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؛ مجازات مرتد و پاسخ به شبهات
  اهللا معرفت تیآ دگاهیبه د ینگاه با

  *یمونیل يداود دیسع   __________________________________________________________  

  چکیده
اتخاذ  سبب به فقط آیا مجازات مرتد، ولی استمسلّم  امري، مجازات مرتد در فقه اسالمی

امعـه دینـی و مقابلـه بـا حکومـت      ج تضـعیف ، فسـادانگیزي  سـبب  بـه  یک عقیده است یا
اي قابل تحمیل و مجازات است؟ این موضوع با عدم اکـراه   آیا امر قلبی و عقیده ؟اسالمی

  ؟در دین چگونه سازگار است
لکه ب، نه براي داشتن یک عقیده ،درصدد اثبات این نکته است که مجازات مرتدنویسنده 

هاي  خواسته نه ـ شبهه علمی باشد، ارتداد أاگر منشبنابراین ؛ براي یک عمل مجرمانه است
بایـد از  ، اسـت  بایـد در رفـع آن کوشـید و تـا عنـاد و لجاجـت وي ثابـت نشـده         ـ نفسانی

امري قلبی است که قابلیت اکراه و اجبار ، گرچه عقیده بنابراین ؛مجازاتش خودداري کرد
عـدم اکـراه   « منافاتی میان رو ؛ ازاینو عمل مجرمانه امري اختیاري است رفتار، ولی ندارد

شدن زمینه  هاد با کفار براي فراهمج گونه که همان. و مجازات مرتد وجود ندارد »در دین
 طواغیـت از سـر راه برداشـته    ،دعوت و رساندن کلمه حق به مردم اسـت و در ایـن مسـیر   

  .شود نمی دین تحمیل ولی ،شوند می

  .نیالد یکراه فإال ، دهیعق يآزاد، مرتد: گان کلیديواژ
                                                   

  ).saeeddavoodee@gmail.com( یاسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند یعلم ئتی* عضو ه
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  مقدمه
این موضوع  .مجازات مرتد است و انگاري رمج ،از مباحث مهم در حقوق کیفري اسالم

الحـدود آن را   دیرین در فقه اسالمی دارد و فقها در کتـب خـویش در کتـاب   اي  پیشینه
گـردد و مجـازات او    مـی  بـر  سنّت به کتاب و ،ارتداد انگاري رمج ریشه اند. مطرح کرده

  اند. از قرآن براي آن مستنداتی را ذکر کرده برخی فقها هرچند؛ دارد سنّت ریشه در
ـ پیش از اسـالم در د . نیز مطرح بوده استدیگر مجازات مرتد در ادیان  هـود و  ین ی

. براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شـده اسـت   ،رم شناخته شدهج ارتداد ،تیحیمس
  :تاب مقدس آمده استکدر 

ـ پ: دیـ گو و مـى  ... ننده خوابى وجـود دارد کریا تعبیشگو یان شما پیاگر م ان یامبر خـدا ی
ن یتـر  مىیا صمیشاوند ین خویتر یکاگر نزد. دیشکُشگو را بیآن پ ... دیگرى را بپرستید

د و بـر او  یشنهاد ناپسند او را برمال سازیپ، ندکگر دعوت یان دیشما را به خدا، دوست
ـ نکد و با دستان خود او را سنگسار یشکُد و بینکرحم ن ، ترجمـه تفسـیري تـورات   ( دی
  .)186ص، 1955

 ،مطرح بوده است فقها در آثار مفسران و ،اسالم حکم ارتداد و شبهات مربوط به آن در
آن است که به چه دلیـل کسـی را بـه صـرف تغییـر عقیـده و        میان درایننکته مهم  ولی

انسـانی را بـه   ، تـوان بـا خشـونت و تهدیـد     می کنند؟ آیا می زاتبازگشت از اسالم مجا
انتخاب یک عقیده اسـت یـا    سبب به فقطآیا مجازات مرتد  ؟اشتپذیرش یک دین واد

بـراي   فقـط آیا در قرآن مجازاتی براي مرتد بیان شده است یـا   ؟امري فراتر از آن است
  ؟مجازات آن بر عهده خداوند در قیامت گذاشته شده است ،شده انگاري رمج ارتداد

 اهللا آیـت  و مرحـوم انـد   پاسـخ گفتـه  هـا   جمعی از اندیشمندان معاصر به این پرسش
  .بدان پرداخته است ثري الجامعالتفسیر األنیزدر  محمدهادي معرفت

مجـازات مرتـد ریشـه در قـرآن     ، اوالً اثبات این نکته است کـه  درصدد حاضر مقاله
کـه روایـات    برگرفتـه از قـرآن نیسـت و روشـن اسـت      فقـط فقه اسـالمی  ، ثانیاً؛ رددا

در این موضوع  سنّت اجماع فقهاي شیعه و اهل. است نیز از منابع استنباط نامعصوم
شـامل   حکم ارتـداد ، ثالثاً دارد؛در منابع اسالمی  یحکم چنینداربودن  حکایت از ریشه
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و ایجاد تزلزل گري  هت فتنهج بلکه به، وجود شبهه و تردید سبب بهکه نه  مرتدانی است
و آن را علنی  یف حاکمیت اسالمی از دین خارج شوندقصد تضع امعه اسالمی و بهج در

و تغییـر دیـن را ابـزاري بـراي مقابلـه بـا       بکوشند ترویج افکار باطل خود  براي و کنند
  .حکومت اسالمی قرار دهند

و  انگـاري  رمجـ  ،اقسـام ارتـداد  ، شناسی به مفهوم، وپیش ر در مقالهمنظور  بدین
و سپس به شـبهات   شود میمجازات مرتد در قرآن و روایات و اقوال فقها پرداخته 

از توبـه مرتـد و   ، گیـري  براي تکمیل و نتیجـه . خواهد شد در این حوزه پاسخ داده
پذیرش توبه ، شود و با تنقیح مناط می تفاوت میان انواع مرتد در پذیرش توبه بحث

ـ ها  همه آن تالش شده است در این مباحـث ـ   . اثبات خواهد شد ـ با تحقق شرایط 
 اهللا آیـت  ،پـژوه برجسـته   ـ از نظرات استاد محقق و قـرآن   اطالعات موجود مقدار به

  .شود استفاده محمدهادي معرفت

  شناسی مفهوم. 1
مرتـد را  «: دیـ گو مـى سـپس  . دانـد  شه اصلى ارتداد را رجوع و بازگشت مىیر فارس ابن

. )386ص، 2ج ،1404، فارس (ابن »نامند مرتد مى، گردد ش بازمىیفر خوکه به کنظر  ازآن
) كپـژوا ( گردد وه برمىکه با برخورد به کشه اصلى ارتداد را به صوتى یر عباد بن صاحب

به معناى رجـوع و مرتـد را    زین وهرىج ).257ص ،9ج ،1414، عباد بن صاحب( داند مى
پـس از   راغـب اصـفهانى  . )473ص، 2ج ،1407، جـوهري ( شـمرد  ن باب مـى یهم ز ازین

 دانـد  مـی  نی ارتـداد را بازگشـت از اسـالم بـه کفـر     ایکی از معـ ، شناسی این واژه لغت
  .)348ص، 1412، راغب اصفهانی ر.ك:(

آن را بـه بازگشـت از    طوسىخ یش .ان شده استیفى براى ارتداد بیدر اصطالح تعار
 حلّـی،  محقـق  ر.ك: / نیـز 281ص، 7ج ،1388، طوسـی ( رده اسـت کنا فر معکاسالم به 

د ثانى عالوه بر بازگشـت  یشه. )389ص، 5ج ،1421 حلّی، عالمه /171ص، 4ج ،1409
ـ نفـى خـدا و پ  ، فرکاز اسالم به  ـ ، امبرانیـ ب پیذکـ امبران و تی شـمردن   ن حـالل یهمچن

شمردن حالل قطعى  حرامعنى ، یس آنکعیا  مثل زنا ؛اجماع حرام است ه بهکى یها حرام
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ار مـا  کإن: «دیگو لى مىک اي داند و در ضابطه ز سبب ارتداد مىیاح و مانند آن را نکمثل ن
شـهید  ( »شـود  سبب ارتداد مى، ن استیات دیار آنچه از ضرورکان :ن ضرورةیعلم من الد

  .)333ص، 9ج ،1410، ثانی
، 41ج ،1366، نجفـی ( دارد ان مـى ین مضمون را بیه به همیفى شبیتعر واهرج صاحب

فـر  که از اسـالم بـه   کـ داننـد   سى مـى کمرتد را  ،و فقهاى معاصر نـى یخمامام . )600ص
بـودن   مانند واجـب  ـ نیمى ضرورى از دکحیا  رسول خدا شودیا  ر خداکبرگردد و من
ـ ار ضـرورى د که انکشرطى  البته به ؛ندکار کرا ان ـ نماز و روزه ـ ار خـدا  کـ بـه ان ، نی ا ی

ـ بازگشـت از د  هرحـال  به. )494ص، 2ج ،1387، مراجع تقلید( شودرسولش منتهى  ن ی
  1.ن موجب ارتداد استیام ضرورى دکار احکا انیب خدا و رسول یذکفر و تکاسالم به 

ـ بازگشـت از د «: انـد  ف ارتـداد گفتـه  یدر تعر سنّت فقهاى اهل  »فـر کن اسـالم بـه   ی
بـا  ، افرشدن مسـلمان ک: «اند گفتهف آن یبرخى در تعر. )76ص، 10ج ،تا] [بی، قدامه (ابن

 »فر به اسالم استکه متضمن کا افعالى یفر دارد و که اقتضاى کا الفاظى یح یسخن صر
یـا   ر نمـاز کـ ه منکـ سى ک رو ازاین؛ )180ص، 22ج ،1427، وزارت اوقاف کویت ر.ك:(
  .)187ص ،همان( ز مرتد استیاو ن، ن اسالم باشدیات دیگر ضروریحج و د ،اتکز

  ام مرتدکو اح اقسام. 2
آنگـاه  ، کسی که از پدر و مادر مسلمان زاده شـده نخست، قسم  ؛مرتد بر دو قسم است

اعـدامش  ، اش مورد قبـول نیسـت   که چنین شخصی توبه مرتد فطري)( ده استشمرتد 
 و این احکام بـر او  گردد می شود و اموال او تقسیم می داج همسرش از او، قطعی است

، شـود  نمـی  البته زن مرتد اعدام .به بالد کفر پناه برده باشدحتی اگر  ،اري خواهد شدج

                                                   
یا مشروط بر آن است که به انکار شریعت و بوده ارتداد سبب در اینکه آیا صرف انکار ضرورى دین  .1

