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 توان ارتداد را جرم دانست؟آيا مي
 

 مصطفي جباري
 چكيده

هاي فقه  تبيين مفهوم ارتداد و تعيين مصداق آن، از جمله دشواري
دولت «چندان خواهد شد كه  اسالم است، بويژه دشواري زماني دو

سر اجراي اين حكم را داشته باشد. فقهاي » جهان امروز«، در »اسالمي
سخن گفته و احكام هر يك از » مرتد ملي«و » مرتد فطري«مسلمان از 

اند. شماري از نويسندگان معاصر هم در  آنان را به تفصيل بيان كرده
 يكسان اينتيجه و يكسان ايخوانندگان اين احكام؛ با شيوه راستاي اقناع

 اما نيست؛ ضروري شده گفته چه آن دوباره ذكر. اند آورده توجيهاتي
 متفاوت اندنوشته ديگران چه آن با اندكي آيد،مي نوشته اين در چه آن

اين مفهوم در آيات و روايات، انديشه   گذرا به پيشينه نگاهي با: است
فقها، كندوكاوي در مفهوم ارتداد و قابليت اجراي حكم فقها؛ بويژه با 

ـ  تأكيد بر اين كه گاهي تغيير اعتقاد و تبديل دين بر اثر گروهي از عوامل
ارثي و اكتسابي و سالها تالش فكري و مطالعه و نه فقط از روي عناد و 

افتد كه از اختيار فرد بيرون و حاصل طبيعي  ت و جهالت ـ اتفاق ميلجاج
 داده شود كه نشانشده تا دستگاه معرفت و انديشه آدمي است. تالش 

 ناوينع با نه است »عقيده تغيير« صرفاً كه خود اوليه عنوان با ارتداد
 لوازم از است ممكن گاه كه( ،»االرض في افساد و محاربه« چون اي ثانويه
نه جرم است و نه قابل  باشد چنان كه در تاريخ اسالم سراغ داريم) ارتداد
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 جرم انگاري.
 

 .ارتداد، مرتد فطري، مرتد ملي، كفر، مجازات ارتداد  :هاي كليديواژه
 

 طرح مسئله. 1
هر فعل يا تـرك فعلـي كـه در    «قانون مجازات اسالمي ايران آمده است:  2در ماده

اما در قوانين ايـران از  ». شود تعيين شده باشد جرم محسوب ميقانون براي آن مجازات 
سخني به ميان نيامده است. شايد بتوان براي اين كار دستكم دو وجه ذكر كـرد:  » ارتداد«

نخست، دشواريِ احراز ارتداد در شخص است؛ بدان مفهـوم كـه ارتـداد اوالً وبالـذّات     
طلح و مرسـوم در قـوانين ـ باشـد؛ از     ـ به معناي مص» ترك فعل«يا » فعل«بيش از آنكه 

و نظر و باور است و نه فعل خارجي. و بعيد است كه بتوان گفـت قـانون   » انديشه«نوع 
تـوان نتيجـه    يا قاضي، مسؤول كندوكاو درون و نهان شهروندان است. بنابراين شايد مي

محسـوب  » جـرم «نشـده اسـت   » تـرك فعـل  «يا » فعل«گرفت مادام كه ارتداد، مصداق 
را در ايـن مفهـوم خـاص    » تـرك فعـل  «يا » فعل«جا بايد پرسيد مرز  واهد شد. هميننخ

اظهـار  «و » اظهار اسـالم «چگونه بايد تشخيص داد؟ برخي از فقيهان، در تعريف ارتداد، 
). آيا اظهار كفر در قالب يك كلمه، 499تا:  ي، ب2اند. (امام خميني،ج را لحاظ كرده» كفر

» فعـل «؛ مصـداق  »نه«هنگامي از كسي بپرسند: آيا هنوز مسلماني؟ و او در پاسخ بگويد: 
 شود؟ محسوب مي

است كه قانونگذار به مصالح نظام و حكومت عنايـت داشـته و     دوم شايد آن وجه
نيازمنـد  » حت نظـام مصـل «موضوع را همچنان مسكوت گذاشته و گذشته است. رعايت 

كاوش بيشتري است: از يك سو ، لحاظ ديدگاه منتقدانه يا معترضانه جهـان نسـبت بـه    
نـه آنكـه   » انديشند مي«اي ديگر  رفتار نظام فقهي ايران با مرتدان ـ يعني آنان كه به گونه 

؛ و از سـوي ديگـر، دشـواري تشـخيص     »كننـد  رفتـار مـي  «ضرورتاً معاندانه و خصمانه 
اد كه چه بسا ممكن است خوني به ناحق و بر اساس سـليقه افـراد ريختـه    مصداق ارتد

ـ به   »ينيد«ـ نه ضرورتاً » مذهبي«و » اي فرقه«شود و هر اندك مخالفت اعتقادي يا حتي 
 نوعي ارتداد دانسته شود.
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هر روي ثمره وجود هر يك از احتماالت فوق در ذهن قانونگـذار ، ايـن بـوده     به
 ياد نشود.» جرم«به عنوان » ارتداد«ازات اسالمي؛ صراحتاً از است كه در قانون مج

اند كه اگر  قانون مجازات جرائمي به قيد انحصار ذكر شده 5سوي ديگر در ماده  از
اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايـران، مرتكـب يكـي از جـرائم      هر ايراني يا بيگانه«

گردد طبق قانون مجازات جمهـوري   ذيل شود و در ايران يافت شود ويا به ايران مسترد
ها ذكر نشده است.  يك از آن در زمره هيچ» ارتداد«؛ ولي »شود اسالمي ايران مجازات مي

ايـران، تبيـين نشـده اسـت و     » قـانون «توان پذيرفت ارتداد، در  چه گفته شد مي بنابر آن
تبر باشـد. اصـل   هرگونه تصميم درباره آن بايد بر مبناي منابع معتبر اسالمي يا فتاواي مع

قاضـي، موظـف اسـت    «قانون اساسي ايران در اين خصوص تصريح كرده اسـت:   167
كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منـابع معتبـر   

تواند به بهانه سكوت يا نقـص   اسالمي يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي
 »ارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد.يا اجمال يا تع

كه حكم ارتداد در قوانين مدونه نيامده، قاضـي موظـف اسـت نخسـت بـه       اكنون
  -1رسـد:   مراجعه كند. به نظـر مـي  » فتاواي معتبر«و پس از آن به » منابع معتبر اسالمي«

ترديـد   كـه بـي  » منـابع معتبـر  «ممكن است دو قاضي مجتهد در نهاد دادرسي كنوني، به 
هستند مراجعه كرده و دو نظر اجتهادي متفاوت بدسـت آورنـد. نتيجـه    » كتاب و سنت«

اين كار عبارت است از صدور دو حكم متفاوت در دو مكـان؛ بـراي يـك قضـيه، كـه      
اگر بپذيريم كه فتواي فقيـه متـوفي     -2در نوسان باشد. » تعزير«تا » حد«ممكن است از 

بگيرد. اما  كيست بايد بگوييم كه قاضي ضرورتاً بايد از فتاواي فقهاي زنده كمن» معتبر«
آيد كه منظور مراجعه و تمسك به يـك فتـوا    چنين برمي» فتاواي معتبر«ظاهراً از عبارت 

در » فتاواي معتبـر فقيهـان زنـده   «اي قابل قبول و معتنا به از  نبوده و قاضي بايد مجموعه
ترين نقطه قوت ايـن كـار آن اسـت كـه ايـن       ترين و اساسي دست داشته باشد. برجسته

شرايط روز جامعه جهاني و مصلحت سياسي و اقتصـادي و اجتمـاعي   «فتواها، با لحاظ 
 صادر شده است.» روز مسلمانان
، بررسي و به شكل قـانون تبيـين شـود تـا در     »ارتداد«بجاست كه موضوع  بنابراين

ده براي آن ترديدي پيش نيايد. ذكـر اصـل   تشخيص مصداق و اجراي مجازات تعيين ش
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حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از «گويد:  قانون اساسي ضروري است كه مي 36
اكنون سؤال اين است كه آيا بر مبناي فتوا ». طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد

 توان حكم ارتداد را صادر كرد؟ مي
وقتـي از ارتـداد در قـانون مجـازات      ه شـود داده تالش اين است تـا نشـان   هم   

اسالمي، به صراحت سخني به ميان نيامده است پس عنصر قانوني جرم وجود ندارد. از 
 "فعـل  مرتكـب "سوي ديگر عنصر مادي آن هم به شدت مورد ترديد است زيرا مرتـد  

 رسـيده  ايبـه چـه نتيجـه    كـه  پرسدمي اشانديشه از كه كسي پاسخ در بلكه شود-نمي
 عنوان تحت مقاله پنجم بخش در چه آن. "فعل انجام" نه كندمي"نظر اظهار" فقط است
 جـرم  ارتـداد  خصـوص  در نبايـد  و تـوان نمـي  كـه  است همين است آمده پرسش چند

