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Abstract
Freedom of religion is among the important theological issues. Adoption of Islam is subject to the intellectual
maturity of the duty-bound. In case a Muslim-born declares his disbelief after puberty, should he be
considered apostate and deprived of his freedom of religion? Apostasy is among the Hudud (unalterable
punishments prescribed by Sharia) not mentioned in the Islamic Penal Code and with respect to the
dubieties concerning it, valid jurisprudential sources should be consulted. On the other hand, the opinions of
the jurists, especially the later jurists, regarding the declaration of disbelief by a person born to a Muslim
father after puberty are diverse and have prepared the ground for the appearance of the repelling dubiety
concerning the Hadd of apostasy. Among the Imami jurists there are three viewpoints with regard to
declaration of disbelief after puberty: some jurists consider him as a Murtad Fitri (a person born to a Muslim
father who later rejects Islam) taking into account his inherited Islam; the famous jurists apply the rules of
Murtad Melli (a person who converted to Islam and later rejects the religion) to him on the basis of Dar rule
(the rule of avoiding Hudud due to doubt) and the necessity of being precautious to preserve the lives of
people and some later jurists are of the opinion that he is a disbeliever because they condition apostasy upon
real Islam. Since holding that the minor is a Muslim as a result of inheritance originates from the graceful
approach of the Lawgiver, inherited Islam may not be a basis for imposing the punishment of apostasy.
Accordingly, it is justified to consider a person born to a Muslim father who later rejects Islam as a
disbeliever.
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چکیده
آزادی انتخاب دین از مسائل مهم کالمی است .پذیرش اسالم نیز منوو بوب ب ووغ عق وی مک و اسوت .حواگ ا ور
مس مانزاده پس از ب وغ ،اظهار کفر کند ،آیا وی را باید مرتد محسووب و آزادی انتخواب دیون را از وی سو

کورد

ارتداد از حدود غیرمذکور در قانون مجازات اسالمی است و در خصوص شبهات پیراموون آن بایود بوب منوابم مبتبور
فقهی مراجبب کرد .از طرف دیگر ،آرای فقها بوبو یوژه فقهوای متوخخر در خصووص اظهوار کفور ببود از ب ووغ توسو
مس مانزاده ،متشتت و زمینب وقوع شبهب دارئب حد ارتداد را فراهم ساختب است.
در میان فقهای امامیب درباره اظهار کفر مس مانزاده پس از ب وغ سب دید اه وجود دارد :برخی با اعتباربخشی بب اسالم
تببی ،وی را مرتد فطری دانستباند؛ مشهور فقها باتوجببب قاعده درأ و اصل احتیا در دماء ،وی را بب مرتد م ی م حق
کردهاند و برخی از فقهای متخخر نیز ببدلیل مشرو کردن ارتداد بب اسالم حقیقی ،حکم بب کفر وی دادهاند .ازآنجاکوب
حکم بب اسالم تببی صغیر ناشی از رو یکرد تفض ی شارع است ،اسالم تببی را نمیتوان مبنای تبیین کیفر ارتداد قرار
داد .بنابراین کافردانستن مس مانزاده اظهارکننده کفر ببد از ب وغ موجب است.
واژگان کلیدی :ارتداد ،اسالم تببی ،حق انتخاب دین ،قواعد امتنانی ،مرتد فطری.

ساداتی و دیگران؛ امکانسنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتوِ رویکرد تفضلی شارع99 /
مقدمه
در مذه شیبب ،مرتد بب م ی و فطری تقسیم شده است .در میان فقها ،تنها از ابنجنیود اسوکافی نقول
شده کب مرتد یک قسم است (صاحب جواهر  ،)102/03 ،اموا ع موای امامیوب افکوار او را متوخ ر از افکوار
ّ
اهلسنت دانستباند و شهید انی این تقسیم را از مشهورات ،ب کب مس مات مذه شیبب میداند (.)83/33
آنچب در میان فقهای امامیب محل اختالف است ،بحث مرتد م ی یا فطریبودن مس مانزادهای است کب
ببد از ب وغ ،اظهار اسالم نکرده باشد .بر اساس نظر برخی فقها ،صغیری کب یکی از پدر و مادرش مس مان
باشد ،ا ر پس از ب وغ بدون آنکب شهادتین بر زبان جاری کنود ،اظهوار کفور کنود ،مرتود فطوری بوب شومار
نمیآید؛ چراکب اجرای حکم ارتداد فطری ،مقتضی اظهار اسالم پس از ب وغ است (خمینی ،تح ی هلاسیلة،
381/8تا382؛ صاحب جاهر 108/03 ،؛ موسوی اردبی ی .)808/0 ،این در حوالی اسوت کوب برخوی از
فقها ،اظهار اسالم ببد از ب وغ را در تحقق ارتداد الزم نمیدانند .بر اساس این نظر ،صرف تولود از پودر یوا
مادر مس مان و اظهار کفر پس از آن ،سب ارتداد فطری است؛ حتی ا ر شخص ببد از ب وغ اظهار اسوالم
نکرده باشد.
راجم بب ارتداد ،آ ار ارزشمندی نگاشتب شده است (صرامی3111 ،؛ والئی3120 ،؛ هاشمی،)3121 ،
اما درباره موضوع این نوشتار تاکنون ببطور دقیق پژوهش نشده اسوت .بوبعنوان نمونوب ،در مقالو «بررسوی
احکام فقهی و حقوقی ارتداد با تخکید بر نظر امام خمینی(ره)» ،نتیجب نوشتار آن است کب نظر امام خمینوی
در احکام فقهی ارتداد مطابق نظر مشهور فقهای شیبب است ،لکون ازنظور مصوداق مرتود و اجورای حکوم
ارتداد ،سیرۀ ایشوان متفواوت اسوت (سو طانی و اسوفهبدی .)3122 ،همچنوین در مقالو «آزادی عقیوده و
ارتداد» ،بب ف سف قتل مرتد پرداختب شده (باقیزاده )1 ،و در کتاب «بررسی رابطو آزادی انتخواب دیون (ال
اکراه فی الدین) و حکم ارتداد» (حبیبیتبار )3129 ،از ماهیت ارتداد و تق یدینبودن اصوگ دین سوخن بوب
میان آمده و دو مقالب نیز در خصوص جرمانگاری ارتداد نگاشوتب شوده اسوت (فالحوی3198 ،؛ 1جبواری،
 2)3191کب موضوع آنها فارغ از مسئ ب این جستار است.
این جستار با روش کیفی و مطالبات کتابخانبای ،درصدد پاسخ ویی بب سؤاالت زیر است:
 .3آیا اسالم تببی ببمنزل اسالم حقیقی است و همان آ ار و عوارض را دارد
 . 1یافت این جستار آن است کب با اسوتناد بوب مبوانی حمل مط ق بر مقید باید فت کب صرف ارتداد ،سب مجازات دنیوی نیسوت ،ب کووب در صوورتی اسوت کوب
همراه با دیگر رفتارها ،چون محاربب باشد (فالحی.)132 ،
ً
 .2نتیج این جستار نیز آن است کب ارتداد با عنوان اولی خود کب صرفا تغییر عقیده است ،نب با عناوین انویبای چون محاربب و افساد فی االرض ،نب جرم است و
نب قابل جرمانگاری (جباری.)58 ،
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ً
 .8ا ر صغیر مس مانزاده پس از ب وغ ،ابتدائا اظهار کفر کند ،حکم وی چیست
 .1آیا صرف ب وغ مس مان تببی سب میشود کب تبدیل بب مس مان حقیقی شوود بوبعبارتدیگر ،آیوا

صدق اسالم حقیقی نیازمند ب وغ بب اضاف اظهار اسالم است
فرضی این جستار عبارت است از:
 .3اسالم تببی در پرتو رویکرد تفض ی شارع ببمنزل اسالم حقیقی است ،لیکن این رویکرد تفضو ی را
نمیتوان مبنای تبیین مجازات ارتداد قرار داد.
ً
 .8ببدالیل روایی ،کالمی و فقهی ،ا ر صغیر مس مانزاده پس از ب وغ ،ابتدائا اظهوار کفور کنود ،فقو
کافر بب شمار میآید و احکام ارتداد ،اعم از م ی یا فطری بر وی مترت نمیشود.
 .1ظهور اسالم حقیقی نیازمند اظهار اسالم ببد از ب وغ است.
ً
عالوه بر بدیمبودن موضوع ،ضرورت این مطالبوب از آنجوا نشوخت می یورد کوب اوال ،ارتوداد از حودود
غیرمذکور در قانون مجازات اسالمی است .درباره این دستب از حدود بنا بر مفاد مادۀ  880قانون مجوازات
اسالمی باید بب منابم مبتبر فقهی یا فتاوای مبتبر مراجبب کرد .درعینحاگ ،مراجبب بب اقواگ فقهوا نیوز بورای
قاضی راهگشا نخواهد بود؛ چراکب اقواگ فقها در این خصوص مخت

است و سب نظر ک ی وجود دارد .لذا

باتوجب بب آ ار حقوقی و کیفری ناظر بر این نوع ارتداد ،ضروری است حکم ایون مسوئ ب بوا تتبوم در احکوام
فقهی بررسی شود.