  ).88ـ81، ص1386انکار خدا و رسولش منتهى شود، میان فقها اختالف نظر است (ر.ك: هاشمى، 
اند کـه انکـار ضـرورى     ویژه متأخرین و بیشتر فقهاى معاصر بر این عقیده البته بیشتر فقهاى شیعه، به  

انکارخداوند یا نبوت منجر شود و بـه خـودى خـود     تحقق ارتداد است که بهسبب دین درصورتى 
 ).88سبب مستقلى براى تحقق ارتداد نیست (همان، ص
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  .وگرنه همیشه در حبس است ،گیرند تا توبه کند می بر او سخت، بلکه زندانی شده
از پدر و مادر غیرمسلمان زاده ـ  کسی که از کفر به اسالم روي آورده ،قسم دوم

چنـین   .مرتـد ملـی)  ( و آنگاه مرتـد گشـته اسـت    ـ  شده استمسلمان  هابعد، شده
 حلّـی،  محقـق ( شـود  مـی  اعدام، اگر به اسالم بازنگشت ؛شود می شخصی توبه داده

  .)171ـ170ص، 4ج ،1408
ن احکام را میان فقهاي شیعه یا، پس از نقل سخن محقق محمدحسن نجفیفقیه نامی 

  ).605ـ603ص ،41ج ،1366، نجفی ر.ك:( داند می اجماعى
انـد و   ملـى نگذاشـته  مرتـد  ان دو قسـم مرتـد فطـرى و    یم تفاوتی سنّت فقهاى اهل

شـته  ک ،ردکدهند و پس از آن اگر توبه ن تا سه روز مهلت مى ،معتقدند مرتد را توبه داده
ـ . )192ــ 191ص ،22ج ،1427، وزارت اوقـاف کویـت   ر.ك:( شـود  مى ن غالـب  یهمچن

سـتحق قتـل   سـتند و هـر دو را م  یان زن و مرد مرتد تفاوتى قائـل ن یم سنّت فقهاى اهل
ه زندانى شـده تـا توبـه    کبل، شود شته نمىکمعتقد است زن مرتد  فهیابوحنولى ، دانند مى
  ).376ص ،2ج ،1415، رشد ابن /195ـ194ص ،همان( ردیبمیا  کند

ى یاختالف نظرها، ام آنکات احیزئج هم در گستره معناى ارتداد و هم هرحال به
اى از مـوارد   ام قطعى مرتد در پـاره کاز اح، استمسلّم آنچه  اما، خورد چشم مى به

  .قتل است

  انگاري ارتداد در قرآن رمج .3
سـخن از آرزوى   ییاجـ در  .استشده اى قرآن توجه ج روشنى در چند بحث ارتداد به

 فـر روى آورنـد  کبـه  ، آوردن مـان یه دوست دارند مسلمانان پـس از ا کتاب است کاهل 
روى از یـ ه درصـورت پ کـ دهـد   دار مـى به مسلمانان هشـ  ،گریجاى د ) و در109: بقره(

همانند ) و 100: عمران آلر.ك: ( گردانند فر بازمىکآنها شما را به  ،تابکگروهى از اهل 
ارى کـ انیمـان را ز یبازگشـت از ا کـه  ز مطرح شده اسـت  ین يگریه دیمضمون در آاین 
ان بـا  کان نبـرد مشـر  یـ سوره بقره پس از ب 217ه یو در آ )149: عمران آلر.ك: ( داند مى

  :دیفرما مىآشکارا  ،ن اسالمیمسلمانان به هدف بازگرداندن آنها از د
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نْ  ونْیمم دکرْتَدنْ دع فَیم هینو تم  ونْ کهى الـدف مالُهمأَع بِطَتح کلَئرٌ فَأُویاف ـرَةِ واالْخا و 
ف مالنَّارِ ه ابحأَص کلَئونَیأُودا خَالفـر  کنش برگردد و درحال ییه از آکاز شما  یکهر :ه

سانى اهل کن یرود و چن بر باد مى، ا و آخرتیدر دن او ]گذشته یکن[ تمام اعمال، ردیبم
  1.اودانه در آن خواهند بودج و ندا دوزخ

نخست م یرکقرآن  .ن بحث پرداخته شده استیز به این عمران آلسوره  91ـ85آیات در 
ست و آنگـاه  یرفته نیاز او پذ ،ندین خود برگزیاسالم را د ر ازیغ هرکسند ک ح مىیتصر
امبر یـ ت پیـ هاى روشن و فهم حقان دن به نشانهیه پس از رسکد یگو سانى سخن مىکاز 

فرشـتگان و همگـى مردمـان     ،سانى را مستحق لعنـت خـدا  کن یچن .افر شدندک رمکا
ـ نک سـپس توبـه   ،نـد ک دان آنها اشاره مـى یاوج داند و آنگاه به عذاب مى دگان را اسـتثنا  ن
نامد و سـخن   افران شدگان را گمراه مىکمان و ینندگان از اک گر برگشتیبار د. دینما مى

 109-106 اتیـ در آ .نـد ک ن گروه و عذاب آنهـا در آخـرت مـى   یرش توبه ایاز عدم پذ
اران کانیند و آنها را مستحق عذاب و از زک مان اشاره مىیفر پس از اکز به یسوره نحل ن

ز از عـذاب سـخت مرتـدان    یـ نسوره محمد  27-25ات یدر آ. ندک آخرت معرفى مىدر 
  2.دیگو سخن مى

داند  رمى مىج ارتداد را و دهد می هشدار به مرتدان شدیداً ات گذشتهیمجموع آ
اى ج ،بودن ارتداد تیرم و معصج در رو ازاین؛ ه مستحق لعن و عذاب الهى استک

، نجفی( ره استیبکن گناه یتر اند ارتداد بزرگ ردهکح یفقها تصربرخى . ستیشبهه ن
  .)134ص ،13ج ،1366

  مجازات مرتد .4
پس از بحث از جرم انگاري نوبت به مجازات مرتد می رسد کـه آیـا مجـازات وي در    

                                                   
، 1417ی، یطباطبـا  /552، ص2، ج1372سبب ارتداد و کافرشدن است (ر.ك: طبرسی،  حبط عمل به .1

  ). 167، ص2ج
2. ب عد ما تَ نْ بم مارِهب لَى أَدوا عتَدینَ ارقَالُوا إِنَّ الَّذ منَّه ملَى لَهم * ذَلک بِأَ أَ و ملَ لَهوى الشَّیطَانُ سدالْه مینَ لَه

تْه فَّ ا تَو لَم إِسرَارهم * فَکیف إِذَ اهللاُ یعرِ وم نُطیعکم فى بعضِ االْ ا نَزَّلَ اهللاُ سوا مینَ کرِهلَّذ ونَ لب م الْمالَئکۀُ یضْرِ
هوهجو.مهارب أَد م ْو 
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  قرآن آمده است ؟ آنگاه در روایات و اقوال فقها چه مجازاتی براي مرتد مقرر شده است ؟ 

  قرآنمجازات مرتد در . 4ـ1
ـ م وى مرتد سخنى بـه یدر قرآن از مجازات دن، ان شدیات درباره ارتداد بیبا آنچه از آ ان ی

 سنّت اما برخى مفسران اهل ،امت استیعذاب و خسران و مانند آن مربوط به ق ،امدهین
ـ هـو   مت وینه فَیم عنْ دکرْتَدد منْیمنْ  و« ملهج لیذ ا یأَعمـالُهم فـى الـدنْ    افرٌ فَأُولَئـک حبِطَـت  ک

چ عمل صالحى را انجام نداده یا هیعنى گویاند حبط در عمل  گفته ،)217: بقره( »واالْخرَةِ
ـ ا به ایخسارت او در دن .ده استید انیا و آخرت زیدر دندلیل  همین بهاست و  ل یـ ن دلی

، فخـر رازى ( شـود  شـته مـى  ک ؛ زیـرا رود د ناشى از اسالم از دست او مـى یه فواکاست 
على دعبداألیسـ  اهللا آیـت  مطابق نظـر ). 136ص ،2ج ،1412، مراغى /394ص ،6ج ،1420

اعمال او ، فر بازگرددکنش به یه اگر از دکنظر  نیازا؛ د مرتد استیه تهدین آیا، سبزوارى
بودن  مانند محقون ؛شود باطل مى، مان استیه مترتب بر اکام ظاهرى کا از نظر احیدر دن

  .)307ص ،3ج ،1413، سبزواري(... دوستى و همراهى مؤمنان با او وخونش و 
آیـه بـه    ؛ردکـ اسـتفاده   روشـنی  بـه ه نتوان مجازات مرتد را یرسد از خود آ مى نظر به

ثـواب و   باعـث ر آنهـا  یـ ار خککند و اینکه  می ا و آخرت اشارهیحبط اعمال مرتد در دن
معـى از مفسـران بـدان اشـاره     جسـت و آنچـه را   یوى و اخروى براى آنان نیات دنکبر
نیز به خسـران   معرفتاستاد . م قطعى مرتد در فقه استکات و حیروا سبب به ،اند ردهک

شـود و   می کند و اینکه در دنیا به حقارت و پستی دچار می دائمی چنین شخصی اشاره
بـه   باتوجـه . )376ص، 5ج ،1429، معرفـت ( ایگاه بدي در انتظارش هستج در آخرت

 ــ  فاقد شرط صحت اعمال ـ که همـان ایمـان اسـت    ، رود می مرتد بر کفر از دنیااینکه 
که حقیقت آن هنگامی کـه  است اعمالش از روز نخست باطل  یتمام رو ازاین؛ باشد می

سیدمحمدرضـا   اهللا آیـت  .)384ص، همـان ( شـود  مـی  کشـف ، میـرد  مـی  با حالت ارتداد
، گلپایگـانی ( »ر قتل مرتـد وجـود نـدارد   لى بیدر قرآن دل«: ندک ح مىیز تصرین گـانى یگلپا

  .)345ص، 3ج ،1412
 كد بـه شـر  یـ پرستى و ارتـداد از توح  ات مربوط به مجازات گوسالهیاز آ حال بااین
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سـوره بقـره    54ه یـ وى و در آیسوره اعراف از ذلت دن152 هیه در آکل یاسرائ توسط بنى
، 1ج ،1372، طبرســی ر.ك:( ) داده اســتمکفَــاقْتُلُوا أَنفُســ( گریدیکــاز دســتور بــه قتــل 

ــایی /238ص ــیرازي  /189ص، 1ج ،1417، طباطبـ ــارم شـ  ،)255ص، 1ج ،1374، مکـ
ـ ا هرچنـد  ؛م قتل بـراى ارتـداد آمـده اسـت    کزحیه در قرآن نکرد کتوان استفاده  می ن ی

و بـا استصـحاب شـرایع سـابقه      ولى نقـل قـرآن  ، بودهل یاسرائ ماجرا مربوط به قوم بنى
 ،سـوره اعـراف   149ه یـ در آگفتنی است . مجازات مرتد استفاده کرددى بر ییتوان تأ مى