 توانمي كه است داده نشان ،"دين" نام به ايپديده به ديني جامعه نگاه نوع. كرد انگاري
نه عدم جرم انگاري ارتداد موجب خواهد شد تا فوج فوج از مسـلمانان بـه    ودب مطمئن

بـه  "گرونـدگان قلبـي  "غير مسلمانان بپيوندند و نه جرم انگاري آن باعث خواهد شد تا 
دين روز افزون شوند. رابطه جامعه دين داران با دين، وراي آن چيزي است كـه قـانون   

 كند.گذار تصور مي
مجازات اسالمي زير عنوان اهانت به مقدسات مذهبي، اهانـت  دانيم كه قانون مي  

به انبيا،ائمه(ع) و حضرت صديقه طـاهره را در كنـار سـب رسـول اهللا جـرم دانسـته و       
گذار با چنين ذهنيتـي از  ). اما همين قانون513برايش مجازات در نظر گرفته است (ماده 

ون مجازات اسالمي كه مـدتها در  كه در اليحه قان انيمدارتداد سخن نگفته است. باز مي
 تقسيم:  يافت اختصاص ارتداد به ايمجامع حقوقي مورد بحث و كنكاش بود چند ماده

 حال در والدينش از يكي حداقل كه كسي به فطري مرتد تعريف ملي، و فطري به مرتد
 خـارج  اسـالم  از سـپس  و كرده اسالم اظهار بلوغش از بعد و بوده مسلمان نطفه انعقاد
تعريف مرتد ملي به كسي كه والدين او در حال انعقاد نطفه اش مسلمان نبـوده و   شود،

بعد از بلوغش به اسالم گرويده و سپس از اسالم خارج و به دين ديگري بگرود،اين كه 
حكم مرتد فطري قتل است، حكم مرتد ملي نيز قتل است اما بعد از قطعيـت حكـم تـا    

و حـد   شـود، شود و چنان كه توبه ننمايد كشته مـي ميو توصيه به توبه  ادسه رروز ارش
زني كه مرتد شده اعم از فطري و ملي حبس دايم است و ضمن حبس طبق نظر دادگاه 
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شود و چنـان چـه توبـه نمايـد     تضييقاتي بر وي اعمال و نيز ارشاد و توصيه به توبه مي
جازات. ر.ك: مجله پيش نويس قانون م 10-225تا  3-225شود. (ماده بالفاصله آزاد مي
بينـيم علـي رغـم ايـن كـه انديشـه       ). مي76، صفحه1386، زمستان 28دادگستر، شماره 

نخستين جرم دانستن و تصريح آن در قانون از نظر قـانون گـذار پوشـيده نمانـده ولـي      
از  "حـين انعقـاد نطفـه   "چنين تصريح و درجي هرگز صورت نگرفته است. آيا عبارت 

غيرشناور هست كه زندگي يا مرگ كسي را بتوان بر مبناي آن  آن قدر دقيق و زماننظر 
كدام يك از آميزشهاي متوالي ظرف ساعات  توان تشخيص داد دربنا كرد؟ چه گونه مي

 در اينطفـه  بسـا  چـه   اسـت؟  شـده "منعقد"روزهاي نخستين زندگي مشترك، نطفه  يا
 از اساسـاً  طفـل  نطفـه  و اندشده بوده رتدم آن از پيش والدين كه شده "منعقد" آميزشي
 .دانست "مرتد زاده مسلمان" را او بتوان تا نشده منعقد مسلمان
 سخن گفته خواهد شد. ،دشواري تبيين مفهوم ارتداد، پس از اين هم از
 

 گذري بر آيات  .2
در قرآن ـ نخستين منبع مورد اتفاق مسلمين ـ تبيين نشده است. به   » ارتداد« مفهوم

، 217، بقره آيـه  54و  21، مائده آيه 25در سوره محمد(ص) آيه » ارتداد«عنوان مثال از 
، سخن رفتـه؛ امـا حـد و مـرز آن روشـن      74، توبه آيه 137، نساء آيه 86آل عمران آيه 

اي در  سنده شده كه اگر كسي مرتـد شـود؛ چـه آينـده    ب ازهنيست. در قرآن به همين اند
سوره بقره از حبط عمل و جاودان بودن مرتد در آتش جهنم،  217انتظار اوست. در آيه 

سوره مائده از جانشين كردن گروهي ديگر به جاي مرتدان كه خداونـد آنـان    54در آيه 
كـه   ره محمد از ايـن سو 25را دوست دارد و آنان خداوند را؛ سخن رفته است و در آيه 

سـوره آل   86آرايد. در آيه  سازد و كفر را در نگاهشان مي شيطان براي مرتدان فريب مي
و در پايان آيه » چه گونه خداوند مرتدان را هدايت نخواهد كرد؟«عمران آمده است كه 

سوره نساء بيان شده است كـه  137در آيه ». واهللا ال يهدي القوم الظالمين«فرموده است: 
آورنـد و سـپس كفـر     ورزند، سپس ايمان مي آورند و سپس كفر مي آنان را كه ايمان مي«

افزاينـد، خداونـد    شوند و بر كفر خود مي آورند و باز كافر مي  ورزند، سپس ايمان مي مي
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اگـر  «توبه فرموده است كه  74و در آيه » نخواهد آمرزيد و به راه، هدايت نخواهد كرد.
توبه كنند برايشان بهتر خواهد بود. اما اگر روي گردانند، خداوند  دان تههمانان كه كفر گف

در دنيا و آخرت آنان را عذابي اليم خواهد كرد و در زمين؛ سرپرست و ياوري نخواهند 
 »داشت.
» عـذابي «آيد اين است كه خداوند براي آنـان   هر حال آنچه از ظاهر آيات برمي  به

دار عذاب مقـدر شـده باشـد. نكتـه جالـب توجـه       آنكه نوع و مق در نظر گرفته است بي
ايمـان آوردنـد، سـپس كـافر شـدند،      «سوره نساء حتي براي آنان كه  137كه در آيه  اين

كـه   ، چيـزي بـيش از ايـن   »كفر خود افزودنـد  برسپس ايمان آوردند و باز كافر شدند و 
كـه پيداسـت   مقرر نشده است؛ بـا آن » آورد بخشد و به هدايت نمي خداوند آنان را نمي«

انـد. بـا    اند و در ارتداد باقي مانـده  ارتداد اين گروه، شديدتر از آناني است كه مرتد شده
 در انتظار آنان نيست.» اين جهاني«اين همه عذابي شديد و 

اي بـه شـماري از    انـد. مراجعـه   نشـده » ارتداد«نوعاً، متعرض تبيين مفهوم  مفسران
االسـرار ميبـدي، تفسـير     كشّـاف زمخشـري، كشـف   گر اين معني است: مثالً  تفاسير بيان

المنار، البرهان سيد هاشم بحراني، صافي مـال محسـن فـيض كاشـاني، تفسـير شـريف       
جوامـع الجـامع طبرسـي، جـامع البيـان       ،الهيجي، تفسير جاللين، مجمع البيان طبرسـي 

 217طبري، تفسير عياشي، كنزالدقايق قمي مشهدي، الميزان عالمه طباطبـايي ذيـل آيـه    
» ارتـداد «سخني حتي به اجمال از مفهـوم  ...» و من يرتدد منكم عن دينه «... سوره بقره 

اند. اما  واگذارده هاناند. ظاهراً مفسران اين بحث را ويژه حوزه فقه دانسته و به فقي نگفته
اين پرسش باقي است كه چرا حكم چنين موضوع مهمي در قرآن ذكر نشده اسـت؛ بـا   

در زمان حيات خود رسول اهللا(ص) در تـاريخ وجـود دارد؟   » رده«از هايي  آنكه گزارش
كه احكام بسياري از موضوعات و سؤاالت احتمالي در قرآن نيامـده اسـت بلكـه در     اين

، »مـال «اي براي سؤال فوق باشد زيـرا ارتـداد بـا     پاسخ قانع كننده تواند سنت آمده، نمي
و چهره داخلي و خارجي اسـالم و  هر سه سخت پيوند خورده است » عرض«و » دماء«

شـود كـه    ويژه اين نظر وقتي تقويـت مـي   نمايانَد. به مسلمانان و حكومت اسالمي را مي
كرد و در تـاريخ   بيني مي بدانيم حتي شخص رسول اهللا تفرقه و تشتّت امت خود را پيش

ده به روشـني مشـاهده شـ   » دين به در شدن«انبياي سلف (مثالً موسي(ع)) نيز پديده از 
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چه ممكن است در بدو امر به نظر آيد و در چند سـطر   بود. بنابراين بايد پاسخي جز آن
باال گفته شد، پيدا كرد. البته ناگفته نماند كه در منبع اصلي ديگري كه همان سنت باشـد  