ً
انیا ،سیاست جنایی ایران در خصوص ارتداد از ُببد تقنینی ،متمایل بوب جرمانگواری حوداق ی اسوت،
بب ونبای کب اشارهنکردن بب حد ارتداد در قانون مجازات اسالمی  ،3198مفید همین رویکرد است .از ُببود
سیاست جنایی قضایی نیز تبداد آرای قضایی راجم بب ارتداد از ابتدای انقالب تاکنون ،بسیار اندک است.
از طرف دیگر ،باید توجب داشت کب صغیر مس مانزاده در یک رویکرد تفض ی ،مس مان بب شمار آموده
است تا بتواند در پرتو الطاف شارع از امتیازات یک مس مان استفاده کند .لوذا ایون فورض اولوی ،نبایود بوب
ً
مسائل کیفری تسری پیدا کند .ببتببیر دیگر ،احکام کیفری بب مواردی کب فرد تفضال م حق بب اسوالم شوده
است ،نباید سرایت یابد و لذا تسری احکوام کیفوری بوب مسو مانزاده ببصورف مسو مانزادهبودن ،تبوذی
بالاستحقاق است.
برای ا بات فرضیب ،نخست مفهوم اسالم تببی و اسالم حقیقی و رویکرد تفض ی شارع بب صغیر ،تبیین
و سپس اقواگ فقها در خصوص تخ یر اسالم تببی یا حقیقی بر تحقق ارتداد ،واکاوی شوده و درنهایوت ادلو
روایی ،کالمی و فقهی ناظر بب کافردانستن مس مانزاده مظهر کفر ببد ب وغ ،تبیین و تح یل شده است.

ساداتی و دیگران؛ امکانسنجی تحقق ارتداد با اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ در پرتوِ رویکرد تفضلی شارع010 /
 .1انواع اسالم از نظرِ منشأ صدور
محل نزاع ،ضرورت شر اظهار اسالم ببد از ب وغ برای تحقق ارتداد است .در مقابل ،برخوی از فقهوا
اظهار اسالم ببد از ب وغ را شر نمیدانند و صرف اسالم تببی را برای تحقق ارتداد کافی میدانند.
برای روشنشدن بحث ،باید دو اصطالح اسالم حقیقی و اسالم تببی بررسی شود.
اسالم ازنظر منشخ صدور ،دو نوع است :حقیقی و تببی( 1صاح جواهر ،معجم فقه هلجاهر 362/1 ،؛
حسینی عام ی .)855/11 ،اسالم تببی ،اسالمی است کب در رویکرد تفضو ی شوارع صوادر میشوود و آن
زمانی است کب پدر یا مادر صغیر ،مس مان باشند کب در این رویکرد امتنانی ،صغیر ع یرغم تک ی نداشتن
و ب وغ ،از مزایای مس مانبودن استفاده میکند.
یکی از شرای تحقق ارتداد فطری ،منشخ اسالم صغیر است کب در این خصوص چند احتمواگ متصوور
است:
 .1پدر و مادر شخص مرتد ،هر دو مس مان باشند :در این صورت بب اجماع تمامی فقهای اهلسونت و
امامیب ،در صورت وجود این شر و اظهار ارتداد توس فرزند آنان پس از ب وغ ،ارتداد فطری محقوق شوده
است.
 .2یکی از والدین مرتد ،مس مان باشد :بورای حکوم بوب اسوالم صغیر ،اسوالم یکی از والودین او هوم
کافی است و نوزاد م حق بوب اشوورف االبوووین اسووت و از ایون نظور ،تفواوتی بوین پودر و موادر نیسوت.
(اصوفهانی513 ،؛ حکوویم ،منهاج هلصالحین353/2 ،؛ خمینوی ،تح ی هلاسیلة .)366/2 ،درعینحواگ،
برخی ایراد کردهاند کب اکتفا بب اسالم یکی از والدین برای تحقق ارتداد فطری موجب نیست (مقدس اردبی ی،
.)321/13
 . 3تربیت اسالمی :برخی از فقها ،افزون بر اسالم والدین یا یکی از آن دو ،شر تربیت اسالمی را نیوز
لحاظ کردهاند .استدالگ آنان این است کب شر مندرج در روایات برای تحقوق ارتوداد فطوری« ،ولود ع وی
االسالم» است .ظهور این تببیر در آن است کب شخص در محیطی اسالمی و در پرتو آموزههای دینی رشود
کرده باشد (ورعی .)1٧ ،تبادر ذهنی از عبارت «ولد ع ی االسالم» نیز همین است.
ً
احتماگ اوگ و دوم قطبا سب تحقق اسالم تببی و شر سوم ،زمینبساز اسالم حقیقوی اسوت؛ چراکوب
اسالم حقیقی (باإلصالة) آن است کب صغیر پس از ب وغ با بهره یری از عقل و منطق و با ارادۀ آزاد ،اسالم را
 .1تببیت را در فقب شیبب در چهار زمینب میتوان مطالبب کرد :تببیت در طهارت و نجاسوت ،تببیوت در اسوالم و کفور ،تببیوت در م کیوت ،تببیوت در اسوتیطان
(میرس یم.)322٧/1 ،
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بر زیند و اظهار اسالم کند .لذا در اولی منشخ صدور اسالم ،تببیت است و در دومی عقل و اندیش آزاد.
درعینحاگ ،آ ار اسالم تببی آن است کب بنده را ازنظر جان و مواگ در اموان مویدارد ،اعوم از اینکوب در
باطن از مؤمنان یا منافقان باشد .در اسالم حکمی ببتبم والدین ،احکام اسالم دربارۀ کودک جاری میشود،
لیکن مدت اسالم حکمی تا زمان ب وغ است کب ببتفصیل بب این دو نوع اسالم و توخ یر آن در تحقوق ارتوداد
فطری میپردازیم.
 .1 .1اسالم تبعی
برخی از فقها ،اسالم تببی قبل از کفر را برای ارتداد فطری کافی میدانند و اظهار اسالم ببد از ب ووغ را
ً
شر نمیدانند .بر این اساس ،صرفا زادهشدن از پدر یا مادر مس مان و اظهار کفر برای تحقق ارتداد فطوری
کافی است (شهید انی23،25/18 ،؛ صاح جواهر ،جاهر هلکالم33/3٧ ،تا.)36
شهید انی ،چنین شخصی را ع یرغم اینکب مرتد فطوری میدانود ،آ وار ارتوداد م وی را بور وی حمول
میکند و قائل بب استتابب وی است ( .)25/18اما از عبارات دیگر ایشان استفاده میشود کوب اسوالم تببوی را
کافی ندانستب ،ب کب اقرار ببد از ب وغ را نیز شر کرده و می وید« :کسی کب پس از ب وغ ،اظهار یوا وصو
اسالم نکند و موجبات کفر در او محقق شود ،مبنای رجووع و باز شوت از اسوالم در او محقوق نمیشوود؛
ً
چون حقیقتا مس مان نبوده تا اآلن از آن بر شتب باشد» (.)2٧/18
امام خمینی نیز در این زمینب مبتقدند کب هر بچبای کب در حاگ انبقاد نطفباش ،یکی از پدر و موادرش
ً
ً
مس مان باشند ،حکما و تببا مس مان است ،پس حکم مس مان بب او م حق میشود و ا ر متبووع او ببود از
آن مرتد شود ،بچب در ارتداد عارضی تابم او نیست .البتب ا ر یکی از پدر و مادر بچب قبل از ب وغش وببد از
آنکب در وقت انبقاد نطفو او کوافر بودهاندوو اسوالم بیواورد ،در اسوالم توابم او میشوود (تح یو هلاسویلة،
 .)3٧8/2بااین وجود ،امام خمینی نیز اسالم تببی را برای تحقق ارتداد فطری کافی نمیداند.
برخی روایات ،مبنای فقهایی است کب باز شت از اسالم تببی را در تحقق ارتداد ،بب ماننود باز شوت از
اسالم حقیقی میدانند کب در ذیل بررسی و نقد و تح یل میشود.
