417؛ آخوند خراسانی309 :1412 ،؛ شیخ انصاری .)179/2 :1419 ،با استناد
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به این قاعده ،مرتکب جرم یا گناه با عمل خود ،به شکل گیری ضرر که همان عقاب
در آخرت یا آثار گناه در دنیا می باشد ،یاری رسانده است .با توجه به این که توبه
راهی در جهت دفع این ضرر قلمداد می شود و دفع ضرر اخروی ،به حکم عقل
واجب است ،اگر مرتکب توبه کند آثار این توبه که دوری از عقاب باشد نمایان
خواه د شد .این موضوع روشنگر حکمی عقلی است و آن این که ،تنها اثر توبه را نمی
توان منحصر به دفع عقاب دانست؛ بلکه با این صیرورت در شخص مرتکب ،فسق
جای خود را به عدالت خواهد داد و می توان اذعان نمود که ،عدالت او کما فی السابق
بازگشته است .زیرا در صورتی که توبه حاصل شده و قائل به اثر توبه که همان طهارت
باطن و صیرورت در ذات است ،نباشیم ،این واجب بالاثر و بیهوده خواهد بود؛ در
حالی که عمل لغو و بیهوده از شارع صادر نمی گردد .اما این که وجوب توبه ،چگونه
به اثبات می رسد ،مطلبی است که محقق طوسی در تجرید االعتقاد بیان کرده و عالمه
حلّی آن را پذیرفته است ،توبه واجب و دلیل عقلی بر آن داللت دارد یعنی افزون بر
قضای اعمال فوت شده و ادای حقوق ضایع شده ،زدودن اثر خود گناه واجب است
(عالمه حلّی .)283 :1388 ،در برخی از کتب اخالقی و فقهی ،برای وجوب توبه ،به
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل استناد گردیده است ،بدین ترتیب که وجوب توبه
مانند وجوب اطاعت از خداوند متعال می باشد که مبتنی بر عقل و فطرت آدمی است
و دلیل فطری در این خصوص همان شهادت وجدان بر وجوب دفع ضرر محتمل می
باشد و به عالوه این که در ترک توبه ،احتمال ضرر عظیم وجود دارد ،لذا توبه واجب
است (طباطبائی حکیم 4/4 :1404 ،؛ عالمه حلّی 566 :1410 ،؛ موسوی بجنوردی،
.)323/7 :1413
 -4-5تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد واقعي
دلیل دیگر بر نظریه مذکور ،اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی می
باشد .معتقدان این نظریه بر این باورند ،که احکام الهی از مصالح و مفاسدی که از قبل
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در متعلق آنها وجود دارد ،تبعیّت میکند (رازی127/11 :1412 ،؛ علم الهدی:1346 ،
 570؛ شهید اول ،بی تا .)38 :حتی اگر این مصالح و مفاسد در درک و فهم افراد
نگنجد .شهید مرتضی مطهری در این باره میگوید :رابطه علی و معلولی احکام الهی با
مصالح و م فاسد واقعی ،قرینه بر هماهنگی تعلیمات اسالم با طبیعت و فطرت است.
آنچه از منابع اسالمی استنباط می گردد ،ذکر این موضوع است که احکام تابع مصالح
و مفاسد واقعی است که درجه این مصالح و مفاسد با یکدیگر مختلف هستند
(مطهری .)193/3 :1374 ،روایت نبوی(ص) مؤیّد بر این گفته است :در افعال بندگان
قبل از تعلق امر و نهی ،جهتی مقرّب به جنّت و مبعّد از آتش یا مقرّب به آتش و مبعّد
از بهشت ،تصور شده است ،و این چیزی جز همان مصالح و مفاسد نفس االمری و
آثار وضعی انجام این افعال نیست (کلینی.)74 :1362 ،
شهیدثانی می گوید« :الشرع معلل بالمصالح» (شهید ثانی)107 :1416 ،؛ مؤلف
کتاب الموافقات نیز خصوصیات مصالح را این گونه تبیین می کند« :اعلی بالمصالح ما
یرجع الی قیام حیاه االنسان و عیشه و نیله ما یقتضیه اوصافه الشهوانیه و العقلیه علی
االطالق ( »...شاطبی ،)16 :1417 ،شاطبی با این ترتیب مصالح و مفاسد اجتماعی را
شناسانده و نتیجه می گیرد که قانون هم روی مدار مصالح می گردد.