ي  از احكام ارتداد بحث شده است كه در مبحث نگاهي به روايات از اين منبع و گستره
شود. ولي به هر حال اين سـؤال همچنـان    د در سنت سخن گفته ميداللت احكام موجو

كرد كه كيفر ارتداد صريحاً در قرآن  اقتضا مي» مصلحتي«به قوت خود باقي است كه چه 
 بيان نشود؟ 

 
 گذري بر مفهوم فقهي ارتداد  .3

و احكام » ارتداد«كه در چكيده مقاله آمد؛ فقيهان مسلمان از ديربازپيرامون  گونه آن
چه گفته شـده اسـت، ضـروري     اند. هم از اين رو باز گفتن آن آن به تفصيل، سخن گفته

اند بـا ديـدگاهي يكسـان و هماننـد،      هم كه براي مطالعه معرفي شده 1. در منابعيستين
ها هم نوعاً يكسـان و عبـارت اسـت از:     گيري نتيجه ت،موضوع بررسي و دنبال شده اس

هـا   تالش براي تثبيت همان احكامي كه در فقه آمده اسـت. نويسـندگان در ايـن نوشـته    
اكنـون نيـز    اند تا نشان دهند ايـن حكـم هـم    براي توجيه حكم فقهي ارتداد تالش كرده

، »آزادي عقيـده «قبيـل   زاند تا بين اين حكم و مفاهيمي ا قابليت اجرا دارد و هم كوشيده
اند.  رسد توفيقي نيافته به نوعي آشتي برقرار كنند كه البته به نظر مي» منشور حقوق بشر«

دانيم كه فقها حكم ارتـداد را بـدون لحـاظ لـوازم و عواقـب و تبعـات آن ـ كـه          اما مي
 »دصرف ارتـدا «اند؛ يعني مرتد به  شورش عليه نظام اسالم و مسلمين باشد ـ صادر كرده 

شوند ظـاهراً نـه در    و برگشت از عقيده كيفر خواهد ديد. بنابراين سؤاالتي كه مطرح مي
گـر نظـرات    گرا ـ كه منابع معرفي شده در ايـن مقالـه بيـان     فقه سنتي و نه در فقه تحول

ويـژه   ام تا ضمن ذكر اقوال برخي از فقها، بـه  اند. كوشيده اند ـ پاسخي نيافته  گرايان تحول
اي كـه بـه صـورت     تـوان ضـابطه   أكيد كنم كه آيا از تعاريف ذكر شده مـي بر اين نكته ت

كـه تفـاوت بسـيار     قابل تدوين و استناد باشد، به دست آورد. با توجـه بـه ايـن   » قانون«
اي بين نظر فقها در اين زمينه وجود ندارد شايد بهتر آن است كه به جاي نقل همه  عمده

چنـد از آنـان ـ از قـدما و متـأخرين ـ بسـنده و         ييا شمار فراواني از اقوال؛ به نظر تنـ 
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 پيرامون همين نظرات ـ به عنوان نماينده آراي فقيهان ـ اندكي درنگ كنيم:
 ): انّ حقيقة الرده هي الكفر بعد االيمان436-355سيد مرتضي (  -1
 ): ارتداد كفر بعد از ايمان است460شيخ طوسي (متوفي   -2
): الرده اظهار شعار الكفر بعد االيمان بما يكـون  447ابوالصالح حلبي (متوفاي   -3

 النبي او شيء من معلوم دينه كالصلوه و الزكوه و الزنا و شرب الخمر. معه منكر نبوه
شهيد اول در الدروس الشرعيه: و هو مـن قطـع االسـالم بـاالقرار علـي نفسـه         -4

يكي از امور ذيل دست از بالخروج منه او ببعض انواع الكفر ... . مرتد كسي است كه به 
چـه را   اسالم بر دارد: به نحوي از اسالم خارج گردد، به برخي از انواع كفر بپيونـدد، آن 

چـه را كـه از ديـن نيسـت جـزء ديـن        شود انكار كند، آن كه ضرورتاً از دين دانسته مي
بشمارد، كاري را انجام دهد كه صراحتاً داللت بر كفر كند مثل پرستش خورشيد و بـت  

: 1380و انداختن قرآن در قاذورات و امثال آن. (براي ديدن همه اين اقوال ر.ك: واليي، 
33-35  .( 

محمد جواد مغنيه: و تسألُ باي شيء يحصل االرتداد و هل له صيغه خاصـه او    -5
فعل خاص؟ الجواب: يحصل االرتداد بجحود االسالم بعد االيمـان بـه و بكـل فعـل او     

ير و االهانه لما ثبت في دين االسالم بطريق القطع و الجـزم عنـد   بقول يشعر بقصد التحق
اصالً كان هذا الشيء كااليمان باهللا و الرسـول و   هم؛جميع المسلمين علي اختالف مذاهب

 ). 289: 1421اليوم اآلخر، او فرعاً كوجوب الصوم و الحج و الزكوه. (مغنيه، 
مفـاهيمي كيفـي و   » تحقيـر « و» جحـود «ناديده گرفت كه مفاهيمي چون  توان نمي

مفهومي ذومراتب و تفسير بردار است و در جامعـه  » ايمان«طور كه  تفسير بردارند همان
مسلمين موجب اختالف بوده است. چه بسـا شخصـي بـا ذهنيـت و سـاختار معرفتـي       
خاصي، در رويارويي با مفاهيمي ديني چندان سؤال و شبهه داشته باشد كه طرف مقابل 

داند او را قانع كند و اين عدم پـذيرش را بـر    ها را كافي مي يلي كه خود، آننتواند با دال
توان  ، حمل كند. اين تفاوت برداشت از قول يا فعل طرف مقابل را مي»جحود و تحقير«

 خـوبي  به» غير سنتي«و اشخاص و جوامع مذهبي » سنتي«در اشخاص و جوامع مذهبي 
شود. به ياد داريم كه گروهي از  ناميده مي» بتعص«العملي كه گاهي  مالحظه كرد. عكس

انديشمندان معاصر، معتقد بودند كه جريان فقاهتي پـس از انقـالب اسـالمي، كـه امـام      
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ي منجر خواهد شد و اين جريان »فقه جديد«خميني پيشگام اين جريان بود، به تأسيس 
از مفـاهيمي   . آيا اين دو ديدگاه جز تفـاوت تفسـير و برداشـت   دموجب نگراني آنان بو

 است كه هم امام و هم گروه مقابل به آن مفاهيم باور داشتند؟          
و  55: 1397،ييآيت اهللا خويي: المرتد عباره عمن خرج عن دين االسالم (خـو   -6

 ، كه عين همين عبارت را آورده است).324تا:  ينيز خويي، ب
ـ  امام خميني(ره): المرتد من خرج عن االسالم و اخ  -7 تـا:   يتار الكفر. (خمينـي، ب

499  .( 
توان پرسيد چرا پس از گذشت زماني دراز بر اين مبحـث   تأمل در اقوال فقها مي با

خـروج از ديـن   «، هنوز كم و كيف موضوع به درستي تحرير و تبيين نشده اسـت؟ آيـا   
(همـان) ؛ معيـاري تفسـير    » خروج از اسالم و اختيار كفر«) يا 55: 1397خويي، »(اسالم

چيسـت؟ آيـا منظـور از    » اسـالم «كه منظـور از   يدتوان پرس بردار نيست؟ اين را هم مي
است؟ اكنون پرسش اين است » ضروري دين«است؟ آيا منظور » شهادتين«اسالم، همان 

تـوان ادعـا    است چگونه مي» بديهي«همان » ضروري«يعني چه؟ اگر » ضروري دين«كه 
 يهيبـد اسـت بـراي ديگـري نيـز     » بديهي«چه براي گوينده يا معتقد به اعتقادي  كرد آن

» احكـام بـديهي عقلـي   «خواهد بود؟ و البته بايد توجه داشته باشيم كه منظور از بديهي، 
شـود؛ بلكـه منظـور از     مثالً از اين احكام سخن گفته مي» تناقض«گونه كه در  نيست، آن

ما «شود و اجماالً با عبارت  ي مسلمين بديهي دانسته مي بديهي همان است كه ميان عامه
شود. با اين حال سؤال ايـن اسـت كـه مـواردي از همـين       بيان مي »ناناثلم يختلف فيه 

هـا روا نيسـت بلكـه بايـد بـا       هستند كه تقليد در آن» اصول دين«در شمار » ها ضروري«
ها دست يافت. پـس اگـر تـازه بـالغي، سـر تفحـص و        استدالل و بحث و فحص به آن

ها را بپذيرد و قانع شود  آن ناًداجستجو در اين مفاهيم را داشته باشد و پيش از آنكه وج
ي مسلمانان بديهي تلقي  كه از نظر ذوق و معرفت جامعه» ضروريات«از پذيرفتن همان 

شوند، خودداري كند مرتد خواهد بود؟ گذشته از آنكه ممكن است شـنونده در افـق    مي
ناديده  يدفكري گوينده نباشد و چه بسا كه اظهارات او را كفر تلقي كند. اين نكته را نبا