َ َّ َ
أ .روایت ع یبنالحسین« :قاگ ع ی(ع) اذا أس م األب ،جر الولد الی االسوالم ،فمون ادرک مون ولوده
دعی الی االسالم ،فإن ابی قتل »...؛ ع ی(ع) فرمود :هر اه پدر اسالم آورد ،فرزند خویش را ببسمت اسالم
کشیده است و هر کدام از اوالد او کب بب حد ب وغ رسیدند بب اسالم دعوت شود .ا ر نپذیرفت کشتب خواهود
شد( »...ابنبابویب.)98/1 ،
ً
ً
ّ
اوال ،این روایت مرس ب است (خویی)330/3 ،؛ انیا باتوجببب جم وب «إذا أسو م األب جور الولود إلوی
اإلسالم» ،بب نظر میرسد حکم بیانشده در روایت مربو بب ولدی است کب یا نطفباش در حواگ کفور پودر
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منبقد شده ،ولی والدتش پس از اسالم پدر بوده است یا اینکب کافر متولد شده و سپس پدرش مس مان شده
ً
است؛ چراکب صراحتا در روایت قید شده است کب ا ر پدر مس مان شود ،فرزند را ببسوی اسالم میکشواند
کب داللت بر اسالم تببی فرزند دارد .درحالی کب ا ر پدر در حاگ انبقاد نطف فرزند یا والدت وی ،مسو مان
بود ،نیازی بب استفاده از واژۀ « َّ
جر» نبود و فرزند ببتبم پدر مس مان ،مس م محسوب میشد.
ً
بنابراین ببدلیل اینکوب چنوین طف وی اصووال مسو مانزاده نیسوت ،وی در صوورت عودماظهار اسوالم،
ببهرحاگ مرتد فطری محسوب نمیشود.
َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ِّ
ب .محمدبنحسن از امام ع ی(ع) آورده است کب« :و ِّرو َینا عن ع ی(ع) :أنب أمر بقتل المرتد قواگ مون
َْ َ َ َ َ
ََ
َ َّ َ
َ ََ َ
ُ َ
َ َّ
َ
ُولد ع ی اإلسالم ف َبدگ د َین ُب قتل و لم ُی ْس َت َت ْ و من کان ع ی غیر دین اإل ْسالم فخ ْس َم م ا ْرتد یسوتتاب ال وة
َّ ُ َ
َ َ ْ
أ َّی ٍام فإن تاب َو إال قتل»؛ («از امام ع ی(ع) روایت شده است کب ایشان بب قتل مرتد امر کرد .فرموود :کسوی
کب مس مان متولد شود و دین خود را تغییر دهد ،کشتب شده و توبب داده نمیشود و هرکس مسو مان نباشود و
سپس مس مان شود و آنگاه مرتد شود ،سب روز توبب داده میشود .ا ر توبب کرد ،از او پذیرفتوب میشوود و در
غیر این صورت ،کشتب میشود» (ابنحیون.)192/3 ،
ً
اوال ،ازنظر سند روایوت موذکور مرسو ب اسوت و از کتواب دعوامم هسسوالم نقول شوده اسوت (نووری،
ً
)310/32؛ انیا در این روایت ،مرتد فطری کسی دانستب شده است کب «مس مان متولد شده باشد ».پرسوش
مطرح در اینجا آن است کب آیا تببیر «ولد ع ی االسالم» ،ظهور در الفاظ عبارت دارد یا مبنای حقیقوی آن،
این است کب کودک عالوه بر اینکب از والدین مس مان متولد شده باشد ،باید تربیت اسالمی نیز دیده باشود
آیا تببیر «ع ی االسالم» ببمبنای در محی اسالمی است
درصورتیکب «ولد ع ی االسالم» را در مبنای لفظی آن قبوگ کنیم ،بر اساس این روایوت ،اسوالم تببوی
نیز برای تحقق ارتداد فطری کافی است .درحالیکب ا ر «ع ی االسالم» را ببمبنای محی اسالمی بودانیم،
بدین مبناست کب وی در جامب اسالمی والدت و رشد کرده و پس از ب ووغ نیوز اسوالم را انتخواب کورده و
سپس از دین بر شتب است.
ً
داللت اصطالح «ع ی االسالم» بر محی اسالمی بوب وجوب مجواز اسوت؛ چراکوب اوال ترجمو دقیوق
ً
ً
«مس مان متولد شود» ،عبارت عربی «ولد مس ما» است و نب «ولد ع ی االسوالم».؛ انیوا حورف «ع وی»
مبانی استباری متفاوتی دارد (توکلنیا .)802 ،در اصطالح «ولد ع وی االسوالم» ،ایون حورف در مبنوای
استباری خود؛ یبنی حالت بب کار رفتب است .در قرآن کریم نیوز بورای تسوهیل در ادراک حواالت مخت و
جسمی یا روانی اشیا و انسانها ،از حرف «ع ی» در نقش استباری استفاده شده اسوت (هموان .)831 ،در
عبارت «ولد ع ی االسالم» نیز حرف جر «ع ی» در مبنای حالت بب کار رفتب و لذا «ولد ع وی االسوالم»؛
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یبنی والدت درحالیکب شخص مس مان است و مشخص است کب حالت اسالم زمانی محقق میشود کوب
شخص از پدر و مادر مس مان متولد و در جامببای اسالمی کب روح و روان فرد با آموزههای اسالمی عجین
شده ،تربیت شود؛ در غیر این صورت ،حالت اسالم کب حالتی روحیروانی است بر فرد حمول نمیشوود؛
ً
الثا شر تحقق اسالم حقیقی ،عقل و ارادۀ آزاد شخص است و نب امور خونی و نسبی.
برخی از فقها نیز برای مرتد فطریدانستن وی ،عالوه بر تولد از یکی از والدین مس مان ،شور تربیوت
ً
ً
ً
اسالمی را الزم دانستباند« :ف و ولد بین مس مین فب غ کافرا ،لوم یکون مرتودا فطریوا» (حکویم ،مستمسو
هلع وة هلاثقی121/2 ،تا.)122
مسئ مطرح دیگر دربارۀ این حدیث عبارت است از اینکب از حدیث فوق ،شر اظهار اسوالم ببود از
ب وغ فهمیده نمیشود! پاسخ آن است کب عبارت «فبدگ دینب» مفید آن است کب شخص مرتد ،ببود از ب ووغ،
دین اسالم را انتخاب و اسالمآوردن را اظهار کرده ،لیکن پس از آن دین خوود را تغییور داده اسوت .بنوابراین
بب نوعی شر اظهار اسالم در این عبارت نیز وجود دارد و این حدیث نمیتواند دلی ی بر کفایت اسالم تببی
برای تحقق ارتداد فطری شمرده شود.
ج .روایت دیگری نیز بدین مضمون از امام رضا(ع) نقل شوده اسوت« :محمدبنالحسون باسوناده عون
ّ
الحسینبنسبید قاگ« :قرأت بخ رجل الی ابی الحسن الرضا(ع) :رجل ولد ع ی االسالم م کفر و اشرک
و خرج عن االسالم هل یستتاب او یقتل والیستتاب فکت (ع) :یقتل» (حر عام ی.)033/32 ،
روایت ،ازنظر سند صحیحب است (طوسی ،تهوییب هسحکوام319/30 ،؛ هموو ،هسستبصوا 282/0 ،؛
ً
محسنی .)118/2 ،در این روایت نیز ظاهرا «ولد ع ی االسالم» مسو مانزادهبودن را سوب ارتوداد فطوری
دانستب است؛ چراکب در روایت آمده است کب چنین شخصی کشوتب میشوود و سوخنی از ضورورت اظهوار
اسالم ببد از ب وغ نیامده است.
ً
پاسخ آن است کب اوال مراد از رجل و مس م در روایات ،رجول و مسو م بوالغ اسوت و کوودک را در بور
ً
نمی یرد (صاح جواهر ،جاهر هلکالم)653/21 ،؛ انیا عبارت «خرج عن االسالم» ،ببمبنای خوروج از
اسالم حقیقی است و نب اسالم تببی .اسالم حقیقی نیز تنها با اظهار اسوالم ببود از ب ووغ محقوق میشوود.
بنابراین ،این روایت نیز مفید کفایت اسالم تببی برای تحقق ارتداد فطری نیست.
ُ َ ِل َ
د .شیخ طوسی بب اسناد از حسینبنسوبید از عثمانبنعیسوی رفبوب می ویود« :و کتو غوالم ألمیور
ْ
ْ
َ ًَ
َ ُ َ ً
َ ِّ
َ َ َ ً َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ
وان م َ
ون
ال ُم ْؤمن َین(ع) إل ْیب إنی قد أ َص ْبت ق ْوما م َن ال ُم ْس م َین َزنادقة َو قوما م َن النصاری زنادقة فقاگ أما من ک
ُ َ َ َ ْ ْ َ ُ َّ ْ َ َّ َ ْ
اضر ْب عنقب و ال َت ْس َتت ْب ُب َو َم ْن َل ْم ُی َول ْد م ْن ُه ْم َع َ ی ْالف ْط َرة َف ْاس َتت ْب ُب فإن َت َ
اب
المس مین ولد ع ی الفطرة م ارتد ف
ُ َ
َّ َ ْ
َو إال فاضر ْب ع ُنق ُب»...؛ یکی از ماشتگان امیرالموؤمنین(ع) بوب آن حضورت نوشوت :مون بوب جمواعتی از
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مس مانان در اینجا برخوردهام کب زندیق هستند و نیز قومی از ترسایان .حضرت فرمود :هرکس از مسو مانان
کب در خانوادۀ مس مانی بب دنیا آمده و مرتد شده است ردن او را بزن و الزم نیست او را توبب دهی و هرکس
در خانوادۀ مس مان بب دنیا نیامده و مرتد شده بود او را توبب ده و ا ر توبب نکرد ردنش را بزن( »...ابنبابویب،
.)338/1
این عبارت نیز مفید کفایت اسالم تببی نیست؛ چراکب شر تحقق ارتداد فطری آن اسوت کوب شوخص
مرتد از مس مانان بوده باشد و واضح و مبرهن است کب شخصی مس مان دانستب میشود کب بب ب وغ رسیده و
اظهار اسالم کرده باشد.