ـ   « :ان آمده اسـت یم ز سخن بهیت نیمعج نیمانى و توبه ایاز پش طَ فـقـا سلَم ـ أَ یو هِم و یدی
 نْ لَمضَلُّوا قالُوا لَئ قَد ما أَنَّهأَویر نا وبنا رمرْ لَنا لَنَیرْحـنَ  کغْفـرِ ونَنَّ ما یـ گو حـال  بـااین ، » نیالْخاس

 .صادر شده اسـت  گریدیکفرمان قتل آنها توسط  ،افى دانسته نشدهکتوبه از گناه ارتداد 
بعیـد نیسـت بتـوان از    ولـی   1،فقها و مفسران بیان نشده است وسیله بهالبته این استفاده 

اي  سـابقه  بـی امـر   ،در نگاه قرآنکم  دستحکم مجازات مرتد را استفاده کرد و ، این آیه
  .نیست و معقول و منطقی است

معاصی کبیره یا معاصی مختل  کم دست ـ همچنین با قبول این قاعده که هر معصیتی
 دانستن ارتداد ازسوي قرآن رمج توان می ،رمی مجازات داردج رم است و هرج ـ  به نظام
  2.و مجازات آن را برابر قاعده پذیرفتکریم 

                                                   
 بوده جمعی هاسرائیل دست اند، شاید گفته شود ارتداد بنی فقها به این آیه استناد نکردهباره که  دراینالبته  .1

 ایـن و  ه اسـت عنوان حجت خدا درمیان آنها بـود  به هارون حضرت وجود سبب به و مجازات ایشان
خـدا میـان    عبارتی باوجود نبـی  به ؛باشداسرائیل با حکم ارتداد در اسالم  فارق مجازات بنی تواند می

چنین مجازات سختی  اسرائیل بنی با ارتدادبنابراین  ؛طور کامل تمام بوده است آنان، حجت بر آنان به
درصورتی اتفـاق   اجراي حکم ارتداد در اسالم نیز باید دقیقاً ویسنده،عقیده ن اما به ،بر آنان تعیین شد

که شاید  ـبیفتد که با روشنگري و رفع ابهامات مرتد، حجت بر او تمام شده باشد و به صرف ارتداد 
طـرح   ،شداشاره گونه که  توان او را مجازات کرد. البته همان نمی ـ ب شبهاتی اتفاق افتاده باشدبس به

بر اساس  فقطنه آنکه بتوان  ،هاي وحیانی است عدم استبعاد مجازات مرتد در آموزهبراي مذکور آیه 
 مفاد این آیه حکم به اعدام مرتد داد. 

اینکه آیا این قاعده شامل همه معاصـی  در  فقط ؛مورد پذیرش فقهاست» التعزیر لکل معصیه«قاعده  .2
ی است که سبب اختالل در نظام و یا مخصوص گناهانشود،  را شامل می است یا فقط معاصی کبیره

 ،بـه بعـد)   102ص ،1396 ،سعید ،:داودي ، اختالف نظر است (ر.كباشد میتضعیف جامعه اسالمی 
  ولی درهرصورت شامل ارتداد خواهد شد. 
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  و اقوال فقها اتیمجازات مرتد در روا .4ـ2
 در هرچنـد  ؛است سنّت عه و اهلیات و اجماع فقهاى شیروا ،ل مجازات مرتدیعمده دل

 ن اشاره شـد ـ ولـى اصـل    یش از ایه پکست ـ  ه هاي ن دو فرقه تفاوتیان ایات میزئج
، 5ج ،1414، طوسـی  ر.ك:( عهیمـورد اتفـاق شـ   ، طیواز قتل مرتد پس از احراز شـرا ج

، نجفـی  /155ص، 13ج ،تـا]  [بی حلّی، عالمه /281ص، 7ج ،1388، همو /354ـ353ص
، بهـوتی  /74ص، 10ج ،تـا]  [بـی ، قدامـه  ابـن  ر.ك:( سنّت و اهل )605ص، 41ج ،1366
  .) است376ص، 2ج ،1415، رشد ابن /213ص، 6ج ،1418

  :ه فرمودک ت نبوىیمله رواجاز؛ ز مورد استناد قرار گرفته استیات متعددى نیروا
أو قتـل نفـس   ؛ زنا بعد إحصـان  أو، مانیفر بعد إ: کحدى ثلثألّا بإمسلّم  حلّ دم امرئیال 
ه پـس از  کـ سـى  : کسـت یز نیاج ن سه موردیز در اج ختن خون مسلمانیر :ر نفسیبغ
 ،1410، ابـوداود سجسـتانی  ( در زناى محصنه و در قصاص ]،= مرتد[افر شود کمان یا

  .)61ص، 1ج ،تا] [بی، احمد حنبل /330ص، 2ج
ولـى مـورد اسـتناد فقهـاى     ، باشد می سنّت ت در اصل از منابع اهلین دو روایا هرچند

، 1417، زهـره  ابـن  /281ص، 7ج ،1388، طوسـی  ر.ك:( ز قـرار گرفتـه اسـت   یـ عه نیش
  .)23ـ22ص، 15ج ،1413، شهید ثانی /380ص

 ؛ اگرچـه نقل کرده، آمده سنّت اهل هاي در کتاب برخی روایات را که معرفـت عالمه 
روایتـی کـه در آن از سـوزندان افـراد مرتـد       ازجملـه  ؛اسـت کرده  نقدرا ها برخی از آن

  :نویسد می ایشان پس از نقل روایت. استمیان آمده  سخن به علیمنان ؤامیر موسیله  به
اي از دشمنان براي کاستن از شأن و منزلت  علی است که عدهج این حدیث یک حدیث

انـد   ــ سـاخته و پرداختـه    از رسـول خـدا  ـ پـس   ترین فرد به داوري داناترین و آگاه
  .)417ـ416ص، 1429، معرفت ر.ك:(

؛ عى در باب حد مرتد آمده اسـت یثى شیدر منابع حدنیز گرى یات متعدد دیاست روا گفتنی
ـ م ییهـا  تفاوت، اتین روایدر ا کهط آن ـ  یقتل مرتد ـ با احراز شرا مثالً  ان اقسـام مرتـد و   ی

  1.)332ـ323ص ،28ج ،1403، عاملی حرّ ر.ك:( شده استان یز بیان مرد و زن مرتد نیم
                                                   

 کند.  اقسام و احکام آن را بیان می ،درمجموع شانزده روایت با مضامین متعدد، حکم مرتد .1
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  م مرتد و پاسخ به آنکشبهه در ح .4ـ3
سـه شـبهه مهـم    پیش رو، که در مقاله  شبهاتی مطرح شده است ،حکم مرتد درباره

  شود. میبررسی 

  عدم حکم مجازات مرتد در قرآن. 4ـ3ـ1
م آن کـ برخـى در ح  اسـت  وى مرتد در قرآن سـبب شـده  یعدم بیان صریح مجازات دن

  :دیگو مى باره دراینسندگان یى از نو. یکنندکد یترد
ن خود تنهـا از  یاما بنابر منطق مت، فر را مذموم دانستهکمان به یر اییم اگرچه تغیرکقرآن 

ل اعدام و حـبس ابـد را   یوى ازقبیچ مجازات دنیعاقبت سوء اخروى آنها خبر داده و ه
  .)1380، کدیور( رده استکز نیتجو

ى در یاج »اهللا تابکحسبنا « شعار .ستیعت فقط قرآن نیه منبع شرکروشن است  اسخ آنپ
گذارى در اسـالم  گر قانونیمنبع د، اهللا تابکنار کز در ین سنّت و نى ما نداردیهاى د آموزه
ه کـ همچنین گفتـه شـد   . )164ص، 1ج ،1387، مکارم شیرازي و همکاران ر.ك:( است

 ،نویسـنده  نظر بهالبته . م مرتد صراحت داردکبر اعدام حات متعددى یاجماع فقها و روا
  .رساند می سوره بقره نیز چنین مجازاتی را 52آیه 

  تردید در حجیت روایات.4ـ3ـ2
  :معتقد است، رسد ات مىیسنده مزبور چون به رواینو

ت و اعتبار خبر یل حجیدل. همگى خبر واحد است ،ادشده درمورد اعدامیام کمستند اح
گر امور ـ به خبـر   یار مهم ـ برخالف د یر و بسیبناى عقالست و عقال در امور خط ،ثقه

  .)1380 ،کدیور( نندک تفا نمىکثقه ا
ه اخبـار متعـددى از   کـ بل ،سـت یخبـر واحـد ن  فقط م کن حیمستند اباید گفت پاسخ در

ـ ک است سنّت عه و اهلیان فقهاى شیو اجماع م سنّت عه و اهلیمنابع ش ن یـ ش از ایه پ
چون مـورد عمـل قـرار    ، له متواتر نباشدئن مسیاگر اخبار مستند در ا« نیبنابرا ؛شد انیب

 ،1413، گلپایگـانی ( »نـد ک ت مىیفاکبراى استناد ، است گرفته و بر آن اجماع اقامه شده
  .)347ص، 3ج
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روایات متعدد و در حد استفاضه است و در حدود شـانزده  ، گونه که بیان شد همان
 د مرتضـى یسـ اسـت  گفتنـی  . و احکام مربوط بـه آن وجـود دارد  روایت در حکم مرتد 

ـ ادر ابن ) و21ص، 1ج ،1405، سید مرتضی ر.ك:( ، 2ج ،1410، ادریـس  ابـن  ر.ك:( سی
م را درباره کن حیز همین دانند ن را حجت نمىیه خبر واحد غیرمحفوف به قراک) 58ص

 .)532ص، 3ج ،1410، ادریـس  ابـن  /482ص، 1415، سید مرتضـی  ر.ك:( اند مرتد گفته
ن قطعـى بـوده   یه اخبار مربوط به ارتداد نزد آنها محفوف به قـرا کدهد  نشان مىامر ن یا

بلکه محفـوف  ، یک خبر واحد معمولی نیست، عبارتی اگر هم خبر واحد باشد به ؛است
 ادریـس  ابـن  و سـید مرتضـی   همچونبزرگانی  ن صحت و اطمینانی بوده است کهیبه قرا

  اند. اساس آن فتوا داده بر

  تنافی مجازات مرتد با عدم اکراه در دین. 4ـ3ـ3
راه کـ مخالفت آن با نفـى ا ، ه استشده بر عدم مجازات مرتد اقامه کاى  ن ادلهیتر از مهم

 هیآ، آنن یتر ه مهمکرده است کر کات آن را ذیآ ،ه در قرآن آمدهکمان است ین و ایدر د
  :سندینو برخی مى. است» نِیالد رَاه فىکالَ إِ«