حتي نزد علما با مطالعه و تعمق و اسـتدالل و برهـان   » معاد«گرفت كه گاه مبحثي مانند 
 شود آيا چنين مطلبي ؛ ضروري دين است؟  ثابت مي
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برد تـا   از مسائل فقهي بيرون  توانيبراي تقويت اين شبهه؛ حوزه بحث را م اكنون
نيـاز   است و بي» بديهي«كسي  چه نزد با طرح سؤال ديگري نشان داد كه شايد گاهي آن

وجـوب  «اي از ابهـام و ترديـد اسـت: اگـر      به استدالل؛ نزد ديگري تا چه اندازه در هاله
در نصوص شرعي آمده است كنـاري نهـيم و از نگـاه     ينرا كه نسبت به والد» احترامي

آغاز خواهد شد: دو نفر بـراي  » بداهت«گر به موضوع نگاه كنيم؛ ترديد در  عقل حساب
را در » مـادر بـودن  «يـا  » پدر بودن«برسند، حتي حس » خود«كه بتوانند به آرزوهاي   ناي

» عصـاي دسـتي  «كسـي برهاننـد و در پيـري     را از تنهايي و بـي » خود«خود ارضا كنند، 
تضمين كنند؛ زندگي مشـتركي را  » خود«اي براي  كه آينده داشته باشند و نيز به قصد اين

آنكه مـثالً بـه    است بي» عشقي طرفيني«بناي آغازين زندگي كنند و چه بسا كه م آغاز مي
ازدواج قرابتي و سرانجام و ثمرات سوء آن در تن و روان فرزند آينـده خـود انديشـيده    

و در » زبـان «و » روان«و » تـن «آنكـه خواسـته باشـند بـا      ترديـد فرزنـدان بـي    . بيشندبا
هـا   شـود كـه والـدين بـه آن     مـي  گاه چنين تصور آيند. و آن به دنيا مي» اي خاص جامعه«
توانسـتند رهـا و آزاد زنـدگي كننـد اينـك       مي» وادي عدم«اند. آنان در  بخشيده» وجود«

داشته باشند در آن هستند » اين چنيني«در دنيايي  خودآنكه نقشي در وجود و حضور  بي
كـنم   تـن دهنـد. گمـان مـي    » بودنِ ناخواسته«و ناخواسته بايد به همه آثار و تبعات اين 

توان  آمد فراهم شده باشد. آيا نمي به نظر مي» بديهي«اكنون زمينه ترديد در اين حكم كه 
» قـانون «است كه » عقل«حكم  مدهگفت: حكم به وجوب نفقه فرزند كه بر عهده والد آ

است كه شكل » اخالق«شده است و حكم به وجوب نفقه و احترام فرزند به والد حكم 
است؟ اما سـؤال ايـن   » بديهيات دين«، » ضروري دين«قانوني به خود گرفته است؟ آيا 

توان تصور كرد كه  شود؟ آيا نمي است و چگونه بديهي مي» بديهي«است كه چه چيزي 
وجوب شـكر  «ي  وجوب احترام را كه در چند سطر پيش ذكر شد، به حوزه بههكسي ش

توان كسي  كه همان شكر منعم است شبهه كند؟ آيا مي» وجوب نماز«آورده و در » منعم
چنـين   اي، وا داشـت تـا ايـن    را از طريق انذار و وعيد نسبت بـه عواقـب چنـين شـبهه    

ها، مسـلمان   زد؟ براي آنان كه نسل ملگاي آدمي  توان بر توسن انديشه نينديشد؟ مگر مي
ها و سينه به سـينه بـه يكـديگر     اند، و مفاهيمي را نسل اند، در جامعه اسالمي زيسته بوده

بحث و تأمل قابل قبول است، اما آيا براي آنكـه در   اند؛ مفهومي بديهي و بي منتقل كرده
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يا آمده و در كـودكي  جامعه غير اسالمي يا از پدري مسلمان و مادري غير مسلمان به دن
اي ـ هر دو غير مسلمان   يا پيش از تولد پدر را از دست داده و در دامان مادري و جامعه

حكـم مرتـد   «توان بـر چنـين فرزنـدي     ـ رشد كرده، همان مفهوم ، بديهي است؟ آيا مي
جاري كرد فقط به اين دليل كه حـين انعقـاد نطفـه يكـي از والـدينش مسـلمان       » فطري
ها را كه شارع مقدس مقرر كـرده   و رأفت موجود در ديگر مجازات» بيني واقع« ؟اند بوده

گـر ايـن رأفـت و     بيـان » احصـان «است نبايد از نظر دور داشت. مـثالً تأمـل در مفهـوم    
لحـاظ  » يغدو اليه و يـروح «بيني است: عالوه بر داشتن همسر به عقد دائمي، عنصر  واقع

» رجـم «بايد كنار هم آيند تا بتوان زاني را،  طراياي از ش شده است. به هر حال مجموعه
آنكه زفاف انجام شده باشد كه در  كرد. دور بودن از همسر يا همسري به عقد داشتن بي

گر اين هستند كه شارع مقدس فشارهاي روحي و  اند بيان لحاظ شده» احصان«و » رجم«
 رواني را بر فيزيك بدن شهروندان ناديده نگرفته است.

يا يكي از آن دو حين انعقاد نطفـه،  » اسالم ابوين«توان گفت در ارتداد،  مي بنابراين
 از جمله شرايط است نه آنكه تنها شرط الزم و كافي باشد.

 آيد كه عناصر اصلي تحقق ارتداد عبارتند از :  دست مي بندي نظرات فقها به جمع از
، موجـب ارتـداد   »تقـاد عـدم اع «يا » اعتقاد«اظهار شعار كفر. بنابراين آيا صرف   -1

است كـه بـه تعبيـر    » فتنه در دين«يكي از مصاديق » اظهار كفر«توان گفت  است؟ آيا مي
مجـالس  «است؟ اگر مناط حكم اين باشد بايد گفت آنـان كـه در   » اكبرُ من القتل«قرآن 
كنند اما قصد فتنه در  مي» اظهار كفر«و با دانشمندان مسلمان، مباحثه و مذاكره و » علمي

رغم چنين تصوري، فقها بين اين دو  ين ندارند مشمول اين حكم نخواهند شد. اما عليد
اند و شخص را به صرف اظهار شعار كفر و انكـار ضـروري    گروه قائل به تفصيل نشده

در تحقق ارتـداد از نظـر فقهـا     »دنفتنه در دين كر«ويژه عنصر  اند. و به دين مرتد دانسته
ن گفت فقها كسي را كه دچار شبهه علمي و فكري شـده  توا لحاظ نشده است. پس نمي

دانند. درباره قيـدي كـه در تعريـف ابوالصـالح      كند مرتد نمي انگيزي نمي است ولي فتنه
 »ايمـان «توان پرسيد: آيا اگر كسي  حلبي آمده است، (اظهار شعار الكفر بعد االيمان)، مي
كفر كند؛ مرتـد بـه شـمار نخواهـد      نياورد يعني پس از بلوغ، اظهار اسالم نكند و اظهار

كرده است، آيا ضرورتاً بايـد  » اظهار اسالم يا ايمان«گفت كسي  توان مي آمد؟ چگونه مي
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انعقاد نطفه در «اقرار يا شهادتي از سوي شاهدان وجود داشته باشد يا آن كه معيارهمان 
» اظهـار ايمـان  «پـس از  » اظهار كفـر «است؟ اگر معيار ارتداد » حال اسالم يكي از ابوين

گوينـد پـيش از آن كـه     مي» مسلمان زادگان كافر شده«باشد يكي از نتايج اين است كه 
چه گفته شد مرتد به شـمار نخواهنـد آمـد.     كنيم مسيحي بوديم و بنابر آن» اظهار اسالم«

است و بر او احكام اسالم جاري اسـت نـه تنهـا     اندر حكم مسلم» زاده مسلمان«كه  اين
توان اين حكم  ديني است با اين شبهه هم روبرو است كه چگونه مي درونپاسخي صرفاً 

 جمع كرد؟» تقليدي نبودن اصول دين«را با اصل 
انكار ضروري دين. از جمله مصاديق بارزي كه در متون فقهي بـراي ضـروري     -2

دين ذكر شده است عبارتند از نماز، روزه، زكات، زنا، شرب خمر و ايـن مـوارد همـان    
ها اجماعي اسـت. پـس اگـر     ه به تعبير فقها ميان مسلمانان بديهي و ضرورت آناست ك

معتقد نباشد آيا منكـر  » عصمت«يا به  باشد،معتقد » جبر«كسي در عقايد كالمي خود به 
را نبايد با » ضروري دين«ضروري دين شده  است؟ ذكر اين نكته هم ضروري است كه 

 در هم آميخت.» ضروري مذهب«
به انكار ضروري دين و نهايتاً ارتـداد منجـر   » عدم عصمت«م كه قول به بپذيري اگر