 .2 .1اسالم حقیقی (باالصالة)
برخی دیگر از فقها ،مالک فطریبودن ارتداد را عالوه بر اسالم ابوین یوا احودهما حوین انبقواد نطفوب،
ّ
اظهار اسالم ببد از ب وغ فرد دانستباند .فاضل هندی در کتاب کشف هللثام طبوق نقول صواح جواهر ،بوب
همین نظریب مبتقد است و مینویسد« :مرتد فطری کسی است کب هر وز کوافر ق موداد نشوده اسوت؛ زیورا
والدینش یا یکی از آن دو ،زمان تولد او مس مان بوده و او نیز موقم ب وغ اظهار اسالم کرده است ».لذا چنین
ّ
ّ
ّ
المرتد عن فطرة بمن ذکرناّ ،
لنصهم ع وی أن مون ولود ع وی
شخصی را درخور توبب میداند...« .إنما ّفسرنا
الفطرة فب غ فخبی اإلسالم استتی ( »...جاهر هلکالم.)652/21 ،
امام خمینی نیز کودک مس مانی را کب پس از ب وغ بدون آن کب شهادتین بر زبان جاری کند ،اظهار کفور
کند ،مرتد فطری نمیداند ،ازاینرو در تح ی هلاسیلة مینویسد« :المرتد و هو من خرج عن االسالم و اختار
ّ
فطری و م ّ ی ،و ّ
االوگ من کان أحد أبویب مس ما حاگ انبقاد نطفتب ّم اظهر االسالم ببد
الکفر ع ی قسمین،
ً
ّ
ب وغب ّم خرج عنب و الثانی من کان أبواه کافرین حاگ انبقاد نطفتب م اظهر الکفر ببود الب ووغ فصوار کوافرا
ً
أص یا ّم أس م ّم عاد الی الکفر191/8( »...تا.)191
لذا از دید اه امام خمینی ،داشتن اسالم حقیقی در صدق مرتد فطری شر اسوت .ازایونرو در موضوم
دیگر میفرماید « :و کذا ولود المسو م اذا ب وغ و اختوار الکفور قبول اظهوار االسوالم فالظواهر عودم إجوراء
حکم المرتد فطریا ع یهما» (همان381/8 ،تا.)382
بنابراین ،ایشان اظهار ببد از ب وغ را برای مس مان باالصالةشدن الزم میداند (همان .)183/8 ،مطابق
این نظریب ،اسالم تببی برای ارتداد فطری کافی نیست و چنانچب صبی در زمان ممیزبودن اسالم را انتخواب
نکرد و بااین حاگ بالغ شد و اظهار کفر کرد ،ارتدادش فطری نیست.
لذا اسالمی کب مقدمب برای ارتداد فطری است ،بایود ببود از ب ووغ باشود (حکویم ،مستمسو هلعو وة
هلاثقی383/8 ،تا)388؛ زیرا دلیل اسالم حکمی ،داللتش در حدی نیست کب آن اسوالم تببوی را تبودیل بوب
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اسالم اص ی کند (همان ،) 383 ،ب کب بب اسالم صغیر در رویکردی تفض ی حکوم شوده و بور ایون اسواس
نمیتوان این تفضل را مبنا برای تشریم حکمی جزایی قرار داد.
بب ضرورت اظهار اسالم ببد از ب وغ برای تحقق ارتداد ،در چند روایت اشاره شده است:

أ .هشامبنسالم عن عمار الساباطی« :قاگ سمبت اباعبدال ب(ع) یقوگ کل مس م بین مس َمین ارتد عون
ً
االسالم و جهد محمدا(ص) نبوتب وکذبب فان دمب مباح لمن سمم ذلک منب و امرئتب بائنوة منوب( »...ک ینوی،
.)112/6
ازنظر س س ب راویان ،سهلبنزیاد در سند روایت محل بحث است ،ولی دربارهاش فتباند :االمور فوی
سهل؛ سهل و روایاتش را پذیرفتباند .عمار ساباطی نیز با آنکب فطحی مذه است (طوسی ،فه ست کتب
هلشیعة ،(333 ،مورد اعتماد و و وق است (نجاشی2٧5 ،؛ طوسی ،تهییب هسحکام ،(151/1 ،ولوی چوون
ً
عرب نیست ،مبموال روایاتش دارای اضطراب متن است 1و یکی از آنها همین روایت است.
ُّ
در این روایت« ،کل مس م» ظهور در مس م باالصالة دارد« ،بدیهی است وقتی می وییم یک مسو مان
ا ر از اسالم دست برداشت یا پیغمبر را انکار یا تکذی کرد خونش مباح است ،...ظهوور قووی و روشونی
دارد در اینکب مراد فرد بالغی است کب ...ببد از ب وغ اظهار اسالم کرده و در بین مس مانان زند ی میکنود و
اسالمش اسالم اص ی شده است» (تق ی هت آیتهلله مقتدهیی د د س خا ج فقه.)3122 ،
ً
ُّ
این تفسیر از عبارت «کل مس م» محل ایراد است؛ چراکب اوال اطالق آن ،هم مسو مان تببوی را در بور
ُ ّ
می یرد و هم مس مان باالصالة را و در متن روایت ،هیچ قرینب یوا اموارهای وجوود نودارد کوب عبوارت «کول
ً
مس م» را منصرف از اسالم تببی کند .اتفاقا برعکس ،قراین و امارات موجود در روایت ازجم ب عبارت «هر
مس مانی کب از دو مس مان متولد شده باشد» داللت بر این امر دارد کب اسوالم تببوی نیوز میتوانود مقدمو
ً
ارتداد فطری باشد .انیا در تبری اسالم آورده شده کب« :االولی :من مرات االسالم ،القبوگ لظواهر االوامر
والنواهی بت قی الشهادتین لسانا» (طباطبائی103/3 ،تا ،)101لذا این تبری هم انسان بالغ و هوم صوغیر
ممیز را در بر می یرد.
ممکن است فتب شود کب تنها اقرار فرد بالغ مبتبر است و بنابراین ا ری بر اقرار صغیر ممیز نیست .ایون
ً
ایراد ،وارد نیست؛ چراکب ببطورک ی اقرار صغیر ممیز نفی نشده است و وی میتواند در اموری کوب مسوتقال
میتواند آن را انجام دهد ،اقرار کند (مادۀ  1212قانون مدنی) (مصطفوی255 ،؛ حسینی عام ی.)281/8 ،
ّ
الصبی اذا ش ّ فاختوار النصورانیب و احود
ب .صحیح ابانبنعثمان« :عن ابیعبدال ب ع یب السالم فی
 .1برای مالحظب روایتهای متفاوت از این حدیث در کت حدیثی نک:طباطبایی ،مصطفی و حسن ع یدادی س یمانی.
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ابویب نصور ّ
انی أو مسو مین قواگ الیتورک و لکون یضورب ع وی االسوالم» (ک ینوی281/1 ،؛ حور عوام ی،
.)326/25
مفهوم این روایت این است کب چب زمانی کب یکی از والدین مسویحی و دیگوری مسو مان اسوت و چوب
زمانی کب هر دو مس ماناند ،درهرحاگ فرزندی کب مسیحی شده است نباید بب حاگ خوود رهوا شوود ،بایود
تخدی شود تا اسالم را اختیار کند .درعینحاگ ،ا ر چنین شخصی مرتد فطری بب شمار میرفت (بنا بر نظر
مشهور فقها) ،محکوم بب قتل بود و امام نیز باید بب جای حکم بب تبزیر ،حکم بب قتل میفرمودند؛ لذا همین
کب مجازات دیگری غیر از قتل برای وی در نظر رفتباند نشاندهنده آن است کب ارتداد باید مسبوق بب اسالم
حقیقی باشد ،و رنب شخص مرتد بب شمار نمیرود.