، ل اعدام و حبس ابـد بـراى مرتـد   یى ازقبیها ست درنظرگرفتن مجازاتیدى نیترد
ن است و منـافى  یراه در دکق بارز ایاز مصاد ،ن اسالم و مرگیفار بکردن کریا مخی

، ننـد کنـى را قبـول   یاگر افراد آزاد باشند د نیبنابرا ؛باشد فه مىیه شریو معارض آ
ن تنهـا بـا   یـ شـان در د یبقا، ن را وانهندینباشند آن دآزاد ، نیاما بعد از ورود در د

ـ  درحـالى ، سر اسـت یاجبار و از ترس مجازات م، راهکا رده کـ ه قـرآن آن را نفـى   ک
  ).1380، کدیور( است

تـا روشـن شـود     انواع ارتداد بررسـی شـود  ابتدا  ن استدالل الزم استیبراى پاسخ به ا
» الـدین  کراه فیإال « سپس معناي آیه .از اقسام آن است یک دامکمربوط به  ،مجازات مرتد

بـا   مـذکور  شدن این بحث توسط مفسران در نسـبت آیـه   مطرح سبب بهو شود  بررسی
  کرد:بحث باید  باره دیدگاه مفسران را دراین، آیات قتال و سیف

ت اسالم است و از روى لجاجـت  یمرتد عالم به حقان یگاه :الف) انواع ارتداد
گاه ارتـداد   ؛ز دو گونه استین نیا، شود پردازد و مرتد مى مىار اسالم کو عناد به ان
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م اعدام مربـوط بـه نـوع دوم    کح ؛ندک غ مىیابراز و تبلآن را ند و گاه ک نمىرا ابراز 
  .اولنوع نه ، است

اى از اسـالم برگشـته    شبهه سبب بهت اسالم است و یاهل به حقانج ،ز مرتدین یگاه
ا یـ صـورت   نیـ اهل قاصر اسـت و درا ج ای ؛ى استیها ز داراى شاخهین قسم نیا .است

ز دو قسم ین نیاهل مقصر است و اجیا  .دارد آن را ابراز مىیا  ندک ارتدادش را ابراز نمى
ه درصدد رفـع  کآن یب ،ندک ز مىیغ نیرده و تبلکآن را ابراز یا  ندک ا ابراز ارتداد نمىی دارد؛

. مرتد فقط مربوط به قسـم آخـر اسـت   ز مجازات ین چهار قسم نیاز ا. دیشبهه خود برآ
مرتـد   ،ت اسـالم یـ ه با علـم و آگـاهى بـه حقان   کمرتدى ، ن شش قسمیاز ااساس  براین

ه بـدون اقـدام بـراى رفـع     کاهل مقصرى ج و آن پردازد غ ارتدادش مىیشود و به تبل مى
  1.باشد م مجازات مرتد مىکمشمول ح ،پردازد غ ارتدادش مىیشبهه به تبل

  اند: گفته انمعاصر برخى از
از بـه  یه نکن ـ  یاز اصول د یکه در هرکمعنا نیبد، شبهه واقعى باشد خاطر بهاگر ارتداد 

ـ ؛ ستیمعاقب ن، جاد شودیاى براى او ا ند و شبههک کحجت و برهان است ـ ش   ن یچن
الحدود « قاعده، اوالً زیرا؛ ردکا و آخرت او را مجازات یه در دنکست یشخصى معقول ن

اى  شـبهه  سـبب  بـه ، نید در اصول دیو ترد کرا شیز ؛شود شامل او مى» بالشبهات أتدر
شـود حـد را دربـاره او     نمى، ن شبههیا سبب بهو ( هشدجاد یا كه براى شاکبوده است 

ه کـ انسـانى   زیـرا ؛ ن مـواردى انصـراف دارد  یادله مجازات مرتد از چن، اًیثان ؛رد)کاجرا 
ـ ز؛ مین گردانیقیلف به کاو را م ستیمعقول ن، شده کقتاً دچار شیحق فش بـه  یلـ کرا تی

ل نقلى ین عقالً محال است و دلیباشد و ا ش نمىکه مالکزى است یف به چیلکت، نیقی
ـ   ین ـ فـى دار یلکن تیز بـر عـدم چن  »لِّـف اهللاُ نَفْسـاً إِالَّ وسـعها   یکالَ : «ه فرمـود کـ آنجا ؛می
و  )7: طـالق ( »اهللاُ نَفْسـاً إِالَّ مـا آتَاهـا   لِّـف  یکالَ : «ه فرمودکگرى یه دی) و آ286 :بقره(

ـ رو عالمـه   نیازا ؛)286: بقره( »ربنَا والَ تُحملْنَا ما الَ طَاقَۀَ لَنَا بِه: «فرمود تـاب  کدر  ىحلّ
                                                   

مالك در حکم به ارتداد و کفر، آن است کـه  «کند:  تصریح مى گلپایگـانى سیدمحمدرضا  اهللا آیت .1
شـرعى اثبـات    بینهکسى اظهار ارتداد و کفر نماید و این اظهارات را یا علنى اعالم کند و یا با 

شود که او چنین کلماتى را بیان کرده است، ولى اگر در خفا بگوید و یا ازطریق وحى (در عصر 
» گـردد  کدام از این مـوارد، سـبب حکـم بـه کفـر و ارتـداد نمـى        د، هیچنزول وحى) اثبات شو

  ). 186، ص1413(گلپایگانی، 
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 :لى أن تحـلّ شـبهته  إحلّوا شبهتى! احتمل اإلنظار : «دیه اگر مرتد بگوکگفته است  قواعد
بتوان او ، اش برطرف گردد ه شبههکم تا وقتى ییه بگوکدارد  احتمال، دینکشبهه مرا حل 

: دیـ گو مـى  واهرجـ  صاحب هرچند ؛)575ص، 3ج ،1413 حلّی، عالمه( »را مهلت داد
ولـى روشـن اسـت     )614ص، 41ج ،1366، نجفی( تابد ن امهال را برنمىیاطالق ادله ا

د بـه  یشود شما با گفته، ه درحال شبهه و عدم رفع آنکرد کشود  طاق نمىیف ماالیلکت
م کتواند مخالف با ح ه نمىکات یاطالق روا؛ شوى شته مىکوگرنه  ،اورىیمان بیظاهر ا

  .)271ـ270ص، 88ج ،1420، شیرازي ر.ك:( قطعى عقل باشد
ـ سخن عالمه  هرچند شـته  کمرتد فطرى بدون توبه  ؛ زیرااستمربوط به مرتد ملى  ىحلّ

  .ت دادیز سرایتوان آن را به مرتد فطرى ن رسد مى مى نظر بهولى ، شود مى
  :دیگو د اول مىیشه

ه اجابـت  کـ احتمـال دارد  ، ش باشـد یى به شـبهه خـو  یگو اگر مرتد خواستار پاسخ
ن کالبته مم. اصل در دعوت به اسالم اقامه حجت است ؛ زیراخواسته او الزم باشد

حق روشن و واضح اسـت و   ؛ زیراستیاجابت خواسته او الزم ن، است گفته شود
 ،1412، شـهید اول ( سـت یز قابل شمارش نیاالت نیى ندارد و خیدگى و خفایپوش

  1.)54ص، 2ج
ت و راه روشـن  یشدن هدا ه پس از روشنکند ک وهش مىکم ارتدادى را نیرکقرآن 

  :افتد اتفاق مى
یإِنَّ الَّذا تَبم دعنْ بم مارِهبلَى أَدوا عتَدـ  نَینَ ار  :طَانُ سـولَ لَهـم وأَملَـى لَهـم    یلَهم الْهدى الشَّ

طان یشـ ، ردنـد کپشت بـه آن  ، ت براى آنهایشدن راه هدا ه بعد از روشنک سانىکن یقی به
 فتـه اسـت  ینت داده و آنان را با آرزوهاى طوالنى فریشان را در نظرشان ز اعمال زشت

  2.)25: محمد(
 ،اما آنچه مورد نظر است، به ارتداد فقهى نداشته باشد ن است اشارهکه ممین آیااگرچه 

                                                   
داند، ولى پس از  اى باشد، سبب مجازات مرتد نمى سبب شبهه نیز ارتداد و انکار را اگر به خمینىامام  .1

 ). 4، م481ص ،2، ج1390داند (ر.ك: خمینی،  رفع شبهه و اصرار بر انکار، وى را مستحق قتل مى
 اند که نزد پیـامبر  بعضى آن را منافقان دانسته ؛نظراست اختالف اند، در اینکه مقصود آیه چه کسانى .2

دانسـتند کـه    را اهل کتابى مى کردند و بعضى مقصود د اظهار کفر مىایمان کرده، ولى میان خو اظهار
، 9، ج1372طبرسـی،   .ك:رکردنـد (  وى را انکـار مـى   شدن حقانیـت رسـول ا کـرم    پس از روشن

 ). 46، ص5ج ،1414شوکانی،  /158ص
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ن را پـس  یـ حق و د، تیه بازگشت از راه هداکباشد  می» نَ لَهم الْهدىیمنْ بعد ما تَب« ملهج
وهش قـرآن  کـ ن يگریه دیدر آ. وهش قرار داده استکت مورد نیشدن راه هدا از روشن

و ادلّه روشـن  » بینات« هکى است یمربوط به آنها، افر شدندکمان یه پس از اکسانى کبه 
 شَـهِدوا أَنَّ الرَّسـولَ حـقٌّ و    مانهِم ویفَرُوا بعد إِکهدى اهللاُ قَوماً یف کی: «براى آنها اقامه شده است

  .)86: عمران آل( »نَیهدى الْقَوم الظَّالمیواهللاُ الَ بیناتجاءهم الْ
 ،1403، عـاملی  حـرّ  ر.ك:( اتیـ روابعضی سندگان باتوجه به یبرخى نو اساس براین

عنى پس از اتمام حجت و اقامـه  ی ؛حودى باشدج هکفرى را کارتداد و ، )356ص، 28ج
  .)260ـ258ص، 1376، صرامی ر.ك:( اند م دانستهکموضوع ح، ردیل صورت بگیدل

در . ندک ان مىیمقدمه بدو  ،رى اسالمیگ در پاسخ به سخت رازىیارم شکماهللا  تیآ
 كه شـا کقسم از آن مرتدى است  یک ؛مرتد دو قسم است: دیگو مىنخست  مقدمه
ه از کـ قسم دوم مرتـدى اسـت   . رفته استیگرى را نپذیولى مذهب د، ن شدهیدر د

اگر مرتدى ، ن شدهیه وارد دک و آن گر داخل شده استین دیدا شده و به دج اسالم
او ، غ ارتـداد نـدارد  یاما اظهار و تبل، ردیگ و روزه نمىخواند  ه فقط نماز نمىکاست 