در همـين مقالـه   » نگـاهي بـه روايـات   «اي خواهيم رسيد كه در بحث  شود به نتيجه نمي
شـود   را مبنايي بدانيم كه پاسخ اين سؤال بر آن بنا مـي   توانيم از آن بهره بگيريم و آن مي

به ارتداد ـ به لحاظ سند و داللـت ـ حكـم آن      مربوط اياترغم صحت رو آيا علي«كه: 
اي كالمـي   دانيم كـه عصـمت مقولـه    از سوي ديگر مي» روايات امروزه قابل اجرا است؟

است نه فقهي كه قابل تقليد باشد. پس بايد گفت ادعاي اجماع در خصـوص عصـمت   
د حـل نخواهـ   ارسول اهللا(ص) و ائمه (ع) ـ اگر محقق هم شده باشدـ چندان مشكلي ر 

 كرد.  
فهـم  «اسـت يـا   » فهـم گوينـده  «توان پرسيد كه معيار بديهي بودنِ مفهـوم ،   مي نيز
حكم كنـد  » ارتداد«دانيم كه گاهي سطح درك قاضي ـ شنونده ـ كه بايد به    مي». شنونده
اجتهـاد  «يـا  » اجتهـاد پيـامبر  «تر از سطح درك گوينده است. آيا اگر كسي قائل بـه   پايين
اين اجتهاد و تابع زمان و مكان خاص خـود بدانـد    حاصلرتداد را باشد و حكم ا» ائمه

دوباره سخن گفته خواهد  6منكر ضروري دين شده و مرتد است؟ از اين مطلب در بند 
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 شد.
زنـد. اگـر چنـين     جحد. به معناي انكاري است كه منكر خود را به تجاهل مـي   -3

انـد و او   مرتـد، قـانع كننـده    توان احراز كرد كه داليل ذكر شـده بـراي   باشد چگونه مي
گونه است كه همواره، خود را مصيب و  ورزد؟ آدمي نوعاً اين كند و جحد مي تجاهل مي

روست كه در مقام احتجاج، براهين و داليل خود  نداند، و هم از اي خصم را مخطي مي
كند.  ناپذير دانسته و شيوه استدالل خود را مستقيم و نقد گريز تلقي مي را قوي و خدشه

نشـين   نيز البته گاهي چنين است كه تكرار مستمر يك انديشه و زيستن درازمدت و هـم 
و اعتقـاد، كـامالً    انديشـه بودن با صاحبان يك عقيده و با يك اعتقاد، آن را نزد صاحب 

هـاي خـود را در    دهد. و بدين سـبب اسـت كـه مـا آمـوزه      نقص جلوه مي درست و بي
هـايي   كنيم. گاه استدالل وصف مي» بديهي«ل، با صفت هاي گوناگون انديشه و عم حوزه

تر درون  ـ و به عبارت درست» درون گروهي«را كه براي معتقدان كار سازند و در واقع 
اند به  هستند براي آنان كه در مقام محاجه و نقد و اعتراض برآمده  مذهبي ونديني يا در

كـه پاسـخي مثبـت از طـرف مقابـل      گاه  گيريم و توقع سودمندبودن داريم، و آن كار مي
رد يـك دليـل بـراي      كنيم، بي متهم مي» ارتداد«شود او را به  دريافت نمي آنكه بپذيريم بـ

 بود. اهدافراد متفاوت؛ هرگز يكسان نخو
كه در عبارت برخي از فقها آمده است (امـام  » خروج از اسالم«اختيار كفر. آيا   -4

اختيـار  «ج عن االسالم و اختـار الكفـر)، همـان    ): المرتد هو من خر499تا:  يخميني، ب
است؟ به عبارت ديگر آيا اين دو معادل دقيقِ همند؟ اگر چنين باشد چـرا ايـن دو   » كفر

تـوان   ايـن دو مـي  » يكي بـودن «اند؟ با ترديد در  شده ذكرتحت عنوان دو فعل جداگانه 
يعني هيچيـك از  اختيار نكند، » كفر«گفت: ممكن است، كسي از اسالم خارج شود ولي 

بدانـد  » حنيف«اديان سماوي شناخته شده را دقيقاً نپذيرد و در بيان عقيده خود، خود را 
توان او را برابر معيارهـاي   نمي وليو چنين اظهار كند كه به خداوند و معاد اعتقاد دارد؛ 

اسالم، مسلمان يا برابر معيارهاي يهوديت و مسيحيت؛ يهودي يـا مسـيحي ناميـد. البتـه     
اي چـون مسـيحيت    ممكن است گفته شود وقتي كسي از اسالم به ديـن شـناخته شـده   

اي ـ بـا نـام حنيفيـت ـ       است به دليل اولي، وقتي بـه ديـن ناشـناخته   » مرتد«گردد  برمي
مرتد خواهد بود؟ اما اين را هم بايد در نظر داشـت كـه قـرآن، ابـراهيم خليـل       برگردد
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 دانسته است.» حنيف«اهللا(ع) را 
، مباني رواني و ساختار دسـتگاه معرفتـي آدمـي اسـت.     »اختيار كفر«ديگر در  نكته

سؤالي نابجا نخواهد بود اگر بپرسيم: آيا آدمي در گزينش يك بـاور و گـرايش بـه يـك     
اي از يهوديت يا مسيحيت، بـه هـر دليـل بـه      انديشه ، تماماً مختار است؟ آنكه با پيشينه

هـاي ذهنـي خـود را بزدايـد و      ساني همـه شـبهه  تواند به آ اسالم گرويده است مگر مي
رسد كه بتوان پذيرفت ذهـن آدمـي بـه     مسلماني خالص و پالوده باشد؟ بعيد به نظر مي

نهـد و وارد   گذارد و آن را به تمامـه وا مـي   اي از معرفت را پشت سر مي آساني، مرحله
تن و شود. وقتي محـيط زنـدگي آدمـي در برداشـت از مـ      مرحله جديدي از معرفت مي

اش تأثيرگذار نباشـد.   گذارد چرا در تمامي ساختار ذهن و انديشه استنباط حكم تأثير مي
توان انكار كرد نزديكي و دوري پيروان يك رهبـر از وي و زمـان حيـاتش در     حتي نمي

بخشند مـؤثر   نوع نگاه آنان و تحليلي كه از شخصيت وي دارند و تقدسي كه به وي مي
است اگر تصور كنيم نگاه شـيعيان امـروز بـه علـي(ع)، همـان       نگاريا خواهد بود. ساده

 زمان و معاصر آن امام به وي داشتند. نگاهي است كه يارانِ هم
گويـد:   استاد مطهري در تأثير نوع زندگي يك فقيه در اجتهاد وي چنين مي مرحوم

دهد و فتواي عجم، بوي عجـم ... فقيـه و مجتهـد كـارش      فتواي عرب، بوي عرب مي«
نباط و استخراج احكام است اما اطالع و احاطه او به موضوعات و به اصطالح طـرز  است

... اگر فقيهي را فـرض كنـيم كـه هميشـه در     رداش در فتواهايش زياد تأثير دا بيني جهان
گوشه خانه و يا مدرسه بوده و او را با فقيهي مقايسه كنـيم كـه وارد جريانـات زنـدگي     

كنند اما هر كدام يك جـور   ه و مدارك احكام مراجعه مياست، اين هر دو به ادلّه شرعي
از  ورنـد آ سـپس مرحـوم مطهـري مثـالي مـي     » كنند. خصوص استنباط مي و يك نحو به

كند با فقيهي كه چنين  تفاوت نوع نگاه فقيهي كه در شهري داراي آب فراوان زندگي مي
شود  نجاسات متذكر ميها را در احكام طهارات و  شرايطي را ندارد و تفاوت استنباط آن

اگر كسي فتواهاي فقها را با يكديگر مقايسه كند و ضمناً به «كند كه :  و در پايان بيان مي
بيند كه چگونه سوابق  ها در مسائل زندگي توجه كند مي و طرز تفكر آن شخصيهاحوال 

...». ذهني يك فقيه و اطالعات خارجي او از دنياي خـارج در فتواهـايش تـأثير داشـته     
 ). 59: 1341(مطهري و ديگران، 
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 تلفـظ  زبـان  يـك  ورانتأثير آب و هوا بر نرمي و درشتي آواهايي كه گـويش  وقتي
 اي جامعـه  فكـريِ  و ذهني فضاي و اعتقادي پيشينه و زندگي نوع آيا دباش مؤثر كنند مي
ر نوع نگاه و انديشه او مؤثر نخواهد بود؟ اما ايـن همـه   ب كند مي زندگي آن در آدمي كه

هرگونه انديشه و رفتار خود را جبري و خارج از اراده  دبدان معني نيست كه آدمي بتوان
تواند بدان معني باشـد   دو بر كنار دارد اما البته مي بداند و خود را از عواقب ناشي از آن