 .2صورتهای مختلف اظهار اسالم
پیشفرض آن است کب اسالم تببی برای صدق عنوان ارتداد فطری کفایت نمیکند .لوذا اظهوار اسوالم
پس از ب وغ شر است .در اینجا پرسش آن است کب آیا برای اظهار اسالم ،شهادتین موضووعیت دارنود یوا
طریقیت ا ر طریقیت داشتب باشند ،لذا هر نشانب و ا ری ولو عم ی کب داللت بر اسوالم فورد کنود ،اظهوار
اسالم ت قی میشود.
شهادتین ،واهی بب وحدانیت خدوند و نبوت حضرت محمود(ص) اسوت (صواح جواهر ،جواهر
َ ّ
ْ ُ ْ
الب اال ال ب و
هلکالم .)110/03 ،شهادتین با فتن این دو جم ب یا مضمون آنها تحقق مییابد« :أش َهد أن ال
ُ ّ
ً
ْ ُ َّ
أش َهد أن ُم َح َّمدا َر ُسوگ ال ب؛ واهی میدهم خدایی جز خدای یگانب نیست و واهی مویدهم کوب محمود،
پیامبر خدا است» .بب فت شیخ صدوق ،شوهادتین ،اقورار بوب پوذیرفتن توحیود و نبووت اسوت (ابنبابویوب،
 .)899/3لیکن آیا صرف اظهار زبانی شهادتین بدون اعتقاد ق بی بب اسالم ،سب تحقوق اسوالم میشوود
ً
پاسخ آن است کب آ ار حقوقی و کیفری این امر تفاوت دارد :ازنظر عبادی ،فردی کب شهادتین فتب ولی ق بوا
مس مان نشده است ،مس مان حقیقی محسوب نمیشود .امام خمینی در تح یو هلاسویلة می ویود« :ا ور
ً
ً
کافر شهادتین بگوید و انسان نداند ق با مس مان شده یا نب ،پاک است .ولی ا ر بداند ق با مس مان نشده ،بنا
بر احتیا واج باید از او اجتناب کرد» ()18/3؛ چراکب ایمان مراتبی دارد کب اولین مرتب آن ،اعتقاد ق بوی
و باور بب مضمون شهادتین است کب بب انجام احکام فرعی اسالم منجر میشود (طباطبائی 103/3 ،و )101
و فردی کب اعتقاد ق بی ندارد ،ایمان ندارد.
ازنظر فقب حکومتی و فقب کیفری ،چنین شخصی را میتوان مس مان ق مداد کرد و صرف اظهار زبانی را
از او پذیرفت ،حتی ا ر اعتقاد ق بی بب اسالم نداشتب باشد؛ چراکب قاعدۀ درأ و امتنوانی و تفضو یبودن آ وار
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ً
حملشده بر اظهار زبانی اسالم ،مانم عدمترت ا ر بر اسالم صرفا زبانی است.
درعینحاگ ،اظهار اسالم می تواند دو صورت داشتب باشد :لفظی و عم ی .بنوابراین ا ور صوغیر پوس از
ب وغ بب مناسک اسالمی بپردازد ،همین امر اظهار اسالم محسوب میشود و لذا نیاز بب اظهار زبوانی اسوالم
نیست.
ً
اوال ،در کالم فقهای موافق این نظریب نیز تنها بب اظهار اسالم ببصورت مط ق بسنده شوده و سوخنی از
اظهار زبانی نیامده اسوت (خمینوی ،تح یو هلاسویلة381/8 ،توا382؛ صواح جواهر ،جواهر هلکوالم،
ً
108/03؛ موسوی اردبی ی .)808/0 ،انیا ،در تبری اسالم آورده شوده اسوت کوب« :کسوی کوب اقورار بوب
شهادتین و مباد داشتب و منکر ضروری دین نباشد ،و رنب کافر است» (جبفوری لنگورودی .)655 ،واضوح
ً
است کب اقرار عم ی هم میتواند مفید اظهار اسالم باشد .الثا ،در کالم برخوی از فقهوا بوب جوای عبوارت
ً
اظهار اسالم ،از اصطالح مقیدا بالشرع استفاده شده کب نشاندهندۀ اعتبار اظهار عم ی بب اسالم است:
ّ ً
ً
ًّ
مقیودا بالشورع و
فطریا إذا کان أحد أبویب مس ما من حین الب وق الی ان یب غ و کان
«و الشک فی کونب
یبرف أحکام اإلسالم» (اردبی ی.)312/13 ،
لذا اظهار عم ی اسالم نیز می تواند اظهار اسالم ت قی شود و اظهار اسوالم منحصور در اظهوار و اقورار
زبانی نیست.
 .3حکم شرعی اظهار ابتدایی کفر پس از بلوغ
در این خصوص باید بین بالغی کب پدر یا مادرش هنگام والدتش مس مان بوده یا نبودهانود (کوافرزاده)،
قائل بب تفاوت شد.
 .0 .3کافرزاده
پرسش مطرح در این باب عبارت است از اینکب ا ر کافرزادهای کوب پودر یوا موادرش یوا هور دو ببود از
والدتش مس مان شده اند دوباره کافر شوند ،حکم اظهار کفر وی ببد از ب وغ چیسوت آیوا بوبدلیل داشوتن
اسالم تببی ،اظهار کفر وی ببد از ب وغ سب تحقق ارتداد است یا خیر در این صورت ،ارتوداد وی م وی
است یا فطری
پاسخ آن است کب حکم اسالم وی در زمان صغیر بودن ،حکموی تفضو ی اسوت توا از احکوام امتنوانی
اسالم برخوردار شود و جان و ماگ وی محفوظ باشد؛ لذا پس از ب وغ و اظهار کفر توس وی ،همان احکام
کفر بر وی حمل میشود و چنین شخصی مرتد محسوب نمیشود .لیکن سقو احکام ارتداد ،مانم تبزیور
وی نیست ،افزون بور اینکوب برخوی از فقهوا ،ارتوداد را سوب تبزیور دانسوتباند (محقوق ح وی.)٧32/2 ،
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همچنانکب در صحیحب ابانبنعثمان نیز همین حکم وارد شده است .درعینحاگ ،تبزیور نیوز در ایون مبنوا
ببمبنای مجازات صرف نخواهد بود ،ب کب منظور از تبزیر ،تخدی وی ببمنظور سوقدادن او بب اظهار اسالم
است.
 .2 .3مسلمانزاده
یکی از شرای ارتداد فطری آن است کب شخص مرتد ،مس مانزاده باشد .مس مانزاده نیز کسوی اسوت
کب از پدر و مادر یا از احد االبوین مس مان بب دنیا آمده است .این شر  ،محل اجماع فقهای امامیب اسوت.
نزاع در این خصوص ،زمان اسالمداشتن پدر و مادر است؛ با این توضیح کب آیا مالک ،اسالم والدین هنگام
انبقاد نطفب است یا زمان والدت طفل .برخی از فقها ،اسالم ابوین یا یکی از آنان را حین تولد طفل موالک
دانستباند (همان.)115/2 ،
مشهور فقها واژۀ ولد را در عبارت «ولد ع ی اإلسالم» ،تفسیر بب انبقواد نطفوب کردهانود (شوهید وانی،
 ،)23/8بدون آنکب بر این تفسیر خالف ظاهر ،دلی ی هرچند غیرمتقن ارائب کنند تا آنجا کب صواح جواهر
تنها بب نبودن اختالف در این امر اکتفا کرده و بدون ارائ استدالگ ،کالم جزایری را درباره مالکبوودن زموان
تولد ،غری دانستب است (جاهر هلکالم.)652/21 ،
ً
بب نظر میرسد نب تنها کالم جزایری غری نیست ،ب کب تبابیر ظهور در همین مبنا دارد؛ چراکب اوال در
َ
روایات متبدد باب ارتداد فطری ،از عبارت « ُولد ع ی االسالم» استفاده شده است کب ظاهر لفظ ،داللت بر
ً
اسالم والدین یا یکی از آنان در هنگام خروج طفل از بطن مادر دارد ،نب زمان انبقاد نطفوب؛ انیوا مقتضوای
احتیا در دماء و قاعدۀ امتنانی درأ ،اعتبار هر دو قید است .در این فرض ،چند حالت متصور است:
 .0 .2 .3صغیر قبل از بلوغ اظهار کفر کند :در حکم بب ارتداد ،شر ب وغ مبتبر است .پوس ارتوداد
صغیر هرچند نزدیک ب وغش باشد و همچنین دیوانب در حاگ دیوانگی ا رچب ادواری باشد و همچنین ارتداد
مکره ،اعتبار ندارد (خمینی ،تح ی هلاسیلة.)381/8 ،
 .2 .2 .3صغیر ممیز اظهار کفر کند :ازجم ب شرو تحقق ارتداد ،بالغبودن شوخص مرتود اسوت،
حتی ا ر نزدیک بب ب وغ (مراهق) باشد .امامیب بب اجماع این شر را قبوگ دارند ،ببجز شیخ طوسی کب حکم
بب ارتداد مراهق کرده است (غروی.)831/3 ،
ً
ارتداد مراهق ،محل ایراد است؛ چراکب اوال ،مشهور فقها با این قوگ مخال هستند (حکیم ،مستمس
ً
ً
هلع وة هلاثقی)383/8 ،؛ انیا ،احادیث وارده مبنیبر ارتداد مراهق یا احادیث رفم ق م ،نفی میشوود؛ الثوا،
ً
حد بر صغیر مط قا جاری نمیشود.