  .ستیمش اعدام نکح
ـ نـد و آن را پا ک خى اشـاره مـى  یه تـار یقضـ  یکشان در مقدمه دوم به یا ه حـل  ی
ْ و« هیه در شأن نزول آکاى  هیقض ؛داند الت مىکمش تَابِ آمنُـوا  کقَالَت طَّائفَۀٌ منْ أَهلِ ال

ه لَعلَّهـم   کنَ آمنُوا وجه النَّهارِ وایالَّذبِالَّذى أُنْزِلَ علَى   )72: عمـران  آل( »رْجِعـونَ یفُرُوا آخـرَ
ـ ایتـاب گفتنـد ب  کاى از اهـل   فهیطا ؛آمده است و عصـر   ویمد صـبح مسـلمان شـ   یی

ه دوازده که آمده است ین آیدر شأن نزول ا .ن شودانام تا سبب تزلزل مسلمیبرگرد
گذاشتند صبح مسلمان شوند و شب از اسـالم برگردنـد و    هود قرارینفر از علماى 

ه کـ م نبوت یذب است و عالکند ادعاى او یبگو ،دینک ن مىیدند چرا چنیوقتى پرس
ـ  ؛سـت یدر او ن، اسـت  امبر آخرالزمان گفته شدهین ما براى پیدر د ـ ترت ندیب ب بـا  ی

 ،ل وحـى خداونـد بـا نـزو   . گردنـد  ز برمىیمردم ن، میهودیه از علماى کبرگشتن ما 
  .ن ماجرا برداشتیپرده از ا

وجـود   نیـز ن برنامه امروز یه ایه شبککند  میاشاره  حاضرشان سپس به عصر یا
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 ســپسننـد و  ک ن اظهـار اسـالم مـى   اناسـاختن مسـلم   اى بـراى متزلـزل   عـده  ودارد 
و  سلمان رشدىه نمونه آن کرند یگ و مسائل اسالمى را به باد استهزا مىگردند  میبر
ز قاطعانه ین نىیخمامام  که گیرد می ها را ن برنامهیا يلوج اسالم. طانى استیات شیآ
اجازه داده نشود بـا   تانند کار خود را بکگران حساب یم را داد تا دکستاد و آن حیا

مکارم  ر.ك:( وان مسلمان را فراهم سازندج نه گمراهى نسلیو زم نندکاسالم بازى 
  .)146ـ145ص ،4ج ،1380، شیرازي

 لمـات کارتـداد در   وسـیله  بهامعه اسالمى ج ردنک ن و متالشىیله استخفاف به دسئم
  :نویسد شان مىیا. ز آمده استین عاشور ابن

ن را بـه نـابودى   یـ خواهنـد د  ه مـى کـ سـانى  کلـوى  ج هکشود  ن عقوبت سخت سبب مىیا
  .)319ص، 2ج ،1420، عاشور ابن ر.ك:( شود گرفته مى، نندکامعه را متالشى ج شانند وکب

نقـل   حکـم مرتـد   دربـاره  اهل بیت و امامان شـیعه  راهاز را سه روایت  معرفتاستاد 
  :که فرمود باقرتى از امام یروا ازجمله کند؛ می

بعد إِسلَامه فَلَا تَوبۀَ لَه و قَد وجب قَتْلُه و  فَرَ بِما أُنْزِلَ علَى محمدکالْإِسلَامِ و   عنِ  رغب  منْ
 و رَأَتُهام نْهم انَتا تَرَیبم مكقْس هلْدلَى واسـالم روى گردانـد و بعـد از    ه از کس کآن  :ع

شـتن  ، کستیرفته نیتوبه او پذ، فر ورزدک ،نازل شده آوردن به آنچه را بر محمد اسالم
 گـردد  م مىیان فرزندانش تقسیشود و اموالش م دا مىج همسرش از او، ستاو واجب ا

  1).324ص، 28ج ،1403، عاملی حرّ(
 رسـاند  ها میالسند است که محتواي آن همین سه حدیث صحیح ،عمده روایات این باب

ا آن را ج بپردازد و تکذیبش را علنی سازد و همه به انکار نبوت پیامبر اکرم هرکس که
روشن است چنین  ت.دشمنی با دین اس درصدد ،به محاربه با اسالم برخاسته، کنداعالم 

و ایـن مـورد بـا کسـی کـه بـراي او        دري کند شخصی را نباید مهلت داد تا بیشتر پرده
متـاع پسـت دنیـا روي بـه ارتـداد      اي  براي رغبت به پارهیا  حاصل شده استاي  شبهه
  .متفاوت است، آورده

                                                   
). 324ـ323، ص28، ج1403عاملی،  حرّ ر.ك:( نقل کرده است معرفتاهللا  آیت را نیزدو روایت دیگر  .1

 است نپذیرفتن توبه مرتد در این روایات، مربوط به مرتد فطرى است. گفتنی 
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  :نویسد می سپس
خود بهتـرین  ، شود می بتوان گفت آن کس که سابقه اسالم دارد و از اسالم خارجشاید 

نـه  ، از روي لجاجـت و دشـمنی اسـت   ، دلیل بر آن است که رهاکردن اسالم توسط او
، تواند به انکار آن بپردازد نمی ،آن کس که حق را لمس کرد زیرا؛ عروض شبهه سبب به

  .)419ـ418ص، 1429، معرفت( مگر از روي عناد آشکار
 نقـل شـده   از رسـول خـدا   عبـاس  ابن نقل از به سنّت آنگاه به روایتی که در منابع اهل

او ، ]و مرتد شود[ ر دهدیینش را تغیه دکسى ک :نه فاقتلوهیمن بدل د: «کند می اشارهاست، 
  :نویسد می و )10ص، 3ج ،1403، ترمذي /21ص، 4ج ،1401، بخاري( »دیشکُرا ب

ایـن حـدیث بـا     بـرآن  عالوه؛ است و مضمونش نیز غریب استاین حدیث ساختگی 
 اطـالق ایـن حـدیث    زیـرا ؛ یک از فقها قرار نگرفته است این اطالقش مورد عمل هیچ

اهـل   دین یک اهل کتاب بـه دیـن دیگـر از    مثل تغییر ؛هر دینی بشود باید شامل تغییر
یـک آیـین کفـر بـه      مثل تغییر از و ـ به دین مسیحیت درآید، یک یهودي مثالً ـ کتاب

 آیین کفر دیگر و از زندقه به الحاد و از اسالم به دین دیگر چه بر اثـر عـروض شـبهه   
) که این اندازه اطـالق مـورد عمـل فقهـا قـرار نگرفتـه اسـت        درحالی( عدم عروضیا 
  .)419ص، 1429، معرفت(

 1یات مشـابه مفسران نسبت این آیه و آ باتوجه به اینکه :الدین کراه فیإ ب) بررسی آیه ال
و مجازات مرتد  اند را با آیات قتال با مشرکان ـ تا پذیرش اسالم ـ مورد بحث قرار داده  

ایـن آیـه و    دربـاره  برخـی مفسـران را   نخست نظـر ، نیستارتباط  بیبا آن موضوع نیز 
آنگـاه بـه موضـوع محـل بحـث      ، کنـیم  می نسبتش با آیات سیف و قتال با مشرکان نقل

  خواهیم پرداخت.
ـ با آ مذکور هیباتوجه به تعارض آ ه آن یـ مفسـران درصـدد توج  ، ىیهـاد ابتـدا  ج اتی

ـ آ .ف نسخ شده اسـت یهاد و سج اتیآوسیله  بهه ین آیمعى معتقدند اج .اند برآمده اتى ی
ـ ناسخ ا، ان دادهکه در سوره توبه دستور به مبارزه و مقابله با مشرک ه سـوره بقـره   یـ ن آی

                                                   
و قُلِ الْحقُّ منْ ربکـم  «فرماید:  مى و گذارد سوره کهف که بشر را در انتخاب دین آزاد مى 29مانند آیه  .1

خواهد  هرکس مى .بگو حق ازسوى پروردگارتان براى شما آمده است :فَمنْ شَاء فَلْیؤْمنْ ومنْ شَاء فَلْیکفُرْ
 ». خواهد کافر گردد ایمان بیاورد و هرکس مى
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، فیض کاشانی /631ص، 2ج ،1372، طبرسی /311ص، 2ج ،تا] [بی، طوسی ر.ك:( است
 .)64ص، 2ج ،1415، آلوســی /233ص، 1ج ،تــا] [بـی ، عربــی ابـن  /284ص، 1ج ،1415

گـر  ید ،ردهکاقدام اساسى  ،انکهاى آخر براى نابودى مشر م در سالیرکقرآن  درحقیقت
 سـالم نگ براي اجبار مشرکان بـه پـذیرش ا  ج رو ؛ ازاینت نشناخته استیرسم آنها را به

  .ایز شمرده شده استج
نباید  تابکعنى درباره اهل ؛ یاستمربوط تاب که به اهل ین آیگر معتقدند ایبرخى د

، ه بپردازنـد یزجیا  د وارد اسالم شوندیا بایآنها . رش اسالم اکراهی صورت گیردیبر پذ
، طبرسـی  /311، ص2تـا]، ج  [بـی ، طوسی ر.ك:( شود ان نمىکشامل مشر این اختیاراما 

فیض  /64، ص2، ج1415، آلوسی /11ـ10ص، 3ج ،1412، طبري /631، ص2، ج1372
 ،1418، زحیلی /606ـ407ص، 1ج ،تا] [بی، حقی بروسی /284، ص1، ج1415، کاشانی

  ).25ـ24ص، 3ج
ه کـ اى اسـت   گونه ه بهیه نسخ نشده است و لحن آین آیمعى از مفسران معتقدند اج

  .نسخ در آن معنا ندارد
ملـه  جازاینکـه   اعـم  ،»نِیالد رَاه فىکالَ إِ« ملهج هکته کن نیان ایپس از ب ىیطباطباعالمه 

ه کـ م شـرعى اسـت   کـ اش ح جهینت ونى خبر دهد یوکت يخبرى باشد و بخواهد از امر
 وى باشـد  یانشـا اینکـه  یـا   ستیز نیاج راه بر آنکن نفى شده است و ایراه در دکعنى ای

ـ ه باز هـم ا ک ردکمان مجبور ید مردم را بر اعتقاد و اینبا  یقتـ یم شـرعى بـر حق  کـ ن حی
نـه  ، وارحى اثر داردج در افعال فقطراه که اکن است یقت ایآن حق بوده،نى استوار یوکت

ى از شـواهد آن را  یکـ رد و یپـذ  ات قتال را نمىیله آیوس ه بهین آینسخ ا ،اعتقادات قلبى
اى  هیـ سـت آ یمعقول ن بنابراین ؛»الرُّشْد منَ الغَىنَ یقَد تَب: «ه فرمودکداند  ه مىیل خود آیتعل