كه ممكن است فردي، داليلي از اين دست و پذيرفتني بـراي حـاكم شـرع و حكومـت     
گفته شد به اين معنـي نيسـت    چه آنبرهاند. آيا » حد ارتداد«اسالمي بياورد و خود را از 

شود و چه بسـا حكـم دو   بررسي » موردي«و حكم مترتب بر آن بايد » ارتداد«كه پديده 
اند يكسان نباشد؟ اما بايد گفت كه ظاهراً از نظر فقها هيچ يك از اين  كس كه مرتد شده

كنـد   مي »هشبه«ها پذيرفتني نيست و از نظر فقهي حد ارتداد از كسي كه ادعاي  استدالل
فـع  ي راه بحث و مذاكره و ر جاي ارائه ي جالب توجه آنكه به برداشته نخواهد شد. نكته

ي يستتاب، آن هم فقط براي گروهي از مرتـدان و بـراي    ـ با كلمه» توبه دادن«شبهه، از 
جا  رسد كه بتوان در همه مدت اندك سه روزه ـ صحبت شده است. پس بعيد به نظر مي 

كمك گرفـت و شـخص را از معركـه نجـات داد.     » الحدود بالشبهات رءتد«ي  از قاعده
، مرتـد  »مسـلمانان رشـد يافتـه در محـيط اسـالمي     «البـاً  جا كه غ شايد بتوان گفت از آن

گرويدند و بار ديگر اسـالم   شدند و از سوي ديگر آنان كه از اديان ديگر به اسالم مي مي
آوردند، حكم سـخت ارتـداد صـادر     كردند موجبات وهن اسالم را فراهم مي را ترك مي

از خطـرات فكـري ،   داراالسـالم را  » مـورد اغلـب  «شده است تا بـا بـردن حكـم روي    
اجتماعي و اقتصادي به دور دارد. اما آيا وقتي فرد يا افرادي موضوعاً با مرتـدان دنيـاي   

  ند؟اسالم زمان رسول اهللا (ص) و ائمه(ع) متفاوتند؛ نبايد حكم متفاوتي داشته باش
درباره حفظ داراالسالم از خطرات اجتماعي، اقتصادي و فكري بايدبه يك نكته  اما

توان كرد كه بازگرداندنِ اجباريِ كسي كه به مرحله جديـدي   اشاره كرد: شايد انكار نمي
از معرفت ديني و عقيدتي دست يافته است بـه مرحلـه پيشـين معرفـت دينـي، چنـدان       

شود تا عناصري كه چندان رغبتي بـه   باعث مي فتتوان گ كارساز نخواهد بود. حتي مي
ماندن در داراالسالم و ارتباط تنگاتنگ عقيدتي با مسلمانان ندارند در جامعـه مسـلمانان   

كـردن موجـب   » فتنـه در ديـن  «بمانند و رياكارانه و دو دالنه زندگي كنند و چه بسا بـا  
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بني بـر اجـراي   م يگمراهي ديگران هم بشوند. شايد به همين سبب، حكم دنيوي خاص
حد براي مرتدان، در قرآن كريم نيامده و شايد حكم ذكر شده در متون روايي نـاظر بـه   
شديدترين مراحل ارتداد ـ يعني شورش عليه نظام حكـومتي جامعـه اسـالمي ـ اسـت:       

اي كه پيشينه تاريخيِ ارتداد ـ كه در حيات رسـول اهللا خـود را در قالـب اولـين       مرحله
 رده نشان داد ـ گواه خوبي براي آن است. هاي هاي جنگ نشانه
 

 سير تحول مفهوم واژه ارتداد  .4
براي مسلمانان صـدر اسـالم و مسـلمانان    » مرتد«و » ارتداد«توان گفت واژه  مي آيا
تواند دو بارِ معناييِ كم و بيش متفاوت داشته باشد كـه برخاسـته از    هاي بعدي، مي دوره

از ديـن بـه دري كـه    «ت: مسلمانان صدر اسالم، مرتـد را  هاي اين واژه اس لوازم و آرايه
ايستد و سينه بـه سـينه و رويـاروي     نظام اسالم و مسلمين مي ويضرورتاً يا غالباً رويار

شـناختند. آيـا    مـي ...» پـردازد و   كند، زكـات نمـي   زند، مال آنان را غارت مي شمشير مي
شايد بتوان براي تقريب به ذهن  مسلمان امروزي نيز چنين برداشتي از همان واژه دارد؟

و تفاوت برداشت مسلمانان از آن ـ در دو مقطع تاريخي، صدر اسالم و  » منافق«از واژه 
پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ـ نيز سخن گفت. آيا برداشت آدمي از يـك كلمـه    
در مقاطع مختلف سني تا چه رسد به مقـاطع مختلـف تـاريخي و اجتمـاعي و فكـري،      

هـاي سياسـي و دينـي، ايـن معنـي را       تواند يكسان باشد؟ نگاهي به شـماري از واژه  مي
ها را پيش و پس از پيروزي انقـالب اسـالمي ايـران از     كند. مفهوم اين واژه مي تر وشنر

رو،  گـرا، مـذهبي، مكتبـي، متعهـد، ميانـه      گـرا، اصـول   نظر بگذرانيد: چپ، ليبـرال، ملـي  
 شيع، انقالبي، تقليد، مصلحت، و... . تفاوت، ايمان، شرك، اسالم، ت بي

كند:  شناسي دانشگاه مسكو چنين بيان مي ، استاد روان 2معني را الكساندر لوريا اين
خصوصـيتي  «يـا  » عمل«، »شي«اگر كلمه را فقط به عنوان برچسبي براي اطالق به يك «

تـر از   پيچيـده  ايم. ساختار معنايي هر كلمه بسي در نظر بگيريم راه خطا پيموده» جداگانه
دانـيم   شناسي مورد مشاهده قرار گرفته است، همه مـي  زبان دراين است، چنان كه بارها 

كه بسياري از كلمات تنها يك معني ندارند بلكه داراي چندين معنا هسـتند ... مـواردي   
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تـوان يافـت    كه براي يك كلمه واحد، به ظاهر ساده و مشخص، چند معناي متفاوت مي
. ... تشخيص معناي يك كلمـه  اءه چندمعنايي ، حكم قاعده دارد نه استثننادر نيست بلك

هـا ،   آيد. اين ويژگـي  حاصل مي» هاي معنايي ويژگي«يا » گرهاي معنايي نشان«به وسيله 
كننـد. غالبـاً    سازند و آن را از ساير معـاني ممكـن جـدا مـي     معناي كلمه را مشخص مي

به  افتشود كه در آن موقعيت يا ب فتي تعيين ميمعناي هر كلمه با توجه به موقعيت يا با
گردد... . در تعيـين مصـداق هـر     بيانِ آن مشخص مي» لحن«رود و گاه به وسيله  كار مي
شناختي دخالت دارند. از ميان اين  شناختي و چه روان اي، عوامل متعددي، چه زبان كلمه

شود و نيـز كـاربرد در    مي كه كلمه در آن به كار گرفته» بافت خاصي«توان به  عوامل مي
در دو سال نخسـت زنـدگي   » مصداق«اشاره كرد ... اگر بپذيريم كه  »سموقعيتي ملمو«

هـا   گـردد؟ ... سـال   كلمه در اين مرحله كامل مـي » رشد معناي«شود آيا  كودك ايجاد مي
شناسان، كلمـه را بـه عنـوان عالمتـي سـاده كـه        شد. چندين نسل از روان چنين ادعا مي

كردند و چون كاركرد اصلي كلمه را اشاره بـه يـك شـي     شود تلقي مي شي مي جانشين
انگاشـتند.   پنداشتند رشد معناي كلمه را تا سه سالگي كـودك امـري تمـام شـده مـي      مي

هاي مورفولوژيك  رفت كه رشد بعدي فقط شامل افزايش واژگان و رشد جنبه تصور مي
كه اين فرض به هيچ وجـه بـا واقعيـت     گردد، ... اما بعدها معلوم شد و نحوي كلمه مي

نيست ... معلوم شد كه پس از آن كه كلمه ، مصداق مشخص و پايداري پيدا كرد  قمنطب
دهد. اما اين رشد، ديگر متوجه مصداق نيسـت بلكـه در    چنان ادامه مي رشد خود را هم

ده سـپس نويسـن  » ... پـذيرد.  كاركرد تعميم و تجزيه كلمه (يعني معناي آن) صورت مـي 
دبسـتاني يـا    براي كودك پـيش » مغازه«آيا معناي  دپرس آورد و از جمله مي هايي مي مثال

سال اول دبستان با يك اقتصاددان يكي است؟ و در پايان اين قسـمت از بحـث مفصـل    
كنـد و تكامـل    ماند بلكـه تغييـر مـي    پس معناي كلمه ثابت نمي«گيرد كه  خود نتيجه مي

بحـث كـرده    صكه به تفصيل در اين خصو 100تا 78: 1368الكساندر لوريا، ».(يابد مي
 است). 