در اینجا این پرسش مطرح میشود کب ا ر مس مانزاده قبل از ب وغ مسیحی شود ،آیا پس از ب وغش باز
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هم حکم مرتد را خواهد داشت
در این زمینب دو نظر وجود دارد :روهی از فقها مانند حضرات آیات شبیری زنجانی ،نوری همودانی و
صافی پایگانی مبتقدند کب ا ر اظهار اسالم نکند ،حکمش ارتداد فطری خواهد بود.
دست دوم ،باتوجب بب اینکب در تحقق ارتداد اظهوار اسوالم ببود از ب ووغ و سوپس خوروج از آن را شور
میدانند ،چنین فردی را مرتد نشمردهاند .آیتال ب خامنبای ،در این زمینب اشوبار داشوتباند کوب «در فورض
سؤاگ ،ا ر از طفولیت و قبل از ب وغ کافر بوده ،مرتد محسوب نمیشود و ببطورک ی ،مرتد عبوارت اسوت از
کسی کب ببد از رسیدن بب حد ب

وغ اظهار اسالم کرده و سپس از اسالم خارج شده باشد1».

 .3 .2 .3پس از بلوغ اظهار کفر کند :در مسئ محل بحث ،اظهار کفر ببد از ب وغ سب اخوتالف
فقها شده اس ت .لیکن نکت محل تخمل آن است کب آیا شخص برای اظهار اسالم یا کفر باید بالفاص ب پس از
ب وغ اقدام کند یا اینکب این مقدار آزادی و حق انتخاب میتوان برای او قائل شد تا پس از بحث و بررسی ،بر
اساس عقیدۀ خود عمل کند.
دو رویکرد ک ی بب این پرسش وجود دارد :نخست آنکب ،بر مبنای قوگ قوائالن بوب عدمضورورت اظهوار
ً
اسالم ببد از ب وغ ،قاعدتا فرصتی برای شخص برای تتبم و تخمل در اصوگ عقاید اسالمی وجود ندارد .دیگر
اینکب بر اساس نظر آن دستب از فقها کب بر لزوم اظهار اسالم ببد از ب وغ تخکید دارند ،باید فرصت مناس و
مبقولی بب شخص بال غ برای تتبم و بررسی اصوگ عقاید اسالمی داده شود .حاگ پرسش این است کب تا چوب
ً
زمانی این فرصت بب او داده میشود آیا باید فورا اسالم و ایمان آورد یوا اینکوب در صوورت نداشوتن عنواد و
جحد ،وی رها میشود
ِّ
َ ْ
َ
َ
بب نظر میرسد بر اساس عمومات آی «ال إکراه في الودین» ،چنوین فوردی رهوا میشوود و در صوورت
نداشتن جحد و عناد ،حکم ارتداد بر وی جاری نمیشود.
مسئ مطرح در اینجا آن است کب ا ر صوغیر مسو مانزاده پوس از ب ووغ اظهوار کفور کورد ،حکوم وی
چیست
با بررسی اقواگ فقهی ،سب قوگ در زمین وضبیت پسا اسالم وی وجوود دارد :ارتوداد فطوری ،در حکوم
مرتد م یبودن وی یا کافرپنداشتن او .در ادامب بب بررسی هر سب قوگ میپردازیم.
أ .مرتد فطرری  :آن دسوتب از فقهوا کوب اظهوار اسوالم ببود از ب ووغ را شور نمیداننود ،حکوم صوغیر
مس مانزادهای را کب پس از ب وغ اظهار کفر کند ،ارتداد فطری میداننود و قائول بوب اعودام چنوین شخصوی
 .1مؤسس فرهنگی رواق حکمتhttps://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa69156
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هستند کب شرح آن ذیل فتار اسالم تببی ذشت.
ب .در حکم مرتد ملی :وجود دالیل عق یکالمی برای پرهیز از مرتد فطریدانستن مس مانزادۀ مظهر
کفر ببد از ب وغ ،اکثر فقها را بر آن داشتب کب وی را در حکم مرتد م ی بدانند (حکویم ،منهواج هلصوالحین،
353/2؛ مقودس اردبی وی32٧/13 ،؛ موسووی اردبی وی226/2 ،؛ سوبزواری125/25 ،؛ خمینوی ،تح یو
هلاسیلة821/2 ،تا.)825
ادل این قوگ عبارتاند از .1 :اصل :اصل اولی ،عدم الحاق است و در این مسئ ب نیز روایاتی کب داللت
بر نپذیرفتن توبب یا عدماستتاب داشتب باشد ،وجود ندارد.
ّ
 .2درء الحد بالشبهة :اعماگ قاعدۀ درأ سب سقو حد ارتداد فطری و بوت ارتداد م ی است؛ چراکوب
چنین شخصی ازنظر این دستب از فقها یا مرتد م ی خواهد بود یا فطری و قدر متیقن ،ببدلیل وجوود شوبهب و
امتنان و مسامحب در حدود ،استتاب وی خواهد بود.
 .1قاعدۀ احتیا در دماء
 .2اطالق شر استتاب
 .3مقتضیات زمانی :برخی از فقها ،در تب یل الحاق وی بب مرتد م ی بب این امر استناد میکننود کوب در
حاگ حاضر ،این امر شایم است کب مس مانی در دیار کفر با زنی کافر ازدواج دائم یا موقت میکند و ببد از
مدتی زن و کودک خود را رها میکند ،لذا کودکی کب در دامن مادر کافر خود بزرگ میشوود ،چببسوا اسوم
ً
اسالم را هم تا مدتها ببد از ب وغ نشنود و طببا در حاگ کفر رشد کند ،بنابراین ببید است حکم مرتد بر او
جاری شود .ا ر ببد از ب وغ ،اسالم نیاورد و بب دامان دین دیگری غیر از اسالم برود ،مرتد فطوری نیسوت و
محکوم بب قتل نخواهد بود .ازاینرو ،استتابب الزم است؛ چنانچب برخی بر ایون مبنوا فتبانود« :حکوم اوالد
مرتد فطری قبل از ارتداد پدر ،باقی بر حکم اسالم هستند و بب ارتداد پدر تغییر نمیکنند در محکومیوت بوب
اسالم و ا ر محکوم بب اسالم تببی شد ،پس از ب وغ و عرض اسالم بر او ،اختیار کفر کرد ،ببد از اسوتتابب و
امتناع ،او را بب قتل میرسانند و محکوم بب ارتداد فطری نمیشود تا توبب او قبوگ نشود» (بهجت.)119/3 ،
ج .کافر :منظور از اسالم در مبنای حقیقی آن ،اظهار ایمان با عقل و ارادۀ آزاد است .لذا اسالم صوغیر
کب ببتبم والدین کس میشود ،اسالم در مبنای مجازی است کب برای امتنوان و تفضول شوارع ،آ واری بور
صغیر خواهد داشت.
ً
ازاینرو ،برخی از فقها ببویژه فقهای متخخر ،صغیر مس مانی را کب ابتدائا پس از ب وغ اظهار کفور کنود،
مرتد نمیدانند ،ب کب وی را کافر میدانند .آیتال وب مکوارم شویرازی در پاسوخ بوب اسوتفتائی مبنیبور اینکوب
مس مانزادهای کب بب محض ب وغ مسیحیت را پذیرفتب (بدون اقرار بب اسالم ببود از ب ووغ) ،آیوا مرتود فطوری
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است پاسخ دادهاند کب« :ا ر هر ز اسالم را نپذیرفتب بوده مرتد نیست ،ولی کافر محسوب میشود» (پایگاه
اطالعرسانی دفتر آیتال ب مکارم شیرازی.)3199 ،
 .4ادلۀ ناظر به کافربودن مسلمان مظهر کفر بعد بلوغ
در فتاوا یا آ ار فقهایی کب بب کافربودن مس مانزادهای کب ببد از ب وغ اظهار کفر کند ،ادل این قووگ ذکور
نشده است؛ لیکن با تتبم در آ ار فقهی ،سب نوع ادل روایی ،کالمی و فقهی را میتوان در ا بات این قوگ ذکر
کرد .بحث از ادل کالمی ازآنرو اهمیت دارد کب در بحث ارتداد کب از مباحث عقیدتی است ،مبانی کالمی
در کافرپنداشتن چنین شخصی تخ یر داشتب است.