ولى علـت   ،ندکرا نسخ  ـ حرمتـ یعنی  مشکفقط ح، ندکه را نسخ ین آیه بخواهد اک
شدن رشد از غـى   ه روشنکبراى آن است ، ه علت باقى استکنیو اما ا را باقى بگذارد

  .ه برداشته شودکست یزى نیدر اسالم چ
، ه چـون حـق روشـن شـده    کنیبه ااست ل شده یتعل» نِیالد رَاه فىکالَ إِ« ملهج درواقع

از نـزول   پیشه حالش کزى است ین معنا چیخواهد و ا راه نمىکا، قبوالندن حق روشن
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ه درهرحـال  کامرى است ، ى حقیروشنابنابراین  ؛نداردتفاوتی از آن  پسم قتال و کح
  .ردیپذ ثابت است و نسخ را نمى

 درحقیقـت نـد و  یب ان تنافى نمىکات قتال با مشریه و آین آیان ایشان میا حال درعین
ان را کقتـال بـا مشـر    ؛ زیراداند ز مىیاج پرستان را براى محو آنان ان و بتکقتال با مشر
از  ،هادج خواهد با ه اسالم مىکداند  د مىیعنى توحیه مهم فطرت یردن سرماک براى زنده
  :سدینو وى مى .ندکآن دفاع 

عنـى  یه فطـرت  ین سرمایتر سیند و از نفکهاد را واجب شمرده تا حق را زنده ج اسالم
، افـت و مـردم بـه آن گـردن نهادنـد     ید گسـترش  یه توحکولى وقتى ، ندکد دفاع یتوح

ه بـا  کـ دهـد   گر اسالم اجازه نمىید، ا نصارا باشدیهود یه کبل، ن اسالم نباشدید هرچند
  .)344ـ 342ص، 2ج ،1417، باطباییط ر.ك:( دال شودج نزاع و، گرىیموحد د یک

هـاد در  ج ایم کند بارها گفته می کیدأت باره دراینپس از نقل انظار مفسران  معرفتاهللا  آیت
اسالم براي دفاع از کرامت انسان و شکستن شوکت طاغوت است کـه مـانع گسـترش    

  :گیرد می بهره سید قطب از سخنان باره دراینایشان  .شوند می عدالت بر روي زمین
پس از آن کـه آزادي عقیـده را پذیرفتـه    ، هاد اسالمی براي تثیبت آزادي دعوت استج

تـرین آن را بـراي بشـریت     ترین برنامه زندگی و مترقی که اسالم کامل معنا بدین؛ است
بـه گـوش    ؛عرضه کرده است و در پی آن است که این خیر را به همه بشریت برسـاند 

 هـرکس خواست ایمان بیـاورد و   هرکس، بیان این حقایقاما پس از  ،آنان و به قلبشان
ولـی پـیش از آن بایـد     ،»در دین اکراهـی نیسـت  « !آري. تواند نپذیرد می ،هم خواست

 ؛بخـش بـه همـه مـردم برسـد      تا این آیین حیـات  تمام موانع از این مسیر برداشته شود
موانـع مهـم در    از. انب خدا براي همه مردم نازل شده استجگونه که این دین از همان

 طاغوتی در زمین است که مانع شنیدن این سـخنان ازسـوي مـردم    هاي نظام، این مسیر
 ،اي آنجـ  را برچینـد و بـه  هـا  تـا آن  مبارزه کـرده اسـت  ها اسالم با آن رو ازاین ؛شوند می

ـ   ؛که دعوت به حـق در آن بـا آزادي کامـل انجـام شـود ـ برپـا نمایـد         نظامی عادالنه 
، مجبـور نمایـد  اي  م شمشیر کشیده نشد تا مردم را به پـذیرش عقیـده  در اسال بنابراین

ـ بخش برپا شود تا در سایه آن صاحبان عقا بلکه بدان انگیزه که نظامی امنیت د بتواننـد  ی
 ر.ك:( عقیـده آن را نپذیرنـد   هرچنـد  ؛ایـن نظـام را بپذیرنـد    ،در امنیت زندگی نمایند

  .)279ـ276ص ،6ج ،1429، معرفت
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تـاب  کبه اهل  فقطه ین آیا معتقد است 1هیبا اشاره به شأن نزول آ مکارم شیرازي اهللا آیت
هاى اسـالم را بـه    نگج وي سپس .ز هرگز نسخ نشده استیم آن نکست و حینمربوط 

ن اسـالم  ییى براى اجبار افراد به آیهاد ابتداج دیگو ند و مىک م مىیى تقسیدفاعى و ابتدا
افتن مردم براى مطالعـه  ی نظامات غلط و ظالمانه و اجازهردن ک ه براى واژگونکبل، نبوده

، مکـارم شـیرازي   ر.ك:( هاى زندگى اجتمـاعى بـوده اسـت    وهیآزاد درباره مذهب و ش
  ).280ـ279ص ،2ج ،1374

 میـان آیـه   نیـز نسخی اتفاق نیفتـاده اسـت و منافـاتی     ،نیز در این آیه نویسندهازنظر 
  :زیرا؛ و آیات سیف و قتال نیست »... کراهإ ال«

ن یاز نخسـت  ،پرسـتى  و دوگانـه  كهاد با شرج هکشود  م استفاده مىیرکاز قرآن  ،اوالً
پرسـتى و   د و مبـارزه بـا بـت   یا براى دعوت به توحیهمه انب .امبران بوده استیاهداف پ

ـ لَقَد بعثْنَـا فـى    و: «دیفرما مىمله یک جدر خداوند  2.اند برخاسته كشر لِّ أُمـۀٍ رسـوالً أَنِ   ک
وا الطَّاغُوتبتَناجوا اهللاَ ودبد یتا را بپرستیکخداى  هکم یختیما در هر امتى رسولى را برانگ :اُع

روى از یـ پرسـتى و پ  بـت ، ق طـاغوت یاز مصاد .)36: نحل( »دینکو از طاغوت اجتناب 
 /120ص ،13ج ،1420، عاشـور  ابـن  /554ص ،6ج ،1372، طبرسـی  ر.ك:( طان استیش

ت یرسـم  را به كپرستى و شر بت ،امبرىیچ پیه). 322ص ،11ج ،1374، مکارم شیرازي
ـ مبـارزه پ  .نشناخت و با آن به مبـارزه برخاسـت   بـا   میابـراه ن حضـرت  کشـ  امبر بـت ی

  ).70ـ52: اءیانب ر.ك:( نمونه روشن آن است ،ها ست بتکپرستان و ش بت
پرستى قـرار داد و دعـوت    ش را با بتیمبارزه خو ،ز از روز نخستین رمکرسول ا
بـراي   انکشـنهاد مشـر  یه دربرابـر پ کـ تاآنجا، روشن است كد و مبارزه با شریاو به توح

                                                   
 ؛ زیـرا خواست دو فرزند خود را با اجبار به اسالم برگردانـد  ابوحصین :در شأن نزول آیه آمده است .1

 ابوحصـین آنان تحت تأثیر بازرگانان مسیحى، دین مسیحیت را پذیرفتند و همراه آنان به شام رفتنـد.  
ا به مذهب اسالم اطالع داد و از آن حضرت اجازه خواست آنها ر ناراحت شد و ماجرا را به پیامبر

 ،1412طبري،  /630، ص2ج ،1372ك: طبرسی، .این آیه در رابطه با این ماجرا نازل شد (ر .برگرداند
 ). 278، ص3ج ،1374مکارم شیرازي،  /10، ص3ج

اعبدوا «گفتند:  کند که به قوم خود مى سوره اعراف، سخنان جمعى از انبیا را بیان مىبه بعد  59آیات  .2
 ». لَکم منْ إِلَه غیرُهاهللاَ ما 



196
 سعید داودي لیمونی  

ن هدف را تاآنجـا ادامـه خواهـد داد    یا ردکاعالم آشکارا  ،ن دعوتىیدن از چنیشک دست
ـ ما تر« :شته شومکر ین مسیدر ایا  ثمر برسانم ا آن را بهیه ک و أت هـذا القـول حتـى أنفـذه     ک

، ریــثک ابــن ر.ك:نیــز  /88ـــ87ص ،35ج و 143ص ،9ج ،1403، مجلســی( »اُقتــل دونــه
  ).56ص ،3ج ،1426

بـراي جامعـه   ه آن را کـ ده متوقف بر آن اسـت  یعق یکشناختن  تیرسم به، ثانیاً
ـ اگر عق .مید بدانیمحترم و مف  باعـث ان و خرافـه و  یـ ز زجـ  روش و منشـى را ، دهی

اگر . توان فرصتى براى بقا و احترام آن قائل شد نمی ،میماندگى ندان انحراف و عقب
، ملـت ندانـد   یکب براى یان و آسیز زج شورى استعمال مواد مخدر راکا یتب کم

ــى  ــارزه برم ــه مب ــا آن ب ــخ روشــن اســت ب ــراى پدی ــى ب ــدگانیزد و احترام ، دآورن
ها براى مبـارزه بـا    اگر ملتى سال .ستینندگان آن قائل نک نندگان و استعمالک عیتوز

ى یاج ،روزىیپس از پ ستیتوقع ن، بکوشدومتى مستبد و عوامل و وابستگانش کح
  .ت آن گروه قرار دهدیبراى فعال

» لمۀ اهللاک« ها براى اعالى تیل محرومیها و تحم مجاهدت، اپوهاکز همه تیدر اسالم ن
ـ  تـوان انتظـار داشـت    چگونه مى .)40: توبه( »ایلمۀُ اهللاِ هى الْعلْک و« :است نـى بـا   ین دیچن

  :دیاینار بک ،ندک پرستى تالش مى ه براى اعالى بت و خرافهکضش ینق
 یـک ه کـ بل، شود ن و نه محترم شمرده مىیین است و نه آیپرستى نه د و بت كشر

رى و اخالقى اسـت  کمارى فینوع ب یک درواقعنوع خرافه و انحراف و حماقت و 
ـ  شـه یآن را ر، ن شـود که ممکمت یق د به هریه باک ، مکـارم شـیرازي  ( ن سـاخت ک

  .)29ص ،2ج ،1374
کـراه  إال « با ـ پرستی رم شرك و بتج به ـ عدم تنافی قتال با مشرکان دربارهبا بیان آنچه 

و ماننـد  » نِیالـد  رَاه فىکالَ إِ« هیاکنون به عدم منافات مجازات مرتد با آ، گفته شد» الدین فی
 ،مشـرکان بـر پـذیرش دیـن     میان مجازات مرتد با آیات عدم اکراه ،اوالً ؛پردازیم می آن

 ،ایز ندانـد ج نیزکه اگر کسی اکراه مشرکان بر پذیرش اسالم را  معنا بدین؛ تفاوت است
راه مـردم  کـ مربوط به ا، نیراه در دکا« آیات ؛ زیراتواند مجازات مرتد را مجاز بشمرد می