در گذر زمان، دچار چنين سرنوشـتي نشـده   » ارتداد«توان پرسيد آيا واژه  مي اكنون
هـاي ايـن واژه، در طـول تـاريخ در ذهـن جامعـه مسـلمان،         است؟ آيـا لـوازم و آرايـه   

نه كه در ديگر موضوعات گو آن» زمان و مكان«هايي نيافته است؟ آيا دو عنصر  دگرگوني
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در اين موضوع نيز تأثيرگذارند؟ بـه عبـارت ديگـر     دگذارن ها تأثير مي فقهي و احكام آن
 يكي باشد؟» حكماً«موضوعاً يكي است، تا » ارتداد دوران رسول اهللا«با » ارتداد امروز«

 
 چند پرسش  .5

وقت آن است تا با طرح چند پرسش نشان داده شـود كـه  حكـم ارتـداد از      اينك
با چه موانع و مشكالتي روياروي است؟ اين پاسخ كه چه بسا » غير درون ديني«نگاهي 

اند پاسخي مقبـول نظـر    نفسه درست احكام شرع، مورد قبول جهان واقع نيستند ولي في
امـروزي نشـان داد كـه پديـده      نيانسـا جهان كنوني نيست. واقعيت زنـدگي و روابـط   

پژوهان ـ نـه تنهـا موضـوعيت      ـ با مشخصات و آثار و تبعات آشنا به ذهن فقه» بردگي«
بلكه مقبوليت هم ندارد و به دنبال آن در كتب فقهي معاصرين كمابيش رو به فراموشـي  

 و »دعبـ «رفته چندان كه در متون منتخب فقهي براي تدريس، مسائل و احكام مرتبط بـا  
شود، هر چند از نظر معتقدان، هنوز هم حكم بردگـي ـ علـي رغـم عـدم       ذكر نمي» امه«

قابليت اجراي آن در خارج ـ في نفسه و در عالم ثبوت و نظريـه، درسـت و بـه قـوت      
مالكيـت  "خود باقي است. با اين همه مگر ذهن انسان جامعه امـروز حتـي ديـن داران،   

 پذيرد؟ :ه ما تصوير شده است، ميفق ررا آن گونه كه د "انسان بر انسان
الدين قد تبـين الرشـد مـن     ال اكراه في«توان ميان حكم ارتداد و آيه  چگونه مي  -1
بـراي    ها را در منـابع معرفـي شـده    توان آن هاي ارائه شده كه مي جمع كرد؟ پاسخ» الغي

 پاســخي«ترديــد  نوشــت همــين مقالــه)، يافــت بــييپــ نيتــر (در اولــ ي بــيش مطالعــه
طرف جهان امروز را قـانع خواهـد    پژوهشگر بي ذهناند. آيا چنين پاسخي، »ديني درون

ــ كـه   » تُضرب اوقات الصلوه حتـي تتـوب او تمـوت   «كرد؟ وقتي مقرر است كه حكم 
كند ـ اجـرا شـود چگونـه      درنگ شديدترين نوع اكراه را در ذهن بشر معاصر القا مي بي
 كـه صـد قربـت و نيـت قربـت در آن نيسـت بل     دانست كه ق» مقرب«توان عبادتي را  مي
» قصد قربـت «گيرد؟ آن عبادتي كه عنصر اصلي آن  مي» ضرب«ي مبادي خود را از  همه

شـود آيـا همـين عبـادتي      است و بدون قصد قربت صحيح و مسقط تكليف دانسته نمي
توان پذيرفت كه كسي بـا چنـين    دهد؟ مگر مي انجام مي» ضرب«است كه مرتد از ترس 
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 چنـين  بـا  اگـر  و بگـرود؟  اسالم به "قلبي يشيگرا"اي كه در فقه ما مقرر است با  شيوه
-نتيجـه  آيا بداريم مصون فتنه از را مسلماني و اسالم ظاهر كه هستيم آن پي در ايشيوه
   ديد؟ خواهيم كفر و نفاق و فساد كردن پنهان جز اي

استرضاع، منـع وي  اگر سبب منع از استرضاع دايه اهل كتاب و نيز در صورت   -2
از خوردن گوشت خوك و شراب، اين باشد كه به هر حال برخي از خصايص اخالقـي  

ايم كه  كنند، در حقيقت پذيرفته و به رضيع سرايت مي» شوند با شير اندرون مي«و ذهني 
توان گفت مبادي انديشه و  . بنابراين مييردگ برخي از خصايص، جبراً در طفل شكل مي

كودكي كه در دامن مادري غير مسلمان رشد كرده چنان شكل پذيرفته  بافت اصلي تفكر
است كه رهايي از آن بـه آسـاني ميسـر نيسـت. اگـر چنـين باشـد ايسـتادگي در برابـر          

بـراي   شماند. تال شخصيتي نضج يافته و شكل گرفته، بيشتر به آب در هاون كوبيدن مي
هـايي از   ، آن هم با شـيوه راست كردن چوبي كه در طول زمان خميده و خشكيده است

ثمري جز شكسته شدن در پي نخواهد داشت. آيـا چنـين ثمـري    » قتل«و » ضرب«قبيل 
 مقصود شارع مقدس است؟

كه در اسالم توصيه شده است تا پيش از ازدواج و مقاربت و نيـز در دوران   اين  -3
كه پيـامبر و   اين بارداري برخي از كارها انجام شوند و برخي از كارها انجام نشوند و نيز

اكم و خضـراء الـدمن   «و » اختـاروا لـنطفكم  «اند كه  ائمه توصيه فرموده و ... همگـي  » ايـ
و روان و تن و جان كودكان پيش از تولـد و تربيـت اسـالمي     وحگر اين است كه ر بيان

گيري است. بدون ترديد بين فرزنداني كه ناخواسته در دامـان تربيتـي    نيز در حال شكل
كنند و بين آنان كه ناخواسته و فقط به دليـل تولـد و    گيرند و رشد مي ل مياسالمي شك

گيرنـد ـ    ايمـاني قـرار مـي    وهاي فكري  رشد در محيطي خاص؛ در معرض انواع شبهه
شوند ـ قطعاً بايـد تفـاوت قايـل      شبهاتي كه گاه تا پايان زندگي از ذهن آنان زدوده نمي

د كه اگـر كسـي بـا عـروض شـبهه از ديـن روي       ان نكته نشده  شد. اما فقها متعرض اين
برگرداند مرتد تلقي نشده و مشمول احكام ارتداد نخواهد بود. از نظـر آنـان انگيـزه يـا     

 علت ارتداد هر چه باشد حكم يكي است.
شـود مرتـد نخواهـد بـود و      گوييم آن كه بر كفر اكراه مي چرا از يك طرف مي  -4

ولي از ...» الّا من اكره و قلبه مطمئن بااليمان «فرمايد:  دانيم كه مي دليل آن را اين آيه مي
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گوييم آنكه بر اسـالم اكـراه شـود ولـي قلبـاً مسـلمان نباشـد مسـلمان          سوي ديگر نمي
شود بدان سبب است كه رضايت  اثري مترتب نمي» اكراه« رمحسوب نخواهد شد؟ اگر ب

نابراين چه تفـاوتي وجـود   دروني و آمادگي رواني و ذهني بر انجام عمل وجود ندارد. ب
تُضـرب اوقـات   «شود يا بر اسالم. به هر حـال دسـتور بـه    » اكراه«دارد كه كسي بر كفر 

فطري و ملي در نظر  رتدانو نيز ديگر احكامي كه براي م» الصلوه حتي تتوب او تموت
غيـر  «شود. آيا براي آنكه موضـوع را از نگـاهي    تلقي مي» اكراه«گرفته شده است نوعي 

كند پذيرفتني است كه به كسي مهلت بدهند تـا ظـرف سـه روز     بررسي مي» ديني درون
شبهه خود را مرتفع كند؟ كدام شبهه است كه موجب ارتداد شده باشد و شخص بتواند 

آن هم در حبس؛ پاسخي قانع كننده بـراي آن بيابـد؟ : (و المرتـد الملـي      زظرف سه رو
 ،ييته ثالثه ايام و قتـل فـي اليـوم الرابـع. (خـو     يستتاب، فان امتنع قُتل. و االحوط استتاب

1397 :624.( 
آيا درجهان امروز و با توجه به قواعد و قوانين حـاكم بـر روابـط اجتمـاعي و       -5

تـوان حكـم ارتـداد را بـراي      الملل مطرح است مي اقتصادي و سياسي كه در حقوق بين
كرد؟ اجراي اين حكم كند و مرتد شده است اجرا  كسي كه در كشوري ديگر زندگي مي

 از مسلمانان مرتد شده باشند.» گروهي«كه  دبه ويژه زماني بسيار دشوارتر خواهد بو
توان پذيرفت كه از يك سو گفته شود اصول دين، غير تقليدي است  چگونه مي  -6