شخصی که مرتکب جرم شده در واقع نهی شارع را نادیده گرفته و آن مفسده ای
که شارع در خصوص نواهی درنظر گرفته را ،مورد احتیاط قرار نداده است .از طرفی
شارع در خصوص رفع این مفسده ،باب توبه را گشوده است .یعنی مفسده ای که در
گناه وجود دارد را ،با مصلحتی که در توبه قرار داده است ،مرتفع می سازد؛ لذا
پذیرش توبه از جانب شارع ،خود یک مصلحت در احکام تلقّی می شود .مصلحت
عنوانی کلی است و در واقع ،یعنی همان وجود آثار پربرکت در ذات شخص و
متعلقات او؛ بنابراین صیرورتی که شارع در رفع مفسده و اقامه مصلحت ،اعتبار نموده
برگرفته از صفت رحیمیت و تطابق با قاعده عدل است .به این معنا که ،آمدن مصلحت
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را دارای آثاری همچون صیرورت در ذات مرتکب تلقی کرده ،و بازگشت عدالت که
در این مصلحت وجود دارد را ،نتیجه رفع فسقی که در مفسده بود ،با نهاد توبه بدانیم.
به عالوه بنا به حجیّت سیره عقال ،بر اساس تقریر معصوم در مواردی که بنا عقال نسبت
به امری و تقریر امام نیز به دلیل خاص نسبت به آن محرز شده باشد ،تسری حکم
بالمانع خواهد بود (رحیمیان.)32 :1374 ،
با توجه به قاعده مذکور ،عقال شخص تائب را همانند پیش از ارتکاب جرم ،مورد
وثوق و اعتماد می دانند ،عقال این گونه استدالل می کنند ،که اگر دالئل اثبات توبه را
پذیرفتیم ،الزمه این امر ،پذیرش آثار وضعی توبه قبیل :سقوط مجازات ،عفو و
بازگشت عدالت شخص است .بنابراین اگر قائل به این آثار نباشیم نقض غرض رخ می
دهد .زیرا شارع از بیان توبه به دنبال اهدافی بوده است که اگر این اهداف عملی نشود،
فلسفه توبه مورد مناقشه قرار می گیرد .بر این اساس ،تحت این بیان ،که شارع عرف
عقال را تائید نموده و ردعی از این سیره صورت نگرفته ،استقرار سیره در خصوص
آثار و نتایج توبه ثابت می گردد.

نتیجه گیری
با توجه به این که در مسائل مرتبط با جرم و گنـاه ،تنهـا روشـی کـه مرتکـب را در
معرض عفو قرار می دهد توبه است ،نمی توان به صرف ادعای شخص مبنـی بـر توبـه،
افعال وی را مد نظر قرار نداد .بلکه با رجـوع بـه ادلـه فقهـی و مـواد قـانونی کـه مـورد
بررسی قرار گرفت ،تحت شرایط احراز و تحقق توبه توسط مراجع مربوطـه ،مـی تـوان
گفته مدعی را حمل بر صحت کرد .بر این اساس ،که توبه نهـادی در راسـتای اصـالح
مجرم است و این هدف در هر جرمی که محقّق شود باید اثر بگذارد ،تـأثیر ایـن مهـم،
در بازگشت عدالت یکی از خالقیت های تحقیق حاضر ،محسوب شده اسـت .از منظـر
حقوق اسالمی ،بازگشت مجرم به جامعه با جبران کاستیها و اصالح ضـعفهـا هـدفی
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است ،که قانونگذار از وضع قوانین جزائـی دنبـال مـیکنـد؛ و حـال کـه در پرتـو یـک
انقالب درونی فرد بزهکار به این تنبه نائل آمده و به یک فرد صالح تبدیل شـده اسـت،
اعما ل مجازات تحصیل حاصل بـوده ،زیـرا توبـه مزبـور از تحـول و تولـد جدیـد او در
زندگی حکایت دارد .پس در جایی که مجازات بـه عنـوان یکـی از آثـار توبـه ،تحـت
شرایط خاص خودش اسقاط می شود ،اثر دیگر توبه که زوال فسق باشد نیز دسـتخوش
تحول خواهد شد .البته ذکر این نکته ضروری است که بازگشت عـدالت شـخص پـس
از ظهور فسق ،تحت شرایطی قبیل :علم و اطمینـان ،حسـن ظـاهر ،اختبـار و آزمـایش و
استفاضه صورت گرفته اسـت .راهکارهـای صـیرورت در ذات شـخص ،بـا عنایـت بـه
قاعده حسن وقبح عقلی ،دفع ضرر محتمل ،تبعیت احکام از مصـالح و مفاسـد و تبـدیل
سیئات به حسنات ،خاطر نشان شد که بـا پـذیرش انقـالب درونـی در مـورد شخصـیت
تائب ،بازگشت عدالت را به دنبال خواهد داشـت؛ زیـرا اثبـات شـیء ،اثبـات لـوازم آن
شیء را اقتضا دارد.
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