راه در کـ ولى بحث ما مربوط بـه ا  ،ن اسالم استیل در دن خود و دخویدر خروج از د
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خواهـد   ه مىکسى کدرحقیقت . )319ص ،2ج ،1420، عاشور (ابن »بقاى بر اسالم است
ولـى   ،ردیافى آن را بپذکار و فرصت یدقت بس، قیتواند با تحق مى، ردین اسالم را بپذید

از آن  ،هرگـاه دلـش خواسـت   توانـد   نمى، ردکرفت و رسماً اعالم یه آن را پذکهنگامى 
 خروج عنودانـه و . ندکجاد یامعه اسالمى اج انیتشنج درم ،و با اعالم ارتداد خارج شود

بهه معارض و حضور در ج دن درینگ با اسالم و غلطج نوعى اعالم 1،لجوجانه از اسالم
  .تب و نظام استکم یکن با اصف محارب

 هـاى آن  رم فقط به فروعات و شاخهج انجام یشورها گاهکن یقوان در، گریردیتعب به
امعـه و نظـام را هـدف قـرار     ج شه آنیه رکرمى است ج رساند و گاه ب مىیامعه آسج

تى یمکچ حـا یرا هـ یـ ز؛ دتر از قسـم اول اسـت  یفـر آن شـد  کی ،دوم درصـورت . دهد می
 ،امعه اسالمىج غ آن دریاعالم و تبل ،ارتداد و اظهار .ندک هاى برانداز را تحمل نمى گروه

امعه اسالمى را ج ه تالطم روحىکشود  عى تالش براندازانه و سعى محاربانه تلقى مىنو
ز یـ فر اخروى آن نکی ،ه در قرآنکگونه  همان ؛د استیفر آن شدکیرو  نیازا ؛دارد دنبال به

ز یـ ن آن نید به قـوان یطبعاً با شود،ه وارد اسالم کسى ک نیبنابرا ؛د اعالم شده استیشد
ه مجازات متناسب بـا خـود را   کرم است ج نوعى، خروج از اسالم درواقع .باشدملتزم 

ه کـ  درحـالى ، شـود  ه حدود و مجازات اسالمى بر مسـلمان اجـرا مـى   کگونه  همان ؛دارد
، دریپـذ به اسـالم را  کـ سى کاساس  براین 2؛ستیرمسلمان نیبراى غ ،امکاز آن احبعضی 

  .ردیز بپذیم مرتد را نکح ازجمله، هاى آن د مجازاتیبا
راه بـر  کـ شـه ا یهم توان گفـت  می ،پرستی با عطف به بحث قتال با شرك و بت ثالثاً،

 ،رش حـق و عمـل بـه آن   یراه به پـذ کحتى ا ، بلکهستیوم نکرش حق ناپسند و محیپذ
 پیشـین هـاى   ه امتکچگونه است  ،وم باشدکراه محکا اج اگر همه .ز داردیشه قرآنى نیر

ردند و به هشدارهاى آنان تـوجهى  ک ستادگى مىیامبران ایدربرابر سخن حق پکه  هنگامی
                                                   

 اى در ذهن دارد یا جاهل قاصر است، باید در رفع آن کوشید.  البته روشن است اگر شبهه .1
حد شرب خمر به کافرى که پنهانى یا در کلیسا و معبد خود بنوشد و آشـکارا میـان مسـلمانان     مثالً .2

صـاحب  ) و 475، ص3ج ،1410ادریس،  ابن /711، ص1400طوسى،  ر.ك:شود ( ننوشد، جارى نمى
کـه اگـر    درحـالى  ،)460، ص41ج ،1366نجفی،  ر.ك:در آن ادعاى عدم خالف کرده است ( جواهر

 ). 457همان، ص ر.ك:شود ( شرب خمر مسلمانى ثابت شود، بر او حد جارى مى
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امبران آن یـ چرا پ ؟ساخت ا مىین دنید در همیفر شدکیخداوند آنها را دچار ، ردندک نمى
ـ به حرف حق گوش فرادهند و اگر هم ما ،اگر خواستند تا گذاشتند مردم را آزاد نمى ل ی

 ؟فر دهدکیامت آنها را یپرستى خود ادامه دهند و فقط خداوند در ق فر و بتکبه  ،نبودند
حتـى خداونـد بـا قـدرت و ترسـاندن      ). دیگـر  هـاي  سـوره  و بعد به 59 :اعراف ر.ك:(

  :نندکتاب آسمانى تورات عمل کخواهد به  از آنها مى ،لیاسرائ بنى
 مقَهلَ فَوبإِذْ نَتَقْنَا الْجا آتَکوخُذُوا م بِهِم عاقو ظَنُّوا أَنَّهظُلَّۀٌ و اذْ کنَایأَنَّهةٍ وبِقُـو ـ م ـ رُوا مـا ف ک ه ی

بانى بر فراز آنها بلند یوه را همچون ساکه کهنگامى  ]اوریب به خاطرز یو ن[  :م تَتَّقُونَکلَعلَّ
ـ ا آنچه را به شما داده ]:میو گفت[ دیآ ردند بر آنان فرود مىکه گمان ک چنان آن، میردک ، می

ـ نکو عمـل  [ دیاد داشته باشـ ی را بهد و آنچه در آن است یریت بگیدج با قوت و تـا   ]دی
  1.)171: اعراف( دیزگار شویپره

ر.ك: ( راه نبـود و فقـط ترسـاندن بـود    کدر آن اجبار و ا ،ىیطباطبار عالمه یتعب بهاگرچه 
بـا  ، ارهـاب و تـرس   انـدازه ن یولى روشن است همـ  ،)198ص ،1ج ،1417، طباطبایی

کـه   ــ  معتقدنـد  ز آنجـ  و استدالل و نـه  ه فقط به اقناعکسندگانى یآزادى مورد نظر نو
خداونـد   ،ه مطـابق نظـر بعضـى مفسـران    کـ برآن عـالوه . منافـات دارد  ـ گذشت تر پیش

 موسىل قرار دادند و یاسرائ ندند و باالى سر بنىکا جوه را ازکه کفرشتگانى را فرستاد 
خواهد آمد و آنان وه بر شما فرود کیا د یریبپذ ،ام د آنچه را من آوردهیا بایبه آنها گفت 

سجده  براى خدا به ،وهکرفتند و از ترس فروافتادن یتورات را گرفتند و عمل به آن را پذ
  .)112ص، 1ج ،1414، شوکانی /262ص، 1ج ،1372، طبرسی ر.ك:( افتادند
رش یو آنها وادار به پـذ  است ست بخشى از آنچه در تورات آمدهین شکی هرحال به

پس از اتمام حجت و آوردن معجزات بنابراین  ؛ى بوده استهاى اعتقاد نبهج ،آن بودند
 .ار آنها لجوجانـه و عنودانـه بـوده اسـت    کان، لیاسرائ براى بنى موسـى انب جروشن از

د یـ ه از عقاکـ دارد  میوا ،وىید به مجازات دنینجا خداوند آنها را با ترساندن و تهدیادر
  .کنندعمل ، هستام کاح د وینادرست دست بردارند و به آنچه در تورات از عقا

توان عقیده درونی را بـر کسـی تحمیـل     نمی گرچه با اکراه و اجباراساس  براین
                                                   

 . اشاره کرد سوره نساء 52سوره بقره و  93و  63توان به آیات  همانند آن می .1



  معرفت اهللا تیآ دگاهیبه د یمجازات مرتد و پاسخ به شبهات؛ با نگاه
199

 

توان  می ،روشن و زالل بود ،و برابر آن عقیده دیگري حق ،خرافهاي  اگر عقیده، کرد
به پـذیرش عقیـده حـق و     و عمل شتکشیدن از عقیده باطل وادا کسی را بر دست

لـوي گسـترش   ج نخسـت آنکـه   :دو فایده داردامر که این  روشن را از او خواست
کشیدن از عمل به عقیده  دیگر آنکه این شخص با دست ؛شود می عقیده باطل گرفته

گیـرد و چـون اثـر و     می در درازمدت بدان انس، باطل و عمل بر اساس عقیده حق
اري از گونه کـه در بسـی   همان ؛از درون به آن معتقد خواهد شد، اش را بنگرد فایده

  .افتد می امور عقالیی و عرفی اتفاق
د و هم براى مقابلـه بـا   یرش توحیهم براى مبارزه با اصل پذ ،لین دلیروشن است ا

ار کـ جه اگر فردى عنودانـه بـه ان  یدرنت ؛است كن حق مشتریدن از دیشک ارتداد و دست
الهـى   سـنّت  از نه مجازات او برابر آنچـه ، ردیگ ش مىیپردازد و راه ارتداد را پ اسالم مى

و نـه   شـود  رى شمرده مـى کب و منیب و غریامر عج، ان شدیب هاى گذشته درباره امت
ر کل ذیاسرائ ن حق و دستورات نافع ـ مانند آنچه در ماجراى بنى یرش دید براى پذیتهد

  1.شد ـ امرى خالف منطق است
                                                   

بلکه هدف آن است  ،دیدگاه قرآن نیست فقط ازشن است که بیان ما درصدد اثبات مجازات مرتد رو .1
در شرایطى اکراه یا تهدید بـراى پـذیرش یـک عقیـده حـق و عمـل بـه         یگاه ،که برابر آیات قرآن

امـرى عجیـب و ناشـناخته نیسـت؛ یکـى از       ،بینـات دستورات الهى پس از اتمـام حجـت و ظهـور    
ترین اصل از اصول آزادى عقیده در اسالم، اصل نفى اکـراه در   مهم«نویسد:  باره مى یننویسندگان درا

دین است. این اصل ... به تبین رشد از غى معلّل گشته است ... در موضوع احکام مرتد، قید جحود 
شود. درحقیقت  شدن حق از باطل، حق انکار مى اخذ شده است. جحود وقتى است که باوجود روشن

طور هماهنگ و منسـجمى در   به ،آمده است» الدین کراه فىإال «ن رشد از غى که در کریمه یتبیهمان 
آمده اسـت  » الدین کراه فىإال «موضوع احکام مرتد مورد توجه قرار گرفته است. همان عتابى که در 

تنقیح  احکام مرتد با که باوجود ممتازبودن و آشکارشدن رشد از غى، اجبارکردن در دین نیست، در
موضوعى که از آن ارائه کردیم، متبلور است. مرتد نیز درواقع مجازات جحود و انکار عالمانه خود را 

)؛ بنـابراین  217کار رفته است (بقره، آیـه   در قرآن به» فتنه«بیند که متناسب با آن تعبیر  از حقیقت مى
جهت است. جهت  تد، همسو و همکردن براى مر با مجازات تعیین» الدین کراه فىإال «اساس، اصل   در