 .1 .4ادلۀ روایی
َّ ْ َ َّ َ َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
اول .أبانبنعثمان عن ببض أصحابب عن أبیعبدال ب(ع) فی الصب ِّی إذا ش فاختوار النصورانیة و أحود
مس َم ْین قاگ ُ
َأ َب َو ْیب نصرانی َأو ْ
الی ْت َر ُک و لکن یضرب ع ی اإلسالم (ک ینی.)281/1 ،
در این روایت واژۀ َیضرب ،مفید دو مبناست :یکی آنکب چنین شخصی مرتد است و آنقودر او را بایود
زد کب یا اسالم آورد یا کشتب شود؛ دیگر آنکب چنین شخصی فق تبزیر میشود؛ چراکب حکوم ارتوداد ،قتول
است و نب ضرب.
در مبنای اوگ ،روایتی کب چنین تفسیری را تخیید کند ،وجود ندارد و بوبدلیل شوکنجبآوربودن ایون نووع
حکم قتل و بر اساس اصل عدم و حرمت شکنجب ،مبنای اوگ رد میشود .ازنظور سوند نیوز روایوت مرسول
است (مج سی ،م آة هلعقال )3٧٧/23 ،و ازنظر داللت نیز ا ر مراد از ش ّ  ،ب وغ باشد ،مربو بوب بحوث
است .اما ا ر قبل از ب وغ باشد ،شامل بحث ما نمیشود و مراد از الیترک ،تبزیر است .درهرحواگ ،بوا ایون
سند و این احتماگ ،داللت بر ارتداد فطری یا م ی ندارد.
َ َ َ َّ
َ َ َ
ِّ
ََ َ ْ َ َ
ْ
دوم .عن ْ
ارة عن أبیع ْبدال ب(ع) فی الصبی َیخ َت ُار الش ْر َک و هو بین أبو یب قاگ الیترک و ذلک إذا
عبیدبنزر
َ َ
ً
کان أحد أ َب َو ْیب نصرانیا (ک ینی.)286/1 ،
ً
ً
اوال ،روایت ازنظر سند مجهوگ است (همو ،همان3٧5/23 ،؛ همو ،مالذ هألخیوا )215/16 ،؛ انیوا،
ازنظر داللت نیز بر اجرای حکم مرتد فطری داللت ندارد ،ب کب داگ بر تبزیور اسوت؛ چراکوب در روایوت از
عبارت «الیترک» استفاده شده کب مفید آن است کب حد ساق شوده اسوت ،لویکن وی بوب حواگ خوود رهوا
ً
نمیشود ،زیرا ا ر مقصود امام اجرای حد بود باید از فبل «یحد» استفاده میکردند ،درحالیکب صرفا اشاره
کردهاند کب چنین شخصی بب حاگ خود رها نمیشود .در صورتیکب از چنین سیاق عبارتی استفاده میشوود
مجازات حدی ساق شده برای مخاط  ،این پرسش پدید میآید کب آیا وی با اسقا حد ،بب حاگ خود رها
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ً
میشود یا خیر کب جواب امام این ونب است کب خیر بب حاگ خود رها نمیشود؛ الثا ،دو تفسیر دربارۀ این
حدیث وجود دارد :یکی آنکب باتوجببب ببکاررفتن واژۀ الصبی ،میتوان این حدیث را ناظر بوب صوغیر ممیوز
دانست و مراد از ال یترک را مسئولیت کیفری نسبی او ت قی کرد .تفسیر دوم آن است کب واژۀ یختار ،مفیود آن
است کب چنین صغیری بالغ شده است و منظور از ال یترک ،آن است کب وی استتابب داده میشود.
ً
بب نظر میرسد هر دو تفسیر خدشبپذیر است؛ چراکب اوال اختیار منو بب ب وغ است و لذا واژۀ یختوار،
ً
مفید آن است کب وی بب مرح ب ووغ رسویده اسوت؛ انیوا از عبوارت الیتورک ،لوزوم اسوتتابب وی برداشوت
نمیشود.
 .2 .4ادلۀ کالمی
أ .فقدان مقتضی مفهوم ارتداد :ازنظر لغوی و اصطالحی ،ارتداد یبنوی بر شوت از دیون؛ 1دینوی کوب
ِ
شخص ،آ اهانب و محققانب بر زیده است ،نب اینکوب انتخوابش تق یودی و ایموان و یقیونش بوب دیون ،یقوین
روانشناختی بوده است .عالمب طباطبایی نیز ارتداد را در اصطالح اهل دین ،رجوع از ایموان بوبسووی کفر
دانستب اند ،حاگ چب ایمانش مسبوق بب کفر دیگری باشد یا از ابتدا مؤمن بوده (مس مانزاده باشد) و سووپس
کوافر شود ( .)119/3لذا عالوه بر مس مانزاده بودن ،شخص باید تا زمان ب وغ ،بب شرع ،آشنا و عامل بوب آن
ً
باشد؛ چراکب اصوال اظهار ارتداد فرع بر قبوگ است و تصور رد از ناحی او غیرعقالنی است.
َ
َّ َ
ظهور تبابیری چون « َم ْن غ َّیر» یا « َم ْن َبدگ» در روایات نیز بب این مبناست کب ا ر شخص پس از ب وغ،
اسالم را انتخاب کند و شهادتین را بر زبان آورد ،سپس ا ر کافر شد ،مرتد فطری است .چنانچب این شر را
ً
ًّ
فطریا إذا کان أحد أبویب مس ما من حین
از کالم محقق اردبی ی نیز میتوان استفاده کرد« :و الشک فی کونب
ّ ً
مقیدا بالشرع و یبرف أحکام اإلسالم.)312/13( ».
الب وق الی ان یب غ و کان
برخی دیگر از فقها نیز بب این نکتب اشاره کرده و فرمودهاند« :ارتداد آن است کب کسوی محققانوب دیون را
بپذیرد ،سپس دین را کنار بگذارد .در ارتداد یک نکت مهم این است کب پیش از این ،دین را با برهان منطقوی
پذیرفتب باشد ...ارتداد یبنی کسی کب یقین مبرفتشناختی دارد ،بااینحواگ دیون را بوب بوازی بگیورد و از آن
اعالم بیزاری کند» (جوادی آم ی .)12 ،ازاینرو باتوجبب ب مبنای واقبی ارتداد کب رد عقیوده و واردشودن بوب
ً
عقیدۀ دیگر است ،در محل نزاع کب مس مانزادهای پس از ب وغ ،ابتدائا اظهار کفر کند ،ارتوداد صودق پیودا
نمیکند.
ب .آزادی عقیده در اسالم :اسالم بر عقالنیت بنا شده است و لذا آموزههای خود را با استدالگ بیوان
 .1برای آ اهی از تباری متبدد ارتداد ،نک :امینی.21/1 ،
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ِّ
َ ْ
الر ْش ُود م َ
الدین َق ْد َت َب َّی َن ُّ
ون ْال َغ ِّ
وي»
میکند و هیچ تحمی ی برای پذیرش اسالم پذیرفتنی نیست« :ال إک َر َاه في
(بقره .)831 :این باور بب یکی از زارههای اص ی حکمرانی اسالمی نیز تبدیل شوده اسوت« :در حکوموت
اسالمی هم افراد دارای آزادی در هر ونب عقیودهای هوستند» (خمینی ،صحیفۀ نا .)11/38 ،
در پرتو این زاره بنیادین ،برخی از فقهای متخخر مبتقدند« :مرتد را بب صرف ارتوداد نمیتووان کشوت،
ب کب عالوه بر ارتداد باید شروع بب خرابکاری هم بکند ،چون در روایات آمده است« :من جحد نبووة خواتم
ّ
ّ
االنبیاء و کذبب» »این «کذبب» چیزی اضوافب بور عقیوده اسوت؛ یبنوی مرتود شوروع کنود بوب کتابنوشوتن،
َ
سخنرانیکردن ،مقالبنوشتن و آن عقیدۀ فاسد خود را در جامبب تزریق کند .ولی صورف عقیوده ،مشوموگ ال
ِّ
ْ
إک َر َاه في الدین است (موسوی بجنوردی.)009/30 ،
در مبانی اسالمی ،تنها جایی کب تحمیل و فشار مبنا نودارد ،عقیوده اسوت .اموا ا ور شوهروند جامبو
اسالمی نب بب دنباگ حقیقت ،ب کب عامدانب برای پوشاندن حقیقت و مخالفت با احکام اسالمی و وحیانی قدم
بردارد ،جامب اسالمی اجازۀ سوءاستفاده را بب او نمیدهد .ببعبارتدیگر ،ارتداد محم ی برای ج و یری از
سوءاستفاده از آزادی عقیده نیست.