كند هنوز در مرحلـه بررسـي و تحقيـق مبـاني      و از سوي ديگر براي كسي كه اعالم مي
ين است چنين مجازات سنگيني در نظر گرفته شده باشد. اما آيا فقهـا  اصولي و بنيادي د

ي  باشد مرتد نيست؟ يعني جواني از جامعـه  تحقيقي  اند كه اگر كسي در مرحله پذيرفته
كنـد كـه چـون در     اسالمي كه به بلوغ رسيده و چند سالي پس از آن هنـوز اعـالم مـي   

رسد فقها چنـين   د نيست؟ به نظر ميي تحقيق است اسالم را نپذيرفته است، مرت مرحله
قطعـاً   تي بررسـي اسـ   توان گفت كسي كه در مرحلـه  دانند. پس نمي كسي را مرتد مي
 شود.  مرتد تلقي نمي

تفتـيش  «كند:  قانون اساسي را نيز نبايد از نظر دور داشت كه مقرر مي 23اصل  -7
مـورد تعـرض و    اي توان به صرف داشـتن عقيـده   كس را نمي عقايد ممنوع است و هيچ

اي كه هيچ   زاده عاقل بالغ پرمطالعه اكنون تصور كنيم كه جوان مسلمان». مؤاخذه قرار داد
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و رفتار خود ندارد در پاسخ اين سـؤال كـه بـه كـدام      اررنگي از لجاجت و عناد در گفت
دين گرايش دارد اظهار كند هنوز در مرحله تحقيق هستم و بـه دينـي نگرويـده ام. آيـا     

 ي قابل مؤاخذه است؟  چنين كس
 

 نگاهي به روايات  .6
است در شـماري از منـابع كـه در    » سنت«جا كه دومين منبع استنباط احكام،  آن از

هـا اجمـاالً يـا     آغاز مقاله آوردم به روايات مربوط به ارتـداد و احكـام مرتـد و مفـاد آن    
هـا   ل دوبـاره آن ها بحث شده است و هيچ ضرورتي براي نق تفصيالً اشاره و پيرامون آن

 بايد نكاتي را در نظر داشت: ياتوجود ندارد. اما در خصوص روا
اگر فقيهي به اجتهاد پيـامبر(ص) و ائمـه(ع) قايـل باشـد بـدون ترديـد منكـر          -1

ضروري دين نشده است. نتيجه اين سخن آن است كه ممكـن اسـت كسـي مفـاد ايـن      
و » بنـد  زمـان «انند ديگـر اجتهادهـا   ها را حاصل اجتهادي بداند كه م روايات و احكام آن

است، و تبعاً با دگرگوني زمان و مكان؛ تغيير خواهد كرد، بـه عبـارت ديگـر    » بند مكان«
توان تصور كرد كه خـود رسـول اهللا (ص) در شـرايط كنـوني جامعـه بشـري،        شايد مي

 فرمود. را در موضوع و حكم به گونه ديگري تصوير مي» ارتداد از اسالم«
گفتـه شـد آيـا    » سـير تحـول مفهـوم واژه ارتـداد    «چه در بخش  ايت به آنبا عن  -2
مذكور در روايات بـا ارتـداد و مرتـد متصـور امـروز      » مرتد«و » ارتداد«توان گفت  نمي

  موضوعًا متفاوت است؟ اگر بپذيريم كه پاسخ مثبـت اسـت و از سـوي ديگـر پذيرفتـه     
پـذيريم كـه موضـوع و در پـي آن      باشيم كه احكام تابع موضوعات هستند؛ در واقع مي

 حكم ارتداد در جهان امروز همان نيست كه در روايات آمده است.
در كتب اصولي اهل سنت مطرح و گروهي از » اجتهاد پيامبر«دانيم كه بحث  مي  -3

دانـيم مسـأله اجتهـاد پيـامبر،      اند. نيـز مـي   آنان اجماالً اجتهاد رسول اهللا(ص) را پذيرفته
نيست و بنابراين قابل تقليد هم نيست (البته فقها و اصوليون شيعه، بـه   »اي فقهي مسأله«

اند). پس ممكن است فقيهـي   دليل عدم اعتقاد به موضوع آن را در كتب خود ذكر نكرده
اش را نيـز بـر آن    در مباني كالمي خود به اجتهاد پيامبر و ائمه معتقد شده و آثـار فقهـي  
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صور كرد كه كسي در مبادي اصولي خـود اجتهـاد   توان ت مترتب كند. در اين صورت مي
و مرتد، آن اجتهاد را تابع زمان و مكان  تدادپيامبر و ائمه را پذيرفته و در احكام فقهيِ ار

 خود بداند.
است گفته شود اجتهاد كه صواب و خطا هـر دو در آن راه دارد چگونـه بـا     ممكن

پاسـخ ايـن سـؤال از ناحيـه     ـ كه بار كالمي خاصي دارد ـ قابل جمع است؟  » عصمت«
اي خـاص   تواند اين باشد كه حوزه عصمت، حوزه معتقدان به اجتهاد معصومين (ع) مي

بنـدي، خطـا باشـد تـا بـين       و مكان بند است و ضرورتاً چنين نيست كه هر اجتهاد زمان
     عصمت و اجتهاد ناسازگاري به ميان آيد ، بلكه فقط بدين معنـي اسـت كـه آن اجتهـاد

كـه از نگـاه    ست؛ تابع شرايط زماني و مكاني خاص خود بوده است. نتيجه اينكامالً در
 لتفقيهي ممكن است حتي اگر خبر واحد حجت باشد و اخبار ارتداد از نظر سند و دال

» عصـمت «جـا كـه پـذيرش     ضعفي نداشته باشند باز هم اجتهـاد تلقـي شـوند. و از آن   
 ن و مكان خاص خود محدود دانست.توان اين اجتهاد را به زما ضروري دين نيست مي

توان گفت روايات مربوط به ارتداد، هـر چنـد از نظـر سـند و داللـت       مي بنابراين
اند اما »معصوم«هستند. پيشواياني كه » اجتهاد پيشوايان دين«ناپذير باشند، حاصل  خدشه

 اند. اجتهادي مناسب زمان خود داشته
               

 گيري: و نتيجه پايانيسخن   .7
قاضي موظف «دارد :  قانون اساسي را به ياد آوريم كه مقرر مي 167ديگر اصل  بار

است حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسالمي 
 ...».يا فتاواي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و 

صور كنيم كه دو قاضي، هر كدام بـه يكـي از   دو فتوا را كنار هم بگذاريم و ت اينك
تواند به قاضي حكم كند كه كدام يك از ايـن   اند. چه مرجعي مي اين دو فتوا عمل كرده

 است و ديگري غير معتبر؟:» معتبر«دو فتوا 
اذا تكرّر االرتداد من الملي، قيل: يقتل فـي الثالثـه. و قيـل: فـي الرابعـه. و هـو         -1

 ).625احوط. (همان: 
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اذا تكرّر االرتداد في الملي او في المرأه، قيل: يقتل في الرابعه. و قيل: يقتل فـي    -2
 ). 56تا:  يالثالثه. و كالهما ال يخلو من اشكال. بل االظهر عدم القتل. (خويي، ب

كه تفاوت احكام از كجا تا به كجاست؟: قتل در بار سوم، قتل در بار چهارم  ببينيم
كه مطابق احتياط است؛ ترديد در هر دو حكم و حكم به ايـن كـه اظهـر آن اسـت كـه      

 اصوالً شخص كشته نخواهد شد. 
، 167ي داللـت اصـل    جا كه ممكن است از نظر برخي از انديشمندان حـوزه  آن از

نسته شود و اعتقاد بر اين باشد كه اصل، قانوني بودن جرم است و مسايل غير جزايي دا
انگاري مشكالتي در پي دارد، بسيار مناسب است كه اگـر قـرار بـر جـرم دانسـتن       جرم

تدوين شود. اما اگر بپذيريم ارتداد، ماهيه و  انونارتداد است، اين جرم نيز تبيين و در ق
كنـد و  مرتد عليه نظام اسالمي شورش مـي بدون توجه به اثرات و لوازم خارجي آن كه 

نيسـت  "فعل"كند،اندازد و در دين مسلمانان فتنه ميمال و جان مسلمانان را به خطر مي
 بنـابراين  و نيسـت "جـرم " داست بايد بپذيريم كه ارتـدا  "انديشه و نظر"بلكه از مقوله 

 عمل حوزه وارد "فكري ارتداد" بر عالوه كه كس آن آري.بود نخواهد مجازات مشمول
. شـود  مجـازات  بايـد  اسـت "مجرمانه فعل" كه شودمي كاري مرتكب خارج در و شده
نگاه به ارتداد هم سو با همان نگاهي اسـت كـه در نظـام اداري و     اين گفت بتوان شايد

ميان سه مفهوم مخالف و معترض و معاند با نظـام، تفـاوت قايـل     شورحقوقي كنوني ك
 است. پس درست آن است كه در نظام كيفري كشور ارتداد، جرم تلقي نشود.
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