بودن نسبت به کسى که آشکارا پا  تفاوت دادن به منطق، استدالل و تعقل است. بى هر دو، کمال اهمیت
هـا،   تواند پایـه همـه فسـادها، خرابـى     دانستن آن است که مى اهمیت گذارد، بى روى عقل و منطق مى

 ). 403ـ402، ص1376(صرامى، » ها و... در جامعه باشد نابرابرى
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  توبه مرتد .5
اش  توبـه ـ  فطرى و ملى م ازاع ـرفته است و زن مرتد  یتوبه مرتد ملى پذ ،از نظر فقهى

ـ ا خیـ شود  رفته مىیا توبه او پذیه آکولى بحث در مرتد فطرى است  ،رفته استیپذ ر؟ ی
 ست و اعدام خواهد شدیرفته نیاش پذ ه توبهکاند  ردهکه ادعاى اجماع یبرخى فقهاى امام

، نجفـی  /661ص ،10ج ،1420، فاضل هندي /354ـ353ص ،5ج ،1414، طوسی ر.ك:(
ه توبـه مرتـد   کـ استظهار شـده اسـت    ،دینج ابن لماتکولى از  1،)605ص ،41ج ،1366

این نکته که اگر مخالفـت  بیان با  ـ ن استظهارید ثانى پس از ایشه .رفته استیفطرى پذ
 ،15ج ،1413، شــهید ثــانی ر.ك:( بــدان تمایــل نشــان داده اســت ـــ بــا مشــهور نبــود

آن ، اسـت  گرچه قول شاذ شمردهرش توبه مرتد فطرى را یپذ اشانىکض یف). 25ـ24ص
برخى فقهاى ). 104ص ،2ج ،تا] [بی، فیض کاشانی ر.ك:( داند تر مى یکاط نزدیرا به احت

ه کم شرع ثابت شود کنزد حا بینهه ارتداد شخص با کى یاج انیم ،اند ل دادهیمعاصر تفص
توانـد   مـى م شـرع  کحـا ، ولى اگر با اقرار ثابـت شـود   ،ستیرفته نیاش پذ نجا توبهیدر ا
). 543ص ،2ج ،تـا]  [بی، منتظرى( ندکم را اجرا نکرد و بنابر مصالحى حیاش را بپذ توبه
 ،28ج ،1403، عـاملی  حـرّ  ر.ك:( سـت یرفته نیاش پذ ه توبهکرساند  ات متعددى مىیروا
و انـد   تفـاوتی قائـل نشـده   ان مرتـد فطـرى و ملـى    یم سنّت فقهاى اهل). 325ـ323ص

 شـود  مجـازات نمـى  ، ردکن فرصت توبه یدهند و اگر در ا مىمعتقدند تا سه روز مهلت 
  ).192ـ191ص ،22ج، 1427، وزارت اوقاف کویت ر.ك:(

شدن حق ـ اصرار ورزد و فقط   اگرمرتد بر ارتدادش ـ پس از روشن  ،نویسندهازنظر 
اى  شبهه سبب بهولى اگر ثابت شد ارتدادش  ،اثرى ندارد، ندکبراى فرار از مجازات توبه 

حد  شده،رفته یاش پذ توبه ،د و طبعاً با رفع آنیوشکتوان در رفع شبهه او  مى، استبوده 
  :ندک ح مىیتصر وادى آملىج اهللا آیت هکگونه  همان. شود ساقط مى

ـ ه ارتداد او بر اثر پژوهش و تحقکگران از ارتداد او باخبر شدند و معلوم شد یاگر د ق ی
                                                   

شود؛ حتى نمازهایى که در مـدت   البته توبه او نزد خدا پذیرفته است و عقاب قیامت از او ساقط مى .1
، 41، ج1366نجفـی،   /24، ص15ج ،1413، شـهید ثـانی   ر.ك:کنـد (  زمان ارتداد نخوانده را قضا مى

 ). 380ـ376، ص4ج ،]تا بی[خمینى،  /303، ص6، ج1425مغنیه،  /606ـ605ص
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ـ درا، متفحص است كمصداق شا ژراهه رفت و واقعاًکه متأسفانه به کبود  ز یـ حـال ن  نی
 را حدود در موضع شـبهه یز؛ شود ارى نمىج عنى حد معهود ـ درباره او یم فقهى ـ  کح
ه روى شـهوت  کـ بل، سـت یولى اگر ارتداد او روى شبهه علمى ن ... ارى نخواهد شدج

ي جـواد ( حد معهـود را دارد ، نه ملى، ه ارتداد او فطرى باشدکى درصورت، عملى است
  .)184ص ،12ج ،1388، آملی

  :نویسد می ؟خیرکه آیا توبه مرتد پذیرفته است یا نیز با طرح این پرسش  معرفتاهللا  آیت
نـه  یم عنْ دکرْتَدد منْیمنْ  و« :سوره بقره 217اشاره به آیه   ـ برابر ظاهر آیه شریفه

در این آیه حبط عمل را متوقف  زیرا؛ اش پذیرفته است توبه ـ  »... افرٌکهو  مت ویفَ
حبطی نیست و این عالمت  ،لذا اگر با توبه بمیرد ؛بر مرگ درحال کفر دانسته است

عمـوم  ، اش را اصـالح نمایـد   درنتیجه اگر توبه کنـد و عقیـده   ؛پذیرش توبه است
ـ  آن  !آري: افزایـد  می آنگاه. بدون شک ـ شامل او نیز خواهد شد   مغفرت خداوند 

اش سـبب   توبـه ، شـد  ربه با اسالم پرداخت و قبل از توبه دسـتگیر کس که به محا
در روایـات آمـده اسـت مبنـی بـر عـدم        آنچه بنابراین؛ شود نمی از او سقوط حد

 ایی است که او را قبل از توبه دستگیر کرده باشندج مربوط به، پذیرش توبه مرتد
  .)420ص، 5ج ،1429، معرفت(

مجازات مرتد از قسم  ،که مطابق نظر اکثر فقهاي امامیهاست گفتنی درپایان این نکته نیز 
 بنـابراین  ؛)391ص ،8ج ،1423، هاشـمی شـاهرودي   ر.ك:( نـه تعزیـرات  ، حدود است

 د بر اساس قاعـده یم اسالمى باکحا، اى مربوط به مرتد عروض شبهه گونههر درصورت
تواند  م مىکحا، رم مرتد با اقرار ثابت شودج ن اگریند و همچنکاز آن صرف نظر » أدر«

  .)170ص ،1396، لیمونی داودي (ر.ك: آن را ببخشد ،بر اساس مصالح

  نتیجه
تـوان ایـن نتـایج را     مـی  ،انگاري و مجـازات مرتـد گذشـت    بر اساس آنچه درباره جرم

  دست آورد: به
فـر اخـروى   کیآشـکارا  و بـراى آن   دانـد  میت یرم و معصج م ارتداد رایرکقرآن . 1

ت یشدن حقان ه پس از روشنک فقط اسالم است و آن ،ن حقید زیرا؛ درنظر گرفته است
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قت به مخالفت با خدا برخاسـته  یدرحق، پردازد ار آن مىکبه ان بیناتن اسالم و ظهور ید
  .آورد درمىسر فر کارش از کو اناست 
  .بیان شده است روشنی مجازات مرتد به ،نیقیات اسالمى و اجماع فریدر روا. 2
ولـى  ، امـده اسـت  یوى مرتد نیفر دنکی کریم، در قرآنکه مشهور آن است  هرچند. 3

ا ماننـد  یـ ردنـد  ک سـتادگى مـى  یامبران ایـ ن پیه دربرابر بـراه کهاى گذشته  مجازات امت
هاى  شهینشان از ر، پرستى روى آوردند به گوساله ،دیه پس از توحکمجازات قوم موسى 

ه کـ گونـه   همـان  ؛سـازد  معقول و منطقى مـى  ،م دارد و آن را ازنظر قرآنکن حیقرآنى ا
وه کـ نـدن  کل در ماجراى یاسرائ ه درباره بنىکگونه  ن حق ـ آن یرش قوانید براى پذیتهد

در درازمدت پـس   زیرا؛ ش آمد ـ امرى منطقى است یطور و قرارگرفتن آن بر سرشان پ
ـ کـی نوعى تم، ن و آگاهى از آثار معنوى و مادى آنیاز عمل به آن قوان ى و بـاور  ن درون

  .امعه حاصل خواهد شدج تیثرکقلبى براى ا
ه ازروى عناد و لجاجت ک شود درنظر گرفته میمرتدى مجازات سخت براي . 4

ولـى اگـر آن را علنـاً ابـراز     ، و با اعالم رسمى برائت از اسالم به ارتداد روى آورد
، رتـد مجازات سـخت م  رو ؛ ازاینردکمى درباره او صادر کن حیتوان چن نمى، ندکن

ـ ترد جـاد و اشـاعه  یا، امعـه اسـالمى  ج زدن تعـادل  بر هـم براي  تالش سبب به د و ی
محمدهادي استاد محقق عالمه . ومت اسالمى استکمبارزه ضد ح دلیل به درحقیقت

، دانـد کـه از روي لجاجـت مرتـد شـود      می نیز مجازات مرتد را ویژه کسی معرفت
کـه بـه    نـه آن ؛ ن برخیـزد انامسـلم انکارش را علنی سازد و به محاربه با اسـالم و  

  .یا براي رغبت به دنیا روي به ارتداد آورداي  شبهه
معتقـدیم  ، آیات سیف و قتـال وسیله  به» الدین کراه فیإال « با پذیرش عدم نسخ آیه. 5

عـالوه بـر تفـاوت میـان      زیرا؛ ندارد» عدم اکراه در دین« مجازات مرتد منافاتی با آیات
درون  با حکم ارتداد ـ که حکم مرتد مربوط به مجازات مجرم در ،حکم قتال با مشرکان

صـرف   نـه بـه  ؛ اسـت مربـوط  حکومت اسالمی است ـ این حکم به رفتار عنودانه مرتد  
  .ناشی از شبهه عقیدتی است کهاي  داشتن یک عقیده و آن هم عقیده

توان  مىولی ، شود نمىفته ریپذ توبه مرتد فطرى ـ مطابق نظر مشهور ـ هرچند. 6
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د در یـ در فطـرى با  هـم در ملى و هم ، شبهه باشد سبب بهگفت اگر عروض ارتداد 
 ،معرفت اهللا آیت اورد و مطابق نظریسرعت به مجازات روى ن د و بهیوشکرفع شبهه 

پـس از   ولـی ، اش پذیرفتـه اسـت   توبه مطلقاً ،اگر پیش از دستگیري خود توبه کند
مانع ، اش پذیرفته شود هرچند نزد خدا توبه ،بودن محاربعناد و دستگیري و اثبات 

  .از اجراي حد نیست
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