ج .عدمتقلید در اعتقادات :یکی از ادلبٔ مطرحشده از سوی برخی از فقهوا بورای رد ارتوداد فطوری
فرزندی کب ببد از ب وغ اظهار اسالم نکرده است ،عدمتق ید در اعتقادات است؛ یبنی باید خود شخص ببد
از ب وغ مبتقد بب اسالم باشد ،نب اینکب بب تق ید و تببیت از والدین یا احودی از آنهوا اسوالم را بپوذیرد .لوذا
اسالم تببی ،برای تحقق ارتداد فطری کافی نیست .چنانچب مشهور میان مذاه خمسب این است کب اصوگ
دین و احکام اعتقادی تق یدناپذیرند و باید در این ارتبا تحقیق کرد و بب یقین یا اطمینان رسید .فخور رازی
در ارتبا با عدمجواز تق ید در اصوگ دین می نویسد :تحصیل ع م در اصوگ دیون بور رسووگ خودا واجو
است ،پس بر ما نیز واج است .اما وجوبش بر رسوگ خدا از این آیب استفاده میشود کب خداونود خطواب
بب پیامبر فرمودَ « :ف ْاع َ ْم َأ َّن ُب َال إ َل َب إ َّال ال َّ ُب» (محمد )1٧ :و بر ما نیز ببدلیول آیو « َو ا َّتب ُب ُ
ووه» (اعوراف)185 :
الزم است (.)٧1/6
بب نظر میرسد بهترین و اساسیترین دلیل بر بطالن تق ید در اصوگ دین ،این است کب تق ید از دیگوری
احتیاج بب دلیل دارد و این دلیل منحصر بب فروع دین است (مکارم شیرازی.)333/3 ،
 .3 .4ادلۀ فقهی
أ .مذاق شارع :مذاق شارع نیز یکی از راههای دستیابی بب احکام دین است کب بوبصوورت صوریح در
ادلب وجود ندارد؛ اما فقها ببصورت مکرر در نوشتبهای خود از آن استفاده کردهاند.
بب نظر میرسد بتوان دلیل دیگر مرتدندانستن چنین فوردی را ،موذاق شوارع دانسوت .اصوطالح موذاق
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شریبت ببمبنای برداشتی است کب فقیب مخنوس با لسان شارع ،از مبانی و اهداف احکام یا از مجمووع ادلوب
ای کب ببصور مخت

دربارۀ حکمی وارد شده است ،بب دست میآورد و هیچ دلیل خاصی نیز بر آن وجوود

نداشتب باشد و اه در موارد فقدان دلیل بر حکم ،بب آن تمسک میشوود (صواح جواهر ،جوواهر الکوالم،
.)32٧/2
مذاق شارع در حقوقال ب ببطورک ی و درباره ارتداد ،ببطور خواص ،بور آسوان یری اسوت .بوب هموین
ترتی  ،اسالم صغیر پذیرفتب میشود ،لیکن کفر او بر اساس حدیث رفم ق م سب ارتداد نمیشود .شک در
دین را درصورتیکب ببصورت عنادآمیز نباشد ،سب کفر نمیداند .فقها نیز احوادیثی را کوب شوک در دیون را
ببصورت مط ق سب کفر دانستب است ،در تقابل با سایر احادیث کب شک را تنهوا بوبمبنای وقووف تفسویر
کردهاند ،رد نمودهاند (حکیم ،مستمس هلع وة هلاثقی .)123/2 ،حتی مذاق شارع آن است کب مرتد فطری
نیز ا ر توبب کند ،واج نیست کب خود را در مبرض قتل قرار دهد و جایز است حتی از آن ممانبوت کنود،
رچب بر دیگران قتل او واج است (همان .)128/2 ،لذا سهل یری شارع در پوذیرفتن و اعتقواد ق بوی بوب
ً
دین ،مفید آن است کب اظهار کفر ببد از ب وغ اصوال ارتداد بب شمار نرود.
ب .قاعدۀ درأ :درباره ارتداد مس مانزادهای کب بالفاص ب پس از ب ووغ اظهوار کفور میکنود ،شوبهاتی
وجود دارد .3 :اسالم تببی ببدلیل استبماگ مجازی آن ،نمیتواند شر تحقق ارتداد باشد؛  .8اختالف فقها
در این خصوص.
مرۀ این شبهات ،ازنظر برخی فقها آن است کب حکم مرتد فطری بر وی حمل نمیشوود .اموا بوب نظور
میرسد آ ار قاعدۀ درأ در این خصوص ،میتواند فراتر رود و مسوق مجوازات حودی باشود .درعینحواگ،
سقو مجازات حدی ببسب اعماگ قاعدۀ درأ ،مالزمب با سقو مجازات تبزیری نیز ندارد (ساداتی)303 ،
و چب بسا بتوان چنین شخصی را تبزیر کرد .مفاد روایات وارده نیز بر تبزیر چنین شخصی داللت دارد.
نتیجهگیری
تمدن اسالمی ازنظر مبرفتشناختی بر باورهای بنیادینی بنا شده است .یکی از ساحات رویوارویی در
جنگ یا فتو وی تمدنها ،مسائل مبرفتشناختی و باورهای بنیادین ازجم وب توحیود و نبووت حضورت
محمد(ص) است .ازاینرو ،دین اسالم سیاست جنایی سرکوبگرانب را در قباگ مرتدان اتخاذ کرده ،بب ونبای
کب در ارتداد فطری حتی توبب مرتد را درخور استجابت ندانستب است .بوب مووازات ایون سیاسوت ،سیاسوت
تساهل و تسامح و امتنان در حدودال ب را در پیش رفتب و شرای بووت و ا بوات جورایم حودی و همچنوین
اجرای آنها را بسیار مقید کرده است.
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باتوجببب این دو سیاست بب ظاهر متزاحم ،یکی از پرسشهای مطرح در باب ارتداد آن است کب آیا برای
تحقق ارتداد اعم از فطری یا م ی ،اظهار ابتدایی اسالم ببد از ب وغ الزم است یا خیر بب تببیور دیگور ،آیوا
ً
اسالم تببی برای تحقق ارتداد کافی است یا حتما باید ارتداد ،مسبوق بب اسالم حقیقی باشد
در میان فقهای امامیب ،درباره م ی یا فطریبودن ارتداد مس مانزادهای کب پس از ب وغ ،بدون آنکب اظهار
اسالم کند ،مرتد شود ،اختالف نظر و سب دید اه وجود دارد :دید اه اوگ ،اسالم تببی را کافی دانستب و بر این
اساس ،وی را مرتد فطری دانستباند.
در دید اه دوم مشهور فقها اظهار اسالم ببد از ب وغ را شر دانسوتب و ع ویرغم اینکوب حکوم بوب مرتود
فطریبودن چنین شخصی دادهاند ،ببدالی ی ماننود اصول احتیوا در دمواء و قاعودۀ درأ ،آ وار ارتوداد م وی
ازجم ب امکان استتاب وی را بر وی حمل کردهاند .لذا در نزد این دستب از فقها ،ارتداد وی در حکوم ارتوداد
م ی است.
دید اه اوگ با این نقد جدی روببرو است کب مراد از اسالم الزم برای تحقق ارتداد ،اسالم حقیقی است
کب با اندیشب و ارادۀ آزاد انتخاب میشود ،نب اسالم تببی کب بب تق ید از والدین بدان حکم میشود .نکت مهم
آن است کب حکم بب اسالم صغیر ،از احکام امتنانی و تفض ی اسالم است تا جان و امواگ صوغیر ،محفووظ
باشد و لذا این حکم تفض ی نمیتواند مبنای تحقق جرم ارتداد فطری قرار یرد.
دید اه دوم نیز با این ایراد روببرو است کب اظهار اسالم ببد از ب ووغ را الزم میدانود و بوب قاعودۀ درأ و
اصل احتیا در دماء در سقو ارتداد فطری استناد میکند ،اما دامن کاربست قاعدۀ درأ و اصل احتیوا در
دماء را بدون دلیل ،تنها ساق کننده ارتداد فطری دانستب است ،درحالیکب کاربست این دو قاعوده ،در کنوار
سایر ادل روایی ،فقهی و کالمی مؤید سقو حکم ارتداد ،اعم از فطری و م ی است.
ً
بر این اساس میتوان فت کب اوال ،اسالم چنین شخصی ،تببی یا حکموی اسوت و لوذا اسوالم تببوی
ً
مقدمب برای ارتداد نمیشود؛ انیا مبنای واقبی ارتداد ،رد عقیده و واردشدن بب عقیدۀ دیگر است کوب اینجوا
سالبب بب انتفاء موضوع است؛ چراکب عقیده بب اسالم وجود ندارد تا رد آن مبنا پیدا کنود .از سووی دیگور ،در
ً
اعتقادات ،تق ید نیست؛ الثا احکام تفض ی اسالم مانند حکم بب اسالم تببی نمیتواند مقدم تبیوین جورم
ارتداد قرار یرد ،چراکب این امر با سیاست امتنانی تفض ی شارع در تضاد است.
دید اه سوم کب در نزد فقهای متخخر مانند آیتال ب مکارم شیرازی و آیتال ب خامنبای دیده میشود ،فق
اظهار ابتدائی کفر توس مس مانزاده را ببد از ب وغ ،سب کفر وی میداند.
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